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تقدیم المشروع:

مما ال شك فیھ أن آفة الفساد أصبحت من التحدیات الكبرى التي تواجھھا 

أنھ قد أصبح ثابتا أن الفساد ال یقتصر على القطاع العام بل  كما. مختلف دول العالم

عن الحاجة إلى عملیة إصالح شاملة وإلى یتعداه إلى القطاع الخاص بما یترجم

تعزیز أجھزة الرقابة واصدار التشریعات الالزمة لمنع انتشار ھذه اآلفة واستفحالھا 

دیة للدول ویعرض اإلقتصاد أن الفساد یدمر الفعالیة اإلقتصا جليخاصة أنھ من ال

و تعد ظاھرة الفساد من الجرائم الخطیرة التي تحظرھا .الوطني لمخاطر وانتكاسات

تكمن خطورتھا في ارتباطھا الوثیق بجرائم خطیرة مثل الرشوةو.اإلتفاقیات الدولیة

...والتھریب وغیرھاواإلرھاب وغسل األموال

ات حقوقیة نداءترددتوبالقضاء على ھذه اآلفةوقد تعالت األصوات للمطالبة 

وإنسانیة بغیة محاربة ھذه الجریمة التي تھدد األمن و السلم اإلجتماعي على المستوى 

اعابر الفسادالعالمي بما لھا من آثار سیئة، وتطالب بمالحقة مرتكبیھا إذ أصبح 

و تستخدم عصابات إجرامیة منظمة و ترصد لھ امكانیات ضخمةللقارات تدیره

التقنیات الحدیثة لتحقیق مآربھا، فكان لزاما التصدي لھذه الجرائم بوضع نصوص 

وھو أمر بالغ الجدیة یستدعي تظافر الجھود .وطنیة تشجع على التصدي لھذه األفعال

المبذولة في ھذا المجال وإعطائھا القدرة على تحقیق نتائج أفضل تخدم مسار بناء 

ت وتستجیب إلى تطلعات المواطنین  في حیاة أفضل وذلك في دولة القانون والِمؤسسا

.ضوء تنامي الدعوات الداخلیة للتصدي النتشار الفساد

للدیمقراطیة اللحوكمة ومقیاسامعیارتعد الجدیة في مكافحة الفساد وحیث أن 

تأكد السعي إلى إرساء أرضیة صلبة لتحقیق المزید من التقدم في ھذا المجال وصوال 

.والحوكمةإلى وضع وتنفیذ إستراتیجیة وطنیة متناسقة وفعالة لتعزیز النزاھة 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ منذ بدایة التسعینات وقع إمضاء إتفاقیات دولیة في ھذا 

قد صادقت على اإلتفاقیة األممیة لمكافحة الفساد وأن الدولة التونسیة.الخصوص

حیث تعھدت باتخاذ التدابیر الالزمة وخصوصا منھا التشریعیة 2008منذ سنة 

المرجعیة لتقدیم معالجة كونیة شاملة وإذ تعد ھذه اإلتفاقیة.لضمان تنفیذ مقتضیاتھا

ء بتعھداتھا من خالل یتعین على كل دولة طرفا أن تلتزم بالوفافإنھ،لمكافحة الفساد

بما تبني النصوص التشریعیة التي تستوفي المعاییر الدولیة في مكافحة ھذه اآلفة،
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في ظل .یستوجب تطویر التشریع الوطني لمالئمتھ مع اإللتزامات الدولیة واإلقلیمیة

الحرص على وفاء باالتفاقیات الدولیة ذات الصلة وال سیما اإللتزام بتوفیر مناخ 

32یترجم عن األخذ بعین اإلعتبار مقتضیات المادتین  وقانوني یشجع على اإلبالغ 

حمایة المبلغین بأن التي تنص على ومن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 33و

أن تدخل في صلب نظامھا القانوني الداخلي تدابیر مناسبة تنظر كل دولة طرف في "

لتوفیر الحمایة من أي معاملة ال مسوغ لھا ألي شخص یقوم بحسن نیة وألسباب 

وجیھة بإبالغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لھذه 

نین عن حاالت تضمن تبلیغ المواطقانونیةفالدولة ملزمة بتبني إجراءات."اإلتفاقیة

.الفساد دون خشیة اإلنتقام

غیر أن مراجعة المنظومة التشریعیة الوطنیة اتخذت منحى جدي بدایة من 
المتعلق 2011فیفري 18المؤرخ في  2011لسنة  7، من خالل المرسوم عدد 2011

بإحداث لجنة وطنیة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد و المرسوم اإلطاري عدد
وذلك إلتزاما .المتعلق بمكافحة الفساد 2011نوفمبر  14بتاریخ  2011لسنة  120

منھا بالمطالب التي قامت علیھا ثورة الكرامة و الحریة وبالمبادئ األخالقیة والدینیة 
السامیة وبأھداف ومبادئ میثاق جامعة الدول العربیة ومیثاق األمم المتحدة و 

ة و اإلقلیمیة و الدولیة في مجال التعاون القانوني و اإلتفاقیات و المعاھدات العربی
آخرھا والقضائي و اإلداري واألمني للوقایة ومكافحة الجریمة ذات الصلة بالفساد

والتي تنص على  2016نوفمبر 2في المصادقة على اإلتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 
تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحتھ وكشفھ بكل أشكالھ وسائر 

تعزیز النزاھة والشفافیة والمسائلة وسیادة والجرائم المتصلة بھ ومالحقة مرتكبیھا 
تشجیع األفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع والقانون

.ومكافحة الفساد

خطوة ھامة ،وحمایة المبلغین عنھعن الفساد مثل القانون المتعلق باإلبالغ وی

ومن خالل وضع سیاسة مكافحة مختلف أشكال الفساد وتنفیذھا وتقییمھافي مسار 

استكمال اإلطار التشریعي للوقایة من ب ،العناصروضع منظومة تشریعیة متكاملة 

إصدار القوانین المتعلقة بمكافحة الفساد ومنھا بصورة خاصة ب بدءاالفساد ومكافحتھ 

المتعلق ألساسي والقانون االقانون األساسي لمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال

الوصول إلى المعلومات،  باعتبار أن في الھام ودوره لنفاذ إلى المعلومة بالحق في ا

في تناسق تام كل ذلك معلومة أن التبلیغ یشكل مصدرا للوالفساد یتغذى من الغموض 

ھم التحدیات أمع البرنامج الحكومي الذي یرتكز على مكافحة الفساد باعتباره من 

.فراد الشعب التونسي أالمطروحة ال فقط على الحكومة ومختلف السلط بل على كافة 
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ھامن أھمالتدخل السریع بواسطة جملة من مشاریع القوانین والتيوصوال إلى

على المكاسب واجب التصریحبوالتصدي لحاالت تضارب المصالح بالمتعلقة 

وإحداث الھیئة الدستوریة للحوكمة الرشیدة ومكافحة اإلثراء غیر المشروعومكافحة 

.وحمایة المبلغینبالتبلیغ عن الفسادالفساد

حیث الحظت التقاریر الدولیة أن تدني مستوى الحالة اإلقتصادیة في بعض 

في قائمة منظمة 75وقد احتلت تونس المرتبة قد ساھم في تفشى الظاھرةالدول

38في مكافحة الفساد ثم 40المرتبة العلى  2014سنة  تحصلتالشفافیة الدولیة إذ 

ویعرف كشف الفساد من قبل ھذه .2016في  41وأصبحت في المرتبة 2015سنة 

و أعمال غیر قانونیة إفصاح عن معلومات تتعلق بأعمال فساد أ"منظمة بأنھ 

ومخادعة وخطرة تمارس في أو من قبل ھیئات حكومیة أو غیر حكومیة تتعلق 

بالمنفعة العامة أو تؤثر علیھا سلبا و اإلفصاح یكون لدى األفراد أو ھیئات معینة بھذا 

".الشأن

باإلبالغ عن الفساد وحمایة المبلغین عنھ یتنزل مشروع القانون المتعلق حیثو

إطار حمایة حقوق اإلنسان األساسیة في أبعادھا الدولیة و اإلقلیمیة و الوطنیة  في

ألن اإلعتراف بحق المبلغ في الحمایة ضد مختلف ،التي یتعین كفالتھا لكاشفي الفساد

أشكال اإلنتقام التي قد تسلط ضده أو ضد كل شخص وثیق الصلة بھ  ما یشكل 

ن الفساد وإرساء الحمایة الفعلیة لكاشفیھ في ضمانة ھامة للتكریس الفعلي لإلبالغ ع

.القطاعین العام والخاص

، فحالیا.یمثل ھذا المشروع القانون األول من نوعھ في الجمھوریة التونسیةو 

لسنة  120المضمنة في المرسوم اإلطاري عدد خاصة منھا تنطبق األحكام العامة 

لتبلیغ وھي الیوم لم تعد كافیة لمواكبة والمتعلق بمكافحة الفساد على مسألة ا2011

تطور المنظومة القانونیة التونسیة و الدولیة و تشبعھا بمبادئ الحوكمة الرشیدة بما 

المشروع یقر إجراءات اإلبالغ وطرقھ ونجد أن .إلى تطویر التشریعیؤكد الحاجة 

.بصفة واضحة وجلیة

والحریات والعالقات الخارجیة في ھذا اإلطار، أحیل على لجنة الحقوق 

باإلبالغ عن الفساد وحمایة المبلغین عنھ المتعلق )2016/41(مشروع القانون عدد 

فصال  46وقد تضمنت صیغتھ األصلیة .مرفقا بوثیقة شرح األسبابلتتعھد بھ أصالة

و النصوص الدولیة ویھدف إلى تعزیز التوجھ الجدید نحو تنزیل أحكام الدستور
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تكریس مبادئ الشفافیة والنزاھة والمسائلة  عبرإلى مستوى التطبیق علیھاالمصادق

.إلرساء دولة القانون والمؤسسات ادعم

من أھداف المشروع المعروض أنھ وقد جاء بوثیقة شرح األسباب 

التنصیص على مجموعة من اإلجراءات التي تشكل في مجملھا منظومة متكاملة 

اإلبالغ عن الفساد وحمایة المبلغین عنھ بما یضمن تعزیز تمكن من ضبط آلیات 

وقد تضمن ضبط شروط وإجراءات اإلبالغ عن .مبادئ الشفافیة والنزاھة والمساءلة

الفساد وتوسیع مجال اإلبالغ وتحدید إجراءات الحمایة إضافة إلى ضبط العقوبات 

م بجملة من التقدویندرج القانون في سیاق.ضد من یتعمد كشف ھویة المبلغ

الفسادالسیاسة العامة وأولویاتھا مكافحة اتفي توجھنصھرالمشاریع التي ت

أن مشروع القانون المذكور یستجیب ذلك .التأسیس للبیئة المالئمة للتنمیة المستدامةو

لنظام اإلبالغ عن الفساد وحمایة للمعاییر الدولیة من خالل المحاور األساسیة 

في مرحلة إعداد المشروع تم اإلستئناس من قبل جھة كما صرحت أنھ.المبلغین

في كوریا الجنوبیة والمملكة بھا لقانونیة مقارنة على غرار المعمو ةبأنظمالمبادرة

أشارت إلى أنھ تم و.المتحدة وجنوب إفریقیا ورومانیا والوالیات المتحدة األمریكیة

عرض المشروع على استشارة العموم عالوة على مراسلة الوزارات وبعض 

أنھباإلضافة إلى.المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلبداء الرأي حول مضمونھ

، بینت الحكومة أن المشروع یرمي إلى سن قانون خاص یستند تھفي إبرازھا لطبیع

صیغتوزعت إلى األحكام العامة وسة أبواب خم تتأسس علىإلى مقاربة متكاملة 

وإجراءات اإلبالغ عن الفساد الموجب للحمایة وشروط وآلیات حمایة المبلغ 

.باب األحكام اإلنتقالیةإضافة إلىوالعقوبات 

أعمال اللجنة:

باإلبالغ عن الفساد وحمایة استغرق التداول حول مشروع القانون المتعلق 

)19(عشرة تسعصلب لجنة الحقوق والحریات والعالقات الخارجیة عنھالمبلغین 

  .ةجلس

وعمال بأحكام النصوص القانونیة الساریة المفعول والتي تفرض إبداء 

باإلبالغ عن الفساد الرأي في المواضیع ذات الصلة بمشروع القانون المتعلق 
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13جاء بالفصل ، واحتراما لإلجراءات  وخاصة منھا ماوحمایة المبلغین عنھ

2011نوفمبر 14المؤرخ في 2011لسنة  120خامسا من المرسوم اإلطاري عدد 

و المتعلق بمكافحة الفساد،  تقدمت اللجنة بمراسلة في طلب الرأي للھیئة الوطنیة 

لمكافحة الفساد التي أبدت الرأي كتابیا حول المشروع وذلك من حیث الشكل 

.ات الملحقة بھذا التقریرظالحواألصل وتقدمت بجملة من الم

 كتوبرأ27الخمیسعمال فیما یتعلق بھذا القانون بجلسة یوم األاللجنة ت ستھلوا

.و قائمة اإلستماعاتعملھابضبط منھجیة 2016

:التي نظمتھا في ھذا الخصوصو فیما یلي تلخیص االستماعات 

ستماعاتملخص اإلجدول 

باإلبالغ عن الفساد وحمایة المبلغین عنھ القانون المتعلق مشروع حول 

تاریخ اإلستماعات
االستماع

ملخص اإلستماعات

ةراوز
الوظیفة 

العمومیة 
  ةوالحوكم

ǴȆɐȌȲࡧ16ט

ɮɗɽفࡧ ɱ2016

)صباحا(

اعتبر السید وزیر الوظیفة العمومیة والحوكمة ان 
اطار تكریس یندرج في 2016-41مشروع القانون عدد 

مبادئ الحوكمة والشفافیة وتجسیم الحق في المساءلة وذلك 
من خالل االبالغ عن الفساد والكشف عن المسائل التي تنص 
عن المصلحة العامة ، وقد جاء ھذا القانون لضبط الیات 
االبالغ عن الفساد و قد ابراز اھمیتھ في تعزیز مبادئ 

.الشفافیة والنزاھة والمساءلة
وإلعطاء نظرة شاملة حول محتوى مشروع القانون 

عن الحمایة التي یحظى التنصیص، ابرز السید الوزیر اھمیة 
بھا المبلغ عن الفساد من مختلف اشكال االنتقام وذلك في 
القطاعین العام والخاص ، ھذا وقد اشار الى حرص الوزارة 

من  33على مالءمة مشروع القانون لمقتضیات الفصل 
والتي 2003ة االمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة اتفاقی
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والتي تتبنى  2008سبتمبر  23صادقت علیھا تونس في 
اجراءات تضمن تبلیغ المواطنین عن حاالت الفساد دون 

.خشیة من االنتقام 
وقد جاء على لسان السید الوزیر ان االجراءات 
المنصوص علیھا تساھم في دعم ثقة المواطنین في الھیاكل
العمومیة والمؤسسات الخاصة وتمكن من المشاركة في وضع 
سیاسات مكافحة كل اشكال الفساد وتنفیذھا وتقییمھا كما انھا 
تشكل منظومة متماسكة ترتكز على جملة من النقاط لعل 
ابرزھا توسیع مجال االبالغ من خالل الزام مؤسسات القطاع 

تجاوزات ، الخاص بتبني سیاسات تیسیر عملیة التبلیغ عن ال
تحدید الجھة المختصة لتلقي االبالغ عالوة على تحدید صیغھ 
واجراءاتھ ، تحدید شروط والیات حمایة المبلغ في القطاعین 
العام والخاص على غرار عدم الكشف عن ھویتھ وبطالن 
االجراءات التأدیبیة المتخذة ضده واالعانة العدلیة والقضائیة 

متعمد لكشف ھویة المبلغ اضافة الى ضبط العقوبات ضد كل 
.عن الفساد او االبالغ عنھ بصفة كیدیة 

وفي رده على جملة من تساؤالت السادة النواب، 
اعتبر السید الوزیر أن جل المقترحات قیمة وستسعى الوزارة 
الى االخذ بھا في عالقة بما سیاتي من مشاریع قوانین ذات 

لھ الصلة مذكرا ان الوزارة جاءت للتحرك في واقع
خصوصیات وجملة من الصعوبات التي تحتاج ارادة فعلیة 

.لتجاوزھا 
ن المناخ السیاسي العام لھ خصوصیاتھ ولھ أشار أكما 

تأثیرات داخلیة من ناحیة وفي عالفة بالمواطن من ناحیة 
اخرى على حد تعبیره مشددا على ضرورة تظافر كل الجھود 

النجاح مسار للخروج من ھذه االزمة وتخطي كل  الصعوبات 
االنتقال الدیمقراطي كما رأى ان البرلمان یساھم في ذلك 
بنسبة كبیرة من خالل ال فقط العمل الرقابي وانما بتقدیم 

