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 ______________________________________كلمة الهيئة
  

 أنجزت هيئة الحقيقة والكرامة مهمتها وسلمت األمانة.

قراطية والعبور إلى بر األمان. فلقد ثبت أن املراهنة إلى الديماالنتقال إن ما قامت به الهيئة هو حلقة محورية في طريق 

على العدالة االنتقالية كانت رابحة وها هي اليوم تبسط األسس التي ستبني عليها تونس دعائم مسيرتها الستعادة مقومات 

 سيادتها والتحكم في مستقبلها.

لثورة وكرسه دستور الجمهورية الثانية ملعالجة يات بعد ان والتونسإنه منهج العدالة االنتقالية الذي اختاره التونسيو 

 انتهاكات املاض ي بطريقة سلمية. 

تقدم هيئة الحقيقة والكرامة في هذا التقرير مخرجات أعمالها التي تحتوي على تشخيص ملواطن الخلل املوجودة في 

ق اإلنسان، باإلضافة إلى سيمة لحقو نتهاكات جعاًما ونصف. وقد أدى هذا الخلل إلى ا 58مؤسسات الدولة على مدى 

فساد مالي واعتداء على املال العام. كما أدى إلى السطو على موارد الدولة وثرواتها مما تسبب في إغراقها في املديونية 

حقوق وحرمان مرافق الصحة والتربية من املوارد الضرورية وهدر فرص التنمية. وبقيت هذه املديونية تؤثر سلبا على ال

 الجتماعية والثقافية للتونسيين والتونسيات لفترة طويلة.تصادية وااالق

كما يتضمن التقرير توصيات تدعم مسار تفكيك منظومة الفساد واالستبداد، والقطع مع منظومة التراخيص لكسب 

رار ان عدم تكوذلك من شأنه ضم الوالءات وإدخال الشفافية في إدارة القطاع العام وإرساء نظام ضريبي عادل.

هاكات لحماية سالمة الدولة ومناعتها من سرطان الفساد اإلداري واملالي الذي تسرب في أجهزتها واحتل مواقع االنت

 حساسة في هياكلها وارتهن قرارها السيادي مما أضعف سلطتها وتسبب في هشاشة االنتقال الديمقراطي.   

روطة بأن يكون للقائمين على الدولة جرأة وإرادة كافية تقالية مشرحلة االنوسيكون لهذا التقرير آثار كبيرة على إنجاح امل

لإلقدام على إنجاز اإلصالحات الكفيلة بإنقاذ البالد من قبضة القوى التي تشدها إلى الوراء وتسعى سرا أو جهرا إلى 

قتصادي ورفع سياس ي واالتماعي والإعادة الديكتاتورية إلى البالد. فهكذا تكون الدولة قادرة على ضمان االستقرار االج

التحديات الكبرى التي تواجه تونس وتحول دون انخراطها في مسار التنمية املستدامة التي تحفظ كرامة جميع املواطنين 

 واملواطنات، وليس فقط من تمتع بامتيازات على حساب الشعب.  

االعتداء على املال العام بالتوجه املالي و  في الفسادانتظرنا أن يبادر القائمون بانتهاكات حقوق االنسان واملتورطون 

للهيئة واالعتراف بما حصل وطلب الصفح من ضحاياهم وفقا ملا ورد بالنصوص القانونية املتعلقة بالعدالة االنتقالية، 

 لكن دون جدوى.

اءلة واجه املسولة وأن يفنحن ال ننتظر ممن اعتاد نهب املال العام دون رقيب أو حسيب، أن يتخلى عن امتيازاته بسه

التي تتطلب االعتراف بالجريمة وإرجاع األموال املنهوبة بشجاعة ونزاهة. إال أنه من واجب الدولة أن تقدم البراهين 

 للداللة على أنها اتخذت التدابير الكفيلة بمكافحة الفساد الذي ينخر أجهزتها دون االكتفاء بالشعارات.

نة للحكومة إلعداد برنامج عمل لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة لية أجل سة االنتقامن قانون العدال 70حدد الفصل 

 والكرامة ويتولى املجلس التشريعي مراقبة مدى تنفيذ هذا البرنامج.
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من قانون  67من جهتها أوفت الهيئة بااللتزامات املحمولة عليها ونجحت في إنجاز املهام املنصوص عليها بالفصل  

 لية وهي:العدالة االنتقا

 نشر الحقائق التي توصلت اليها بعد التثبت والتحقيق -

 تحديد املسؤوليات -

كشف األسباب التي أّدت إلى االنتهاكات املشمولة بقانون العدالة االنتقالية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها  -

 في املستقبل.

ى األخص حقوق فراد وعلة حقوق األ اقتراح التدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على املصالحة الوطنية وحماي -

 النساء واألطفال والفئات الهشة،

اقتراح التوصيات املتعلقة "باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية واإلعالمية  -

 والتربوية والثقافية وغيرها لتجنب عودة االستبداد والقمع وانتهاك حقوق االنسان وسوء التصرف في املال

 العام".

ملفا لديها من مختلف  63000قد نجحت الهيئة منذ انطالقتها في كسب ثقة املواطنين واملواطنات الذين أودعوا أكثر من 

العائالت السياسية والفئات االجتماعية واألقليات، طالبين الكشف عن حقيقة انتهاكات املاض ي من خالل مسار مساءلة 

يضا من القيام بمسار ال يتيح الخيارات االنتقامية، بل يفتح الهيئة أ ة. وتمكنتشفاف، أو من خالل التحكيم واملصالح

مجاال للصلح من ذلك جلسات االستماع العلنية التي كشفت عن شروخات قسمت املجتمع التونس ي وشقت صفوف 

 التونسيين، وأحدثت جروحا وآالم متراكمة خالل عقود خلت. 

قوق الضحايا وتشجيع املسؤولين على االنتهاكات لى حساب حملصالحة عرغب مسؤولون كبار في الدولة تحقيق ا

الجسيمة لإلفالت من العقاب. مما شجع مجموعات الضغط في شبكات الفساد على الترويج لثقافة اإلنكار )انكار ما 

 ق أذرعتهمحدث من انتهاكات أو التقليص من أهميتها( بينما كانت تحاول عرقلة مسار العدالة االنتقالية عن طري

ة وأتباعهم في الحقل الثقافي الذين رتبوا حمالت التشهير ونشر خطاب الكراهية وبث األحقاد ضد الضحايا اإلعالمي

 ذريًعا.
ً
 وشيطنتهم وشتمهم بنعوت غير الئقة. لقد فشلت تلك املحاوالت فشال

ها استقالليتحفاظ على لقد واجهت الهيئة ضغوط سياسية داخلية جمة، حيث خاضت معارك حقيقية تتعلق بال

والوقوف على نفس املسافة من جميع األطراف سواء كانت في هياكل الدولة أو في أحزاب سياسية. فالسياسيون كانت 

يحاولون التأثير على قراراتها لفرض أجنداتهم ومصالحهم  تستهويهم السيطرة على الهيئات الدستورية املستقلة، وكانوا

دة عراقيل حالت دون تمكنها من القيام بجزء من مهامها على أحسن ة عملها عكامل فتر  الخاصة. واجهت الهيئة خالل

مليون  75وجه. ومن بينها ضعف االعتمادات حيث بلغت قيمة االعتمادات التي طالبت بها الهيئة من ميزانية الدولة 

% منها 48خصص ار مليون دين 54سوى دينار لم توفر منها الدولة خالل كامل فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة 

إلى الخزينة  مليون دينار 745، وفي املقابل وفرت الهيئة 676لخالص مستحقات األعوان والخبراء الذين بلغ عددهم 

 العامة عن طريق آلية التحكيم واملصالحة. ويتطرق التقرير في جزئه األول إلى هذه العراقيل بصفة مفصلة.

مؤسسة مختصة في حفظ الذاكرة الوطنية املنصوص عليها بالفصل  ثداإحومن جهتها امتنعت السلطة التشريعية عن 

، وبذلك تعاملت مع ذاكرة ضحايا االستبداد وكأنها وثائق تحفظ في رفوف األرشيف الوطني تستخدم للدراسات 68
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عدالة معالجة تليق بما قامت به تونس في مجال الجدى معالجة قضية الذاكرة األكاديمية فحسب. في حين كان من األ 

 الفضاء العام وفي الكتب املدرسية واملجاالت اإلبداعية لضمان عدم التكرار.  االنتقالية ونشره على أوسع نطاق في

مسارا كما يجدر التنويه بالدور املحوري الذي لعبته املؤسسة القضائية في مناصرة مسار العدالة االنتقالية وجعله 

الستقالل القضاء  على سيادة القانون. وذلك يستوجب التكريس الجدييَمِكن من إرساء أسس مجتمع متماسك مبني 

 وإرساء محكمة دستورية مستقلة وتحييد جهاز األمن بعيدا عن التجاذبات السياسية.

تاح اآلن فرصة تاريخية لهؤالء املسؤولين عن مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذ
ُ
ية لتعديل مواقفهم واالنخراط في ت

واطنين واملواطنات في دولتهم بمختلف أجهزتها ومختلف ا بعد الهيئة، وهي فرصة ثمينة السترجاع ثقة املإنجاح مرحلة م

 ها التاريخية التي تم تشكيل بنائها.إحداثمحطاتها و 

بأمان. وأصبحت املصالحة الوطنية اآلن في  واليوم نعلن أمام الجميع أن قطار العدالة االنتقالية قد وصل إلى املحطة

فقد كشفت الحقيقة وقطع الطريق نهائيا أمام اإلفالت من ول الجميع أكثر مما كانت عليه في أي وقت مض ى. متنا

 العقاب. وبذلك فقد تمت مصادرة الديكتاتورية بشكل ال رجعة فيه.

ا يقتض ي الدولة، التي يجب ان يقدمها رئيس الجمهورية كمإن االعتذار من ضحايا االستبداد عن الجرائم املرتكبة باسم 

الحة الوطنية وتهدئة النفوس وتضميد الجراح وتسكين اآلالم. وال بد أنه القانون، يشكل خطوة نوعية لتحقيق املص

سيكون لهذا االجراء مفعول حميد في إضفاء مصداقية على مؤسسات الدولة التي عجزت في املاض ي عن حماية الحقوق 

 إلع
ً
م تمكين تونس من ادة بناء سلطة الدولة. وهو ما سيفتح الباب أماوالحريات بل وانتهكتها، كما سيكون مرادفا

تأسيس مناخ من السلم االجتماعي املتماسك والدائم، ويضمن لها االستقرار من أجل تنفيذ اإلصالحات الضرورية التي 

 تضمنها هذا التقرير.

من تالزم عضوي بين االستبداد والفساد. ي العدالة االنتقالية تكمن فيما اقره القانون ان إضافة التجربة التونسية ف

وهو ان االستبداد كان في خدمة الفساد. وإذا لم يتم تفكيكه فلن يمر وقت طويل قبل  اكدته ابحاث الهيئة وذلك ما

 إعادة انتاج االستبداد وعودة الدكتاتورية.

لتخطيط للمستقبل الذي تنتقل فيه لجة إرث املاض ي بقدر ما كانت تتعلق بالبناء والم تكن رسالة الهيئة تتعلق بمعا

ة استبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان بكل أبعادها القانونية واإلنسانية بالدنا من حال

 واالجتماعية.

 

 عن مجلس الهيئة

 الرئيسة       

 سهام بن سدرين
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_________________________________________ـــــــةتوطـــئـ  

 

ّرع هيئة الحقيقة والكرامة في الباب الثامن بالفصل حّم 
َ

مؤرخ في  2013لسنة  53من القانون أساس ي عدد  67ل املش

 عداد تقريرا ختاميا شامال يتضمن:إواملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها، واجب  2013ديسمبر  24

 اطي وتساهم في بناء دولة القانون،لديمقر ناء از الب"التوصيات واملقترحات واإلجراءات التي تعزّ  -

التوصيات واالقتراحات املتعلقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية واإلعالمية   -

والتربوية والثقافية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء 

 1"ملال العام.التصرف في ا

" يهدف اصالح املؤسسات إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع واالستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار  و  -

 2االنتهاكات واحترام حقوق اإلنسان وإرساء دولة القانون."

 :الهيئةتتولى على أّن  43فصل كما أوص ى املشّرع بال

واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية الحات السياسية "صياغة التوصيات واالقتراحات املتعلقة باإلص -

  3صياغة التوصيات واملقترحات واإلجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون."

د املشّرع على أّن:
ّ
 وأك

بما يتناسب الكافي والفعال "جبر ضرر ضحايا االنتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر 

مع جسامة االنتهاك"...وأّن "جبر الضرر نظام يقوم على التعويض املادي واملعنوي ورّد االعتبار واسترداد الحقوق 

رئيس  اصدر األساس ي نون امن الق 41وتنفيذا للفصل  .4و جماعيا "أوإعادة التأهيل واإلدماج ويمكن أن يكون فرديا 

يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد  2018فيفري  28مؤرخ في  2018سنة ل 211الحكومة امر عدد 

 .االعتبار لضحايا االستبداد وتسييره وتمويله

 :من القانون على 70كما نص الفصل 

لتنفيذ  " تتولى الحكومة خالل سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل -

لخطة والبرنامج إلى املجلس املكلف بالتشريع ملناقشتها. ويتولى التي قدمتها الهيئة وتقدم ا التوصيات واملقترحات

لجنة برملانية خاصة للغرض تستعين  إحداثاملجلس مراقبة مدى تنفيذ خطة وبرنامج العمل من خالل 

 .5ة"بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئ

 

 واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها. 2013ديسمبر  24في  مؤرخ 2013لسنة  53من القانون أساس ي عدد  67الفصل  1
 واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها. 2013ديسمبر  24مؤرخ في  2013لسنة  53من القانون أساس ي عدد  14الفصل  2
 رساء العدالة االنتقالية وتنظيمها.واملتعلق بإ 2013ديسمبر  24مؤرخ في  2013لسنة  53د من القانون أساس ي عد 43الفصل  3
 واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها. 2013ديسمبر  24مؤرخ في  2013لسنة  53من القانون أساس ي عدد  11الفصل  4
 ها.واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيم 2013ديسمبر  24مؤرخ في  2013لسنة  53من القانون أساس ي عدد  70الفصل  5
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ضحية خالل جلسات استماع  49654لدى الهيئة وبعد سماع يداعها إتي تم ملف ال 62720ـولذا وبعد التحري في ال

(، وبعد التقص ي في كل االنتهاكات التي ثبت لدى 2017إلى ديسمبر  2015وت أسرية امتدت طيلة سنتين ونصف )من 

ملالبسات روفها ومصدرها وامعرفة أسبابها وظضبطها و "لى والسعي ا ،2013وديسمبر  1955الهيئة حصولها بين جويلية 

مفاصل وآليات الحكم االستبدادي وثبت لديها أّنها كشف توصلت الهيئة إلى ، 6املحيطة بها والنتائج املترتبة عليها"

كانت مجندة لتحويل وجهة القانون وتوظيف املؤسسات الرقابية للدولة من اجل خدمة مصالح مجموعة ضيقة 

مالءاتهم وانتاج ممنهج للتهميش االجتماعي مصّممة إلخضاع املجتمع برمته إل  قريبة من دائرة الحكم صلب منظومة

 والسياس ي واالقتصادي.