.المبادرات التشریعیة في ھذا الشأن 
وقد رحب بكل التعدیالت التي ستقدمھا اللجنة وذلك دون 

سق اللجوء لسحب القانون ھذا وقد ذكر بضرورة العمل في تنا
بین كل االطراف المتداخلة في منظومة مكافحة الفساد وان 
المسار التشاركي یقتضي تمكین المواطن من كافة المعلومات 
ونشرھا وتشریكھ في معالجة االشكالیات والتصدي لظاھرة 

.الفساد 
وفي ذات السیاق ذكر بنشر الوزارة لتقریر المصاریف 

سسات والمنشات وبانھا ستقوم بنشر كل  المعطیات عن المؤ
العمومیة الحقا مما سیساھم في رسم مقاربة اجتماعیة 

.واقتصادیة لمعالجة المشاكل المالیة 
اضافة الى ذلك ثمن ادراج فكرة المكافحة وعدم االكتفاء 
بالحد من الفساد معتبرا ان جانب التوقي ایضا لھ اھمیة وان 
تضارب المصالح مصطلح تمت االشارة الیھ ضمن تعریف 
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فساد كنظرة استباقیة باعتبار ان الوزارة بصدد اعداد ال
.مشروع قانون یتعلق بتضارب المصالح 

كما اشار الى ضرورة االبقاء على التحفیزات المالیة 
لإلبالغ عن الفساد عمال بالتجارب المقارنة الناجحة في ھذا 
الشأن على غرار  التجربة االمریكیة التي تمكنت بفضل 

7.8ملیار دوالر مقابل 86من استرجاع سیاسة التحفیزات 
ملیار دوالر فقط كمكافآت مالیة للمبلغین عن الفساد وفیما

من  33یتعلق بضرورة حمایة االقارب بین ان الفصل 
.مشروع القانون اوردھا 

من جھة اخرى اشار الى ان الوزارة قامت بدعوة كل 
العدید نواب الشعب للندوات العلمیة التي نظمتھا بالشراكة مع

من الجمعیات حول االصالحات االداریة التي ترنو إلدخالھا 
في المقابل لم یكن الحضور بالصورة المطلوبة على حد 

.تعبیره 

ȓɮɌࡧ ɳɭ"ǷࡧȆɱ

 "يقظ

ǴȆɐȌȲࡧ16ט

ɮɗɽفࡧ ɱ2016

)اءامس(

حول "انا یقظ "فیما یلي مالحظات واقتراحات منظمة 
:القانون المتعلق باإلبالغ عن الفساد وحمایة المبلغین عنھ 

عند اللجوء الى التجارب المقارنة قصد اعداد قانون او 
تعدیلھ یتم التطرق الى التجارب الدیمقراطیة والتجارب ذات 
الخاصیة المتقاربة وعلیھ كان من االجدر التطرق الى 

یا قانونا یضمن الحمایة التجربة المغربیة التي تملك حال
القانونیة للضحایا والشھود والخبراء والمبلغین عن جرائم 

-37الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وھو القانون عدد 
.2011اكتوبر 20الصادر بتاریخ 10

خاصة وانھ شمل فئات اكبر معنیة بالتبلیغ على غرار 
یقا ألحكام الضحایا ، والشھود والخبراء والمبلغین وذلك تطب

منھا 32اتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة المادة 
حیث یدعو الدولة الى حمایة الشھود والخبراء والضحایا على 

.عكس المشروع الحالي 
كما تضمن التدابیر الحمائیة التي یجب اعتمادھا من ذلك 
تمكین المشمول بالحمایة من الرقم الخاص للمصالح االمنیة 

یوضع رھن اشارتھ لالتصال في اي وقت لطلب والذي
.الحمایة 

من الدستور التونسي المنظم 65بالرجوع الى الفصل 
:ألشكال القوانین العادیة واالساسیة 

یمكن اعتبار المشروع الحالي من قبیل القوانین االساسیة 
وذلك اللتصاقھ بمبدأ الحریات وحقوق االنسان الن الھرسلة 

المبلغ جراء تبلیغھ قد تمس من حریتھ وقد التي قد یواجھھا
تطال حقوقھ كانسان التي تحتاج حمایة من طرف الدولة عند 

.التبلیغ 
ھذا كما یلتصق المشروع الحالي بالواجبات االساسیة 
للمواطنة اذ ان الحرب عن الفساد تنطلق من التبلیغ وعلیھ یعد 

.التبلیغ واجب اساسي للمواطنة 
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بیعي كان او معنوي یقوم عن كل شخص ط:المبلغ
حسن نیة بإبالغ السلطات المختصة بمعلومات یعتقد 

مع امكانیة اضافة (بصحتھا قصد الكشف عن الفساد 
اصناف التي تدخل تحت طائلة ھذا المصطلح من ذلك 
ضحایا الفساد، الشھود على الفساد ، المبلغین عن الفساد 

.والخبراء بموجب ادائھم لمھامھم  (
 ھو من لحقھ ضرر مباشر او غیر :الفسادضحیة

مباشر جراء جرائم الفساد المنصوص علیھا صلب 
المطة الثانیة من ھذا الفصل 

ھو من بلغ لعلمھ باي وسیلة :الشاھد عن الفساد
كانت عن وجود شبھة فساد واعلم بھا الجھات المختصة 

.الواردة في ھذا القانون 
جدیة ، او ضرورة رفع مصطلح قرائن:الخبراء

.تبعث على االعتقاد جدیا  . العتبارھما من قبیل العبارات .
الفضفاضة اذ من لھ السلطة في تقدیر جدیة القرائن او 
االعتقاد خاصة وان المبلغ غیر ملزم على تقدیم حجج تبرر 

.بالغھ 
 ھي جملة االجراءات الواردة في ھذا :الحمایة

عن كل اجراء تعسفي في القانون والھادفة الى حمایة المبلغ 
حقھ او شكل اعتداء جسدي او معنوي او التھدید بھما او ضد 
كل شخص وثیق الصلة بھ وذلك على معنى احكام ھذا 

.القانون 
یكون تعریف الحمایة مطلقا لتفادي ایة اجراء :اوال

یقصي اي تصرف سلبي یضر المبلغ من فئة التصرفات 
.للحمایة من ذلك التجمید 

عند قراءة النص یبدو وانھ شدید االلتصاق :ثانیا
بالقطاع العام حیث تم ذكر العزل او االعفاء دون ذكر امكانیة 

.الطرد التي یمكن ان یتعرض الیھا المبلغ من القاع الخاص 
حذف مصطلح مؤسسات على اطالقھ وادراج 
المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة 

.االداریة والمؤسسات ذات الصبغة
احتوائھ على عدید من المصطلحات الفضفاضة من 
ذلك التدابیر المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى 

.المتعارف علیھا وطنیا ودولیا للتوقي من الفساد 
على الھیاكل العمومیة اتخاذ التدابیر :3الفصل -

الالزمة واالجراءات الضروریة لحسن تنفیذ ھذا القانون بما 
یمكن شفافیة عمل االدارة وارساء مبادئ النزاھة والمساءلة 

من الدستور على القطاع الخاص اتخاذ 15االساس الفصل -
التدابیر الالزمة لتوقي من الفساد من ذلك وضع نظام 
اخالقیات خاص بمستخدمیھ ومسك دفاتر حسابات طبقا 

للتشریع الجاري بھ العمل 
وكان االستجابة لھذه القوانین خیار :حذف -
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حذف الجھات القضائیة الجزائیة والمالیة المختصة تصبح -
)القطب القضائي المالي (الجھات القضائیة المختصة 

ماذا یقصد بإبالغ :7الغاء الفقرة االخیرة من الفصل -
العموم 

في مرحلة اخیرة یتم االتجاه الى القضاء ولیس -
للعموم

ن تسند ھذه المھمة الى ھیئات التفقد والتدقیق یمكن ا-
والتي یمكن ان تحرر قلیال القطاع من سلطة الوزیر المشرف 

كما یمكن احداث خالیا حوكمة تسند لھا ھذه المھمة -
اعالم الھیئة بكل ابالغ في اجل اقصاه سبعة ایام من -

توصلھ بھ 
طول بقائھ في االدارة یمثل اشكالیة من ناحیة -

ت یمكن التقلیص في االجل بما یقدر باألربعة ایام الضغوطا

ایام وھنا 10على الھیئة اعالم الھیكل المختص في اجل -
تطرح مسالة النجاعة 

ایام 4یمكن تقلیص المدة الى -
اذا تعلقت االفعال موضوع االبالغ باألمن والدفاع :یلغى -

الوطني یجب تقدیم االبالغ عن ھذه األفعال الى الھیكل 
االداري 

لیس ھناك سبب للتمییز خاصة وان قواعد العمل صلب -
الھیئة تفترض سریة البالغات المقدمة لھا 

اذا كان المبلغ عنھ منتمیا الحد الوظائف المدنیة :اضافة -
من الدستور والوظائف 92لعلیا طبقا ألحكام الفصل ا

.من الدستور 78العلیا طبقا ألحكام الفصل 
تغییر في المدة من سبعة ایام الى اربعة ایام -
لعدة اعتبارات اوال لتنافیھ مع الدستور الذي ینص :یلغى -

على ان المتھم بریئ حتى تثبت ادانتھ في 27في الفصل 
محاكمة عادلة تكفل فیھا جمیع ضمانات الدفاع في اطوار 
التتبع والمحاكمة والحال ان التبلیغ یكون عن شبھة فساد 
غیر مؤكدة وھو ما یمكن ان یمس من الحقوق االساسیة 

لإلنسان 
من ناحیة اخرى ، ال یمكن ان یعتد الموظف العمومي -

بعدم حفاظھ على السر المھني او واجبھ في التحفظ 
.بإبالغھ عن شبھات الفساد عن طریق وسائل االعالم

الغاء الفقرة االخیرة المتعلقة بجرائم غسل االموال -
العتباره من قبیل االفعال الفاسدة التي یمكن للھیئة ان 

.فیھا وتحیلھا الى السلط المعنیة تنظر 
التسمیة االجتماعیة والمقر اذا كان شخصا :اضافة -

معنویا واسم ولقب ممثلھ القانوني خاصة وان تعریف 
.المبلغ قد شمل االشخاص المعنویین 

.18تم التطرق الى الیات التبلیغ صلب الفصل :یلغى -
اضافة واجب التحفظ -
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منھ على ان یكون بعد اخذ موافقة :3الفصل -
.الرفض كتابیا 

اضافة الحیلولة دون ارتكاب جرائم الفساد في القطاع -
.العام والقطاع الخاص

اضافة یمكن للمبلغ ان یطعن امام المحاكم االبتدائیة -
الراجع لھا بالنظر في قیمة الضرر الحاصل اذا اعتبر ان 

.الضرر الذي لحق بھ یفوق قیمة التعویض

.الخاص اضافة في القطاع-
دینار الى ثالثة االف دینار 1000تغییر مبلغ الخطیة من -

لضرورة تناسب الجریمة مع العقوبة وبمقارنة مع الفصل 
.من نفس القانون 41

:وفي تدخالتھم اكد اعضاء اللجنة على 
ضرورة االخذ بعین االعتبار باإلدارات المستقلة -

  .بع وادراجھا ضمن التعریف اعادة صیاغة الفصل الرا
خصوصیة اسالك االمن والدفاع وضرورة االخذ في -

االعتبار بذلك ضمن انظمتھا الخصوصیة وذلك في 
المقدم 11عالقة بمشروع القانون ورفض مقترح الفصل 

.انا یقط " من منظمة  "
الفصل الثامن ضرورة ایجاد حلول للوضع المحرج -

.لتفقدیات الوزارات مع تثمین فكرة احداث الخالیا 
مالحظة وجود تردد ادراج مكافحة الفساد في -

القطاع الخاص وضرورة االخذ من االعتبار بتداخل 
.القطاعین العام والخاص من خالل الشراكة بینھما 

اعتبار عدم وجود تعریف لبعض -
و تثمین ---.المصطلحات على غرار تضارب المصالح

ر من قبل كتلة الجبھة الشعبیة والتذكی15محتوى الفصل 
بتقدیم مبادرة تشریعیة حول حمایة المبلغین عن الفساد 
وطلب النظر فیھا من قبل اللجنة على اعتبار انھا اوردت 
ضرورة التبلیغ عبر وسائل االعالم النھا تعتبر وسیلة 
مراقبة ، فیما یتعلق بقضایا الراي العام وعین الشعب في 

.المؤسسات العمومیة والخاصة 
والشھود واقارب المبلغین وذات ضرورة حمایة الخبراء -

.الصلة 
التساؤل عن مدى مالئمة مشروع القانون والنص العام -

وما اذا كان من الضروري تنقیح المجلة الجزائیة لتحیین 
.مقتضیاتھا في ھذا الشأن 

اقتراح اضافة امكانیة تالفي االشكاالت البسیطة الحاصلة -
لجوء داخل المؤسسة في اطار حوكمة االدارة دون ال

لتطبیق ما جاء بالقانون في خصوصھا قصد عدم اغراق 
الجھة المختصة بالملفات غیر الجدیة واجبارھا على البت 

.فیھا 
وفي ردھم على ما جاء من اعضاء اللجنة ، شاطر 
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ممثلو المنظمة الراي القائل بوجود ھیاكل مستقلة ورحبوا 
ستي وفیما یتعلق بمؤس.بفكرة ادراجھم ضمن مشروع القانون

االمن والدفاع ووسائل االعالم اعتبر ممثلو المنظمة انھ من 
الضروري مراعاة خصوصیة ھذه الھیاكل وما یمكن ان 
تعكسھ مسالة التبلیغ عن الفساد فیھا من مس بالمعطیات 
الشخصیة ومن  خطورة ربما على استقرار وامن البالد 
اضافة لوجود مرفق العدالة لفض النزاعات ویمكن ترك 

لطة التقدیریة للمتضرر في التوجھ للجھة التي یراھا الس
االنسب لذلك فقد اقترحوا امكانیة استماع اللجنة لوزارة 

.الداخلیة في ھذا الشأن  
على ضرورة "انا یقظ "كما أكد ممثلو منظمة 

االشارة الى حمایة الشھود باعتبار ان االمر ال یتعلق فقط 
حدة لمكافحة الفساد وإنما بانضمام تونس التفاقیة االمم المت

.بالترقیم السیادي على غرار مؤشر  مدركات  الفساد 
و في الختام أشار ممثلو المنظمة أنھا اعدت مقترح 
مشروع یتعلق بتضارب المصالح ومقترح مشروع قانون 

.یتعلق بالتصریح على الممتلكات واإلثراء غیر المشروع 

الھیئة 
الوطنیة 
لمكافحة 

الفساد
ɮȸفࢫ20 ʇȮ

2016

)صباحا( 

ابرز السید رئیس الھیئة ان مشروع القانون 
المعروض على اللجنة یندرج في اطار اصالح المنظومة 
التشریعیة التونسیة لمكافحة الفساد وھو مطلب اساسي للھیئة 
التي تم تشریكھا من قبل الطرف الحكومي في اعداد ھذا 

من النقاط الواردة المشروع لكنھ الحظ ضرورة تعدیل العدید
في الصیغة النھائیة المعتمدة لھذا المشروع لتجاوز عوائق 

.التبلیغ 
وفیما یلي اھم المالحظات واالقتراحات المقدمة حول 

:ھذا المشروع 
توسیع نطاق القانون لیشمل حمایة الشھود والخبراء وفق -

.المعاییر الدولیة 
اعطاء دور اكبر للھیئة الوطنیة لمكافحة -
ساد في تلقي التبلیغ وفي الحمایة وفي تقدیر المكافأة الف

ضرورة اضافة جرائم التھریب لعالقتھا -
المباشرة مع الفساد واالرھاب وقد اثبتت التحقیقات ھذا 

االمر 
التمویل غیر القانوني لالحزاب والجمعیات -

اقتراح اشكال التمییز السلبي خاصة في -
الصفقات التي تعد من اخطر ملفات الفساد وفي صورة 

اثباتھا اقرار العقوبة المستوجبة 
ضرورة مراجعة المصطلحات الواردة بالقانون مثل -

مصطلح الھیكل العمومي 
ضرورة ان ینسجم ھذا الفصل :3الفصل -

.كما یمكن حذفھ من الدستور 15مع الفصل 
فیما یخص الجھة المختصة بتلقي االبالغ :7الفصل -

لترك حریة االختیار "وجوبا"ھناك تساؤل عن كلمة  
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.الى المبلغ 
توضیح الستثناء االفعال موضوع :11الفصل -

االبالغ باألمن والدفاع الوطني وتقدیم االبالغ عن ھاتھ 
.واقتراح الغائھاالفعال الى الھیكل االداري المختص ، 

فیھ نوع من التعارض والسالمة العامة :15لفصل ا-
.یمكن ان تمس من االمن 

یجب اعطاء اھمیة للتبلیغ مجھول المصدر :18الفصل -
anonyme

التساؤل حول الحرص الشدید على كل ھذه :19الفصل -
البیانات والتساؤل حول مصیر الملف في صورة عدم 

استكمال ھذه البیانات 
التساؤل عن مدة الشھر إلعالم المبلغ :"21الفصل -

بنتائج تقریر الجھة المتلقیة  خاصة في صورة وجود جریمة 
.وملف جزائي

في صورة رفض المبلغ للحمایة واقتراح :27الفصل -
ادراج حالة الخطر المؤكد اي تقدیر ورفع الحمایة ال 

.یرتبط برفض المبلغ او قبولھ لذلك
لغ المقیم في تونس یجب وضع اجال للمب:28الفصل -

والغیر المقیم فیھا باعتماد أجال معمول بھا في مجلة 
.االجراءات الجزائیة 

سریة الھویة یجب تحدید من یمسكھا مع :29الفصل -
اإلشارة الى ضرورة وجود طرف واحد یمسك ھویة 

.المبلغین 
اقتراح توحید الجھة التي تمنح المكافأة :35الفصل -

عتماد معاییر معروفة ومضبوطة دون المالیة للمبلغین وا
.اجتھادات 

یتطرق الى الوزیر المكلف بالحوكمة و :36الفصل -
مكافحة الفساد في حین انھ تم ازالة ھذه الوزارة

التساؤل ھل یتم ارجاع المبالغ التي :39الفصل -
.استفاد منھا أم ال 

یجب تدقیق مال العقوبة المالیة:40الفصل -

و 100نیة للتخفیف من خالل مبالغ ھناك :42الفصل -
1000.