وتوفير اآلليات الكفيلة بإرساء املناعة الفاسدة و التوصيات التي من شأنها تفكيك املنظومة االستبداد  تفرز أكما 

 املتكونة من: ضاء على أذرعتهاألخطبوط والق كيكتفتوصيات إلى لهذه ا. وتهدف للمؤسسات الدولة

: رقابة البوليس السياس ي، لجان االحياء، آلة التعذيب، العقاب الجماعي، اإلذالل، شبكة املراقبة األمنية -

 املالحقة... 

 : مناظرات مغشوشة، انتدابات وهمية، توظيف حسب الوالء، شبكة املراقبة املهنية -

ي باعثي املشاريع واملقاولين، توظيف االمتيازات للتحكم ف: منظومة التراخيص و ة االقتصاديةشبكة املراقب -

الهياكل التعديلية لخدمة أغراض سياسية )الجباية...الصناديق االجتماعية(، االستيالء على الثروات وتحويل 

 امللكية العامة إلى خاصة لكسب الوالءات.

إلى  ة املقربين وتحويل ديون املقربينك املركزي والبنوك العمومية لخدم: توظيف البنشبكة املراقبة املالية -

 ديون عمومية. وتكبيل املواطنين بالقروض املنزلية )السيارة الشعبية، الكمبيوتر الشعبي، التجهيزات املنزلية(

ية : ضمان والء بعض القضاة الذين يضفون غطاء قضائي على القرارات السياسالذراع القضائي للسلطة -

 الح ضد من يعارضهم.ويستخدمون املؤسسة السجنية كس

 الذراع اإلعالمي لالستبداد والفساد: مشهد اعالمي تحت سيطرة املركب املالي اإلعالمي األمني.  -

 

 

  

 

 واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها. 2013ديسمبر  24مؤرخ في  0132لسنة  53من القانون أساس ي عدد  4الفصل  6
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 ات_______________________________________ـــــالتوصي
 

اتية الكفيلة ت املؤسساإلصالحاجبر ضرر ضحايا االستبداد، االعتذار الرسمي ل توصيات الهيئة من املحاور التالية: ن تتكو 

واالقتصادية واالجتماعية،  اإلصالحات املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية، بتعزيز البناء الديمقراطي للدولة

وكل هذه التوصيات مفصلة  .الوطنية ، توصيات لحفظ الذاكرةامالتوصيات ملقاومة الفساد واالعتداء على املال الع

  .7مل للهيئةهائي الشانفي التقرير ال

I.  جبر ضرر ضحايا االستبدادو الرسمي  االعتذار 

 .ال يمكن للمصالحة الوطنّية أن تتم إال من خالل اإلعتذار للضحايا على االنتهاكات الواقعة ضدهمانه  على تؤكد الهيئة

كانوا ضحية انتهاك  الذين واملناطق األشخاص الطبيعيين واملعنويينمن القانون هم  39والضحايا على معنى الفصل 

  .جسيم أو ممنهج

ل ركنا أساسّيا في آلباعتبار أّن االعتذار عن االنتهاكات فو 
ّ
ّيات جبر الضرر، وكما تم تضمينه في القرار ي حق الشعوب يشك

 :بما يليالهيئة  لجبر الضرر توص ي االطاري 
 

ن يقدم اعتذار لكل ضحايا االستبداد الذين تعرضوا إلى انتهاكات أ، بوصفه رمز الدولة، على رئيس الجمهورّية التونسّية

 التالية: عبر األشكال االنتقالّيةة في الفترة املشمولة بقانون العدالة لحقوق اإلنسان من أجهزة الدول

وتسلم شهادة  الجمهورّية التونسّية لضحايا الفترة املشمولة بقانون العدالة االنتقالّيةرئيس خطاب يقدمه   -

د ذكرى الضحايا ويذلك ويكون إسمية من نص االعتذار لكل ضحية. 
ّ
مكن بمناسبة تدشين نصب تذكاري يخل

 ".  ساحة االعتذارأن يقام بساحة تحمل اسم "

ة في كل مراكز الواليات وفي الجهات املرتبطة ببعض االنتهاكات ملخص لخطاب االعتذار على نصب تذكاريّ كتابة  -

 على وجه الخصوص. 

شه " يقام على هامعيد املصالحةكعيًدا وطنيا تحت اسم "اعالن اليوم الذي يقدم فيه االعتذار كعيد وطني  -

د 
ّ
 ذكرى الضحايا.معرض يخل

، ان يصهر 2018لسنة  211عدد بمقتض ى امر ر بوصفه املسؤول على تنفيذ قرارات جبر الضر  ،وعلى رئيس الحكومة

الهيئة لفائدة ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق  اعلى تنفيذ قرارات جبر الضرر الفردية والجماعية التي اصدرته

  االنسان. 

على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال للضحايا وذلك عبر تنفيذ إجراءات جبر الضرر التي  الحكومة تقوم مسؤوليةكما 

املتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد  8العام االطاري القرار في وضعتها الهيئة من خالل البرنامج الشامل لجبر الضرر 

 .ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانلاالعتبار 

 

7 http://www.ivd.tn/rapport/ 
 .االعتباريتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد  2018ماي  29املؤرخ في  2018لسنة  11القرار ا لطاري العام عدد  8

http://www.ivd.tn/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%91%d9%86/
http://www.ivd.tn/rapport/
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IIاإلصالحات املؤسساتية الكفيلة بتعزيز البناء الديمقراطي للدولة . 

معالجة ماض ي إنتهاكات حقوق اإلنسان حتى تمنع عدم تكرار االنتهاكات وأن تحّصن إلى املؤسساتية  صالحاتإل اتهدف 

 الدولة من أية عودة إلى أساليب املاض ي وأن تساهم في بناء قواعد املستقبل األفضل عبر الحفاظ على دولة القانون.

ن ثبتت مسؤوليته في قها مّم سسات الدولة ومرافِ ؤ مويقتض ي إصالح املؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة 

 .الفساد واالنتهاكات

 . إصالحات إلقامة العدل1

حماية الحقوق والحريات وتكريس سيادة القانون وحماية النظام  مسؤوليةقضائية السلطة لالدستور الجديد ل أوكل

املتشعبة وضمان التداول السلمي على  الديمقراطي من جرائم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم الفساد

رقابة الدقيقة الة على نزاهة االنتخابات عبر الفصل في النزاعات االنتخابية والالسلطة بواسطة الرقابة القضائية الفعّ 

 على تمويل الحمالت االنتخابية...

ره الدستوري كسلطة إن إصالح القضاء يقتض ي أساسا استكمال تحقيق استقالليته حتى يتمكن من االضطالع بدو 

من خالل العمل على إدخال مجموعة من تضمن إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وذلك 

ــــ: ،يير الدولية الستقاللية القضاءاإلصالحات طبقا للمعا ـــــ   لذلك توص ي الهيئة بـ

 .حسن سير أعماله واستقالله من خالل توفير كل اإلمكانيات التي تضمن دعم املجلس األعلى للقضاء -

من الدستور وخاصة استقاللية النيابة  115سن قانون أساس ي يضمن استقالل القضاء العدلي طبق الفصل  -

 شراف النيابة العمومية.إارة العدل. وجعل املسار املنهي ألعوان الشرطة العدلية تحت العمومية عن وز 

جلس اكم واملؤسسات القضائية بجعلها تحت اشراف املمراجعة طرق انتداب القضاة وكل العاملين باملحو 

 األعلى للقضاء بناء على مستويات الكفاءة العلمية والكفاءة األخالقية.

العدالة بشكل يضمن االستقاللية اإلدارية واملالية للمحاكم بأصنافها العدلي واإلداري واملالي إعادة تنظيم  -

نفيذية كأحد أهم املداخل التي مكنت السلطة التنفيذية زمن ويحرر إدارة العدالة من التبعية للسلطة الت

نفاذه تجاه الجميع وحماية االستبداد من التدخل في سير القضاء والحيلولة دون ضمانه لسيادة القانون وا

 .الحقوق والحريات

 سن قانون يجرّ  -
ّ
 ل في القضاء وكل تعطيل لتنفيذ األحكام القضائية من أي جهة كانت.م كل تدخ

من الدستور يضمن استقاللية هذه املؤسسة عن  117انون أساس ي ملحكمة املحاسبات طبق الفصل ر قصداإ -

بات قطب زجري يعتني حصريا بالحياة العامة ويراقب مدى صلب محكمة املحاس إحداثالسلطة التنفيذية و 

ملصاريف خاصة احترام األحزاب والجمعيات للقانون ويرصد كل املخالفات التي قد تحصل في املداخيل وا

وتكوين قضاة محكمة  وتوفير املوارد البشرية واملادية الكفيلة بتحقيق ذلكخالل الحمالت االنتخابية. 

 ّحدا في معهد القضاء.املحاسبات تكوينا مو 

 

http://www.ivd.tn/محّين-الضرر -لجبر-اإلطاري -القرار/  

http://www.ivd.tn/القرار-الإطاري-لجبر-الضرر-محيّن/
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من الدستور.  116قانون أساس ي يضمن استقاللية املحكمة اإلدارية عن السلطة التنفيذية طبق الفصل  سن -

حكامها. وجعل مؤسسة توقيف التنفيذ من مشموالت الدوائر أعمال املحكمة وتنفيذ أبما يكفل نجاعة 

 مشترك في معهد القضاء داريين تكوينا القضائية خارجة عن سلطة الرئيس األول، وتكوين القضاة اال 

إلى  خالقيات املهنة يضمن تجنبهم لتضارب املصالح والتزامهم بالحيادية السياسية باإلضافةإصدار ميثاق أل  -

طرفا فيها صلب املحكمة إنشاء دائرة مختصة في النظر في دعاوى تجاوز السلطة التي تكون وزارة الداخلية 

 اإلدارية.

آجال التقاض ي مع احترام ضمانات املحاكمة العادلة وذلك بتعزيز سلك القضاء بموارد  العمل على تقليص -

 بشرية.

نات أو في العدلية للنظر في الجرائم املرتكبة داخل الثك نشاء دوائر قضائية متخصصة باملحاكم االبتدائيةإ -

ألحكام الدستور واملعايير منع إحالة املدنيين على القضاء العسكري احتراما . و محيطها من طرف العسكريين

الدولية. وكخطوة انتقالية تنقيح مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية لضبط مرجع النظر املوضوعي 

من طرف العسكريين داخل الثكنات وفي  ة وجعلها تختص حصريا في الجرائم املرتكبةللمحاكم العسكري

 من الدستور. 110محيطها طبق مقتضيات الفصل 

املحاكم بتسليط العقوبات الجزائية واإلدارية املناسبة على كل من يثبت ضلوعه في الضغط على  توفير حماية -

ى وجه خاص يتطلب ذلك مواجهة انفالت بعض النقابات القضاة والشهود وحفظ الوثائق واإلثباتات. وعل

 ها بشكل فعال.األمنية بالصرامة املطلوبة بشكل يمكن الدوائر الجنائية املتخصصة، من القيام بوظيفت

شراف رؤساء املحاكم ووكالء إيعمل تحت سلطة و الداخلية و راجع بالنظر إلى وزارة  عدليةجهاز شرطة  إحداث -

 لبطاقات القضائية وتنفيذ األحكام.مهام تأمين املحاكم وتبليغ االستدعاءات وتنفيذ االجمهورية يوكل إليه 

الستقالل القضاة مع احترام اختصاص املجلس األعلى تكريس مبدأ التحصين ضد العزل كضمان أساس ي  -

 قالل القاض ي.للقضاء املتعلق بالتأديب والترقية وحركة القضاة بما يكفله القانون ووفق املعايير الدولية الست

نة اخالقيات القاض ي على غرار امليثاق املعتمد من قبل قضاة دائرة املحاسبات واعوانها وتعميمه على سن مدوّ  -

 السالك القضائية.جميع ا

 حيث استقرار قضاتها وتفرغهم وحمايتهمدعم عمل الدوائر القضائية املتخصصة في العدالة االنتقالية من  -

ر الحاسم لنجاح هذه الدوائر في ترسيخ أولى املمارسات هم وتحفيزهم في مهامهم للدو وتعميق تكوينهم واالحاطة ب

 .القضائية

أكثر نجاعة في قيامهم بالدور الجديد املوكول إليهم طبق الدستور مراجعة برامج تكوين القضاة لضمان  -

 ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في االستجواب والتحقيق.

ن ظروف عمل كفيلة بأداء وظيفتهم على أفضل وجه ومن رم للقضاة وتمكينهم مضمان مستوى تأجير محت -

 شأنها تحصين استقالل قرارهم.

ت األصلية أو اإلضافية وتفعيل دور املجلس األعلى للقضاء في اتخاذ التدبير الالزمة تفعيل التصريح باملمتلكا -

 املخالفة. عند

التالعب ت املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والفساد و صدار قانون لحماية الشهود والضحايا في الحاال إ -

 بمؤسسات الدولة. 
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 واملخصصات واملوارد. سة قاض ي إنفاذ األحكام من حيث عدد املوظفينتعزيز مؤّس  -

 حكام وآجال لتعيين الجلسات للنظر في األصل بعد توقيف التنفيذ.ضبط آجال إلصدار األ  -

 ع الواب الرسمية.دة الجزائية على مواقحكام الصادرة في املانشر القرارات واأل  -

الدستور مهمة حسن سير توفير اإلمكانيات املادية التي يحتاجها باعتباره املؤسسة املستقلة التي أوكل لها  -

 القضاء وضمان استقالليته.

 . إصالحات لتركيز جهاز أمني حامي للبالد وساهر على طمأنينة املواطنين2

إعادة هيكلته، وإدخال مزيد من الشفافية والرقابة واملمارسات الكفيلة  يمر عبر األمني إن إجراء إصالح شامل للقطاع 

باحترام الحقوق، وإرساء قيم مهنية صلبة تنبني على التالؤم بين توفير األمن للمواطنين وحماية حقوقهم، تماشيا مع 

مومية ومع احترام حقوق ان الحريات العاملعايير الدولية، وتقطع مع مزاعم تضارب مقتضيات النجاعة األمنية مع ضم

  اإلنسان ومع واجب حماية املؤسسات الدستورية. لذلك توص ي الهيئة ب:

موحدة مع التأكد من ومالءمتها  مجلةتجميع القوانين والنصوص الترتيبية املختلفة التي تنظم قطاع األمن في  -

 للدستور وللمعايير الدولية.

خاضعة للمقتضيات األمنية دون سواها وفي مأمن من أي  لتكون  ن الوطنيضمان حياد اإلدارة العامة لألم -

املكلف بالتشريع من املجلس توظيف سياس ي. وجعل تسمية مديرها العام ال يتغير مع تغيير الوزير ويتم بتزكية 

عام . وتوسيع مجال صالحياته املدير ال)من لجنة القوى الحاملة للسالح بعد اقتراحها من رئاسة الحكومة(

ني ومسؤوليته بشكل يمنحه السلطة الالزمة لتسيير الجهاز األمني بكل استقاللية وحياد. هذا ويجب لألمن الوط

 أن يرفع تقريرا دوريا للجنة املختصة في مجلس نواب الشعب. 

من  التابعة ملختلف الهياكل األمنية( وزارة الداخلية واإلدارة العامة للوقاية إعادة هيكلة هيئات التفتيش -

( والديوانة وغيرها )من خالل اعتماد مبادئ الشفافية والرقابة البرملانية على تنظيمها DGPRاملخاطر )

وإجراءاتها وأساليب عملها. )وإخضاع املرشحين للخطط السامية في القطاع لالستماع من قبل لجنة برملانية 

 مختصة(.

مهورية وخاضعة للرقابة البرملانية قابة رئاسة الجعن وزارة الداخلية تحت ر  وكالة استخبارات مستقلة إحداث -

تكون لها الصالحيات الحصرية في االستعالمات والتجسس املضاد. وتقدم تقاريرها للرئيس الحكومة ورئيس 

 الجمهورية. 

 " مستقلة عن الهياكل األمنية. هيئة مراقبة للشرطةإنشاء " -

 ائرة املحاسبات.لرقابة د وداء"الصناديق الساخضاع املنح املخولة للسلط العمومية " -

املستمر ألعوان االمن وجعل اإلدارة العامة للتكوين من اهم اإلدارات، يشرف عليها اإلطارات  التكوينتكثيف  -

 األكثر كفاءة على عكس ما هو معمول به حاليا إذ يتم تعيين األعوان واالطارات املغضوب عنهم لإلشراف عليها.

األجهزة األمنية زمن االستبداد ومختلف أشكال انخراط بعض  افات التي طالتتدريس األمنيين حول االنحر  -

املصالح األمنية في حماية منظومة فاسدة وتورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة في حق مواطنين ودعم ذلك 

 9بتخصيص زيارات لألماكن التي ارتكبت فيها االنتهاكات.

 

 أنظر مالحق 9
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ل هياكل املساءلة الداخلية للمؤسسة األمنية ل صارم من قبشكب احترام مدونة السلوك األمنيينمراقبة مدى  -

والخارجية )الهيئات الدستورية والرقابة البرملانية(. وإضفاء أكثر نجاعة آلليات املساءلة وتدابير االنضباط 

الداخلي بتفعيل التفقدية العامة لألمن الداخلي وجعلها أكثر شفافة وذلك بالتصريح بعدد امللفات التي تم 

حقيق أو البت فيها.  ونشر اإلحصائيات املتعلقة بمقدمي الشكاوى ملنع تكرار انتهاكات حقوق تقديمها أو الت

 اإلنسان.

العمل على االلتزام باالنضباط وضبط املعايير لتحديد األشخاص املفوضين من وزارة الداخلية للحضور في  -

تخوله لهم القوانين والتراتيب مع  ت األمنية فيماالتظاهرات العمومية واإلعالمية وحصر تدخل ممثلي النقابا

 األطراف املخالفة.  علىضرورة تسليط العقوبات املناسبة 

مع  زهمحتجااملقرات األمنية أين يتم استقبال املواطنين أو افي جميع  كاميرات املراقبةاستخدام توسيع  -

ق وارشفة التسجيالت لالستظهار بها ضرورة أن تشمل خصوًصا القاعات املستخدمة في االعتقال واالستنطا

حكم في هذه التجهيزات واعتماد منظومة معلوماتية غير قابلة لالختراق أمام القضاء. مع ضرورة تقييد الت

 حت سلطة النيابة العمومية.وفرض عقوبات على أي سوء استخدام ووضع اإلشراف على هذه التجهيزات ت

ه يحتوي على أحكام تنتهك داءات على القوات املسلحة نهائيا بما أنالغاء مشروع القانون املتعلق بزجر االعت -

الحقوق والحريات وتوفر شيئا من الحصانة على التجاوزات والخروقات وهو ما يتعارض مع ضرورة إنهاء 

 اإلفالت من العقاب.

لة، لدرايتهم بقانون عند رفضهم األوامر بإطالق النار أو تعذيب أو سوء املعام يينحماية القادة امليدان -

 الذين يرفضون تنفيذ تعليمات عليا غير مشروعة. بالوضعية التي هم فيها. ومنح حماية قانونية للمسؤولين

كون كل عمل تحديد اإلطار الذي يسمح فيه لجهات االستخبار بجمع املعطيات وحفظها وتجريم أي تجاوز. وي -

ي حالة النظر في تشكي مواطن من أعمال مراقبة استخباراتي خاضع إلذن بمهمة يمكن للنيابة الرجوع إليه ف

 طة.غير مبررة وتجاوز للسل

وكل خرق  تجريم كل انتهاك لحرمة املسكن أو لسرية املرسالتاحترام الحياة الخاصة للمواطن بما في ذلك  -

 ر مستند على إذن قضائي. للمعطيات ذات الطابع الشخص ي غي

ائل غير قاتلة ن وعند االقتضاء يعتمد لحفظ النظام على وسمنع استعمال األسلحة النارية ضد املتظاهري -

 تكون ناجعة وفي نفس اآلن تضمن الحق في الحياة. …( )كاملاء، الرصاص املطاطي

السماح بأي استثناءات أو أي ذرائع  اقتصار استعمال القوة على األغراض املشروعة إلنفاذ القانون. وال يجوز  -

 قانون وإدراج عقوبات مناسبة للمخالفين مع أن يكون استعمال القوة فيخارج الحاالت املنصوص عليها بال

 كل الحاالت متناسبا مع الهدف املشروع املراد تحقيقه. وممارسة ضبط النفس في استعمال القوة.

جهاز األمني من العناصر املتورطة في االنتهاكات وإعداد الحوافز تفكيك منظومة املراقبة والوشاية وتنقية ال -

 ادية واملعنوية الالزمة لتمكينها من التأهيل داخل مراكز مختصة.امل

هذه املنظومة ملؤسسة مخصصة لحفظ الذاكرة تحدث للغرض. مع ضمان حق كل مواطن  تسليم أرشيف -

 في النفاذ إلى ملفه تحت اشراف قضائي.

 العمل على تشريك ممثلي الجهاز األمني في إحياء ذاكرة ضحايا االنتهاكات.  -
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ن األمني مع دول أخرى خدمة للمصالح الوطنية على أسس القيم والخيارات الوطنية التي افرزتها التعاو تطوير  -

 إزالة املنظومة االستبدادي مع رفض أي تجاوب مع أغراض أخرى قد تخالف الضمانات الدولية لحقوق 

 األفراد.

 . إصالحات الستكمال البناء الديمقراطي بتعزيز الهيئات املستقلة3

العمومية املستقلة. ولضمان هذا املبدأ  ستقاللية اإلدارية واملالية الّركيزة األساسّية الّتي قامت عليها الهيئاتر اال تعتب

ملهاّمها بالتالي توص ي الهيئة بعدة  توّجب ترسيخ جملة من الّضمانات تشمل كّل مراحل نشأة وقيام هذه الهيئات

 لذا توصي الهيئة ب: إصالحات.

 (processus de nomination) اءر تعيين األعضفي عالقة بمسا

 اعتماد مبدأ الفصل بين جهة الترشيح وجهة التصويت في اختيار األعضاء -

حات يتّم بعد ذلك اختيار  -
ّ

 األعضاء من بينهااالعتماد على أصحاب التخّصص القتراح ترش

حات  -
ّ

 .ية ومسار شفافخالل جلسة علناعتماد معايير مضبوطة مسبقا للتقييم والبّت في الترش

 تحديد معايير اإلعفاء والفصل بين الجهة املسؤولة على االنتخابات والجهة املسؤولة على اإلعفاءات -

غورات -
ّ

 ضبط آلّيات وآجال محّددة لسّد الش

اللية في االعضاء حتى يكونون بعيدين كل البعد عن التجاذبات السياسية تفعيل شروط الحياد واالستق -

 والحزبية 

 والكفاءة والنزاهة بالنسبة لألعضاءط الخبرة تفعيل شرو  -

التوازن النفسي  لتثبت منل (test psychotechnique)ضمان الكفاءة العلمية واخضاعه األعضاء الختبار نفسي  -

  .واألخالقي

 :الهيئات املستقلة ملهامها في عالقة بممارسة

اصها ومنع كل تدخل في أعمالها من أي جهة اإلقرار الصريح لهذه الهيئات بالسلطة الترتيبية في مجال اختص -

 مال الرامية إلى تعطيل أعمالها والتدخل في سير عملهاكانت وتجريم كل األع

 ات املستقلة واملؤسسات الحكومية األخرى. توفير كّل الّضمانات بانعدام أّي ارتباط هيكلي أو مالي بين الهيئ -

باملالية صلب  وتقديمها مباشرة إلى اللجنة البرملانية املكلفةإعداد ميزانّيات الهيئات املستقلة بصفة مستقلة  -

 .صالح وزارة املاليةمل اخضاعها للموافقة املسبقةمجلس نواب الشعب دون 

ة ومختلف الّسلطات على غرار اللجان البرملانية الخاصة ضرورة إرساء عالقات شراكة بين الهيئات  -
ّ
املستقل

جهات الحكومّية ذات العالقة بم
ّ
 جال اختصاصهاوال

اعتماد سياسة تشاركّية تضّم أكبر عدد ممكن من الفاعلين السياسّيين واملشّرعين واملجتمع املدني بهدف  -

قة بين جميع األطراف وهذه الهيئات
ّ
 .ترسيخ الث

 املستقلة الرقابة على الهيئاتبفي عالقة 

فافّية يجب أن تكون هذه الّرقابة فاعلة دون املّس من استقاللية الهيئات كم
ّ

ا يجب أن تخضع هذه الهيئات ملبدأ الش

 توص ي الهيئة ب:ولتحقيق هذه املقاربة 
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ي وإرشادي اعتماد الّرقابة املالّية البعدّية من قبل محكمة املحاسبات واعتماد األخيرة لدور توجيه -

ق النجاعة ملختلف الهيئات العتماد قواعد التصّرف املالي الحذر واحترام مبدأ املشروعية ضمانا لتحقي

 املطلوبة

ة ومدى احترامها للقانون مع مراعاة الخصوصية النوعية لهذه  -
ّ
مراقبة مشروعّية قرارات الهيئات املستقل

 اإلدارّية القرارات وحصر إمكانيات الطعن فيها من طرف املحكمة

ة  -
ّ
لسنوية نواب الشعب من خالل مناقشة التقارير امجلس  من قبلتكريس مبدأ رقابة الهيئات املستقل

 .وعقد جلسات الحوار معها

تكريس مبدأ النفاذ للمعلومة باعتبارها من مقّومات الحوكمة الرشيدة ونشر أعمال الهيئات وقراراتها  -

على وسائل اإلعالم احتراما ملبدأ الشفافية وحّق املواطن في  والتقارير الدورية حول نشاطها واالنفتاح

قة في هذه الهيئات.الحصول على املعلومة لبسط سلطته في ال
ّ
 رقابة عليها وإرساء الث

  .لتضارب املصالح والتزامهم بالحيادية السياسية االعضاء خالقيات املهنة يضمن تجنبإصدار ميثاق أل  -

 املؤسسات املستقلةتعزيز بفي عالقة 

التي  ةلقانون األساس ي املتعلق باألحكام املشتركة بين الهيئات الدستورية املستقلالغاء جميع فصول ا -

 .  تتعارض مع احكام الدستور واملاسة باستقاللية هذه الهيئات

بعد الهيئات الدستورية املستقلة املنصوص عليها بالفصل السادس من الدستور والتي لم تحدث تركيز  -

وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة  حقوق اإلنسانوهيئة  هيئة االتصال السمعي البصري وخاصة 

وضمان استقاللية هذه الهيئات بما  وحقوق األجيال القادمة ة املستدامةهيئة التنميو الفساد

 يقتضيه الدستور. 

 . إصالحات متعلقة بالحوكمة في املؤسسات الخاضعة للسلطة التنفيذية4

ي إصالح املؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في يقتض 

تنبني املنظومة الرقابية بشكل رئيس ي على . و كات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانهاالفساد واالنتها

. و في هذا االطار غرار الشفافية والنزاهة والنجاعةعلى  تكريس الحوكمة الرشيدة إلىجملة من املبادئ التي تهدف 

ـــــ : ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  توص ي الهيئة بــ

من طرف نظام بن علي لتسهيل االستيالء على  1990لة باعتبارها وزارة أنشأت سنة أمالك الدو  إلغاء وزارة -

 أمالك الدولة وتوزيع مصالحها على وزارات االختصاص. 

يضمن استقاللية مؤسسة املكلف العام لنزاعات الدولة وجعلها مؤسسة محايدة تسهر على  اصدار قانون  -

 السياسية. مصالح الدولة بعيدا عن التجاذبات

إصدار قانون ينظم املطبعة الرسمية بما يتالءم مع أحكام الدستور وحصر دورها في وظائف النشر والتوثيق  -

للذاكرة القانونية والترتيبية للدولة التونسية. والغاء أي دور رقابي للمصالح القانونية لرئاسة الحكومة. عليها 

 ى املعلومة. في تركيبة مجلس إدارتها ة النفاذ إلوإدخال ممثلين عن الهيئات املستقلة وخاصة هيئ

 إصدار قانون أساس ي يعيد تنظيم مصالح رئاسة الحكومة بما يتالءم مع احكام الدستور. -
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 تحيين املنظومة القانونية واالجرائية الخاصة بالتصرف في املال العام. -

 إحداثإصالحات هيكلية ) ومة من خاللعلى كل مؤسسات الدولة أن تلتزم بِاحترام قانون حق النفاذ إلى املعل -

ف متفّرغ لذلك( وسياسية )اإلعالن مسبقا عن السياسات املزمع تنفيذها 
ّ
خلية معنية بالنفاذ إلى املعلومة ومكل

 والنتائج املزمع إنجازها وكذلك بنشر كل الوثائق الضرورية التباعها من تقارير تقييمية وحسابية(.

ع مجاالت التصرف اإلداري والفني مع السهر على ضمان التداخل اتية في جميتعزيز العمل باألنظمة املعلوم -

 بين جميع األنظمة املعلوماتية بمختلف الهياكل العمومية.

تركيز هياكل تنسيق ومتابعة بجميع الهياكل العمومية والسهر على ضمان دورية هذه االجتماعات ملتابعة إنجاز  -

 املشاريع والبرامج.

مركزيات الشراءات وهو إجراء وقع التنصيص عليه ضمن  إحداثة مجمعة و راءات بطريقإنجاز الش تفعيل -

التراتيب املنظمة للصفقات العمومية وتضمن هذه اآللية عدة إيجابيات منها ما يتعلق بالجوانب الكمية 

لرفع من )االقتصاد في التكاليف الناجم عن حجم الشراءات(. ومنها ما يتعلق بالجوانب النوعية )من حيث ل

وى الكفاءة وتعزيز التخصص واملعرفة والحد من مخاطر الفساد وتحقيق أهداف السياسات العامة: مست

  الترشيد في الطاقة، توفير التنمية املستدامة(

   تعزيز الرقابة على املداخيل )على غرار الرقابة على النفقات( بشكل يضمن تنفيذها على الوجه الصحيح  -

لبعص أصناف واختصاصات االعوان العموميين مع وجوب ِاعتماد حصص  مرن بالنسبةِاعتماد توقيت عمل  -

ِاستمرار قبل وبعد التوقيت اإلداري اليومي )مثال من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة ليال( 

 وحصص ِاستمرار خالل أيام الراحة األسبوعية )السبت االحد(.    

ين الهياكل واملؤسسات بشكل يؤمن حلوال لظاهرة سوء توزيع وتوظيف د البشرية باإلسراع في إعادة توزيع املوار  -

 األعوان العموميين في املؤسسات واملنشآت العمومية.