التساؤل حول ھذه السنتین سجن لكل من :43الفصل -
.تسبب في الحاق ضرر بالمبلغ 

التساؤل حول عبارة اقصى العقوبات :45الفصل -
االحكام االنتقالیة :46الفصل -

وفي اجابتھ على ما تقدم بھ األعضاء من مالحظات بین 
الوطنیة لمكافحة الفساد انھ ال سبیل السید رئیس الھیئة  

للتبلیغ الى الھیكل المعني وأنھ ضمن المشروع االول 
فصل وقد كان التبلیغ یتم 33للحكومة طلبت الھیئة تغییر 

.ضمن نموذج اي استمارة 
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بالنسبة لمسالة االمن والدفاع اكد رئیس الھیئة على 
ضرورة التعویل على روح المسؤولیة لمن یرأس ھذه 

.المتعلق بھذااقتراح الغاء الفصل ھیئة مع ال
وأكد على ان الفصل الذي استثنى االمن والدفاع لم یتم 

عرضھ على الھیئة إلبداء الرأي فیھ 
بالنسبة لتوسیع مجال الحمایة لتشمل عائلة المبلغ ثمن 
رئیس الھیئة حمایة العائلة باعتبار وجود العدید من 

،على العائلة الحاالت التي وقع فیھا االعتداء
في مسالة استقاللیة ھیئات الرقابة اشار رئیس الھیئة ان ھذه 
االستقاللیة تطرح اشكاال مؤكدا على ان الھیئة سعت الى 
تشریك القضاء وھیئات الرقابة والمجتمع المدني عند 

.امضاء االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد 
یمكن القضاء بالنسبة لعبارة الحد من الفساد اكد انھ ال

نھائیا على الفساد واقعیا والعتبارات بیداغوجیة لذا تم 
.استعمال عبارة الحد من الفساد إلضفاء أھداف واقعیة 

كما اكد على تقدیر حمایة المبلغ ومداھا ووجاھتھا مقدرا 
.عدم ترك ھذا االختیار للمبلغ 

وقد اشار رئیس الھیئة الى سعي الھیئة لتشجیع الصحافة 
االستقصائیة مع التحلي بروح المسؤولیة مؤكدا على 
ضرورة تشدید العقوبات المرتبطة بالكشف عن ھویة 
المبلغ وامكانیة االستئناس باحكام قانون مكافحة االرھاب 
في ھذا الخصوص كذلك ضرورة اعطاء دور اكبر للھیئة 

.مؤكدا على اھمیة تعدیل جذري لھذا المشروع 

الھیئة 
الوطنیة 
لحمایة 

المعطیات 
  ةالشخصی

ɮȸفࡧ20 ʇȮ

2016

)مساءا(

ʏڴʆȆɭࢫʄڲȄࢫȓȀʊɺɦȄࢫȹ ʋǾȲࢫɂ ȳɐȖ:

ʅࡧ ǷȲࡧȓʊɳɇ ɽ ɦȄࡧȓȀʊɺɦȄࡧȔ Ȳȯ ȿ Ȅࡧȓɭɽ ɡݰ ȓȷࡧȄݍ ȆǾȲࡧɵ ɭࡧȑ ɨɈ ȉ

ȭࡧ ʈȲȆȗȉࡧɎ ɼȳȼ ȄȱࡧȄם ɸࡧɤɽ ȧ4فࡧࡧࡧɮȗȎȷ2014ࡧɵ ɮɄ ȕࡧȯ ɛࡧɼ:

Ɏɽࡧ• Ʉ ȫ Ȉࡧ ɽ ȡ ɼࡧʄڴɏ ȓȧࡧ Ȅȳȿ Ɂࡧ ɳʆֺࡧ ɀ ɗࡧɎ ɼȳȼ ȠࡧȆȉם ȄȲȮȄ

ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧɬȆɢȧ ǷࡧʄڲȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧȓݍݨȆɐɭࡧɝ ɨɐȗםȄۜܣࡧ Ȇȷ؟ כ

ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧȓʆȆɮȨ ȉ

ȓʈɽࡧȄםɕɨȍࡧɑɳɭɼࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧ• əࡧ٭ڈ ʈȳɐȗɦȄࡧȈ ɽ ȡ ɼࡧʄڴɏ Ȧࡧ ȄفɛȄ

�ɤɽ ɺȣ ȓɛȮȆɀࡧȄם ɭࡧ ʄڴɏ ࡧ Ȧ ɼȳɈ ࡧȄם Ɏ ɼȳȼ ࡧȄם ʄڴɏ ࡧ Ɏֺ ɇט ࡧ ȯ ɐȊ

ȔࡧȓʊɦȆȗɦȄࡧ ȆɌ ȧֺ ɯࡧȄם ʆȯ ɜȕࡧɵ ɡɮʆࡧȑ ɐȼ ɦȄࡧȈ Ȅɽ ɱࡧȹ ɨȣ ɭ)6: (

Ɏࡧ• ɼȳȼ ۜܣࡧ֚:ȓɐʊȍɇࡧȄם Ȇȷ؟ ǷࡧࡧɼǷࡧʅ ȮȆɏ ɰɽࡧ ɱȆɛ

ɑɄࡧȄڲ• Ȭ ȕַࡧ ȓʊɭɽࡧ ɮɏ ɪࡧ ɠȆʊɸࡧȓɳȸ ɦࡧ ۜܣ Ȇȷ؟ כ ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧʄ

ɪࡧ(2004 ɀ ɘɦȄ6(

טɡɦفʎɲɼࡧ• ࡧ ȯ ʆفɦȄࡧɼǷࡧ ȹ ɟȆɘɦȆɠࡧ ȓɳɭǺɭ؈فࡧɓ ࡧ ɕʊɨȍȕࡧ ɪ ǾȆȷ ɼ

ɪࡧ( ɀ ɘɦȄ16(

ȓʈɽࡧȄםɕɨȍࡧ• ɸࡧȓʈȳȷ ɏڴʄࡧ Ɋࡧ Ȇɘݰ ɪࡧ(Ȅݍ ɀ ɘɦȄ17(

Ȕࡧ• ȆʊɈ ɐםȄࡧ ɰ ࡧɭǸȕ؈ ɰ ȆɮɃ ࡧ ʄڲȄࡧ ȓݍݨȆɐםȄࡧ Ɏ ȆɄ ȫ ǻࡧ Ȉ ɽ ȡ ɼ
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ȓʊɀࡧ ݵ ܨ ɦȄ

ࡧ• ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧ Ȕ ȆʊɈ ɐםȄࡧ ɵ ʈȵȬ ȗɦࡧ ۚܣ ɭȴࡧ
Քȯ ȧ ࡧ ɑɃ ɼ:ࡧʏࡧࡩ ɝ ݰ Ȅݍ

ɰ Ȇʊȸ ɴɦȄ

ۜܣࡧȓɐʊȍɇ֚ࡧ Ȇȷ؟ ǷࡧࡧɼǷࡧʅ ȮȆɏ ɰɽࡧ ɱȆɛ֗ࡧ Ɏ ɼȳȼ Ȅם

ࡧ• ɻɨɀ ɗࡧ ʏࡧࡩ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄࡧ Ȯȯ Ȩ ʆ65ࡧࡧɰ ɱȄɽ؈ ɜɦȄࡧ ɪ ȫ ȯ ȕࡧ ɰ Ȅȯ ʊɭ

ࡧ ɻɱǷࡧ ʄڴɏ ࡧ Ɂ ɳʈɼࡧ ȓʊȷ Ȇȷ ɰࡧ...«:כ ɱȄɽ؈ ɛࡧ ɪ ɢȻ ࡧ ȱ Ȭ ȗȕ

ɪࡧȓʊɦȆȗɦȄࡧ ǾȆȸ ȾࡧȄםȓɜɨɐȗࡧȆȉם ɽ ɀ ɳɦȄࡧȓʊȷ Ȇȷ Ƿ... Ȕࡧ: Ȇʈȳݰ Ȅݍ

ɰࡧ Ȇȸ ɲל ɚࡧ ɽ ɜȧ ɼ...«

Ɂࡧ• ɀ ȫ Ɏࡧ ɼȳȼ ȄȱࡧȄם ɸ17ࡧࡧɪ ɀ ɗ»ɕɨȍםȄࡧȓʆȆɮݰ ɽࡧ»ݍ ɸɼ

ȓʈȳȧࡧ ɽࡧ ɸɼࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧȓʊɨɮɏ ۜܣࡧࡩʏࡧ Ȇȷ؟ Ƿࡧɝ ȧ ݰȓʆȆɮࡧ ȹࡧݍ ʉȳɡȕ

ȍɐȗɦȄ؈فࡧ

ۜܣࡧ:ȄםɜفȦࡧ• Ȇȷ؟ Ƿࡧɰɽ ɱȆɜɟࡧɎ ɼȳȼ əࡧȄם ʊɴɀ ȕࡧȒȮȆɏ ǻ

ɪࡧ ɀ ɘɦȄ53ࡧࡧȓɳȸ ɦۜܣࡧ Ȇȷ؟ כ ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧɵ ɭ2004

ɏڴʄࡧɻɱǷࡧ• Ɏࡧ ɼȳȼ ɵࡧȄם ɭࡧȶ ȮȆȸ ɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧɁ ɳʆ»ࡧʄڴɏ ɰࡧ ɐȗʆ؈

Ȅȱ ɸࡧȱ ʊɘɳȘȉࡧȓɘɨɢםȄࡧɪ ɠȆʊɺɦȄࡧࡧȔ ȆʊɄ ȗɜɮȉࡧȯ ʊɜȗɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄ

ɑʉȳȼࡧȄݍݨʅȲȆࡧɻȉࡧ ȘɨɦࡧȆɜɗɼࡧȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧȓʆȆɮȧ

ɤࡧ Ȇȣ ȄȱࡧȄם ɸࡧʏࡧࡩɪ ɮɐɦȄ«

ࡧࡩʏࡧ• ȳɀࡧ Ȩ ɳʆࡧ ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧ Ȕ ȆʊɈ ɐɮɨɦࡧ ʎɭȆݰ ࡧȄݍ ɑʉȳȼ ȘɦȄ

Ȯȯࡧ ɏ ۜܣࡧ Ȇȷ؟ כ ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄ63ࡧࡧȓɳȸ ɦ2004ࡧࡧʏࡧࡩȮȯ Ȩ ʆࡧʅ ȱ ɦȄ

ɻɨɀࡧ ɗ53ࡧɻȕȆʊɄ ȗɜɭࡧɬȄفȧ ȆȉࡧȓɭȵɨםȄࡧȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧɪ ɠȆʊɺɦȄ

ࡧ• ʄڴɏ ࡧ ɰɽ ɱȆɜɦȄࡧ Ȅȱ ɸࡧ ɝ ȍɈ ɳʆࡧ ȓʊɭɽࡧ«ַ ɮɐɦȄࡧ Ȕ ȆɈ ɨȸ ɦȄ

ȓɔȍɀࡧ ɦȄࡧȔ ȄȰࡧȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧȔ Ȇȸ ȷ ǺםȄɼࡧȓʊɨȨ ȔࡧȄם Ȇɏ ȆɮݍݨȄɼ

»לȓʈȲȄȮࡧ

ɪࡧ ɀ ɗ53ࡧࡧȓɳȸ ɦۜܣࡧ Ȇȷ؟ כ ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧɵ ɭ2004

ȓʊɭɽࡧ• ɮɐɦȄࡧɪ ɠȆʊɺɦȄࡧɷȱ ɸࡧɬȄȵɦȆȉࡧȩ ɮȸ ʇַࡧ ݰȆڲʏࡧ ɑʉȳȼࡧȄݍ ȘɦȄ

Ȕࡧ ȆʊɈ ɐɮɨɦࡧ ʎɭȆݰ ࡧȄݍ ɰɽ ɱȆɜɦȄࡧ Ȕ ȆʊɄ ȗɜɮȉࡧ ȒȲɽ ɟȱ Ȅם

ʏࡧࡩȆɺȡȲȯ ʆࡧɎ ɼȳȼ ɵࡧȄם ɭࡧʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧɰ Ƿࡧɯ ɓȲࡧȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧ

ȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧɪ ɠȆʊɺɦȄࡧȮȄȯ ɐȖ

ʅࡧȄڲʄࡧ:ȄםɜفȦࡧ• ȮȆɏ ɰɽࡧ ɱȆɛࡧɵ ɭࡧɎ ɼȳȼ ȓɐʊȍɇࡧȄם ȄȰȄࡧɯȕࡧʊɔȖ؈فࡧ

ɪࡧ ɀ ɘɨɦࡧǴȆɳȞȗȷ ȄࡧȠ ȄȲȮǻࡧɵ ɡɮʆࡧ ۜܣ Ȇȷ؟ Ƿࡧɰɽ ɱȆɛ53ࡧࡧȆɭࡧɼ

ࡧ ɰɽ ɱȆɛࡧ ɵ ɭࡧ ɷȯ ɐȊ2004ࡧࡧɪ ɀ ɘɨɦࡧ ȓʊɱȆțࡧ Ȓȳɜɗࡧ ȓɛȆɃ ǻࡧɼ

Ȇɺɀࡧ ɱࡧɰɽ ɡʆࡧɎ ɼȳȼ ɵࡧȄם ɭࡧȶ ȮȆȸ ɦȄ:»ࡧȄȱ ɸࡧʏࡧࡩɝ ȍɈ ʆַࡧ ɼࡧ

ݵ ȈࡧȄݍ ȆȍɦȄࡧɵ ɭࡧɤɼכ ɯࡧ ȸ ɜɦȄࡧȔ ȆʊɄ ȗɜɭࡧɤ Ȇȣ ɵࡧȄם ɭࡧȹ ɭȆ

ࡧ Ȯȯ ɏ ࡧ ɰɽ ɱȆɜɦȄ63ࡧࡧ ȓɳȸ ɦ2004ࡧࡧȓݍݨȆɐࡧם Ɂ ɀ Ȭ Ȅם

ɰࡧ ʊɭɽ؈ ɮɐɦȄࡧȾ Ȇݵ ܧ כ ɖࡧ ȳɇ ɵࡧ ɭࡧȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄ«
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ɪࡧ ɀ ɘɦȄ16:ࡧȓɳɭǺɭ؈فࡧɓ ɪࡧɕʊɨȍȕࡧ ǾȆȷ ɼ

ɪࡧ• ɀ ɘɦȄࡧɵ ɭࡧȓʊɱȆȝɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࡧɁ ɳȕ16ࡧࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧɎ ɼȳȼ ɭࡧɵ ɭ

ɒֺࡧȆɭǻࡧ«ɏڴʄࡧɻɱǷࡧ ȉל Ɏࡧ Ȅȯ ʆǻࡧɯ ȗʆ...ࡧɝ ʈȳɇ ɵࡧ ɏ ȹࡧ...ɼǷࡧ ɟȆɘɦȄ

טɡɦفʎɲɼࡧ ȯࡧ ʆفɦȄࡧɼǷ...«

ȓʈȳȷࡧ• ɰࡧ ȩࡧɭȆȗȉ؈ ɮȸ Ȗַࡧ ɤࡧ Ȇɀ ȕט ɪࡧ ǾȆȷ ɼࡧɵ ɭࡧɎɽ ɳɦࡧȄȱ ɸ

Ɏֺࡧ ɇט ɾȳȫࡧ Ƿࡧɖ Ȅȳɇ ֿ ȓɦɽࡧ ɺȸ Ȋࡧȩ ɮȸ ȖɼࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧɰɽ ɮɄ ɭ

ɕɨȍםȄࡧȓʈɽ ɸࡧʄڴɏ ɖࡧ ȳɐȗɦȄࡧȓȿ Ȇȫ ɼࡧȆɸȄɽ ȗȨ ɭࡧʄڴɏ

ࡧ• ɪ ɀ ɘɦȄࡧ Ȕ ȆʊɄ ȗɜɭࡧ ɑɭࡧ ɂ ȲȆɐȗʆࡧ ǴȄȳȡט ࡧ Ȅȱ ɸ29ࡧࡧɵ ɭ

ɏڴʄࡧɻɱǷࡧ Ɂࡧ ɳʆࡧʅ ȱ ɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧɎ ɼȳȼ ɭ»ࡧɊ Ȇɘݰ ɰࡧȄݍ ɐȗʆ؈

ɵ ɭࡧ ɪ ɭȆɠࡧ ɪ ɢȼ Ȋࡧ ɕɨȍםȄࡧ ȓʈɽ ɸࡧ ȓʈȳȷ ࡧ ʄڴɏࡧࡧȓɺݍݨȄࡧ ɪ ȍɛ

»...Ȅםȓʊɜɨȗࡧ

ɪࡧ:ȄםɜفȦࡧ• ǾȆȷ ɼࡧɵ ɭࡧʎɲɼفɡɦט ȯࡧ ʆفɦȄɼࡧȹ ɟȆɘɦȄࡧȑ Ɉ Ȼ

ɕʊɨȍȗɦȄࡧȄםȓɳɡɮࡧ

ɪࡧ ɀ ɘɦȄ17:ɕʊɨȍȗɦȄࡧȯ ɳɏ ȓʈɽࡧ ɺɦȄࡧɵ ɏ əࡧ ȼ ɡɦȄࡧȈ ɽ ȡ ɼ

ɪࡧ• ɀ ɘɦȄࡧɁ ɳʆ17ࡧࡧɻɱǷࡧʄڴɏ ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧɎ ɼȳȼ ɭࡧɵ ɭ»ࡧȑ ȣ ʆ

ɒֺࡧ ȉל ۘܣࡧɽȕڲʄࡧ ɦȄࡧȓɺݍݨȄࡧɾ ȯ ɦࡧɻȗʈɽ ɸࡧə ȼ ɟࡧɕɨȍםȄࡧʄڴɏ

ȯٱڈȆࡧ ɦ...«ɜɨɈ ɭࡧȓɘɀ ȉࡧɑɳɮʆࡧȆɮɭࡧȓʈɽ ɺɦȄࡧɤɽ ɺȣ ȓࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧȄם

ɯࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧ• ʆȯ ɜȗȉࡧȩ ɮȸ Ȗࡧɤɼȯ ɦȄࡧȯ ʆȯ ɏ ɰࡧȄםȓɱȲȆɜࡧࡩʏࡧ ɱȄɽ؈ ɜɦȄ

Ⱦࡧ Ȇݵ ܧ כ ܨݨɑʊࡧ Ȗࡧȓʊɮɸֿ ȄȳɌࡧ ɱࡧȓʈɽ ɺɦȄࡧɵ ɏ əࡧ ȼ ɡɦȄࡧɰ ɼȮ

ɕʊɨȍȗɦȄࡧ ʄڴɏ.ࡧ Ɇ ɼȳȼ ɦȄ:ࡧɑǿȆɛɽ ɦȄࡧ ȒȲɽ Ɉ ȫ ࡧ ɵ ɭࡧ ȯ ɟǸՌȗɦȄ

ȓʆȆɘɡɦȄࡧɻʊɗࡧȆɮȉࡧȓɨɀ ɘɭࡧȆٰڈɽ ɟࡧɵ ɭࡧɝ ɜȨ ȗɦȄࡧɼࡧȒȲɽ ɟȱ Ȅם

ɪࡧ:ȄםɜفȦࡧ• ɀ ɘɨɦࡧȓʊɱȆțࡧȒȳɜɗࡧȓɗȆɃ ǻ17ࡧȆʊǾȆɳȞȗȷ Ȅࡧȩ ɮȸ ʇ

ȓʈɽࡧȄםɕɨȍࡧ ȩࡧ٭ڈ ʈȳɀ ȗɦȄࡧɰɼȮࡧɕʊɨȍȗɨɦࡧɆ ɼȳȼ ɭࡧɯ ʆȯ ɜȗȉ

ȓʊɀࡧ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧɰ ȈࡧɭǸȕ؈ ɽ ȡ ɼ

ࡧ• ɪ ɀ ɘɦȄ29:»ࡧɕɨȍםȄࡧ ȓʈɽ ɸࡧ ȓʈȳȷ ɏڴʄࡧ Ɋࡧ Ȇɘݰ ࡧȄݍ ɰ ɐȗʆ؈

ɪࡧ ɭȆɠࡧɪ ɢȼ Ȋ...«

ɣࡧɯɓȲࡧ• ɦȱ ȉࡧȩ ɮȸ Ȗࡧ ۘܣ ɦȄࡧȓʊɦך Ȯȯࡧ Ȩ ʆࡧɯ ɦࡧɎ ɼȳȼ ɵࡧȄם ɡɦ

ȓʊɀࡧ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧȓʆȆɮȧ ɰࡧ Ȅȯ ʊɭࡧʏࡧࡩȆɺɦɼȄȯ ȕ:ࡧȓɦȄȴǻ

ɨȍםȄࡧȓʈɽ ɸȵɭȳȉࡧɻɦȄȯ ȍȘȷ Ȅɼࡧɻʊɜɨȕࡧȳțǻࡧə ɨםȄࡧɵ ɭࡧɕ

ɷȱࡧȓʊɳɜȗɦȄࡧ• ɸ»pseudonymisation«ࡧࡧɊ Ȇɘݰ ȩࡧȆȉݍ ɮȸ Ȗ

əࡧ ɨםȄࡧ ȓݍݨȆɐɭࡧȲȄɽ ɇ Ƿࡧ ɪ ɠࡧ ʏࡧࡩ ɕɨȍםȄࡧ ȓʈɽ ɸࡧ ȓʈȳȷ ࡧ ʄڴɏ

ȯȧࡧ ȄɼࡧɁ ݵ ܧ ȓʈɽࡧࡩʏࡧ ɺɦȄࡧȑ ʈȳȸ ȖࡧȓʊɦɼǺȸ ɭࡧȳɀ ȧ ȓȿࡧ Ȇȫ ɼ

ȓɨɮɐȗȸࡧ ȴɽࡧȄם ɭȳɦȄࡧɰ ɝࡧȉ؈ ȉȆɈ ȗɦȄࡧɪ ܥݨ ɣࡧ ȸ ɮȉࡧȮȳɘɳʆࡧʅ ȱ ɦȄ

ɰ ȓʈɽࡧȄםɔɨȍ؈ ɸɼ

ȓɗȆɃࡧȒȳɜɗࡧ:ȄםɜفȦࡧ• ǻࡧɪ ɀ ɘɨɦࡧȓʊɱȆț29ࡧࡧɻɱǷࡧʄڴɏ Ɂࡧ ɳȕ
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ɪࡧȄםʎɜɨȗࡧɻɦࡧȓɦȄȴǻࡧ« ɢʊɺɦȄࡧʄڴɏ ȯࡧʎɜɨȕࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧ ɳɏ ɰࡧ ɐȗʆ؈

ɝ ȉȆɈ ȗɨɦࡧʅȳȷ ɣࡧɗȮفࡧ ȸ ɭɼࡧȵɭȳȉࡧɻɦȄȯ ȍȘȷ ȄɼࡧɕɨȍםȄࡧȓʈɽ ɸ«

ȓʊɀࡧ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧɰ ȈࡧɭǸȕ؈ ɽ ȡ ɼ

ɏڴʄࡧ• ࡧ Ȧ ɼȳɈ ࡧȄם Ɏ ɼȳȼ ࡧȄם ʏࡧࡩ ɷȯ ʊɟǸȕࡧ Ȧفɜʆࡧ ȳȫࡧ ǵࡧ ɬȄȵɦȄ

ɯࡧ ɟȲȆɌ ɱǷ:فࡧɏ ɰࡧ ȓʊɀࡧɔɨȍɮɨɦ؈ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧɰ ࡧȳɮʆࡧɭǸȕ؈

ɤɽࡧ ȍɛࡧ ȆɸȲȆɇ Ȅࡧ ʏࡧࡩ ɯȗʆࡧ ۘܣ ɦȄࡧ ȓʊȕȆɭɽ ɨɐםȄࡧ ȓɮɌ ɱכ ࡧ ɰ ɭǸȕ؈

ɕʊɨȍȗɦȄࡧȓݍݨȆɐɭɼ

Ȯȯࡧ• ɏ ɰɽࡧ ɱȆɛ5ࡧࡧȓɳȸ ɦ2004ࡧࡧȭ ʈȲȆȗȉ3ࡧࡧʅȳɘʊɗ2004ࡧࡧɝ ɨɐȗʆ

ࡧ ȓʊȕȆɭɽ ɨɐםȄࡧ ȓɭֺ ȸ ɦȆȉ:ࡧ ɪ ɀ ɘɦȄ5ࡧࡧ Ռ»ࡧɯɌ ɳɦȄࡧ ɑɄ Ȭ ȕ

əࡧ ɨȗȬ ɭࡧ ʄڲǻࡧ ȳɌ ɳɦȆȉࡧ ȓɐȡ ȄȳɦȄࡧ Ȕ Ȇɢȍȼ ɦȄɼࡧ ȓʊȕȆɭɽ ɨɐםȄ

Ȕࡧ ȆɢȍȻ ɼࡧȓʊȕȆɭɽ ɨɐםȄࡧɯ Ɍ ɳɦȄࡧǴȆɳȞȗȷ Ȇȉࡧ ȓ֗ʊɭɽ ɮɐɦȄࡧɪ ɠȆʊɺɦȄ

ɬȆɌࡧ ɳɦࡧȓʊɨȨ ȓʊɨȫࡧȓʊɮɳȗɦȄɼࡧȄם Ȅȯ ɦȄɼۚܣࡧ ɇ ɽ ɦȄࡧɎ Ȇɗȯ ɦȄࡧʎȖȲȄȴɼ

Ȇȍȡ ǻࡧɝ ʊɛȯ ȕࡧȓʊȕȆɭɽ ɨɐםȄࡧȓɭֺ ȸ ɨɦࡧʅ ȲɼȮɼࡧʅȲ«

ȓʊɀࡧ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧɰ ȈࡧɭǸȕ؈ ɽ ȡ ɼ

Ȯȯࡧ• ɏ כȳɭࡧ Ȯȯࡧ ȧ ȯࡧ ɜɦ1250ࡧࡧȓɳȸ ɦ2004ࡧࡧɉ ȍɄ ȉࡧɝ ɨɐȗםȄ

ɝࡧ ʊɛȯ ȕࡧʄڲǻࡧȓɐɃ Ȇݵ ɪࡧȄݍ ɠȆʊɺɦȄࡧȔ ȆɢȍȻ ɼࡧȓʊȕȆɭɽ ɨɐםȄࡧɯ Ɍ ɳɦȄ

ɰࡧ Ƿࡧȹ ɭȆݵ ɻɨɀࡧȄݍ ɗࡧʏࡧࡩȓʊȕȆɭɽ ɨɐםȄࡧȓɭֺ ȸ ɨɦࡧʅ ȲɼȮࡧʅȲȆȍȡ ǻ

ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȉࡧȓɭȵɨɭࡧȒȲɽ ɟȱ ɪࡧȄם ɠȆʊɺɦȄ»ȯ ȗɦȆȉࡧɬȆʊɜɦȄࡧȓɭֺ ȷ ɝࡧࡩʏࡧ ʊɛ

ɪࡧ ɛכ ɏڴʄࡧ ȓɘɀࡧȓʈȲɼȮࡧȒȳɭࡧ ȉࡧȆْڈɡȍȻ ɼࡧʎȖȆɭɽ ɨɐםȄࡧȆɺɭȆɌ ɱ

ȄȳɺȻ ȳȼࡧࡧ ɏ ۚܣࡧ țȄࡧɪ ɠ«

ַࡧ• ȓʊɭɽࡧ ɮɐɦȄࡧɪ ɠȆʊɺɦȄࡧɰ Ƿࡧȯ ɟǺȕࡧȆٕڈɨɏ ɪࡧ ɀ Ȩ ȗםȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄ

ʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧɬȄȵɦט Ȅȱࡧ ɸࡧȆْڈʊȍɨɓ ǷࡧʏࡧࡩɬفȨ ȕ

ࡧ• ȦفɜםȄ:ࡧ ɪ ɀ ɗࡧ ȓɗȆɃ ǻ43ࡧࡧ Ȳȳɡɭ:»ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȉࡧ ȑ ɛȆɐʇ...ࡧɪ ɠ

ɯࡧ ɜʆࡧɯ ɦࡧɕʊɨȍȕࡧʎɜɨȕࡧɵ ɏ ɤࡧ ɼǺȸ ɭࡧɝ ʊɛȯ ȗɦȆȉࡧȓʈȲɼȮࡧȓɘɀ ȉ

ʎȖȆɭɽ ɨɐםȄࡧȆɺɐɛɽ ɭɼࡧȆٮڈȆɢȍȻ ɼࡧȆɺɭȆɌ ɱࡧȓɭֺ ȷ »ࡩʏࡧ

ɰ Ȇʊȸ ɴɦȄࡧʏࡧࡩɝ ݰ ȹࡧȄݍ ʉȳɡȕ)ࡧɪ ɀ ɘɦȄ45ࡧࡧɰɽ ɱȆɛࡧɵ ɭ2004(

Ȕࡧ• ȆʊɈ ɐםȄࡧ ȑ ݯݨ ࡧ ȑ ȡ Ȅɼࡧ ʄڲȄࡧ Ɏ ɼȳȼ ࡧȄם ɂ ȳɐȗʆࡧ ַ

ɵࡧ ɭࡧ ȓʆȆɔɦȄࡧ ɝ ɜȨ ȕࡧ ȯ ɐȊࡧ ȆݍݨْڈȆɐɭࡧ ɯ ȗʆࡧ ۘܣ ɦȄࡧ ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

العملية

Ȕࡧ• ȆʊɈ ɐםȄࡧ ɵ ʈȵȬ ȗɦࡧ ۚܣ ɭȴࡧ
Քȯ ȧ ࡧ ɑɄ ȕࡧ ȓɱȲȆɜםȄࡧ ɰ ɱȄɽ؈ ɜɦȄ

ܨ ɦȄࡧȓʊɀ :ݵ

ȑࡧ• ȣ ʆࡧȓݰ ܶ ɦȄࡧɵ ɭࡧɻɦࡧȶ Ȇȷ Ƿַࡧ ɰࡧ ȆɠࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧɰ Ƿܸݳࡧ ȗʆࡧȆɭȯ ɳɏ

ȓʊɴʊȧ ȒȲɽࡧ ɀ ȉࡧȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧɬȄȯ ɏ Ȅ

ʅࡧ• ȮǺȕࡧɯ ɦࡧɝ ʊɛȯ ȕɼࡧȟ Ȩ ȉࡧȔ Ȇʊɨɮɏ ȑࡧɕʊɨȍȗɦȄࡧ ȡ ɽ ȗȷ ȄࡧȆɭȯ ɳɏ

Ȕࡧ ȆʊɈ ɐםȄࡧɬȄȯ ɏ Ȅࡧȑ ȣ ʆࡧȓʊɦȯ ɏ Ȕࡧ ȆɐȍȘȕࡧɼǷࡧȓʊȎʆȮǸȕࡧȔ ȄǴȄȳȡ ǻࡧʄڲȄ
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ȟ Ȩ ȍɦȄࡧɝ ɨɓ ȭࡧ ʈȲȆȕࡧɵ ɭࡧɵ ʈȳɺȻ ɚࡧ ɽ ɘʆַࡧ ɪࡧ ȡ Ƿࡧʏࡧࡩȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