 تدعيم كل أشكال حراك األعوان العموميين بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص. -

لعمومية ومحاولة تقليص الهوة وباملنشآت االقيام بمراجعة عميقة لإلطار القانوني املتعلق بالوظيفة العمومية  -

بينهما وبين مختلف الوزارات والقطاعات ويكون ذلك بناء على معطيات علمية ومدروسة وباعتماد استشارات 

 موسعة مع األطراف املتداخلة في الغرض.

بالرجوع  ية وتحفيزهمإعادة بناء تأجير األعوان باالعتماد على معايير املردودية والجدارة والكفاءة وليس األقدم -

 إلى مدى تحقيقهم لألهداف وباالعتماد على آلية جدية للتقييم.

 العمل على تفعيل آلية عقود البرامج بين املؤسسات واملنشآت العمومية وسلطة االشراف وتعزيز ثقافة -

 األهداف.

 تعزيز التجربة اإليجابية لتجميع الخدمات اإلدارية )مثال دار الخدمات اإلدارية( -
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 تعلقة بالهيئات الرقابية. إصالحات م5

 تعزيز االستقاللية الوظيفية للهياكل الرقابية من خالل:توص ي الهيئة ب

بنك للمعلومات املتوفرة في  وتكون بمثابةالهيئات الرقابية  لكل ةالرقابتقارير تجمع كل  ةموحدمنصة إرساء  -

مجال مكافحة الفساد لتيسير النفاذ إلى املعلومة ملختلف املهتمين ولتسهيل تبادل املعطيات بين مختلف 

الهياكل الرقابية وضمان عدم حصول تضارب في التعاطي مع نفس امللف من قبل أكثر من هيئة إرساء ملبدأ 

 .النجاعة وتكريسا ملفهوم الشفافية

إرساء خارطة املخاطر من خالل تجميع التقارير الرقابية في منظومة معلوماتية ومعالجة معطياتها بما   يوفر  -

ول املخاطر في كل مجال من مجاالت التصرف العمومي وكل هيكل عمومي بما يسهل برمجة املهمات ت حطيامع

 الرقابية بتركيزها على املجاالت ذات املخاطر العالية.

 إرساء مجالس للهيئات الرقابية تضمن التوافق الكافي على تسييرها -

 استقالليتهم في اتخاذ القراريضمن تكليف رؤساء الهياكل الرقابية لدورات ذات مدة زمنية محدودة بما  -

تمكين الهياكل الرقابية عند معاينة تجاوزات ترتقي إلى مرتبة الجريمة من التعامل مباشرة مع األطراف املعنية  -

بما في ذلك السلط القضائية دون وجوب انتظار موافقة رؤساء الهياكل أو الوزراء على أن يتم تنظيم إجراءات 

 فات.ث تعسالقيام بذلك لتجنب حدو 

تمكين رؤساء الهياكل الرقابية من صالحية إسناد أذون بمأموريات للقيام بمهمة رقابية دون انتظار موافقة  -

 وزير اإلشراف.

توفير الحوافز والحماية الالزمة للمراقبين من خالل ضمان مسار منهي متواصل دون تعطيل مباشر أو غير  -

 مباشر

إرساء معايير موحدة مطابقة للمعايير الدولية لعمل الهياكل الرقابية واختيار أعضائها واخضاعهم الختبار  -

 ( وتقييم أدائها واستبعاد كل تضارب للمصالح.test psychotechniqueنفس ي ) 

تكمال كافة أركان مقاربة التصرف حسب األهداف في ميدان املالية العمومية، وعلى الهياكل املختصة أن سا -

تساهم في تعزيز دور الرقابة املرافقة أو املوازية ذات الطابع الوقائي وتطوير أدائها وصيغ تدخلها وتوسيع مجال 

 لى األداء.ة عقدر نظر الهيئات الرقابية ليشمل أيضا الرقابة على تقارير ال

تمكين مختلف الهياكل الرقابية من قدر هام من االستقاللية الوظيفية والحماية أثناء القيام بدورها الرقابي،  -

وتحديث اإلطار القانوني املنظم لهذه الهيئات باعتماد نمط ديمقراطي في التسيير يضمن القرار الجماعي، فضال 

 يين رؤساء الهيئات الرقابية.تع في عن اعتماد جملة من املعايير املوضوعية

 اعتماد مدونة سلوك لكافة املراقبين العموميين تكرس النزاهة والحياد واالستقاللية. -

 تركيز جهاز تأديبي صلب كل سلك رقابي للتدخل عند معاينة تجاوزات. -

 . اإلصالحات املتعلقة بالحق في الحياة والحق في الحرية واألمن6

مترسخة في الواقع التونس ي، حيث طالت عشرات اآلالف من الضحايا من مختلف األجيال  رسةمماتعتبر ظاهرة التعذيب 

فت داخل املجتمع إحساسا بالظلم والقهر والعداء أداة حكمومثلت طيلة عقود ممارسة منهجية و" .وفئات املجتمع
ّ
" خل
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بية الرجاع جراءات التشريعية والترتي. وعلى الدولة اتخاذ كل اإل تجاه مختلف مؤسسات الدولة وخاصة األجهزة األمنية

  .ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسانالثقة في مؤسسات الدولة وذلك ب

 الوقاية من التعذيب، أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 7

لبالد املعاملة في جميع أنحاء ا ة ملنع أفعال التعذيب وسوءتؤكد الهيئة في توصيتها للدولة بأن تتخذ تدابير فورية وفّعال

مهما كان املبرر، وبأن تتخذ كذلك خطوات صارمة إلنهاء حالة إفالت املرتكبين لهذه األفعال من العقاب. وينبغي على 

 الدولة:

ان تقوم بتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع األفعال املادية واملعنوية التي يمكن أن تكيف قانونا بأنها أفعال  -

تشكل تعذيبا. وبتوسيع قائمة املشمولين بالتتبع على معنى القانون الدولي واملعاهدات الدولية  وممارسات

 الجمهورية التونسية. املصادق عليها من طرف 

ص صراحة في القانون الجزائي على الحاالت التي تعد ضربا من املعاملة القاسية أو أن تقوم بالتنصي -

ب  الالإنسانية أو املهينة
ّ
رت

ُ
 ا مع كل وضعية.عقابا متناسبوإن ت

أن تشرع في تدريب املوظفين بإنفاذ القوانين واألطباء واملوظفين العموميين، واملحامين وكل من له عالقة بشأن  -

 .عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةحظر التعذيب وامل

رتكبين املباشرين ألفعال التعذيب واملسؤولين ان تعلن مباشرتها إلجراءات التحقيق واملالحقة القضائية ضد امل -

ر أعوانها وبشكل رسمي من ان كل من يرتكب أفعال التعذيب، عن إصدار األوا
ّ
مر في جميع الحاالت، وأن تحذ

ل بممارسة التعذيب يعّرض نفسه للمساءلة الشخصية أمام القانون وللمالحقة الجنائية والعقوبات أو يقب

 املالئمة. 

كاوى املتعلقة بممارسة التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفين العموميين، اع جميع الشأن تكفل إخض -

نزيه من قبل آلية إدارية مستقلة بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفي السجون، للتحقيق الفوري والفعال وال

رينة البراءة، ومعاقبة توجد فيها أي صلة مؤسسية أو هرمية بين املحققين والجناة. مع ضمان مراعاة مبدأ ق ال

 ذيب(.املدانين، وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا. )مع احترام اختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من التع

ين يجري التحقيق معهم بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب عن ممارسة أن تكفل إيقاف جميع األشخاص الذ -

 ي في شأنهم.عملهم دون املس بحقوقهم املالية إلى حين صدور حكم قضائ

ر الحماية والضمانات أل أن تقدم املضنون في ارتكابهم  -
ّ
فعال التعذيب وسوء املعاملة إلى العدالة وأن توف

ملتعهدين حتى يتسنى لهم إصدار األحكام املناسبة في مأمن من الضغوط القانونية واإلجرائية الالزمة للقضاة ا

 املادية واملعنوية من أي جهة كانت. 

لدى باحث البداية في كل الجرائم مسجلة بالصورة والصوت مع اتخاذ إجراءات ال التحقيق أن تكون أعم -

 كفيلة بحماية املعطيات الشخصية. أن تضمن حماية الشهود والضحايا.

كفل إمكانية حصول املتهمين ومحاميهم على تسجيالت االستجوابات بالصورة والصوت، من دون أن أن ت -

  مكانية استخدام هذه التسجيالت كأدلة في املحكمة.يتحمل املتهم أي تكلفة، وإ

 أن تكفل تمتع ضحايا التعذيب بحق واجب التنفيذ في تعويض منصف وكاف. -
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 القسري.تجريم ممارسة االختفاء  -

موافاة الدولة التونسية بجميع التزاماتها الدولية تنفيذ واحترام كل معاهدات حقوق اإلنسان. ان تعمل على  -

لجنة مناهضة التعذيب وجميع الهيئات واالليات  لهيئات الدولية مثل لختاميةالحظات امتابعة املوخاصة 

 االممية املعنية بحقوق اإلنسان.

من  1مكرر من قانون العقوبات مع املادة  101الجزائية بما يضمن مالءمة املادة  تنقيح املجلةان تعمل على  -

و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وتعديل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أ

ا يعادله ويمثل ف عمومي أو ممكرر ثالثا من قانون العقوبات للتأكد من أن أي فعل يرتكبه موظ 101املادة 

 مشاركة في عمل من أعمال التعذيب ال يظل دون عقاب.

 أشكال العنف واالعتداء الجنس ي بما في ذلك االغتصاب. 8

 ولة:على الد

في ذلك العنف الجنس ي واالغتصاب، من قبل النزالء  وضع برنامج شامل ملعالجة ظاهرة ممارسة العنف، بما -

 في سجن النساء.  فق االحتجاز، وخاصةوموظفي السجون واألمنيين في جميع مرا

 الجمهوري. القيام بتكوين لألعوان املوكل إليهم إنفاذ القانون في مجال احترام حقوق اإلنسان وقيم األمن -

( )ه( 2) 8ملادة في تشريعاتها تعريفا خاصا بجرائم العنف الجنس ي يشمل األركان التي نصت عليها ا االعتماد -

 واعتبار حصولها يشكل ظروفا لتشديد العقوبة: حكمة الجنائية الدوليةنظام روما األساس ي للممن 

على طبيب  غتصابلجنس ي وخصوصا اال التنصيص صراحة على إلزامية عرض كل ادعاء بالتعرض إلى العنف ا -

مستقل في أقرب اآلجال وقبل الشروع في التحقيق ومن املمكن كذلك إجراء فحوصات نفسية لتحديد النتائج 

املترتبة على الحالة الذهنية للشاكي ويتوجب على الطبيب، وفي كل األحوال، أن ُيعد التقرير في الغرض وبأسرع 

 وقت ممكن بعد وقوع الحادث.

القضائية لظروف االحتجاز بين الهيئات املختصة، وضمان إجراء تحقيقات شاملة  ق في مجال املراقبةنسيالت -

في جميع االدعاءات املتعلقة باالعتداءات الجنسية في مراكز االحتجاز ومعاقبة الجناة وإتاحة سبل إعادة 

 التأهيل الطبي والنفس ي للضحايا مع تفعيل برنامج حماية الشهود.

 ريةاز والحرمان من الححتجاال . 9

 على الدولة:

 ضمان أن يظل السجن االنفرادي تدبيرا استثنائيا، في حاالت محددة مسبقا بموجب القانون ومحدود املدة. -

مواصلة تكثيف جهودها لجعل الظروف في أماكن االحتجاز متوافقة مع قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا  -

 مانديال(.سون ملعاملة السجناء )قواعد نيل
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مواصلة تقليص االكتظاظ في جميع أماكن االحتجاز، بما في ذلك من خالل تجديد املرافق القائمة وتشييد  -

 لقواعد األمم املتحدة 
ً
 للمعايير الدولية، وتنفيذ القوانين املعدلة التي تتيح بدائل لالحتجاز وفقا

ً
أخرى وفقا

 طوكيو(. واعدالنموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية )ق

ضمان توفير الظروف املادية والصحية املالئمة للمحتجزين، بما في ذلك مرافق االستحمام واملراحيض، وما  -

يكفي من األغذية جيدة النوعية، والحيز الكافي لكل سجين، واإلضاءة الطبيعية واالصطناعية، والتهوية 

 يارات األسرية دون قيود مجحفة.والز املناسبة، والرعاية الصحية، واألنشطة في الهواء الطلق، 

فصل السجناء املتمتعين بصحة جيدة عن أولئك الذين يعانون من األمراض املعدية في جميع مرافق االحتجاز،  -

وتوفير الرعاية الطبية املتخصصة في املستشفى وفي املرافق الطبية األخرى املتخصصة للسجناء الذين يعانون 

 هوية املالئمة.الت من األمراض وتزويدهم بأجهزة

تعديل القوانين من أجل إتاحة إمكانية فعالة للمراقبة القضائية لجميع أماكن االحتجاز وتمكين هيئات الرصد  -

 املستقلة من القيام بزيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن االحتجاز وعقد لقاءات خاصة مع املحتجزين.

ديل عن االعتقال االحتياطي. وإعطاء القاض ي دور الوساطة ، كبتدعيم دور املراقبة القضائية قبل املحاكمة -

 الجنائية في بعض الجنح والجرائم التي ال تشكل خطرا على األمن العام.

اعتماد تدابير تعليق تنفيذ العقوبة السجنية مع الوضع تحت االختبار من قبل القاض ي بعد استشارة اخصائي  -

 نفساني واخصائي اجتماعي.

ساس ي املنظم للسجون، بما في ذلك آليات التعامل مع شكاوى املعتقلين وتوسيع قائمة ن األ تنقيح القانو  -

األشخاص الذين يحق لهم زيارة املحتجزين وضمان حق السجناء في الوصول إلى محامي دون الحاجة إلى إذن 

 مسبق.

 تفعيل وتوسيع مجال عقوبة العمل من أجل املصلحة العامة. -

تدبير الحبس املنزلي أو املراقبة االلكترونية إذا لم يشكل الفعل خطرا على املجتمع ية و اعتماد العقوبات املال -

 أو األمن العام.

إلغاء عقوبة اإلعدام واملصادقة على البروتكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  -

 والسياسية.

التي تمس من الحريات الفردية  الترتيبيةام التشريعية أو ألحكمن املجلة الجزائية وجميع ا 230إلغاء الفصل  -

 وتطال مجاالت الحياة الخاصة للمواطن. 

اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ العقوبات متوسطة وطويلة املدة. باعتماد الخروج الوقتي املراقب أو اإلفراج  -

 تأقلمه مع املحيط الخارجي.ية و املقيد تدريجيا. وذلك لتسهيل إعادة ادماج السجين في الحياة العاد

اعتماد فلسفة عامة في مجاالت إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي والتي ينبغي ترجمتها عبر مجموعة  -

من التدابير الجنائية التي تمكن من تفادي وتقليص االحتجاز، سواء قبل املحاكمة أو خالل النطق بالعقوبة 

 أو خالل تنفيذها.

شاملة ومنسجمة إلدراج العقوبات البديلة واتخاذ تدابير تهدف إلى توسيع مجال مراكز جية صياغة استراتي -

 التكفل وإعادة التأهيل حتى يشمل املجموعات األكثر هشاشة والتي تخضع للعقوبات البديلة.

عيد استخدام جميع الوسائل املناسبة، وال سيما الرعاية الصحية، والتعليم، والتوجيه والتكوين على الص -

املنهي، وأساليب املساعدة االجتماعية والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعا لالحتياجات الفردية لكل 
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سجين أو سجينة، في مراعاة لخصائصهم االجتماعي والجنائية، وقدراتهم ومواهبهم الجسدية والذهنية، ومدة 

 العقوبة.

 مستقبلها بعد إطالق سراحها.نة و مراعاة برامج التأهيل واإلدماج الخاصة باملرأة السجي -

توفير خاصة في سجن النساء عيادة واملعدات الطبية الضرورية لتوفير الرعاية والعالج قبل وبعد الوالدة  -

 للسجينة ورضيعها.

زيادة الحماية القانونية للمرض ى واملوظفين الصحيين واملرافقين الطبيين العاملين في املؤسسات السجنية  -

 داريا للمؤسسات السجنية حتى يتمكنوا من االضطالع بدورهم دون قيود.ين إوجعلهم غير تابع

 الحماية القانونية لألخالقيات الطبية والسر املنهي في املؤسسات السجنية. -

 اتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك القواعد التي تحمي توفير الرعاية الصحية. -

الرعاية الصحية وتوفير الرعاية بشكل محايد  تعزيز قدرة النظام الصحي داخل السجون وإتاحة الوصول إلى -

.
ً
 وفعال وأكثر أمنا

 تزويد املساجين بوثيقة تحتوي على املعلومات الالزمة حول حقوقهم خصوصا فيما يتعلق بالحق في الصحة.  -

قتضيات الدستور التونس ي واملعاهدات الدولية وذلك تنقيح القانون الجزائي بطريقة تفض ي ملالئمته مع م -

 بتحديد االستثناءات بطريقة ال تدع مجاال للتأويل الواسع عند مرجع النظر.

 تجريم كل اجراء إلخضاع مواطن ملراقبة إدارية وأي شكل من اشكال تحجير للتنقل دون إذن قضائي. -

اكات أو التبرير أو التحريض وتجريم إنكار وقوع االنته معاقبة أي انتهاك لحقوق اإلنسان عبر الفعل أو التشجيع -

 املاضية عبر الفعل أو التشجيع أو التبرير.

 

IIIواالقتصادية واالجتماعية . اإلصالحات املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية 

د
ّ
ولذا  ت تجعلها نافذة.بحاجة الى إجراءا ي، اال ان التطبيق يبق49الحقوق والحريات في املادة على حماية الدستور  أك

ـــــ : ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  توص ي الهيئة بــ

 استرداد الحقوق املدنية والسياسية -1

سوية الوضعية القانونية لألشخاص الذين اعتقلوا و/أو حوكموا أو أدينوا على أساس عناصر إثبات غير ت -

 نقضاء مدة العقوبة.أطلق سراحهم با كافية أو خطأ قضائي والذين تم العفو عنهم أو منحوا حق العفو أو الذين

إيقاف العمل بكل التدابير اإلدارية التي تقيد الحصول على وثائق الهوية وجوازات السفر دون إذن قضائي في  -

 الغرض.

 حرية التكوين والجمعيات واألحزاب -2

 ن قانون أساس ي خاص بالجمعيات على أن يحترم املعايير التالية:سوص ي الهيئة بت
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ثل تأسيس الجمعية واقعة قانونية يقررها األشخاص الراغبون التأسيس. حيث يماعتماد نظام التصريح عند  -

في تكوينها وال تتدخل الدولة إال لتسجيل الجمعية الجديدة وحفظ ملفها وذلك عبر الكتابة العامة للحكومة. 

آجال وعند مخالفة بعض شكليات التأسيس ال يكون للسلطة التنفيذية اال املطالبة بتصحيح اإلخالل في 

 معقولة.

ل اإلدارة العامة للجمعيات أو الجهة املوكل اليها تلقي التصريح بالتأسيس في تحديد أهداف ضم -
ّ
ان عدم تدخ

 الجمعيات وتغيير نظامها األساس ي.

التنصيص صراحة على دور املطبعة الرسمية عند إشهار الجمعيات وعدم ممارستها للسلطة التقديرية في  -

ل الجمعّية إيداع إعالن باملطبعة نصيص صراحة على رفض االشهار. وذلك بالت
ّ
وجوب اإلشهار عند تولى من يمث

الرسمّية للجمهورية التونسّية ينّص على اسم الجمعّية وموضوعها وهدفها ومقّرها، مرفقا بنظير من محضر 

 ل. اإلعالم عن طريق عدل التنّفيذ أو بنظير من املكتوب املرسل محموال بما يثبت تاريخ اإلرسا

 حصول الجمعيات على التمويل العمومي بشروط موضوعية تضمن املساواة بينها.  -

 قانون أساس ي خاص باألحزاب على أن يحترم املعايير التالية: نستوص ي الهيئة ب

 تتعارض نشاطات الحزب مع مقتضيات الدستور.  تكريس ضمان حرية تكوين األحزاب دون قيد، على أن ال  -

ألحزاب رفض استخدام العنف بأي شكل كان. يحجر على األحزاب التنصيص صراحة على أنه يتعين على ا -

عاقب محاوالت تعطيل نشاطات 
ُ
تكوين املليشيات أو اللجوء إلى خطاب الكراهية كأداة للعمل السياس ي. كما ت

 وتظاهرات األحزاب املنافسة.

 عبر القضاء مع توفير ضمانات املحاكمة العادلة.عد -
ّ

 م حل الحزب أو رفض تسجيله إال

سقف للمصاريف -إحترام تمويل األحزاب مبادئ املساءلة والشفافية. ويضع سقف قانوني للتبرعات الخاصة -

 االنتخابية.

األدنى من الشروط. على أن يكون لألحزاب السياسية فيما يتعلق بالتمويل العمومي إمكانية الوصول إلى الحد  -

 أن تكون هذه الشروط معقولة وغير تمييزية.

الستفادة غير املشروعة من املوارد العمومية وتلقي املساعدات املالية أو غيرها من االمتيازات االمتناع عن ا -

واملنافع بطرق موازية )مثل مشاريع تنموية صورية مكاتب دراسات( وخصوصا تلك الواردة من مؤسسات أو 

 هيئات يتولى أعضاؤها مسؤولية إدارتها.

جوز ألي حزب الحصول على أي مساعدة بشكل سري أو التنصيص ضمن القانون صراحة على أنه ال ي -

الحصول عليها عن طريق االحتيال. ويعاقب كل من يخالف التدابير بالحرمان من الترشح للخطط الوطنية 

 إلخالل إضافة ملا قد يترتب من أبعاد جنائية. والجهوية واملحلية لفترات متفاوتة حسب خطورة ا

األساس ي آليات ملراقبة حساباته على املستوى الوطني واإلشراف على أن يكون لكل حزب سياس ي في نظامه  -

حساباته على املستويين اإلقليمي واملحلي. كما يجب تقديمها ملراجعة الحسابات من قبل هيئات الدولة 

 املختصة.
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 حادة من الحرياتتنقيح القوانين ال -3

حالة الذي ينظم  1978جانفي  26الصادر في  1978لسنة  50صدار قانون أساس ي يحل محل االمر عدد إ

د للحقوق والحريات ينبغي أن  الطوارئ  حسب املبادئ الدستورية واملعايير الدولية ويضمن أن أي تدبير مقّيِ

أي شخص يخضع ملثل هذا اإلجراء يمكنه يكون مبّررا بضرورة حقيقية ومستندا إلى أساس قانوني وأن 

 ممارسة حقه في االعتراض دون عائق.

املتعلق باالجتماعات العاّمة واملواكب  1969جانفي  24املؤرخ في  1969لسنة  4لقانون عدد تنقيح ا

 واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر.

مع الدستور واملعايير الدولية. ويقتض ي  تعديل القانون األساس ي ملكافحة اإلرهاب وتبييض األموال حتى يتالءم

 ذلك: 

تى يستبعد كل تأويل يؤدي إلى تجريم مجّرد التعبير بالرأي أو تدقيق تعريف األفعال اإلرهابية ح -

 ممارسة الحق املشروع في التظاهر واالحتجاج واملشاركة في الحياة العامة. 

 ة.  س قابلة للتجديد مرة واحد 48الحد من آجال االحتفاظ إلى  -

 . 70و 68إلغاء التضييق على حق املتهمين في إعداد دفاعهم الوارد بالفصلين  -

 .السرية ضبط اللجوء للجلسات -

 

 10أشكال التمييز العنصري  والتصدي لجميعحماية حقوق األقليات  - 4

 الحق في هوية مميزة

من الحق في  األقلياتمن  وغيرهم العمل على تمكين التونسيين من األمازيغ واليهود واملسحيينبوص ي الهيئة ت

. على أن يكون لهم دور فعال على والدينية واالجتماعية واالقتصاديةالثقافية السياسية و املشاركة الكاملة في الحياة 

 الصعيدين الوطني واإلقليمي في القرارات التي تتعلق بهم.

 الحق في ممارسة وتطوير الثقافة، اللغة، الديانة العادات والتقاليد

األقليات الدينية، وذلك ب ما يتعلقتعزيز حرية الضمير وحرية املعتقد املنصوص عليهما صلب الدستور في توص ي الهيئة ب

القيادات  تشريكو  باتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية الضرورية حتى يتمكنوا من ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية

 .قليات في جميع أنشطة التوعيةالدينية لأل

 التصدي لجميع اشكال التميز العنصري 

وجوب التصدي لخطاب التحريض على الكراهية واألفكار أو النظريات القائلة بالتفوق أو القائمة على التفوق العنصري 

 أو الكراهية العنصرية ومكافحتها.

ومساعدتهم على الوصول الى  السوداء أو السمراء العمل على الحد من الوصم االجتماعي الذي يعاني منه ذوي البشرة

 القرار محليا ووطنيا.مراكز 

 

 انظر التفاصيل في الجزء المخصص لجبر اضرر 10
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القصاص من العدوان ينال من حقوق املنتمين إلى األقلية اليهودية بذريعة أو قول كل تصرف كما يجب التصدي ل

  اإلسرائيلي.

 

 للتمييز املسلط على املرأة التصدي -5

 القانونية التي تؤسس للتمييز القائم ضد املرأة.عديل جميع األحكام ت -

من املرأة والرجل، لتحقيق القضاء على العادات العرفية، تعديل األنماط الثقافية، واالجتماعية لسلوك كل  -

 وكل املمارسات القائمة على أدوار نمطية للمرأة وللرجل.

 في سوق العمل -
ً
 ، وبخاصة النساء العامالت في الوسط الريفي.أن تتخذ تدابير هادفة لصالح أكثر النساء حرمانا

 وإلغاء كل حيف أو تمييز إزاء املرأة.مكافحة التفرقة املهنية ووضع أدوات لتقييم الوظائف  -

تحسين نسبة تمثيل املرأة في وظائف صنع القرار في األجهزة العمومية وتواصل الجهود من أجل تحقيق التمثيل  -

 ات االقتصادية بوسائل منها اتخاذ تدابير خاصة.املتوازن بين الجنسين في املؤسس

ألمن بخصوص جميع أشكال العنف املسلط على املرأة توعية وتدريب موظفي السلك القضائي وأفراد قوات ا -

 وتعزيز حمالت التوعية التي تستهدف عموم الناس.

واإلنجابية وأن يتوفر إنشاء مراكز ومؤسسات صحية تتوفر فيها كل االختصاصات املتعلقة بالصحة الجنسية  -

انتهاكات حقوق اإلنسان فيها أخصائيون نفسانيون. على أن تسمى هذه املؤسسات على أسماء نساء ضحايا 

 وأن يقع تركيزها أساسا في املناطق األقل حظا في الخدمات الصحية.

 إعطاء األولوية في برامج الضمان االجتماعي لألسر الفقيرة والتي تعيلها نساء. -

كز تكوين وإدماج للنساء وتحفيز النساء على بعث املشاريع وذلك بتبسيط إجراءات الحصول على بعث مرا -

 والتمديد في آجال التسديد. القروض

 

 ذوي االحتياجات الخصوصية األشخاصضد للتمييز  التصدي -6

 عادة النظر في تعريف اإلعاقة وإعادة صياغته باالستناد إلى االتفاقية مرجع النظر.إ -

 للماإدراج في  -
ً
 للترتيبات التيسيرية املعقولة وأن تكفل تطبيق هذه الترتيبات وفقا

ً
من  2دة قانونها الوطني تعريفا

 بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية املعقولة 
ً
االتفاقية، وأن تتأكد بوجه الخصوص من أن القانون يقر صراحة

 هو شكل من أشكال التمييز القائم على أساس اإلعاقة.

 للتمييز القائم على أساس اإلعاقة، وأنتضمين  -
ً
 صريحا

ً
 نصوصها القانونية املتعلقة بمناهضة التمييز حظرا

تتأكد من إدراج هذا الحظر في جميع القوانين، وخاصة القوانين املنظمة لالنتخابات وملجاالت العمل والتعليم 

 والصحة.

ال ذوي اإلعاقة لديها ما يكفي من املوارد البشرية ومن التأكد من أن املؤسسات التي تقدم الرعاية إلى األطف -

 يستجي
ً
 خاصا

ً
بين تدريبا ب للمعايير املالئمة، ومن أن هذه املؤسسات تخضع للرصد والتقييم املوظفين املدرَّ

م تكون في متناول األطفال ذوي اإلعاقة.
ّ
 املنتظمين؛ وأن تضع إجراءات تظل
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مراجعة القوانين التي تجيز الوكالة والوصاية وأن تتخذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات ُيستعاض بها عن  -

ملا فيه من حط من وجود أصحاب اإلعاقة كأناس كاملي الوجود بذاتهم نظام الوكالة/الوصاية في اتخاذ القرار 

 القرار. بنظام يسمى املساعدة على اتخاذ

 األطفــــــــــــــــــــــــــــــالضد للتمييز  التصدي -7

خطة "مندوب الحرية املحروسة" املنصوص عليه في مجلة حماية الطفل، ومراجعة إجراءات ومنهجيـة  إحداث -

 هدفها التربوي املنشود.الوساطـة القانونية وتعزيزها لبلوغ 

 ومعالجتها. حداثم قضاء اإل آلية مستقلة وفعالة لتلقي شكاوى األطفال داخل نظا إحداث -

ت البديلة كإطالق السراح تكريس عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إال كمالذ أخير، وتوسيع مجال العقوبا -

 تحت املراقبة والخدمة املدنية.

، بجهازها البشري أخصائيين حداثس الوطني وجميع مرافق االحتجاز املعدة لإل وجوب توفير، بمراكز األمن والحر  -

 يين مؤهلين للتعامل مع األطفال.نفسان

 إرساء نظام مراقبة يعزز تطبيق القانون ويكرس حماية فعالة لحقوق األطفال في مراكز اإليقاف واالحتجاز. -

اعية متخصصة للتكفل باألطفال على جميع توفير مؤسسات في مجال الصحة النفسية والخدمة االجتم -

املستويات. كما يمكن أن تلعب دور املراقبة ملراكز اإليقاف واالصالحيات ويكون من صالحياتها التدخل لدى 

 ملنصوص عليها والتي تشكل خطرا على الطفل.السلط املعنية في حالة وجود خرق فادح للقوانين ا

ستماع إلى الطفل مرة اال و  ة الطفل أثناء التحقيق واملحاكمة واحترام خصوصية هذه الفئة.العمل على حماي -

واحدة بحضور أخصائي نفس ي مع التسجيل السمعي البصري حتى يقع الرجوع إلى هذا األخير كل ما دعت 

 الحاجة إلى ذلك كي ال يقع االستماع للطفل عديد املرات.