Ȕࡧ:ȄםɜفȦࡧ• ȆʊɈ ɐםȄࡧɵ ʈȵȬ ȕࡧɤ Ȇȡ ǵࡧɵ ɭࡧ Քȯ Ȩ ʆࡧɪ ɀ ɗࡧȓɗȆɃ ǻ

ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

•ȓȀʊɺɦȄࡧȹ ʋǾȲࡧȯʊȸ ɦȄࡧȑ ɨɇ ȯࡧ ɛɼࡧࡧȳɌ ɳɦȄࡧȓɳݏݨɦȄࡧǴȆɄ ɏ Ƿࡧɵ ɭ

ȩࡧ ɮȸ Șȷ ۘܣࡧ ɦȄࡧȓȀʊɺɨɦࡧɎ Ȇɮȗȷ Ȅࡧȓɀ ȧ Ɂࡧ ʊɀ Ȭ ȕࡧȓʊɱȆɢɭǻࡧʏࡩ

:ՌՌՌՌՌՌՌՌՌȉࡧ

ɏڴʄࡧ• ȓʊɀࡧ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧȓʆȆɮȧ ɉࡧȓʊɮɸǷࡧ ȸ Ȋ

ʏڲɼȯ ɦȄɼۚܣࡧ ɇ ɽ ɦȄࡧɾ ɽ ȗȸ Ȅם

•Ȅȱ ɸࡧʏࡧࡩȓʊɦɼȯ ɦȄࡧȔ ȄȲɽ Ɉ ȗɦȆȉࡧȓɳݏݨɦȄࡧǴȆɄ ɏ Ƿࡧɬֺ ɏ Ȅࡧ

امليدان

ȳʈɽࡧ• Ɉ ȕࡧ ȒȲɼȳɃ ࡧ ɤɽ ȧ ࡧ ȓɳݏݨɦȄࡧ ǴȆɄ ɏ Ƿࡧ ȹ ʋȸ Ȩ ȕ

ࡧࡩʏࡧ ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧ Ȕ ȆʊɈ ɐɮɨɦࡧ ȓʊɨɐɘɦȄࡧ ȓʆȆɮݰ Ȅݍ

ࡧ ȰȆɘɳɦȄࡧ ȧ؈قࡧ ࡧ ɤɽ ȫ Ȯࡧ ɪ ȍɛࡧ ȹ ɲɽ ȕ» القانون«

ʅࡧ ȆɭࡧʏࡧࡩʎȌɼȲɼ2018כ

ࡧȓȀʊɺɦȄࡧ• Ɇ Ȇȼ ɲɼࡧ ȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧ ȓʊɐɃ ɽ ɦȄࡧ ɉ ȸ Ȋ

ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄࡧȔ ȆʊɈ ɐםȄࡧȓʆȆɮݰ ȓʊɳɇࡧݍ ɽ ɦȄ

ȓʈȲɽࡧ• ɺɮݍݨȄࡧɬȆɮɄ ɱȄࡧࡧȲȆȸ ɭࡧɤɽ ȧ ǴȆɄࡧ ɏכ ɬֺࡧ ɏ Ȅ

ȓʊȸࡧ ɲɽ ȗɦȄࡧȮȯ ɏ Ȓȯࡧ ɸȆɐםȄࡧʄڲȄ108ࡧࡧȆȋɼȲǷࡧȹ ɨȣ ם

ɏڴʄࡧ ȓɛȮȆɀࡧ ɰɽࡧȄם ɱȆɛࡧɎ ɼȳȼ ɭࡧɉ ȸ Ȋࡧȥ ɭȳȉࡧʅ ȱ ɦȄ

ɬȮȆɛࡧʅȲȄȴɼࡧȹ ɨȣ ɭࡧࡧȲȆɌ ɱǷ

Ɏࡧ• ɼȳȼ ȓɄࡧם ʈȳɐɦȄࡧɆ ɽ Ɉ ݵ ɤɽࡧȄݍ ȧ ǴȆɄࡧ ɏכ ɬֺࡧ ɏ Ȅ

Ȯȯࡧ ɏ ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧɪ ʆȯ ɐȖ63ࡧࡧȓɳȸ ɦ2004

وفي اجابتھ على تدخالت أعضاء الجنة أكد السید رئیس 
باعتباره الھیئة أن ھذا القانون یجب ان یكون اساسي

یوفر ضمانات لحقوق المواطنة 
فقد عبر عن تقلقھ في ھذا التبلیغ 15أما بالنسبة للفصل 

عبر الصحافة كما أكد أن السر المھني موجود في اكثر 
المھن وھو ینجر عنھ عقاب وفي كل التشریعات ھناك 

.استثناءات من السر المھني 
كما أكد على ضرورة ضمان حقوق الدفاع ومبدا 

المواجھة 
وقد أشار إلى أن تجاوز السلطة ھو نوع من الفساد ولكن 
االشكال یكمن في االثبات لذا یجب تكریس وسائل 

.االثبات في القانون لیكون اكثر مصداقیة

الھیئة 
العلیا 

ɮȸفࢫ21 ʇȮ

2016
استھل رئیس الھیئة مداخلتھ بإبراز اھمیة ھذا القانون 
في المعركة ضد مكافحة الفساد خاصة من خالل التطبیق 
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للرقابة 
االداریة 
والمالیة

االفضل الحكامھ مؤكدا على ان الرھان الحقیقي في حمایة )صباحا(
المبلغین عن الفساد ھو رھان ال فقط قانوني  بل كذلك رھان 

  .ثقافي 
ھي في وقد اشار رئیس الھیئة الى ان عملیة التبلیغ

الواقع تقلید انقلوسكسوني ، وبین ان القانون الرائد في ھذا 
المجال ھو القانون االمریكي في حین ان بعض البلدان على 
غرار  فرنسا  فشلت في تطبیقھ وقد اعتبر في ھذا الصدد ان 

.الفساد یتغذى من الغموض وان التبلیغ ھو مصدر للمعلومة 
المعطیات التي وقد قام رئیس الھیئة بتفسیر بعض 

حفت باألعداد لفھم الخیارات التي تأسس علیھا ھذا القانون 
مع مالحظة وجود عدة نقائص في الصیغة النھائیة والتي 

مسائل  6یمكن ان تكون موضوع تعدیل ،لیتم التطرق الى 
:على النحو التالي 

:1الخیار 
التفریق بین السریة والمصدر المجھول ویتعلق ھذا الخیار 

لتنصیص على ھویة المبلغ مع تمتیعھ بالضمانات الكافیة من با
عدمھا اي التبلیغ مجھول المصدر واعتبر ان لكل خیار 

.ایجابیات وسلبیات 
:2الخیار 

تعریف قنوات التبلیغ على اساس الموازنة بین المصالح على 
غرار اغلب التجارب واعتبار ان یتم التبلیغ لدى المؤسسة من 

لھا باإلصالح الذاتي وباعتبار ان استراتیجیة شانھ ان یسمح
مكافحة الفساد تفترض رؤیا اصالحیة في اتجاه الرقابة 

.الداخلیة 
:3الخیار 

نطاق القانون ومجاالتھ واسعة االمر الذي یظھر من خالل 
تفریق كل من المبلغ وایضا الفساد مما یسمح بتعویم الفساد 

ھذا االطار  الى اعادة لفائدة كبار الفاسدین وقد دعا في 
.2التفكیر في تعریف الفساد حسب الفصل 

:4الخیار 
.التبلیغ المتعلق باألمن والدفاع وخصوصیتھ 

:5الخیار 
.حدود الحمایة المقدمة للمبلغ 

:6لخیار ا
حمایة المبلغ واشكالیة االنحراف بالھدف من التبلیغ عن 

.المصلحة العامة 
وقد اشار السید رئیس الھیة ان االیجابیة في ھذا 

ھي المرور من 3القانون تكمن خاصة من خالل فصل 
تجریم الفساد الى تجریم انعدام التوقي من الفساد مبرزا ان 

ردع مبرزا %20منھا وقایة و %80معركة الفساد ھي 
ضرورة التفكیر في اضافة حمایة الشھود والخبراء مع 

.اضح لحالة التھدید الخطیر اضافة تعریف و
وفي اجابتھ على تدخالت السیدات والسادة النواب اكد 
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یمكن 11رئیس الھیئة على انھ بخصوص الفصل 
االستغناء عنھ  لكن وفي صورة وجود ھیئة محایدة 

.تكون ھي المسؤولة ، فان امكانیة االبقاء علیھ واردة
في فقد اشار ان ھناك اشكال فعلي 15أما الفصل 

التعاطي مع وسائل االعالم وفي تكییفھا للملف مؤكدا 
على ضرورة اعطاء تعریف واضح للحاالت التي تھم 

.التھدید الخطیر والمتأكد 
وفیما یھم التبلیغ لدى الھیكل المعني أبرز أن ھذا القانون 
یسعى إلرساء تقالید جدیدة  لمكافحة الفساد لیتم االصالح 

.اء الضمانات الالزمة لذلك داخل المؤسسة اوال مع اعط
كما اشار السید رئیس الھیئة انھ یقترح حذف تعریف 

.الفساد تماما 
اكد ان الخلفیة كانت اضفاء 40و 39وفیما یخص الفصلین 

حصانة للفاسد كخطوة للقضاء على الفساد بصفة عكسیة 
بمعنى ضرب البیئة الحاضنة للفساد وخلق بیئة تكون ضد 

.التواطأ 
ا یھم التعریف بالھویة فقد اشار ان اعتماد التبلیغ اما فیم

دون اعطاء ھویة من شانھ خلق اشكاالت امام كم ھائل من 
الملفات غیر الجدیة لذا یجب اعطاء ضمانات اكبر للمبلغ 

.مع تحمیلھ المسؤولیة 
وقد اشار الى ان ھیاكل الرقابة الیوم غیر راضیة بالوضع 

اجة لدعم داخلي وخارجي الراھن ومنظومة الرقابة ككل بح
مؤكدا عل ضرورة ایجاد ادوات .لتقوم ھذه الھیاكل بدورھا 

خاصة بالسلطة التشریعیة لمراقبة السلطة التنفیذیة ومراقبة  
.السیاسات العمومیة

منظمة 
البوصلة

21
دیسمبر 

2016
)مساءا(

في افتتاح الجلسة قدمت السیدة رئیسة منظمة بوصلة جملة 
:التوصیات حول مشروع ا القانون على النحو التالي من 

في المبادئ التي برجى "والحوكمة الرشیدة"اضافة :1الفصل
تعزیزھا
االبالغ عن الفساد–1اضافة مفھوم :2الفصل

تضمین االخطاء الفادحة في التصرف -2
االداري ضمن تعریف الفساد

بینھ و بین الشھود و التمییز "المبلغ"في مفھوم 
الخبراء

الحمایة من الزمالء "اضافة"الحمایة"في مفھوم
و التطرق الى الحمایة "او النظراء في العمل

القبلیة في مرحلة االنتداب او فب اي طور من 
اطوار التفاوض في مرحلة ما قبل ابرام العقد

ذكر التدابیر و االجراءات لحسن تنفیذ :3الفصل
:القانون مثال

دلیل حوا االبالغ عن الفساد تعده الھیئة *
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.المكلفة بمكافحة الفساد یتم نشره و توزیعھ
اعطاء المبلغ الحریة للتوجھ مباشرة :7الفصل 

الى الھیئة ا والى اي  ھیكل اخر یراه المبلغ 
  مناسبا

ان یكون تقدیم االبالغ في ھذه :11الفصل 
ساد المواضیع الى الھیئة الوطنیة لمكافحة الف

  بشكل مباشر
ادراج الھیئات المستقلة و الھیئات :12الفصل 

التعدیلیة في اختصاص الھیئة في االبالغ عن 
حاالت الفساد
:الفرع الثالث

في التبلیغ "عوض"اشكال اخرى من التبیلیغ"
"الى وسائل االعالم

اضافة الیات اخرى منھا التبلیغ الى النواب مع 
ذكر الشروط المتعلقة بذلك

اضافة التھدیدات المتعلقة بحقوق : 15فصل ال
االنسان
خطأ شكلي في االحالة:19الفصل 
یوما في 15التقلیل من المدة الى :21الفصل

اعداد التقریر یمكن تجدیدھا لمرة واحدة
االقرار بنسبیة االرشادات التي تضع :40الفصل 

حدا لجریمة الفساد المبلغ عنھا او تفادي ارتكاب 
اخرى او من الكشف عن جمیع جرائم فساد

:على سبیل المثال.فاعلیھا
یسعف بالحط حسب الحاالت من قام بارتكاب "

جریمة فساد في القطاع العام و مكنت االرشادات 
..."او المعلومات التي تولى ابالغھا

د 500اقامة حد ادنى للعقوبات ب:42الفصل 
على سبیل المثال

عقد من التنصیص على الغاء كل :مقترح فصل
عقود العمل تتعارض بنوده مع احكام ھذا القانون 

.او یعارض مبدأ التبلیغ عن الفساد

وفي ردھم على مالحظات السادة األعضاء أكد ممثلي 
ن الدولة التونسیة یمكنھا معرفة من أمنظمة بوصلة 

المتسبب في تسریب ھویة المبلغ عن الفساد مؤكدة على 
التبلیغ الى النواب ضرورة اضافة الیات اخرى منھا

.المؤھلین لتوخي السریة التامة في ذلك 
وقد تم التأكید في نفس السیاق على ضرورة تعدد 
الجھات المتلقیة لإلبالغ مع االشارة الى ضرورة تنقیح قانون 

.المتعلق بالمعطیات الشخصیة  2014سنة 
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النقاش العام:

15عقدت لجنة الحقوق والحریات والعالقات الخارجیة جلسة یوم الثالثاء 

بدایة من الساعة التاسعة والنصف صباحا للشروع في النقاش العام 2016نوفمبر 

المتعلق باإلبالغ عن الفساد وحمایة 41/2016المتعلق بمشروع القانون عدد 

.المبلغین عنھ

من التي ھي أھمیة المشروع ب اللجنة حولوقد تركز النقاش العام  صل

في ظل استحقاقات تونس المعاصرة ، الفسادموضوع أھمیة موضوعھ الرتباطھ ب

.التي تنشد الحوكمة الرشیدة وتسعى لمقاومة أخطر الظواھر في العالم وھي الفساد

أھمیة المشروع حیث تكمنعابرة للحدود ومتعددة األشكال جرائم الفساد أصبحت إذ

دعم ثقة الموطنین بالھیاكل والمؤسسات العمومیة والخاصة وضمان مشاركتھم في 

من لفسادالوعي بما لعبر أعضاء اللجنة عن و.الفعالة في القضاء على ھذه اآلفة

القیم األخالقیة والحیاة السیاسیة والنواحي اإلقتصادیة واإلجتماعیة على آثار سلبیة 

كظاھرة تھاإلقتناع بخطورعنمنذ بدئھا، كشفت المناقشات و،للدول والمجتمعات

في ظل .إجرامیة متفشیة على الصعید الداخلي سواء داخل القطاع العام أو الخاص

قانون العلى ضرورة توفر اإلرادة السیاسیة واستقاللیة القضاء وتفعیل التأكید

اآللیات في إرساء النفاذ إلى المعلومة حتى تساھم كل ھذه األساسي المتعلق ب

واعتبر بعض األعضاء أن مقاومة الفساد مرتبطة .منظومة متكاملة لمقاومتھ

بتكریس الحوكمة  واعتماد إصالحات جوھریة لإلدارة التونسیة، وأن مكافحتھ لیست 

مجرد شعار أوعملیة ظرفیة بل ال بد أن تعكس عمال مستمرا تساھم فیھ كل األطراف 

نات المجتمع المدني بوضع آلیات التطبیق الفعلي لكل بما في ذلك اإلعالم ومكو

للتشریعات دور أساسي في المساھمة للتصدي وأن .الصلةذات النصوص القانونیة

وقد .للفساد والقضاء علیھ ال یحجب الحاجة لتوفر عوامل أخرى لبلوغ ھذه الغایة

توفر إرادة ارتأت اللجنة أن نجاح التجربة وتحقیق األھداف المرجوة یحتاج إلى 

إصالحیة جادة على مستوى القیادات السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة في الدولة 

مع  المتوافقةاألمر الذي یتطلب ترجمة ھذه اإلرادة إلى القوانین والتشریعات المناسبة 

من  الحظ بعض اآلخرفي حین .المعاییر الدولیة وإلى ممارسات على أرض الواقع

القانونیة على أھمیتھا غیر كافیة بذاتھا بل ال بد من آلیات أن النصوصاألعضاء

.من ذلك وضع استراتیجیة كاملة على غرار التجارب المقارنةأكثر نجاعة، 

وأن ، أن الفساد آفة  تضر باإلقتصاد الوطني وتعیق التنمیةتم اعتبارحیث 

مداخلھا غیاب الدیمقراطیة واحترام دولة القانون و التخفي وراء السلطة، وأن  

موضوع المشروع في انسجام مع تكریس للقیم والمبادئ الدستوریة  مثلما أوردتھا 
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الذي 10والفصل "الظلم والحیف والفساد"توطئة الدستور التي تنص على القطع مع 

التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابیر تحرص الدولة على حسن"ینص على أن 

الالزمة لصرفھ حسب األولویات اإلقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما 

اإلدارة العمومیة "الذي جاء بھ أن 15والفصل ".من شأنھ المساس بالسیادة الوطنیة

ة في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ الحیاد والمساوا

"واستمراریة المرفق العام ووفق قواعد الشفافیة والنزاھة والنجاعة  والمسائلة

موضوع القسم الخامس من باب الھیئات الدستوریة و 130إضافة إلى الفصل 

.المتعلق بإحداث ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد

مشروع القانون أكد األعضاء على ضرورة التسریع في المصادقة على و

فرصة الستكمال القوانین الداخلیة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة رأت فیھ اللجنةالذي 

مشروع القانون و اعتبرت المصادقة علیھ خطوة ھامة المبادرة بو قد ثمنت الفساد

یضع ألول مرة نظاما أھمیتھ تكمن في أنھ أن و،معاضدة مجھود محاربة الفسادنحو 

سبل الوقایة وتشریك ویرسي،ر مبدأ حمایة المبلغ عن الفسادخاصا لإلبالغ ویق

حسن تالتصرف في المال العام و ترشدتجسید مبادئ في المواطنین والمجتمع المدني 

وفق قواعد النزاھة و الشفافیة ،والخاصةإدارة الشؤون والممتلكات العمومیة 

مثلت المصادقة علیھإذ .إضافة إلى واجب توفیر حمایة المبلغین وأقاربھموالمساءلة

.في الدورة النیابیة الثالثةاللجنةمنطلق عمل شكلمن أولویات العمل التشریعي وقد 

،أكدت على أھمیة اعتماد قراءة حقوقیة للمشروع وقد تضمن حقوق المبلغینحیث 

تعھدت لجنة الحقوق و الحریات و العالقات الخارجیة بالمشروع بالنظر إلى أبعاده و

وذلك في سیاق ضمان الحمایة الكاملة لھم باعتبارھا واجبا یقع على عاتق .اإلنسانیة

بمكافحة ھذه الجریمة من خالل ثالث عناصر متظافرة تتمثل في في التزامھا الدولة 

، اقتناعا منھا بأن اتباع منھج شامل ومتعدد الجوانب الوقایة و الحمایة و المالحقة

.ھو الكفیل لمكافحة فعالة وناجعة

جدیةمقاربةوجوب تبنياإلفصاح عن وحیث أفضت المناقشات األولیة إلى

وفي قراءة أولیة لفصول .لمقاومة الفساد كظاھرة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة

جملة منحول األعضاء من قبلومضمونیةات شكلیةداانتقسجلتالمشروع 

:النقاط

ومداھاحمایة ال لمسألةص استنقافیھ على حمایة المبلغین العنواناقتصار -

مقارنة مضامین وفق ،إدراج حمایة الشھود والخبراءيضرورومن ال

المشروع بالحمایة الشاملة التي تفرضھا النصوص الدولیة والتي تستوعب 

.د والخبراء والضحایا الفسادحمایة المبلغ والشھو
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التأكید على أن تتضمن الحمایة توفیر اإلرشاد القانوني والنفسي للمبلغ -

واقتراح التثبت من المضامین سواء ما تعلق منھا بالعقوبات من أجل 

المالئمة مع النص الجزائي العام وأیضا القوانین األخرى ذات الصلة خاصة 

من الحق في النفاذ إلى المعلومة وحمایة القوانین األساسیة المتعلقة بكل 

و بدى واضح أن موقف اللجنة مستقر على أن تكون .المعطیات الشخصیة

.العقوبات رادعة وتتناسب مع فداحة الجرم المرتكب

توجیھ اإلبالغ بصفة وجوبیة إلى الھیكل المعني من شأنھ فسح المجال لطمس -

.عنھاعلى صحة المعلومات المبلغ ألدلة ااإلدارة 

التعبیر عن مخاوف تعود لطبیعة األحكام األصلیة على اعتبار أن المبدأ الذي -

تتبناه ھو أن كل اإلبالغات تمر عبر الھیاكل العمومیة المعنیة في حین أن 

.الھیئة ھي المحمولة دستوریا على واجب مكافحة الفساد

بحث بتلقي اإلبالغ عن الشبھات والكھیكل مختص اختصاص إدارة التفقد -

واقتراح .فسادفیھا والحال أن التفقدیات في حد ذاتھا تحوم حولھا شبھات

.بھذه المھام2016أوتتعھد خالیا الحوكمة المحدثة بأمر منذ

غیاب أحكام خاصة بالتبلیغ عن الفساد في القطاع الخاص نظرا لتفشیھ في -

.ھذا القطاع  ال سیما في ظل تراجع منسوب الثقة بالمؤسسات

یمكن أن یخفي بتجاھل اإلبالغات الذي جزاء في صورة المخالفةالغیاب-

في  أشكاال للتستر على الفساد وال بد من تضمین عقوبات جزائیة وتأدیبیة

.الخصوص

.اإلبالغ إلى وسائل اإلعالمإشكالیة -

.األمن والدفاعمادتي في  إلستثاءاتل عدم وجود مبررات-

.وتأمینھااإللكترونیة لإلبالغضرورة إدراج الوسائل -

.التساؤل حول الھیاكل العمومیة موضوع القانون وإمكانیة التوسع فیھا-

.فیھاالموظف العمومي رغبة وتوضیح ضرورة مراجعة مسألة النقلة -

.المكافئة المالیة وتعویضھا بالمكافئات اإلداریةطبیعة واقتراح تغییر -

تجاوز "تدقیق مسألة من خاللعلى توخي الدقة في تعریف الفسادالتأكید-

غیاب تعریف قانونيفي ظلتضارب المصالحوتجریم تعریف الفي " السلطة

.لھا

لتوازن بین معادلة تخلق اوكان االتفاق حاصال على تبني تصور یقوم على 

الحیاة الخاصة والمعطیات الحقوق و الحریات  بما تفترضھ من متطلبات حمایة 

نطباق الضمان من وما یقابلھا من الدستور،  24الفصل الشخصیة على معنى 

،إمكانیات الدولة في توفیر الحمایة المرجوة منھةالنص القانوني على الواقع ومراعا
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بالممارسات الناجعة والسلطات المكلفة بالتحقیق في الجرائم عدم التضییق على ب

تدابیر و إجراءات تسھم في تعزیز الجھود القضائیة و ترفع من كفائة اعتماد و

مع  فساداألجھزة األمنیة بما یدعم اإلجراءات اإلستباقیة للوقایة أو الكشف عن ال

.احترام حقوق الدفاعقرینة البراءة واألخذ بعین اإلعتبار 

تجدر للمشروع،لى النسخة النھائیةإتفھم للمنطلقات التي أفضت لو

حول المشروع المتعلق باإلبالغ عن الفساد العام ل الیھ النقاش أن ما آالمالحظة 

تأكید أن اللجنة اشتغلت على ھذا القانون بجدیة ب جدیرل وحمایة المبلغین عنھ

إیمانا أن تكون صیاغة أحكامھ سلیمة وفي توافق مع المفاھیم الدولیةعلى  توحرص

اإلستئناس  ب ءثرااإلحاجة إلى تعدیل ووبمشروع قابل للتطویر منھا بأن ال

المناقشات تضمنت ف .لیصبح مقبوال ویرتقي إلى مستوى اإلنتظاراتباإلستماعات

ما تقدم بھ األعضاء من مالحظات و مقترحات استنادا إلىإضافة مضامین جدیدة 

و على ضوء ذلك تم ضبط منھجیة عمل اللجنة في التداول حول .أثناء النقاش

المشروع باعتماد جدول المقارنة بین الصیغتین بما یسمح بإبراز التغییرات التي 

.أدخلتھا على الصیغة األولیة للمشروع المعروض على اللجنة

بین عالقة الیعكس تصور اللجنة القائم على المعدلالمشروعقول أن ویمكن ال

التشجیع على القیام بواجب التبلیغ على حاالت الفساد والحاجة إلى حمایة المبلغین 

عبر توفیر ظروف حمایة  حتما التبلیغ یمرالتشجیع علىرأت اللجنة أن وقد .عنھا

ترجم عنھ دراسة المشروع تاألمر الذي  .نوارتباط المسألتیوالدفع بھذا اإلتجاهالمبلغ

  .فصال فصال

النقاش فصال فصال:

حول أحكام المشروع،  سجلت اللجنة تقدیم المقترحات ومناقشتھا في تداولھا

ھذا وقد تم التداول حول بعض األحكام و تأجیل البت فیھا .و الفصل فیھا بالتصویت

من أجل التعمق في مضامینھا على ضوء التقدم في مناقشة المشروع سواء فیما 

یھا في ھذا القانون، أو تعلق بتحدید العقوبات المستوجبة في الجرائم المنصوص عل

التثب من المضامین أو لمزید البحث في تعریف  بعض العبارات أو توضیح بعض 

ز على تصور اللجنة یركالمنھج المعتمد كما أن .المفاھیم األساسیة للفصول

تدعیم ضماناتسبل وتھتفادي كل أشكال معاقبكاشف الفساد بلمقومات حمایة 

.سالمتھ المادیة والمعنویة

:للمحاور التالیةا الممنوحة لكاشف الفساد وفقالضماناتاللجنة تناولت وقد 
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الحمایة القانونیة-أوال

إلرتقاء بصنف القانون من العادي إلى األساسيا-1

القانون أساسي أم تھطبیعبتحدید للمشروعانطلقت اللجنة في مناقشاتھا

من  65على معنى الفصل أثیر إشكال یتعلق بتصنیف القانون حیث ،عادي

أجمع أعضاء اللجنة أن و.الدستور وقد ورد في صیغتھ األصلیة كقانون عادي

اعتمادا على مجموعة مشروع القانون ال یمكن أن یتخذ إال شكل القانون األساسي

:من اإلعتبارات

وذلك بالرجوع لتصنیفات الفصل قانون أساسي طبیعة الأن رجحت اللجنةوقد 

الذي یمیز بین القوانین العادیة واألساسیة حین ینص على أنھ تتخذ المذكور65

شكل قوانین أساسیة النصوص المتعلقة بالحریات وحقوق اإلنسان والواجبات 

للجانب  المشروعففیما عدى تضمن.األساسیة للمواطنة وتنظیم الھیئات الدستوریة

یس ھناك معاییر تربطھ بالقانون ل ،الجزائي المتمثل في بعض المخالفات والعقوبات

باعتبار أن ھذا القانون ال یندرج فقط في خانة العملیة اإلجرائیة الصرفة.العادي

.وأحكامھ لیست مجرد إلتزامات مدنیة كمسائل یضبطھا نص القانون العادي

یتعلق بالحریات األساسیة بما أنھ.حقوقیةال یتماشى مع صبغتھ ال كذلكواعتباره 

التي یمكن أن تكون وسالمتھم عن الفسادشخاص المبلغینالدستوریة ألوالحقوق 

ممارسة حریة العمل التي ھي التضییق على و بالسجنبالتعذیب أو مھددة بالقتل أو

في صورة اإلنتقام من المساس بھا  بخطرمن الحریات األساسیة والحقوق المھددة 

ھاألساسیة بما في ذلك حقوقیتعرض إلنتھاك حقوقھھأن ثبتألن الواقع أ.المبلغ

إلى الشخصیةھمحمایة معطیاتو،ة المبلغینالدولة بھذا القانون تكرس حمایف. نسانكإ

جانب أن البعد اإلنساني حاضرا صلب ھذه المضامین من خالل مساعدة كاشفي 

.الفساد بالتعویض وجبر األضرار التي قد تلحق بھم

یرتبط ارتباطا وثیقا بحریة عن الفسادالتبلیغوقد أكد بعض األعضاء أن 

في لحقھ المواطن وسبیال لممارسةشكل من أشكال حریة الرأيوأنھ،التعبیر

في اتجاه تحقیق الضمانات الكافیة والضروریة لتوفیر اللجنة ذھبت وقد .المسائلة

تدل على وتھمأھمیة الفصول المخصصة لحمایبما یفسر الحمایة التشریعیة للمبلغین 

ساسیة واجبات األیدخل ضمن اللتبلیغ ااعتبرتھاإضافة إلى أن.غلبة صبغتھ الحمائیة

الحیة لمفھوم المواطنة فمن واجب المواطن أن یبلغ عن الفساد حمایة ةالصورألنھ



29

بصالحیات الھیئة الدستوریة المشروع إضافة إلى ارتباط نص .للدولة والمجتمع

.للحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد

اعتبار القانون  علىمن بین المؤشرات التي اعتمدھا بعض األطراف أیضا 

تماشیا مع وذلك منسجمة  وجعلھاالقانونیة المنظومة  تناسق أساسیا الحرص على 

 .لمعلومةإلى االنفاذ ي القانون األساسي المتعلق بالحق فمثل القوانین ذات الصلة 

أرفع درجة في ھرم أن یكون القانون یحتاج إلى ف ،ھمیة مكافحة الفسادنظرا ألو

.القواعد القانونیة

توسیع نطاق انطباق القانون-2

.خاصة من خالل قرار اللجنة توسیع مفھوم المبلغین وتدقیق مفھوم الفساد

حول عبارة المبلغین وتحدید األصناف تتركز مناقشة عنوان المشروع-

ھو الذي ف ،مسألة ھامةعنوان القانوناعتبرت اللجنة أنحیث .المعنیة بالحمایة

توسیع مضمونھ بإضافة الشھود والخبراء قد اقترح بعض األعضاء مداه وسیحدد 

ألن ، وعلى غرار بعض القوانین المقارنة ، لیدخل تحت طائلة ھذا القانونوالضحایا 

وتغییب حمایتھم الحمایة استنقاص من أھمیة المشروعاألصناف منء ھذه استثنا في

مناقشة المشروع ھي ف بالتاليو،یكشف غیاب فلسفة لمحاربة الفساد كلیا وبنجاعة

أن یتضمن العنوان الشھود والخبراء لعالقتھم وتم اقتراحفرصة لتجاوز ذلك

تنسحب األحكام لاقتراح إضافة فصل و كما تم .المباشرة بقضیة الفساد المبلغ عنھ

الحاجة لمنظومة واسعة للحمایة تتجاوز المبلغ وبرزت .على الشھود والخبراء

من إتفاقیة األمم المتحدة 32لتشمل الشھود والخبراء والضحایا استنادا إلى المادة 

.لمكافحة الفساد التي تنص على واجب حمایة الخبراء و الشھود

التساؤل حول تداعیات اإلضافة على فلسفة المشروع اآلخرالبعضوطرح 

التنصیص على كل األطراف غیر المبلغ من شأنھ أن یحدث تعارضا ذلك أن .ككل

المبلغ ھو الذي یعلم والشھود والخبراء .بین موضوع القانون أي عنوانھ ومحتواه

كأطراف متداخلة في التبلیغ ألن إدراجھم یثیر إشكاال في ترتیب بعض اآلثار كإسناد 

ار أن الدولة لیس لدیھا المكافئات، و یخلق صعوبات في تطبیق القانون باعتب

أن عبارة المبلغ یمكن أن مغایراعتبر رأي في حین .اإلمكانیات للحمایة المطلقة

اإلبقاء على وحدة العبارة في العنوان ألسباب تھم وتم تشمل األطراف المذكورة 

التنصیص من المشروع 33منھجیة القانون واعتبار التوسیع مضمن صلب الفصل 

المتداخلین في عملیة التبلیغ من شھود وخبراء والتنصیص  كل یھمفي فصل خاص 

یمكن إدراجھم ضمن كلمة واحدة من خالل كما .  على العقوبة في حالة سوء النیة



30

وعلى ھذا األساس قبلت اللجنة اإلستغناء عن التنصیص .عبارة المبلغ عن الفساد

33الفصل المفصل للشھود والخبراء في العنوان وتضمینھا صراحة صلب أحكام

حمایة الشاھد والخبیر والتدقیق مع توفیر المرونةمع التنصیص علىمن المشروع

وفي نفس السیاق تم تعدیل .تشمل كل من لھ صلةالتي في تحدید مفھوم الحمایة 

تم اقتراح إضافة الشھود والخبراء على النحو الذي ذھبت إلیھ اللجنة من :33الفصل 

"د تمت المصادقة على الفصل معدال في ھذه الصیغةأن یشملھا ھذا القانون وق :