 بشكل يجعل من إعادة التأهيل واإلدماج ركائز وجودها. حداثاز الخاصة باإل تطوير مراكز االحتج -

 مع الرشد سواء في مراكز اإليقاف أو في املؤسسات السجنية. حداثتجاز اإل اح تحمل مسؤوليةمعاقبة من ي -

العمل على الحد من االختالل فيما يتعلق بوصول األطفال إلى الخدمات ومدى توافرها في مختلف املناطق،  -

شرات طق الحضرية والريفية. وتبرز أوجه االختالل هذه، على نحو يتجلى في جملة من املؤ والتباين بين املنا

 الديمغرافية واالجتماعية. )مثال: نسب التمدرس واالنقطاع، نسب النجاح في البكلوريا...(.

 في جميع األحك -
ً
 كافيا

ً
ام القانونية اتخاذ كل التدابير الالزمة لضمان إدماج مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" إدماجا

 في القرارات القضائية واإلدارية وفي البرامج وامل
ً
 شاريع والخدمات التي تؤثر على الطفل.وتطبيقه عمليا

 في كنف األسرة وفي املدرسة واملجتمع، وكذلك  -
ً
إدماج مبدأ "احترام آراء الطفل وتيسير إعماله" وتطبيقه عمليا

 قضائية.في املؤسسات وفي إطار اإلجراءات اإلدارية وال

من اتفاقية حقوق الطفل، خصوصا في مجال  39و 19آلية تنفيذية وإجراءات تتوافق مع املادتين  إحداث -

 واإلحالة والتحقيق واملعالجة وإعادة اإلدماج االجتماعي واملتابعة. الوقاية والتعرف على الضحايا واإلبالغ
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 كبار السنضد للتمييز  التصدي -8

الفئات العمرية سن نظام قانوني خاص لحماية كبار السن بما يكفل ويعزز كرامة اإلنسان، ويضمن اإلنصاف بين  -

جتماعية والقانونية لتعزيز استقالليتهم وحمايتهم أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات اال و  املختلفة.

 .ورعايتهم

 .وضع استراتيجيات شاملة ملجابهة الزيادة في عدد كبار السن املصابين بأمراض عقلية -

لب والشكاوى والعمل على إيجاد الحلول ملن هم مندوب حماية املسنين في الجهات، ويقوم بتلقي املطا احداث -

بحاجة لها، وأن يمسك سجل املعطيات حول كبار السن في منطقته يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية 

 حول املترشحين واملنتفعين بالخدمات والحماية.واجتماعية واقتصادية وخدماتية 

 مع إيجاد نظام يسمح  -
ً
 من الحياة العملية إلى النشاط جعل السن املؤهل لطلب التقاعد مرنا

ً
باالنتقال تدريجيا

 الحر.

تمكين كبار السن من االنتفاع باملستويات املالئمة من الرعاية املؤسسية التي تؤمن لهم الحماية والتأهيل والتحفيز  -

 الجتماعي والذهني في بيئة إنسانية آمنة.ا

في اتجاه منع عدم تجديد الكراء أو األمر بالخروج ضد مسن تجاوز تغيير القانون املنظم لألكرية املعدة للسكنة   -

 عاما لعدم دفع معلوم الكراء. وكذلك بالنسبة إلى دور اإليواء الخاصة والعمومية. 70

في تبرير اإليقاف التحفظي أو  تنقيح القانون الجزائي باتجاه اعتبار سن ضحية االعتداء املادي أو الجنس ي سببا كافي -

االحتياطي للمنسوب إليه االعتداء. وأيضا في اتجاه اعتبار سن الضحية من معايير تقدير الخطورة ومن ظروف 

 كانت من قبل األعوان املوكل إليهم إنفاذ القانون.التشديد في العقاب وإن تضاعف العقوبة إذا 

سوء املعاملة التي يتعرض لها شخص في وضع مستضعف بما في ذلك على واجب اإلبالغ عن التنصيص الصريح  -

املسنين. كما يجب أن ينص على إلزامية اإلبالغ التي تقع على أعوان الرعاية الطبية واالجتماعية وأعوان السجون 

 الدولة دون أن يتعلل بواجب التحفظ واملحافظة على السر املنهي. ووكالء

يخوخة وعلم الشيخوخة، وتوسيع نطاق البرامج تدريب مقدمي الرعاية واملختصين الصحيين في ميدان طب الش -

اع الخدمات االجتماعية، من العاملين في املؤسسات التعليمية املتعلقة بصحة كبار السن للمختصين في قط

 الرسمية وغير الرسمية التي تقدم هذه الخدمات.

ومتناسب مع  الترفيع في مقدار الجرايات املخولة للمقاومين بشكل يتماش ى مع أوضاعهم أو أوضاع اولي الحق منهم -

وهو ما يمكن ان يشكل متطلبات الوضع االقتصادي واالجتماعي حتى يضمن لهم الحد األدنى من العيش الكريم. 

نوعا من أنواع رد االعتبار لهم واالعتراف بنضالهم بما يكرس االحترام بين األجيال وتكريس ثقافة تثمين دور الكبار 

 بشكل عام داخل املجتمع.

 

  الشبـــــــــــــابضد للتمييز  التصدي -9

تشريكهم في جميع املراحل عند طرح العمل على إشراك الشباب في جميع املسائل التي لها عالقة بهم من خالل  -

 اإلشكال وعند وضع تصورات للحلول وعند تنفيذها.
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 ترسيخ قيم املشاركة لدى الشباب من خالل املؤسسات التعليمية، واإلعالم واملجتمع املدني. -

لنظم يع على برامج التثقيف السياس ي، وبرامج تنمية القدرات القيادية لدى الشباب بما ينمي معرفتهم باالتشج -

 السياسية وحقوق وواجبات املواطن.

 11تشجيع األحزاب السياسية إلتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في املناصب القيادية. -

اظ على املمتلكات العامة بجميع الوسائل املمكنة دعم قيم املواطنة لدى الشباب وتنمية روح الوالء للوطن والحف -

 وخصوصا عبر األعمال الثقافية.

لتمويل حتى يتمكن من النجاح في إقامة املشاريع، عبر تطوير إزالة التحدي الذي يعترض الشباب في الحصول على ا -

 بنك تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة.النظام البنكي الحالي وخصوصا البنك التونس ي للتضامن و 

االقتصاد االجتماعي التضامني عبر التسريع في وضع إطار قانوني يسمح للجمعيات وأي شكل من أشكال اعتماد نهج  -

من ممارسة نشاط تجاري أو فالحي، على أن يتجه مجال نشاطها نحو تدعيم القطاع الخاص وقدرته  التنظم املدني

 12التنافسية وتخفيف العبء على القطاع العام.

باحث عن عمل تغطيه صحية إلى حين حصوله على عمل يمكنه من ن توفر الدولة للشباب العاطل أو املتخرج والأ -

 التغطية االجتماعية وذلك ملدة معقولة ال تتجاوز الخمس سنوات.

 

IV –  التصدي للتلوث البيئيتتعلق بحماية املحيط و ات حاصال 

 التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمةبالدستورية املستقلة املكلفة هيئة التركيز في اقرب وقت توص ي الهيئة 

كما توص ي . تحقيق تنمية مستدامةحماية البيئة و ل /Agenda 21» 21 جنداأ»برنامج عمل لفعلي التطبيق الالسهر على و 

ـــ: ــ ـــ  بـــ

اإلسراع بسن مجلة قانونية لحماية البيئة تجمع كافة النصوص واالحكام املتعلقة بالبيئة وتحيينها  -

 بما يتالءم والظروف الطبيعية واالقتصادية.

وامر والنصوص التطبيقية لألحكام املتعلقة باملؤسسات الخطرة واملخلة بالصحة واملزعجة. تنقيح األ  -

 الواردة بالباب السادس من مجلة الشغل وذلك بـ:

 .من التلوث البئي التعويض لألهالي وترميم املساكن املتضررة -

 عقوبات صارمة وزجرية على املؤسسات املخالفة لقواعد حفظ البيئة. طسليت -

البيئية لجميع املصانع امللوثة للبيئة من خالل تعيين مختص في السالمة البيئية الية املراقبة  تعزيز -

 يتولى مراقبة مدى احترام املؤسسة لكمية االفرازات الغازية املسموح بها.

 .الكيميائيةيام بدراسات جدية ملعالجة الكوارث البيئية املتسببة فيها املصانع الق -

 ة عن التلوث البيئي.القيام بدراسات حول االمراض الناتج -

 

 أنظر التوصيات املتعلقة بقانون األحزاب. 11
 أنظر مقترح االقتصاد االجتماعي التضامني. 12
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انجاز برنامج للتشجير يحيط بمصانع املجمع الكيميائي وعلى مناطق واسعة وكثيرة من مدن الحوض  -

 .واملاءمشكلة تلوث الهواء املنجمي من أجل الحد من 

 

V. فظ الذاكرةاألشكال الرمزية لجبر الضرر وتوصيات ح 

 الضحية جبر ضرر املناطق

مختلف الحقوق  من ما جموعةم تمتع دون  ول حتممنهجة عملية  التهميش على انه توص ي الهيئة بمقاومة

املشاركة جيع على واحذ املبادرات الكفيلة بالتش. في املجتمعوالفرص واملوارد التي تتوفر عادة ألعضاء مجموعة 

 .13ذي يعيشون فيهللمجتمع ال والثقافية والسياسية واالجتماعيةالكاملة في الحياة االقتصادية 

اكرة وتخليد ذكرى الضحايا1
ّ
 . تحويل املواقع األصلية لالنتهاكات إلى مراكز لحفظ الذ

 من بين تلك املواقع يمكن ذكر:و 

 كمعلم أثري وذلك ألهميته الّتاريخية واإلنسانية واملعرفية  أفريل 9بق الساترسيم السجن املدني  -

من قبل املعهد الوطني للتراث كمعلم لالنتهاكات الجسيمة د زاوية سيدي عيس ى ببني خال و  صّباط الظالمترسيم  -

 لحقوق اإلنسان 

هداء التي مازالت موزعة على مساحات جبل آقري وجبل بوهالل  -
ّ

مواصلة العمل على جمع وتحديد رفات الش

وإدراج أسمائهم واملناطق املجاورة وانشاء مقبرة لرموز املقاومة وتنظيم جنازة رسمية في موكب تأبيني كبير يليق بهم 

د ذكراهم وإقامة متحف 
ّ
ونصب تذكاري اعترافا بما قّدموه من أجل استقالل في سّجل املقاومين وتسمية ساحة تخل

الوطن وعزته وكرامته ودعوة الدولة الفرنسية لالعتذار للشعب التونس ي عّما اقترفته في حقه من انتهاكات زمن 

 .االستعمار

ني صر األميرات أو قصر مراد باي بمنوبة وإعادة تهيئته تحت إشراف املعهد الوطتخصيص ميزانية كافية لترميم ق -

للتراث وتحويله إلى مركز لحفظ الذاكرة الوطنية للنساء ضحايا االنتهاكات وإيجاد منفذ له ليصبح قابال للزيارة من 

 طرف عموم املواطنين واملواطنات.

تهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتحويل جزء من املمر املؤدي كموقع لالن السجن املدني بالناظور ببنزرتترسيم  -

 سم املوجود على يمين املمر والقبو إلى متحف لحفظ الذاكرة. إلى القبو والق

والّتعريف بالّتاريخ الوطني لرمزية لالنتهاكات إلى مواقع لحفظ الذاكرة الوطنية بجعلها موقعا للزيارة تحويل املواقع ا -

 املغّيب.

ي لكشف املواقع الرسمية وغير الرسمية لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  - العمل على مواصلة البحث والتقص ّ

" وغيرها من السجون السرية التي لم تتمكن الهيئة من 2"مبروكة " و1وخاصة منها ضيعة "نعسان" و"مبروكة

 ها والتي كانت طيلة عقود مواقع سرية للتعذيب. وتحويلها إلى مواقع للذاكرة الوطنية.تحديد مواقع

 

 انظر التفاصيل في الجزء المخصص لجبر اضرر 13
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 املواقع الرمزية إحداث. 2

 وتسمية الشوارع النصب التذكارية. أ

د ذكرى ضحايا االنتهاك -
ّ
 ات الجسيمة لحقوق اإلنسان. تشييد نصب تذكاري وطني يخل

نصب تذكارية ومجّسمات في املواقع املفتوحة كالشوارع والساحات واملؤسسات التي شهدت انتهاكات  إحداث -

 جسيمة لحقوق اإلنسان.

الجهوية واملحلية التي مازالت في طور عالمات تذكارية قريبة من مراكز اإليقاف ومصالح األمن املركزية و  إحداث -

 ي شهدت موت الضحايا جّراء التعذيب. النشاط والت

قدوا جّراء االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان على الشوارع واألنهج  -
ُ
إطالق أسماء الضحايا الذين ماتوا أو ف

إلى تخليد للحكم الفردي من وتالفي كل ما يشير  والساحات والحدائق العامة واملؤسسات التربوية والثقافية.

 الفضاء العام مثل شوارع الحبيب برقيبة في جميع مدن تونس وتخليد اسمه بشكل مناسب. التسميات املهيمنة على

وارع بما يضمن ربطها بالذاكرة الجماعية وبالتحديد سحب االسماء التي اقترنت  -
ّ

مراجعة تسمية العديد من الش

كات، أو تلك التي تمثل إهانة ثل الطيب املهيري وغيره من الذين تورطوا في انتهابانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان م

لكرامة الشعب على غرار شارع شارل ديقول بالعاصمة وبمدن تونسية أخرى والذي اقترن اسمه بقتل االف 

 رت.الشهداء في معركة بنزرت وتوص ي الهيئة في هذا الصدد أن يطلق عوضا عنه اسم الجالء أو شهداء بنز

العسكرية الفرنسية بقمرت واسترجاع موقعها بهدف تخصيصه دعوة الدولة الفرنسية للشروع في غلق املقبرة  -

 إلحياء الذاكرة الوطنية.

هيكل وطني مستقل يتولى مراجعة التسميات وإقرار تسميات أخرى تخلد الذاكرة الوطنية عوض اللجنة  إحداث -

 .2013فيفري  26املؤرخ في  1299باألمر عدد الوطنية للمسميات الجغرافية التي أحدثت 

 .النصب التذكاري ببراكة الساحلتسمية  مراجعة -

 ب. املتاحف املادية

" تخليدا لذكرى االنتهاكات الجسيمة متحف الكرامة الوطنيةمتحف وطني كبير بالعاصمة يطلق عليه اسم " إحداث

على و  2013و 1955باالنتهاكات التي جدت في تونس في الفترة بين لحقوق اإلنسان يحتوي على كل املعلومات املتعلقة 

سجل الضحايا والصور والفيديوهات واألفالم والوثائق وشهادات الضحايا العلنية وكل اآلثار املتعلقة باالنتهاكات 

ت وخارطة متاحف الذاكرة في مختلف املناطق وخارطة مختلف النصب التذكارية ويتم فيه تثمين كل املعطيا

 واالنتاجات السمعية البصرية. واالستنتاجات التي توصلت إليها الهيئة ومختلف املنشورات

هيدات  إحداثإدراج نتائج تقريرها الختامي فيما يتعلق ب -
ّ

الحركة الوطنية ومعارك الّتحرير وقائمة الشهداء والش

ين تم تثبتهم ولم يدرجوا سابقا في تاريخ الحر 
ّ
متحف شهداء الوطن بكة الوطنية واملقاومين واملقاومات الذ

 .بالسيجومي

  إحداث -
ّ
أسماء املقاومات التونسيات واملقاومين التونسيين  وإدراج اكرة املشتركة التونسية الجزائريةمتحف الذ

ين شاركوا في معارك التحرير الجزائري على غرار الطيب الزالق والطاهر البخاري على سبيل الذكر.
ّ
 الذ
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نسيات واملقاومين التونسيين إدراج أسماء املقاومات التو و  ملشتركة التونسية الفلسطينيةمتحف الذاكرة ا إحداث -

ين شاركوا في صفوف املقاومة الفلسطينية. 
ّ
 الذ

  .ضرورة االهتمام بتخليد ذاكرة الضحايا من النساء بطريقة متساوية مع الرجل -

 

 التاريخالتعامل الحيادي مع . 3

ث مستمر يعكس والحرص على إبقاء املجال مفتوحا لتحديللتاريخ  "الوطنية" لقطع مع السرديات الرسمية أو ا -

مقاومة سياسة و  املعاصر.االكتشافات وينقل بأمانة تشعب السيرورة التونسية وسياقاتها عند كتابة التاريخ 

  .الذاكرة والهوية التعاملالتوظيف واألدلجة والتهميش في 

 املبادئ العاّمة حول الرؤى املتعددة لتاريخ تونس املعاصر.الدعوة إلى تأسيس مخبر مهمته وضع  -

 الق حوار وطني واسع حول مراجعة املنظومة التربوية تأخذ بعين االعتبار مضامين حقوق اإلنسانإط -

وذلك بان يتم إدراج  منه 5وخاصة الفصل  2011أكتوبر  24املؤرخ في  2011لسنة  97تفعيل املرسوم عدد  -

التاريخ تثمينا في كتب  2011جانفي  14-2010ديسمبر  17ثورة الحرية والكرامة" »مادة تعليمية حول 

لتضحيات شهدائها وتأسيسا لقيم الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية وترسيخا ملبادئ الديمقراطية التي 

 ناضل من أجلها التونسيون.

املتعلقة بمهام املعهد العالي لتاريخ تونس املعاصر بما يتماش ى مع طبيعة اإلرث تنقيح النصوص القانونية  -

 1955نية واالستناد عليه لكتابة تاريخ انتهاكات حقوق اإلنسان في الفترة املمتدة بين األرشيفي للذاكرة الوط

 بكل حيادية ومصداقية واستقاللية بعيدا عن التوظيف السياس ي.  2013و

 ة التونسية في التاريخ الوطني.تثمين دور املرأ -

 

 نتهاكات وإحداث مؤسسة لحفظ الذاكرةوضع قانون أرشيف اال  -4

الوثائق وأنواع الوثائق التي يمكن النفاذ إليها،  إلىطرق االطالع وآجالها وطرق النفاذ  إلىشير هذا القانون ما يجُب أن يك

امللفات التي تهمهم وحّقهم في تعديل املعطيات الواردة في أو حقوق الضحايا في االطالع على األرشيف  إلىوأن يشير 

 2013 إلى 1955في الفترة من  ادرة من السلط الرسمية زمن االستبدادالوثائق الص

في الفترة التي عالجتها  اإلنسانضرورة ترحيل كل األرشيفات املتعلقة بانتهاكات حقوق  إلىكما يجب أن يشير هذا القانون 

وحدته الفيزيائية ووحدة القسم املخصص ألرشيف االنتهاكات باألرشيف الوطني مع ضمان  إلىهيئة الحقيقة والكرامة 

اإلجراءات الكفيلة بحماية الشهود والضحايا وحماية املعطيات الشخصية وكرامة الضحايا  إلىمكان حفظه، و 

استعمال أو رواياتهم السرية  إلىذويهم للنفاذ أو ترخيص الضحايا  إلىهذا األرشيف، ويشير  إلىومصلحتهم عند النفاذ 

عموم، كما يجب أن يحتوي هذا الباب على نشرها للأو أصواتهم أو ستعمال صورهم معطياتهم الخاصة والترخيص في ا

املس من املعطيات أو  االختالسأو التدليس أو التزوير أو األحكام الجزائية لصور مخالفة مقتضياته املتعلقة باإلتالف 

اء من خالل مخالفة مقتضيات تعريض الشهود والضحايا ملخاطر االعتدأو مصلحتهم أو كرامة الضحايا أو الشخصية 

 النفاذ.
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 إحداث مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية -5

  اإلنسانإحداث مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية النتهاكات حقوق وص ي الهيئة بت
ّ
ى ضبط وتحديد السياسة تتول

الوطنية في حفظ الذاكرة وتخليد ذكرى الضحايا. وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري 

  الجمهورية.بتونس العاصمة ويمكن أن تحدث فروعا لها داخل تراب  ويكون مقرها

 دراج مذكرات وادب السجون ضمن الكتب األدبية التي تدرس في املعاهد الثانوية وفي كليات اآلداب إكما توص ي ب

 14 استرجاع األرشيف من الخارج -6

لق باسترجاع األرصدة التاريخية صالح املختصة بالدولة التونسية بفتح مفاوضات تتعتوص ي هيئة الحقيقة والكرامة امل

املحجوبة عن الراي العام الوطني والدولي وذات العالقة بتاريخ تونس من ذلك احداث بنزرت والثروات الباطنية 

هيئة اثناء اعمال البحث والتحري واملوجودة معظمها في فرنسا ويمكنها االستعانة بالخارطة االرشيفية التي قامت بها ال

 خي لتونس بعد االستقالل.عن اإلرث التاري

 

 

V التوصيات ملقاومة الفساد واالعتداء على املال العام . 
 موارد املاليةر على يثتملا يمثله من أ و ، منهاحويل ملداخيل امليزانية العمومية أو التقليص نظرا ملا يمثله الفساد من ت

 يادتهاها ومصادرة ساتم قدرتها على اإليفاء بإلتزاملألجيال القادمة فإنه يتسبب في إفالس الدولة وعد اوارتهان للدولة

وبعد شرح وتفكيك  .حق، مادية مباشرة أو غير مباشرةيهدف الفساد املالي لتحقيق منافع، دون وجه و  االقتصادية.

 اآلليات التي تستخدم في هذا الغرض انتهت الهيئة الى التوصيات التالية:

 ي املجال العقاري ف  .1

 لتحقيقل السلطة أو الوظيفة واالستغالل الشخص ي للمعلومات واملعطيات املتوفرة للحد من سوء استعما .1

وذلك بالتنصيص  تحويرات على النصوص التشريعية في املجال العقاري  بإدخالمصلحة خاصة توص ي الهيئة 

دخوله  قبلنشره للعموم سنة على األقل( و 50على املدي الطويل ) التهيئة العمرانيةعلى وجوب إعداد أمثلة 

 حيز التنفيذ بوقت معقول )خمس سنوات على األقل(.

خاصة في باب تغيير صبغة العقارات، توص ي الهيئة بعدم ادخال  سوء استعمال السلطةمن مظاهر  للحدو .2

 إال بعد مدة معقولة من إقرارهاالتعديالت والتغييرات على أمثلة التهيئة العمرانية وصبغة األراض ي حيز التنفيذ 

 وات على أقل تقدير(.)ثالث سن

 بتحيين النصوص التشريعيةهيئة للحد من استعمال آلية االنتزاع للمصلحة العامة ألغراض شخصية، توص ي ال .3

في باب اإلنتزاع في ِاتجاه إلزام اإلدارة بإرجاع األمالك املنتزعة ألصحابها األصليين في صورة عدم إنجاز املشروع 

 ى تقدير(.في آجال معقولة )خمس سنوات على أقص 

 

 انظر الملحق التفصيلي 14
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لضريبي توص ي الهيئة بتحيين للتقليص من الفساد في املجال العقاري واملخاطر الخاصة بتبييض األموال والتهرب ا .4

 مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نحو إخضاع القيمة الزائدة العقارية

عن كل سنة امتالك وفرض تبرير مصادر تمويل  %10بنسبة واحتسابها دون التحيين % 35بنسبة  للضريبة

 املصاريف املطروحة.

والتأسيس للمساءلة واملحاسبة وذلك  سياسة اإلفالت من العقابمع لقطع اللحد من ِانتشار الفساد يجب  .5

من خالل إقرار التشاريع واإلجراءات املؤسسة للمسؤولية الجزائية للمكلفين بتسيير املؤسسات العمومية 

الفة )الوكالة العقارية للسكني، الوكالة العقارية للصناعة والوكالة العقارية للسياحة( في كل مخالعقارية 

 لإلجراءات والسياسة العقارية العمومية.

من خالل امللفات الواردة على الهيئة في باب الحصول على امتيازات عقارية دون موجب حقيقي وفي إطار مزيد  .6

الوطني توص ي الهيئة بضبط شروط عملية وقابلة للرقابة في كل عملية  ترشيد استغالل املخزون العقاري 

 ينار الرمزي، مشاريع ذات أولوية، مقاسم اقتصادية( ووضع آليات رقابة ومتابعة ناجعة.امتياز عقارية )بيع بالد

 في املجال البنكي واملالي  .2

زمة وللتفطن املبكر للصعوبات في ظل عدم توفر الشروط الال  تمويالت بنكيةمن ظاهرة الحصول على  للحد •

االقتصادية ولترشيد تكلفة التمويل البنكي توص ي الهيئة بتعميم وجوب اللجوء إلى تقييم املخاطر الخاصة 

بمواصلة النشاط لكل طلب قرض يتجاوز سقفا معينا )ثالثة ماليين دينار( أو التي تبلغ حجما معينا أو مجموع 

 ( بتقديم تقرير في هذا الخصوص.agence de scoringفي التقييم ) ات بنكية. تقوم مؤسسة مختصةالتزام

في املعامالت البنكية  بإرساء مناخ من الشفافيةنظرا ملا يتطلبه انتشار الفساد من تعتيم، توص ي الهيئة  •

ات التشاريع املوجبة لنشر معطيوالتشجيع على تشريك املجتمع املدني في الرقابة والتعديل توص ي الهيئة بإقرار 

حول التمويالت البنكية لكل شخص مادي أو معنوي أو مجمع شركات كلما تجاوزت قيمة االلتزامات البنكية 

 .مليون دينار 30

في إطار الحد من ظاهرة التضخم املستحث من املالية العمومية، توص ي الهيئة بإلغاء إمكانية تمويل شراء  •

 زي.لبنوك بقروض من البنك املركرقاع الخزينة من طرف ا

للحد من تفش ي ظاهرة الفساد في اإلقراض البنكي واستخالصها ولتفعيل رقابة املجتمع املدني توص ي الهيئة  •

شاملة للديون التي تم شطبها أو  نشر قائمةباتخاذ التدابير التشريعية واإلجرائية الالزمة للدفع في اتجاه 

 الذي تمت فيه. على املنتفعين بها واإلطار  املصنفة من طرف البنوك والتنصيص

توصلت الهيئة من خالل دراسة وتحليل امللفات الواردة عليها إلى استنتاج تداخل في مهام البنك املركزي. وعليه  •

 توص ي الهيئة بمنع تدخل البنك املركزي في تسمية املسؤولين بالبنوك واقتصار دورها على التعديل والرقابة.

كلما انتقل أعوان من مؤسسات رقابية إلى مواقع تصرف في  إلى حقيقة وجود تضارب مصالحتوصلت الهيئة  •

مؤسسات بنكية وذلك لغياب استقاللية الهياكل الرقابية. وعليه توص ي الهيئة بإقرار التراتيب اإلدارية الالزمة 

درتهم مراكز عملهم سنوات من مغا5لحرمان موظفي البنك املركزي من االلتحاق بالعمل بالبنوك في ظرف 

 األصلية.
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انتهت الهيئة من خالل امللفات التي قامت بدراستها إلى ضعف الرقابة على املعامالت املالية وانتشار ظاهرة  •

 تسريب معطيات واستغاللها بالسوق املالية. وعلى هذا األساس توص ي الهيئة:

ات القادرة نسية بضبط مجموعة من املؤشر بإلزام هيئة السوق املالية وبورصة األوراق املالية للبالد التو  -

 على اكتشاف تسريب املعطيات واستغاللها بالسوق املالية.

 تكوين هيكل مستقل ملراقبة سير التداول على األسهم بالسوق املالية والتثبت من عدم وجود خروقات. -

 Delitة وضع نظام جزائي صارم ومشدد في خصوص عملية تسريب معلومات سرية ممتازة إستراتيجي •

d’initié  تفعيل تطبيق عقوبة مصادرة األمالك في حق كل شخص ثبت في حقه وبحكم وظيفته إلى جانب

 تسريب هذا الصنف من املعلومات.

مركزية خاصة باملعلومات السرية واإلستراتيجية وإلزام العاملين بها بأداء يمين قانونية مع التعهد  إحداث -

 بميثاق شرف

 املركزية إعتماد آلية التصريح باملكاسب لكل املوظفين بهذه -

 مراجعة اإلطار القانوني للسوق الثانية ووضع شروط ومعايير للدخول إلى هذه السوق  •

  cotisation sur idée de projetكرة منع اإلدراج على الف -

ضرورة أن تنشر الشركة الراغبة في اإلدراج بالسوق الثانية كامل وضعيتها املالية للثالث سنوات األخيرة  -

 البنكية املتحصل عليها وقيمة ضماناتها. مع بيان جملة القروض

 مراجعة آليات وشروط التخفيض والزيادة في رأس مال الشركة. -

 le rachat de la société de sesنوني دقيق وصارم بخصوص إعادة شراء الشركة ألسهمها )وضع إطار قا -

propres actions) 

ذلك بتوسيع صالحياتها وتدعيم دورها الرقابي ضرورة تفعيل دور لجنة التحاليل املالية بالبنك املركزي و  -

 وتكريس إستقالليتها عن البنك املركزي. 

 ي خصوص مراقبة التدفقات الخارجية للعملة.تفعيل دور البنك املركزي ف -

وحدة صلب لجنة التحاليل املالية تهتم بالتقص ي والبحث وجمع املعطيات بخصوص الشركات  إحداث -

 تدعيم التنسيق مع باقي الدول لحصر مجال نشاط هذه الشركات.املسجلة بالجنات الضريبية و 

 حماية الثروات الطبيعيةفي   .3

توص ي هيئة الحقيقة والكرامة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة وإقرار التشاريع الكفيلة بمنع املوظفين العموميين  •

عملهم األصلي بصفة  في املجاالت ذات الصلة بالثروات الطبيعية من مزاولة أي نشاط في عالقة بموضوع

ار عقوبات سالبة للحرية عند أجير أو مستثمر قبل مض ي خمس سنوات على انتهاء مهامهم باإلدارة وإقر 

 كل تجاوز.