تنسحب األحكام المتعلقة بالحمایة المشار إلیھا بھذا الباب وفقا لما تقّدره الھیئة، على 

كاشف الفساد وقرینھ وأصولھ وفروعھ إلى الدرجة األولى  والشھود والخبراء و أّي 

."الغ أو تبعا لھشخص آخر تقّدر الھیئة أنّھ عرضة للضرر بمناسبة اإلب

أكدت على على قسط وافر من مناقشات اللجنة التيتعریف الفسادحاز -

الحاجة إلى تبني تعریف الفساد بمفھومھ الواسع لیسمح باستیعاب كل الحاالت و 

تدقیق الصیاغة األمر الذي إلى ھاإتجھ موقف كما .الصور التي تتخذھا ھذه الجریمة

تم مالحظة و في نفس السیاق،.الصبغة الزجریةتفرضھ طبیعة بعض األحكام ذات 

أن تعریف المصطلحات مثلما ورد في المشروع طبقا للتعریفات المتفق علیھا في 

صعوبة في تعریف الفساد حتى بالرجوع إلى المعاییر  توجدلكن  .القانون الدولي

من استعمال عبارات فضفاضة التعریف یتعارض معو.الدولیة والقوانین المقارنة

یفترض فمن ناحیة"والتراتیب الجاري بھا العملكل تصرف مخالف للقوانین"ذلك 

یستوعب التعریف أنال بد  ناحیة أخرىأن یضبط تعریف جریمة الفساد بدقة ومن 

فالتعریف الذي أتى بھ .ال یمكن تجریم مسألة غیر معرفةألنھكل حاالت الفساد 

اعتمد مفاھیم لة على جرائم الفساد لكنھ المشروع األصلي تأسس على جملة من األمث

األمر الذي یثیر إشكاالت تتعلق".تضارب المصالح"غیر معرفة قانونا كعبارة 

ثم لو تم تعریف الفساد من خالل بعض المطات .مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتب

یجعل ذلك التعریف غیر مرتبط بالواقع وال یستوعب جرائم فساد جدیدةمن شأنھ أن

النقاش إدراج جریمة غسل وشمل .عمال بقاعدة التأویل الضیق للنص الجزائي

في حین األموال في تعریف الفساد ألنھا جریمة مستقلة بذاتھا وفیھا عقوبات مشددة 

.نص المشروع ال یشكل نص تجریميأن 

فبالرجوع إلى .معادلة تعریف الفساد باعتبارھا نقطة ارتكاز القانونوالبحث عن 

اللجنة البت في التعریف، تأجیل فتم،اإلبالغالفساد ستنطلق عملیة أفعال یفتكی

.فیھالنظروإعادة 

أولھا اعتماد .في صیاغة التعریفوقد انحصر النقاش حول ثالث مقترحات 

یمكن سحبھ على مختلف جرائم الفساد وثانیھا اعتماد التعداد في وشامل تعریف عام 
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مع إضافةتعریف جرائم الفساد على غرار الصیغة المعتمدة في النصوص الدولیة 

جریمة التھریب التي تحرم میزانیة الدولة من نصیب كبیر من الموارد بما یعوق 

وثالثھا مقترح تبني صیغة تألیفیة تجمع بین التعریف العام وتفصیل بعض .التنمیة

لما  ر وقد اقتنعت اللجنة بالمقترح األولجرائم الفساد دون تحدیدھا على سبیل الحص

لھذه الصیاغة من حسنات من ناحیة إبقاء المجال مفتوحا للتوسع في تعریفھ

.ألفعال التي یشملھالوالمشروع في صیغتھ النھائیة خال من التفصیل أو التعداد 

مناقشة  أنھ تمتوتجدر المالحظة :دخول القانون حیز النفاذ من تاریخ النشر-

أاالنتقالیة و قد تم اقتراح التنصیص على مبدباألحكامالمتعلق 46الفصل 

ولم تقبل .و لدى القضاءأرجعیة ھذا القانون للقضایا المنشورة حالیا لدى الھیئة 

ن معظم الملفات أھذا االجراء خاصة العملیة لصعوبة لل المقترح تبعااللجنة

ن جل الملفات أاعتبار إلى جانب القضاء،لى الھیئة قد عرضت على إالمحالة 

.ھذه اإلمكانیةالمعروضة حالیا معروفة الھویة وبالتالي  یصعب اعتماد 

توضیح أھداف القانون-3

  :خاصة الفصل األول من المشروعمضمون ناقشت اللجنة 

التي عبارة الحد من الفساد مثلما أوردھا الفصل األول في صیغتھ األصلیة -

من الفساد ولیس مكافحتھ مثلما جاء تقلیصتترجم فلسفة تقتصر على الاعتبرتھا 

تعتمد عبارات التصدي والمكافحة وال بد أن دستور واإلتفاقیات الدولیة التيبال

تعكس أھداف القانون فكرة القضاء على الفساد المنشودة لدى كل الدول لذلك عبارة 

الھدف من المشروع الحد من و.لمكافحة ھذه اآلفةال تدل على إرادة حقیقیة "یحد"

یستجیب للتطلعات من وال  ؤسسیجسم اإلرادة الحقیقیة للمالفساد ھدف متواضع وال 

الفصل صریح عبارة تعویضھا بمنع الفساد ومكافحتھ مثلما جاء بوال بد من القانون 

.من الدستور130

التكریس الفعلي لمبادئ الحوكمة على النحو فیما یتعلق بالغایة من القانون -

األفراد والمجتمع المدني للمشاركة  من قبل ر مناخ التشجیع على اإلبالغیوفالذي 

والحرص على تجسیم الحق في المساءلة الفعالة بالتبلیغ عن الفساد والكشف عنھ 

من خالل التبلیغ عن الفساد والكشف عن التجاوزات التي تضر والمحاسبة 

على الحوكمة الرشیدة الرتباطھا صراحة بما یستدعي التنصیص .بالمصلحة العامة

.في القطاعین العام والخاصھادستوریا بمكافحة الفساد لترسیخ أسس
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:تأكید البعد البیداغوجي والتربوي للقانون-4

تم إثارة إشكالیة في مناقشتھا لمضامین الفصل الثاني من مشروع القانون، 

في ثقافة التونسي ألنھا تعني الوشایة بالمعنى السلبي "المبلغ"بمصطلح تتعلق 

لذلك یجدر تغییرھا بعبارة كاشف الفساد مع ضرورة المحافظة على مفھوم 

لیكون مفھوم اإلبالغ حاضرا في التعریف القانوني و غیالكشف الذي یرتبط بالتبل

عبارة المبلغ تعویضأنأغلب األعضاءاعتبر حیث.لمصطلح كاشف الفساد

مرحلة التأسیس لثقافة جدیدة ال تقدح في شخص المبلغ عن الفساد بل الزمة في

عبارة في الواقع الاستنادا إلى ثقافة وخلفیة ف .من واجبھ التبلیغالمواطنیكون

نظرا و.وغیاب تقلید اإلبالغ في المجتمع التونسي باعتباره تقلیدا أنقلوسكسوني

ألن في.لخطورة بعض الملفات ولصعوبة المواقف نظرا للروابط اإلجتماعیة

بما سینعكس على الطرف الذي سیكشف الفساد هتثمین لدورعبارة كاشف الفساد

على  لھحمایة معنویةوفیھ أیضا .كاشف الفساد فیھ معنى إیجابيف. یمكن تقبلھاو

عتبر آلیة أساسیة إلحداث ثورة ثقافیة یأكثر من ذلك بل  .یأتي بیانھسالنحو الذي 

الفسادتؤسس لتطویر العقلیة وإذكاء الوعي بأھمیة المشاركة في كشفحقیقیة 

تُخرج معنى االبالغ من المعنى السلبي في الذھنیة العامة باعتبار أن المبلّغ ال ف

یمكن اعتباره واشیا بل ھو مواطن یرتقي بھ فعل التبلیغ إلى أعلى درجات 

عنوان القانون ب بدءاتحویر الوبھذا المعنى قررت اللجنة ادخال .طنة الموا

بما ھي في كامل نص المشروع"كاشف الفساد"واستبدال عبارة المبلّغ بعبارة 

یدفع المواطنین للقیام بھذا الواجب حمایة وثقافة نبذ الفسادیرتبط بمفھوم ایجابي

.هلوطنھم ولمجتمعھم من مخاطر

السریةضمان -ثانیا

السریة من منظور اللجنة ھي مقوم أساسي لحمایة المبلغ وقد تناولتھا خصوصا من 

اإلجراءات المعتمدة في التبلیغ و)1(الجھة المعنیة بتلقي اإلبالغ عن الفساد :زاویتین

.)2(وشروطھ

الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفسادتوحید اإلختصاص ومركزتھ بید ھیئة-1

ھیئةصالح الالمبدئي واإلختصاص المطلق لاإلختصاص -

یضع واجب الحفاظ على سریة ھویة المبلغ على من مشروع القانون 29الفصل

النحو الذي  یفرض اإلمتناع عن  تسریب ھویة الشخص موضوع الحمایة ویتدعم 
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تي ھذا المبدأ باعتبار ما ذھبت إلیھ اللجنة من إقرار أن الھیئة ھي الجھة الوحیدة ال

.یمكن كشف ھویة المبلغ لدیھا

من المشروع 7الفصل ،ومن بین الفصول التي مثلت موضوع أھم المناقشات

تم تسجیل نقاش مطول فیما یتعلق بمضمونھ وجوھره المتعلق بالجھة المختصة حیث

اللجنة منطوق الفصل غیرت .في ھذا الخصوصبتلقي اإلبالغ وتعددت األفكار 

حیث أصبحت البالغات بمقتضاه توجھ وجوبا للھیئة الوطنیة لمكافحة المذكور،

ا  عن ھذه الحمایة وفقا مسؤولة حصری"ھیئة دستوریة "الفساد التي ستتحول إلى 

تتولى الھیئة رصد حاالت الفساد في القطاعین العام "من الدستور 130للفصل 

وكان الھدف ".ت المعنیةوالخاص والتقصي فیھا والتحقق منھا وإحالتھا على الجھا

المقصود من ھذا التعدیل إعطاء ضمانات أكبر لكاشفي الفساد لحمایة معطیاتھم 

الشخصیة بحیث ال تُحیل اإلبالغات إلى الھیاكل العمومیة المعنیة إال في شكل ملفات 

مشفرة وھذا من شأنھ تسھیل عملیة تحدید المسؤولیات في حالة تسریب تلك 

.المعطیات

وضع لم یحض بموافقة األعضاء ألنھ المشروع األصلي ویجدر التذكیر أن 

اإلجراء الوجوبي لإلبالغ على الفساد إلى الھیكل المعني وغلق الباب عن إمكانیة 

صلب فصول متعددة أشكاال مختلفة لإلبالغ مثلما وضع .التبلیغ مباشرة إلى الھیئة

قررت جنة على البعض منھا وتحفظت اللومراحل متنوعة وحاالت مخصصة وقد 

إلغاء كل الفصول التي تؤدي لمعالجة الھیاكل ومركزة اإلختصاص بید الھیئة 

كیفیة  يفمسألة جوھریة  نوقشتكما . لكاشفي الفسادالعمومیة للمعطیات الشخصیة

التي أقرتھا ضمانات للمعیار موجھ كھویتھ ب یفعرالتوفیر الحمایة للمبلغ دون 

التأكید على أن تكون حمایة ھویة المبلغ ومعطیاتھ الشخصیة مركزة بید ب. اللجنة

وأن یفرض على الھیئة ضمان .جھة واحدة وال تكون مشتتة لدى عدید الھیاكل

عن طریقویتم تناول البالغات من قبل الھیكل المعني .المحافظة على السریة

.ھویة المبلغفیھا جب تحاإلحالة في شكل ملفات 

فیما یتعلق بالجھة المختصة بتلقي اإلبالغ دار النقاش حول جملة من المقترحات 

وت التوضیح بأن المقترحات المعروضة على اختالفھا استندت إلى جملة من فوال ی

دون أن یمنع اختیار الجھةي للمبلغ ف الحریةترك امقترح أول یمن بینھاالمبررات

ن أن یكون المبلغ ملزما بل أن یترك لھ ذلك من إعالم الھیئة في نفس الوقت دو

فالغرض من ھذا القانون ھو حمایة ".وجوبا"الخیار بما یحصر اإلشكال في عبارة 

المبلغ وفي إعطائھ حریة إلختیار الجھة التي سیبلغ لھا في حد ذاتھ عامل طمئنة 

غییرات وھذا ما یترتب علیھ جملة من الت.لفائدتھ لیكون مرتاحا للجھة المبلغ إلیھا
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تمثل في ف يثانالرأي الویمكن أن یتم اإلبالغ لدى الھیئة أماعلى النص في مجملھ

المحافظة على محتوى الفصل في صیغتھ األصلیة أي إسناد اإلختصاص للھیكل 

والتضییق لیس من شأنھ تفادي إغراق الھیئة بالملفاتالمختص داخل الھیكل المعني

تحمل المسؤولیة من قبل المبلغ وإعانة للھیئة في الھدف منھ غایة في حد ذاتھ وإنما 

في صیغتھ عملھا وتالفي تراكم الملفات وضمان لنجاعة عملھا وھي فلسفة النص

.األولى

أخذا بعین اإلعتبار اإلمكانیات التقنیة ،اإلبالغ لدى الھیئة مبدأ رأي ثالث یتبنى 

خشیة أن اإلدارة أیضا ،ھویة المبلغلإلدارة التونسیة وعدم قدرتھا على حمایة سریة

وقررت اللجنة.كطرف تصبح الخصم والحكم ویتنامى خطر تعرض المبلغ للھرسلة

إسناد اإلختصاص المبدئي للھیئة إضافة إلى اختصاصھا المطلق في المواد المذكورة 

یمكن إلى جانب التوجھ إلى الھیكل المعني التوجھ نحو أنھو ،على وجھ الحصر

القضاء إذ ال یمكن ألي قانون أن یحرم المواطن مھما كانت صفتھ من التقاضي 

.وكذلك الشأن بالنسبة إلى اللجوء إلى وسائل اإلعالم

من المشروع15الفصل التخلي عن -

یمكن للمبلغ عن الفساد اللجوء إلى ..."الذي ینص على أنھ 15الفصل ناقشت اللجنة 

وسائل اإلعالم للتبلیغ عن شبھات فساد في صورة تجاھل تبلیغاتھ بعد استیفاء جمیع 

واعتبرت أغلب اآلراء أن ."المراحل واآلجال لدى الھیكل اإلداري المختص والھیئة

كان الفصل ال موأنحریة األعالم تتعارض مع التبلیغ المشروط إلى وسائل اإلعالم 

لتضییق اویعد من باب لھ في سیاق التصور الذي وضعتھ اللجنة  ألنھ غیر دستوري 

حریة الرأي والفكر والتعبیر واإلعالم والنشر مضمونة وال یجوز ":على الحریات

وأكثر ما یخشى ھو أن یفسر في حال "ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات

سیؤدي إلى  فكرة منع المبلغ وتقیید إقراره وفق منطق اإلستدالل العكسي الذي 

دار النقاش حول اشتراط استیفاء كل جھات كما . حریتھ من التوجة لإلعالم مباشرة

ومراحل التبلیغ قبل التوجھ إلى اإلعالم من شأنھ تعطیل الصحافة اإلستقصائیة في 

م حال استشعرت وسائل اإلعالم الفساد وارتأت الكشف عنھا ولفت انتباه الرأي العا

فال یجوز التنصیص على ما یمنع أي شخص اإلبالغ لدى اإلعالم أو أي وسیلة .إلیھا

.إعالمیة من طرح أي موضوع

اقترح أحد األعضاء اإلبقاء على الفصل ألنھ یفسح المجال للمبلغ للجوء في حین 

.لإلعالم مع التأكید على تالفي فرضیة التشھیر ألن األمر یتعلق بمجرد شبھة فساد
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تصبح الوسیلة اإلعالمیة وبتقنین صورة تجاھل التبلیغوبخالف ذلك اعتبر موقف أنھ 