إدخال تحويرات على مجلة املحروقات نحو فرض التدقيق السنوي من هياكل مستقلة في مصاريف  •

ليات املنجزة ومن مالئمة العملية ومن شركات االستكشاف والبحث واالستغالل للتثبت من حقيقة العم

 يق للعموم.قيمتها وعلى الشركات ذات الصلة ونشر تقارير التدق
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تكليف هيكل بالوزارة املكلفة بالطاقة بحفظ قاعدة البيانات الجيولوجية وتحليلها واستغاللها في إطار  •

 احترام سيادة الدولة علي ثرواتها.

ب الضرائب واالداءات على األنشطة البترولية واالستئناس في إقرار عقد نموذجي ومراجعة طرق احتسا •

 درة للنفط ونشر نصوص االتفاقيات كاملة بالرائد الرسمي.ذلك بتجربة منظمة الدول املص

مراجعة اتفاقيات استغالل النفط والغاز السابقة وخاصة منها التي كان نصيب تونس من االنتاج كشريك  •

0.% 

للشركات الناشطة في مجال االستكشاف والتنقيب في تونس بالرائد الرسمي فرض نشر القوائم املالية  •

 املكلفة بالطاقة. وعلى موقع الوزارة

 إعادة هيكلة هذه املؤسسة في اتجاه الفصل بين مهامها املتنافرة:  •

 القيام بالدراسات ذات الصبغة البترولية -

 السهر علي تحسين وتكوين اإلطارات التونسية -

 ليات البحث والتنقيب واالستغاللاملساهمة في عم -

 جمع ومراقبة الضرائب البترولية -

مستقل للمراقبة السنوية للمداخيل الجبائية للشركات الناشطة في مجال  هيكل رقابي عمومي إحداث •

 االستكشاف والتنقيب على الطاقة.

هنية املشرفة على تدعيم لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب بخبرات مستقلة يتم اقتراحها من الهياكل امل •

 القطاع ممن تتوفر فيها شروط االستقاللية والحياد والنزاهة

ت الوكالة الوطنية لحماية املحيط ملراقبة التلوث الناجم عن األنشطة البترولية وتفعيل دورها تعزير قدرا •

 في إطار املعايير املطلوبة.

 الحوكمة العموميةفي   .4

اسبة العمومية في القطاع العام واعتماد محاسبة التعهد وفقا للمعايير توص ي الهيئة بضرورة القطع مع نظام املح •

 الدولية للقطاع العام لضمان مصداقية املعطيات املالية العمومية.املحاسبة 

مراجعة النظام القانوني لتعيين كبار املسؤولين في مجاالت الرقابة والتدقيق والعقود في اتجاه تكريس مبدأ  •

 عتماد معايير موضوعية قائمة على الكفاءة.التناوب والتداول وا

صرف العمومي وتطوير األنظمة املعلوماتية وفق املعايير الدولية للرقابة تبسيط وظيفة الرقابة القبلية على الت •

الداخلية وتركيز وظيفة مراقبة التصرف والتدقيق الداخلي بكل منشأة عمومية ومنحها االستقاللية التامة 

 على الوجه األمثل.لالضطالع بمهامها 

الرامية لتجميع الهياكل الرقابية العمومية بمختلف أسالكها في هيكل رقابي موحد يتمتع بالكفاءة  سن التشاريع •

 واالستقاللية وتكامل األعمال.

ضرورة تبسيط اإلجراءات وتقليص التدخل البشري وتحديد اآلجال واإلجراءات ونشرها للعموم وتسهيل التشكي  •

 والبت فيها في آجال معقولة. اطن من متابعة الشكاوى املودعةوتمكين املو 



 التوصيات      35       

ضرورة مراجعة النظام القانوني الحالي في إتجاه التشهير بالفساد وتسليط الضوء على آلياته ونشر قائمة في  •

 القائمين به أو املتسببين فيه وإلغاء كل املسؤوليات املسندة إليهم.

 للتكوين باملدارس العليا لإلدارة.املترشحين في امتحانات القبول تكليف مؤسسات التعليم العالي بتقييم  •

نشر تقارير الرقابة والتفقد ومتابعة تنفيذ التوصيات ومعاقبة وتتبع املسؤولين باإلدارة العمومية الذين ثبت  •

 تورطهم أو لوحظ تراخي أو تغاظي عن إحالة املشبوه فيهم على مجالس التأديب وعلى القضاء.

 بة الداخلية من خالل:ة إجراءات لتدعيم منظومة الرقاإتخاذ جمل •

 إعادة هيكلة اإلدارة في اتجاه التقليص من تداخل املسؤوليات إلسداء الخدمة العمومية. -

تدعيم اإلدارة الرقمية وتركيز منظومة تقييم ومتابعة الكترونية لتقدم انجاز الخدمات في اآلجال املحددة  -

 لها قانونا.

 بدا املساءلة واملعاقبة عند معاينة تدنيها.دودية املوظف العمومي وإرساء متطوير مؤشرات مر  -

إعتماد البرمجة السنوية للشراءات وتطوير قاعدة بيانات حول الشراءات العمومية ووضعها على ذمة  -

 العموم.

وب التنصيص إتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة للحد من اإلمتيازات العينية للموظفين العموميين وإقرار وج •

 املالية العمومية ومنع املقاصة بين املصاريف واملداخيل.عليها في املعطيات 
 

 سات العموميةخوصصة املؤّس في   .5

ضرورة مراجعة النصوص القانونية املحدثة للجان املشرفة على هيكلة املؤسسات العمومية وتدعيمها بمهنيين  •

 ئم مقترحة من هياكلهم املهنيةمستقلين يتم اختيارهم عن طريق القرعة من بين قوا

تغيير النصوص القانونية ذات العالقة بالتفويت في املؤسسات العمومية واتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة  •

 لنشر القوائم املالية للمؤسسات املزمع خوصصتها للعشر سنوات السابقة بكل الوسائل املتاحة.

تقييمات مستقلة من قبل خبراء  03سسات املعنية بالخوصصة إلى تغيير التشاريع في اتجاه إلزامية إخضاع املؤ  •

 في املجال.

 تحوير التشاريع وإقرار: •

 حرمان أصحاب املؤسسات املنافسة واملسؤولين عن تسييرها من املشاركة في طلب العروض. -

 نشر كراس الشروط للعموم، -

وإلزامها ى موقع وزارة املالية نشر نتائج تقديم العروض والتعهدات املحولة على العارضين سنويا عل -

 بمتابعة ومراقبة احترامها.

ضرورة تحوير القوانين الحالية من مجلة الشركات التجارية ومجلة التجارة والنصوص ذات الصلة في اتجاه  •

مؤسسات تقييم تقدم أعمالها سنويا للمؤسسات املعنية للنظر في الوضعية املالية واملخاطر املتعلقة  إحداث

 لمية املتعارف عليها دوليا.النشاط حسب الطرق الع بمواصلة

 مراجعة التشريع املتعلق باإلجراءات الجماعية في االتجاه التالي: •
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تكريس ضمانات بعدم املساس بحقوق املستثمرين األصليين باملؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  -

 اصلة النشاط.من خالل إتاحة الفرصة لتقديم برنامج إنقاذ متالئم مع أهداف مو 

يات متابعة ومراقبة لتنفيذ برنامج اإلنقاذ أو اإلحالة وإرساء مسؤولية جزائية على كاهل الهياكل إرساء آل -

 املكلفة باملتابعة.
 

 الجبايةفي   .6

ضرورة تجميع النصوص التشريعية في املادة الجبائية في مجلة واحدة وإلغاء كل النصوص الخاصة  •

 واالستثنائية.

ـــص الترتيبية لمراجعة النصو  • ـــ ـــــ  :ـ

 تطوير املنظومة املعلوماتية املتشابكة وتكوين بنك معطيات -

 تكوين أعوان الرقابة وتمكينهم من آليات العمل -

 مزيد إرساء الضمانات للمطالب باألداء أمام تعسف اإلدارة -

 ديرية إقرار املساءلة الجزائية ألعوان الرقابة للحد من التعسف في استعمال السلطة التق -

 مصفوفة للتهرب الضريبي قصد ضبط برنامج الرقابة املعمقة السنوي إلضفاء نجاعة للتدخل. إحداث -

 مزيد تطوير آليات الرقابة األولية من خالل تمكينهم من قاعدة بيانات عريضة. -

 فرض عقوبات سالبة للحرية لكل تهرب ضريبي أو تصريح مغلوط عند تجاوز سقف معين. -

 االستقرار التشريعي الجبائي والتجاري وإقرار خط توجيهي واضح املعالم.من  أهمية إشاعة مناخ •

إقرار التشاريع الخاصة بذلك من خالل منع القيام بأعمال ذات صلة بوظيفته األصلية ألعوان الجباية قبل  •

 خمس سنوات على األقل من تركها.

ة إضافة لالستهالك واملداخيل لثروضرورة سن التشريعات في اتجاه تعميم الضرائب واألداءات لتشمل ا •

 وتفعيل دور املوطنين من أجراء وغيرهم في منظومة الرقابة وتقييم االمتيازات الجبائية املمنوحة دوريا.

 تدارك ضعف املوارد الذاتية للدولةفي سبل   .7

عار األسإدخال تغييرات على مجلة املحروقات في ِاتجاه وجوب بيع كل اإلنتاج إلى مؤسسة عمومية مقابل  •

املعمول بها في السوق العاملية واقتطاع إتاوة ااِلستغالل وخالص الجهة املستغلة في حدود الجزء الذي يعود 

 لها.

 الهجرة من مجلة املحاسبة العمومية إلى املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام، •

د املقاربات التحليلية لتحديد عتماإعادة هيكلة أجهزة الرقابة العمومية في ِاتجاه توزيع حسب املخاطر وا •

 التجاوزات،

 إقرار عقوبات زجرية للتجاوزات املالية، •

 إقرار وجوب نشر املعطيات املالية املتعلقة بكل مؤسسة تنتفع بلزمة استغالل مع الدولة أو أي هيكل عمومي، •

 النشر السنوي لكل املعطيات املتعلقة بالبحث واستكشاف املوارد الباطنية، •
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 س إدارة املؤسسات العمومية بأعضاء من ذوي الخبرة من خارج الوظيفة العمومية. مجالتدعيم  •
 

 تدارك تشتت األجهزة الرقابيةفي سبل   .8

 إلغاء الرقابة القبلية املادية واالكتفاء بالرقابة القبلية اإلجرائية، •

ة التامة لالضطالع الليتعميم وظيفة مراقبة التصرف والتدقيق الداخلي بكل منشأة عمومية ومنحها االستق •

 بمهامها على الوجه األمثل،

 تجميع الهياكل الرقابية في هيكل يتمتع باالستقاللية وينشر وجوبا جميع تقاريره، •

 الفصل في مراحل التكوين العليا بين التصرف والرقابة. •
 

 تحصين الديوانةفي سبل   .9

 رج ملالئمتها مع قواعد الحوكمة الرشيدة.الخامراجعة النصوص القانونية املنظمة للمعامالت املالية مع  •

مزيد احكام متابعة ومراقبة عمليات إرجاع محاصيل الصادرات التونسية واملقابل املالي للخدمات املسداة من  •

 قبل مؤسسات تونسية في الخارج

ير قة غمراقبة خالص عمليات التوريد املنجزة من قبل املؤسسات التونسية، لتفادي تسديد األثمان بطري •

 قانونية.

اعتماد دليل إجراءات موحد بين مختلف مكاتب الديوانة عند إتمام عمليات التوريد يأخذ بعين االعتبار النظام  •

 الديواني املوجهة إليه البضاعة، وخاصة عند توجيهها لالستهالك بالسوق املحلية.

مرحلة من إجراءات التوريد، لكل  Qui fait quoiوصالحيات أعوان الديوانة  Quandتحديد اآلجال القصوى  •

 لتفادي االبتزاز واالرتشاء.

مزيد احكام مراقبة املؤسسات املصدرة كليا، باعتبار أنه ثبت من خالل العديد من امللفات أن تلك املؤسسات  •

استغلت املعاملة التفاضلية وخاصة توجيه تصاريحها نحو الرواق األخضر للقيام بعمليات تهريب، كما ثبت أن 

 هربين استغلوا الرموز الديوانية لتلك املؤسسات دون علمها للتفص ي من املراقبة.ض املبع

 التشّدد مع املتدخلين في مجال الديوانة، وذلك من خالل: •

 املراقبة املستمرة لدفاتر الوسطاء لدى الديوانة ملنعهم من تمكين الغير من تسجيل تصاريح مشبوهة. -

شخاص التابعين للوسطاء لدى الديوانة، والتثبت من وجود لأل مزيد التشدد في منح شارات الدخول  -

 عقود عمل وتسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتفادي الدخالء والسماسرة.

منع أي شخص ال يحمل ترخيصا من الدخول إلى املصالح الديوانية وإتمام إجراءات في حق الغير، سواء  -

 ى الديوانة.ا لدكان هذا الغير مالك البضاعة أو وسيط

مراجعة شاملة للتشريع الديواني وخاصة مجلة الديوانة، من خالل تحديد املبادئ والقواعد املنظمة للعمل  •

الديواني والحّد من الفصول التي تمنح سلطة تقديرية مطلقة لإلدارة تجيزها مخالفة القانون وخرق الدستور، 

 من ذلك على سبيل املثال:
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الترتيبية مخالفة القانون وذلك بتوقيف العمل باملعاليم الديوانية أو لطة الذي يجيز للس 6الفصل  -

ينص على أن  من الدستور  65الفصل التخفيض فيها أو إعادة العمل بها أو الترفيع فيها، في حين أن 

 "ضبط قاعدة األداءات واملساهمات ونسبها وإجراءات االستخالص" من اختصاص املشرع دون سواه.

منح إلدارة الديوانة إمكانية عدم إرجاع املعاليم واألداءات إلى املوّرد، رغم ثبوت الخطأ ذي يال 14الفصل  -

 في جانب اإلدارة واستخالصها دون وجه حق.

 الذي يخول للمدير العام للديوانة مخالفة اإلجراءات القانونية للعمليات الديوانية. 46الفصل  -

اعد القانونية التي حددها املشرع بخصوص دخول القو الذي يجيز لوزير املالية مخالفة  90الفصل  -

 البضائع إلى فضاءات األنشطة اللوجستية.

لسنة  34املنصوص عليها باملجلة )الصادرة  بموجب القانون عدد  لجنة املصالحة واالختبار الديوانيتفعيل  •

ي لم ترى النور إلى حد والت( 2009والتي دخلت حيز النفاذ بداية من غرة جانفي  02/06/2008املؤرخ في   2008

اليوم، ذلك أن اختصاصها يتعلق بفض النزاعات بين اإلدارة واملتعاملين معها في خصوص بيانات التصريح 

املتعلقة بنوع البضائع أو  بمنشئها أو بقيمتها، وتفسير ذلك أن إدارة الديوانة غير مستعدة للتنازل عن صالحياتها 

قبل املصّرح، وحرمانه من حقه في التقاض ي أمام اللجنة التي تضمن الحياد من  في اتخاذ قرارات واجبة التنفيذ

من خالل تركيبتها )قاض عدلي، مستشار من املحكمة اإلدارية ومساعَدْين من أهل االختصاص( وإجراءاتها 

 )معاملة اإلدارة واملصّرح على قدم املساواة(.

 