یتنافى مع واإلعتراف ضمنیا بإمكانیة تجاھل اإلبالغات .ھي األصل في التبلیغ

اإلدالء بمعلومات أمام مراجع والتأسیس للتفاعل اإلیجابي مع اإلبالغاتمجھود 

ي موازاة ذلك أو في مرحلة الحقة عن تدخل قضائیة وإعالمیة حتى ولو تم الجوء ف

وأكثر ما یخشى على فرض تم اإلبقاء على الفصل وھو یضع اإلعالم في .الھیئة

.مرتبة أعلى من مؤسسات الدولة ویجدر إلغاء الفصل

طرح التساؤل المحوري ھل أن كشف الفساد خارج نطاق تدخل في ھذا الخصوص، 

وقد تم التداول في إطار إجراءات الحمایة .نیةالھیئة ال یدخل ضمن الحمایة القانو

المتعلقة بالتبلیغ واستحضار ما یترتب على الجھات الموجھة إلیھا الملفات ومالحظة 

عدم وضوح فیما یرتبھ اإلبالغ إلى اإلعالم من صیغ وإجراءات الحمایة ألنھ مرتبط 

المبلغین دستوریة وھي المخولة بحمایة الالھیئة ف. بشرط التجاھل من قبل الھیئة

باألساس  ووفي المقابل فإن اإلعالم لیس جھة حمایة بل ھ.المعطیات الشخصیةو

وقد برھنت النقاشات على أن .الطبیعيالمعلومة في إطار قیامھ بدوره بثوسیلة 

في اإلبقاء على ھذا التنصیص ال یوفر حمایة إضافیة لفائدة المبلغ باعتبار أن األصل 

وبالتالي فالتبلیغ .األشیاء اإلباحة ما لم یوجد نص یمنع من اللجوء إلى اإلعالم

وقررت اللجنة .عن الحمایةألنھ منفصلال محل لھ من اإلعراب المشروط اإلعالمي 

لتعارضھ مع التصورالعام الذي یحكم القانون وھو ضمان إلغاء الفصل اإلشكالي

یغ مع توفیر ظروف حمایة المبلغ وفتحت باب السالسة والمرونة في عملیة التبل

.الرجوع إلى المبدأ العام أي اإلباحة

إجراءات التبلیغتبسیط صیغ و-2

ضمان سریة المعلومات و مبلغالأقرت اللجنة مبدأ السریة التامة في ما یتعلق بھویة 

على رفع السریة عن ھویتھ وال سیما اشتراط موافقتھ المسبقة،المصرح بھا

ویستمر ذلك إلى .فالھیئة ال تتمتع بالسلطة التقدیریةالحق في إسقاط السریةباحتكاره

حیث یتم اإلستماع ما بعد إحالة القضیة على الھیئات القضائیة أو التأدیبیة المختصة 

ھذه رأت اللجنة أن في الحقیقة،و.إلیھ وإن اقتضى األمر عبر الوسائط اإللكترونیة

لم تتوثق الثقة لم تجد لھا صدى في إجراءات التبلیغ وماماالضمانة تبقى شكلیة 

وقد كان موقف .ولم توضح األدوار والعالقة بین كل المؤسسات المعنیةبالھیئة 

.اللجنة مستقر في إعطاء دور أكبر للھیئة وتوضیح عالقتھا بالھیكل المختص

في  الھیكل اإلداري المختص في 8الفصل تباینت المواقف حولفي ھذا اإلطار،

بین من یرى أن ھذا الھیكل یمكن أن یكون إدارة التدقیق صورة اإلحالة من الھیئة

ورأي آخر یعتبر أنھ .التي لھا استقاللیة وظیفیة على بقیة اإلدارات بما یسھل مھامھا
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من األجدى إسناد ھذا اإلختصاص إلى خالیا الحوكمة المحدثة باإلدارات العمومیة 

یبتعد إلى حد ورأت اللجنة أن التحدید .2016أوت 12األمر الحكومي المؤرخ في ب

.ألن فیھ تھدید ضمني للمبلغ وقررت اإلستغناء عن التنصیصما عن الغایة

كما تناول النقاش الھیكل المعني بتلقي اإلبالغ عن حاالت الفساد في جرائم غسل 

وبالعودة إلى القانون األساسي المتعلق ،األموال واإلحالة إلى التشریع المنظم لھا

منھ ینص على أن 120أن الفصل اتضحبمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال 

اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة ھي الھیكل المختص بتلقي التصاریح حول العملیات 

والمعامالت المسترابة وتحلیلھا واإلعالم بمآلھا وبالتالي فإنھا ھي الھیكل المعني 

تجھ موقف اللجنة إلى التبسیطابناء علیھو.بتلقي التبلیغات عن ھذه الجریمة

.التنصیص ألنھ ال یقدم اإلضافةو تعین إلغاء والتخفیف في صیغ وإجراءات اإلبالغ 

إعادة تحدید العالقة بین الھیئة والھیكل المختص-

طرح التساؤل حول طریقة تعامل الھیئة مع بقیة المؤسسات ذات الصلة عند 

لم یتم فلئن كانت الھیئة ھي صاحبة اإلختصاص المبدئي فإنھ 14الفصل مناقشة 

كذلك الھیئة لم تفرط في اختصاصھا حین أحالة إقصاء الھیكل العمومي المختص 

تدقیق مسألة النظر مجددا في الملفات وعلیھ ال بد منالملف إلى الھیكل المعني 

 بشكل قانونيفي التعاطي مع الھیئة الھیكلوھذا الفصل یؤكد دور.المحالة

ولیتسنى محاسبتھ واتخاذ اإلجراءات المناسبة من .بخصوص الملفات المبلغة لدیھا

األمر الذي ال وما یفسر توخي اللجنة لھذا المنھج ھو أن ،في صورة التقصیرھاقبل

من الدستور الذي أسند إلى الھیئة صالحیات رصد 130یتعارض ومقتضیات الفصل 

.مثلما سبق بیانھھاالبحث والتقصي فیوالعام والخاص حاالت الفساد في القطاعین

29وحسب بعض الآلراء تم اعتبار أن ھذا اإلجراء یتعارض مع مقتضیات الفصل 

من المشروع التي یفرض الحفاظ على سریة ھویة المبلغ بشكل كامل من قبل الجھة 

منھجیة معینة قا لالمضامین وفالصیاغة برمتھا بتغییر ارتأت اللجنة مراجعة.المتلقیة

للتحري تبعا لعمل الھیئة والغایة ھي مد الھیئة بتقریر تفصیلي و بالمعطیات الالزمة 

إذ ال بد من اإلطالع على ردود أولیة یحددھا الھیكل المعني حول محتوى في الملف 

اإلبالغات حتى یتقرر على ضوئھا مآل اإلبالغ أو مآل اإلحالة  وفق آجال محددة 

،التدخل في صورة اتخاذه إجراءات تعسفیة في حق المبلغواجب الھیئةمن وأیضا 

ومنحھا .ترك السلطة التقدیریة للھیئة في التعامل مع الملفات حسب الحالة مع 

.الھیكل لیست نھائیةاإلحالة إلى، تأكیدا بأنةمعینفي صور ھإمكانیة استرجاع

التأكید علیھا صلب القانون واعتبر بعض األعضاء أن الفكرة الجوھریة التي یجب
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المنظم لھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد ھو أن تكون مستقلة وذات القرار في 

.كل ما یھم مكافحة الفساد

23نص الفصل التباحث حول ھذه المسألة بالتطرق إلى اللجنة وقد استكملت 

التدابیر التي من تمحور النقاش حول ضبط صالحیات الھیكل المعني من خاللحیث 

.المفروض أن یتضمنھا تقریره

حذف اإلستثناء المتعلق باألمن والدفاع-

الذي یوجب اإلبالغ في من المشروع11الفصل ولح مستفیضنقاش سجل     

حیث اعتبر أغلب ،المجاالت األمنیة والدفاعیة لدى الھیاكل اإلداریة المختصة

ال على الصعید العملي وال على الصعید ال مبرر لھاألعضاء أن ھذا اإلستثناء

ومن األجدر التمسك بمبدأ أن الھیئة لھا السلطة التقدیریة في اإلحالة إلى .الدستوري

الھیكل المعني وبالتالي فاإلستثناء المتعلق باألمن والدفاع ال یستقیم وال مبرر لھ ألن 

من الدستور 49معني الفصل األمر ال یتعلق بالضوابط المسلطة على الحق على 

فحذف التنصیص ال یمنع من أن تتخذ الھیئة قواعد .وإنما یمس من واجب التبلیغ

عقلیة جدیدة للتعامل مع من وال بد الحاالت اإلستثنائیةترتیبیة خاصة للتعامل مع 

ألن اإلبالغ عن الفساد في األمن والدفاع یعد أكثر حساسیة ویطلب توفیر .اإلبالغات

.أقصى ضمانات الطمئنة بالنسبة للمبلغ

للھیئة اتخاذ القرار المناسبفي اتجاه إعطاء سلطة تقدیریة في اللجنة وذھبت 

أعضاؤھا شخصیات منتخبة من قبل التي ستكون في مطلق الحاالت ھیئة دستوریة 

استنادا وتتركب من أشخاص مستقلین ومشھود لھم بالنزاھة والكفائةمجلس نواب 

تتكون الھیئة من أعضاء مستقلین محایدین من ذوي "من الدستور 130الفصل إلى

یفترض وجود األرضیة الصلبة من الثقة في أعضائھا وفي  بما ".الكفاءة والنزاھة

للحاالت التي تكون فیھا السلط األمنیة والعسكریة في عالقة بقضایا حسن تقدیرھم

.فساد

.التیسیر في القیام باإلبالغ وتوفیر سبل متعددة لإلتصال بالھیئة وإبالغھا-

آلیتي التحفظ بخصوص بعض األعضاء سجل و16ناقشت اللجنة الفصل 

موقف الھیئة الوطنیة لحمایة تذكیرا بلصعوبة تأمینھا الفاكس والبرید اإللكتروني 

آلیات ھشة من شأنھا تعریض ھویة المبلغ للكشف التي اعتبرتھاالمعطیات الشخصیة 

وبعكس ذلك .و أن تؤثر على مصداقیة المعلومات والھویة الحقیقیة للطرف المبلغ
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أن البرید اإللكتروني والفاكس آلیات مازالت مستعملة من قبل آخراعتبر موقف

من فلسفة ھذا القانون خلق تدفق للمعلومات أنھزد على ذلك.بعض الفئات

مع  والمعطیات حول الفساد ال بد من تكریس ھذه الفكرة من خالل تعدد اآللیات

سلطة تقدیریة للھیئة في ضبط طرق اإلبالغ التي تمكنھا من أن  تجد ترك إمكانیة

اآللیة المناسبة في حمایة مختلف الوسائل المعتمدة في التبلیغ بما ال یترك فرصة 

انتحال شخصیة مع الحفاظ على المنظومات الإللكترونیة ألنھا تستوعب التطبیقات 

المبلغ یجب أن یتحمل ضاء أن رأى أحد األعلھوخالفا .التي تحمي ھویة المبلغ

إمكانیة تحمل عناء التنقل والتبلیغ المباشر بمقر یبرراألمر الذي مسؤلیتھ في اإلبالغ 

لیس من الضروري ولئن أكد قرار اللجنة أنھ.الھیئة مقابل الحصول على وصل

توسیع الطرق نظرا لوجود تطبیقات حمائیة والتشدید على المبلغ في اختیار الطریقة 

إال أنھ اعتبر الفاكس والبرید اإللكتروني ل المبلغ محمي وعدم التضییق علیھتجع

.آلیات ال تضمن سریة الھویة

تخفیف الشروط المتعلقة بشكلیات التبلیغ-

على سبیل 18موضوع الفصل لبیانات الوجوبیة ل قبلت اللجنة المقترحات التدقیقیة

مع تدقیق .الحصر وتضمین البیانات الخاصة بالشخص المعنوي ككاشف للفساد

كان لتستوعب البیانات في صورة ،ستكمالاالتصحیح التبلیغ بطلب من خالل آلجال 

التیسیر على مع وقد تم السھو عنھا في الصیغة األصلیة للفصل  االمبلغ شخصا معنوی

ألفعال موضوع الفساد ألنھا عملیة تتطلب تكییفھا المبلغ بإعفائھ من تحدید طبیعة ا

واعتبرت من المھم التنصیص على بطاقة .یصعب على المبلغ قد األمر الذي

التعریف التي ھي كفیلة بتقدیم البیانات التي تخص الھویة التي تعرف بالمبلغ وعنوانھ 

.ات اإلجرائیةالتعقید تالفيوالغایة ھي تیسیر عملیة اإلبالغ و.حتى یتسنى مخاطبتھ

26ونسوق في ھذا اإلطار المالحظة بأن أعضاء اللجنة استحسنوا ما جاء بالفصل 

في صیغتھ األصلیة من عدم إلزام المبلغ بإقامة الحجة على المعلومات التي قام 

.بإبالغھا

للتصحیح على معنى إعطاؤه فرصة رأت اللجنة وجوبلتدعیم حمایة المبلغ و

استكمال الملف من عدمھ ال یمنع الھیكل وأكدت أنوعدم إبطال بالغھ 19الفصل 

بما یترك .المتعھد من اإلنطالق في النظر في المعطیات المتوفرة أو الشروع في ذلك

على النحو الذي یستخلص فیما یتعلق بالبالغات للھیئة التقدیریة  ةلسلطلالباب مفتوحا 

شروط اإلبالغ دونالتركیز على أن اء تبر بعض األعضعوقد ا.مجھولة المصدرال

وال .مضمون التبلیغ یمثل إشكاال ألن المعلومات یمكن أن تبلغ دون ذكر ھویة المبلغ

بد أن تقبل البالغ المجھول المصدر ألنھ سیضمن التبلیغ وتجاوز مخاوف المبلغ من 
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فاألھم .اتاإلضرار أو اإلنتقام وترك الباب مفتوحا لھم لتشجیعھم على اإلدالء بمعطی

ال یجب حصر للبالغات ومن ھویة الشخص المبلغ ھو حالة الفساد المبلغ عنھا 

ت ریثأفي المقابل، .واعتبار أھمیة الملفات وللھیئة أن تقرر تبني الملف من عدمھ

.مسألة الحمایة في حالة البالغات مجھولة المصدر وفي صورة البالغات الكیدیة

مصدر كتنصیص إضافي على غرار بعض التجارب والحسم في اإلبالغ المجھول ال

في الواقع أغلب ھذه البالغات لكن تضمن قرائن وأدلة جدیة إذا المقارنة التي تقبلھ 

في حین كي ال یتم إغراق الھیئة بالملفات لوتكون كیدیة وال أساس لھا من الصحة، 

عدم جرأة اعتبر رأي مغایر أن التبلیغ المجھول المصدر یعكس في أغلب األحیان 

وحسمت اللجنة في مقترح التنصیص .المبلغ وعدم جدیة المعطیات المبلغ عنھا

تغییر جوھري للتوجھ األصلي للمشروع الذي في ھذا الخیار اإلضافي بالرفض ألن

اعتماد البالغات مجھولة المصدر یستوجب التنصیص صلب .عبرت عنھ الحكومة

ر الفصل معتدال وواضحا ویعتمد مبدأ اعتب.باب مستقل على األحكام الخاصة بذلك

.بالحفاظ على السریة في جمیع المراحل ةالمكلف يوھ ئةالكشف عن الھویة لدى الھی

الحمایة الوظیفیة -ثالثا

جملة من األحكام من شأنھا حمایة كاشف الفساد من أي ضرر المشروع یضع 

2األمر الذي فسر مراجعة تعریف الحمایة موضوع الفصل وظیفي أو حرمان مھني

وتشمل الحمایة اإلداریة حیث أكد أعضاء اللجنة أنھا تشمل كاشف ،من المشروع

.الفساد بوصفھ عامال سواء في القطاع العام أو الخاص

:إقرار الحمایة من التتبعات التأدیبیة-1

الفساد ینتفع بالحمایة من أي أثنت اللجنة على التنصیص الصریح على أن كاشف 

.كما تتم حمایتھ من أي مالحقة إداریةشكل من أشكال التمییز أو الترھیب أو القمع 

تم تالوتھا دون األحكام التي تناولت ھذه التنصیصاتتجدر اإلشارة أن بعض وھنا

.إبداء مالحظات أو اقتراح تعدیالت بشأنھا و أبقیت صیغتھا على حالھا

:اإلثبات لصالح كاشف الفسادقلب عبء -2

من تحمیل اإلدارة المتعسفة عبء 37الفصل ثمن أعضاء اللجنة ما جاء بأحكام 

إثبات أن التدابیر التي ألحقت ضررا بالمبلغ لم تكن بمناسبة التبلیغ أو تبعا لھ ورؤا 

في ذلك اإلستثناء للقاعدة العامة التي یتحمل بمقتضاھا المدعي تقدیم الحجة على 
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ألنھ.وتم التصویت بقول النص في صیغتھ األصلیة.إدعائھ ضمانة إضافیة لفائدتھ

.یضع قرینة لمصلحة كاشف الفساد ویقع على اإلدارة عبء إثبات العكس

:توسیع مجال اإلعفاء من واجب السریة المھنیة-3

ال یقع تحت طائلة واجب السریة المھنیةاتجھ موقف اللجنة إلى إقرار أن المبلغ 

مع التأكید عنھافیما یھم رفع مسؤولیة المبلغ فیما یتعلق باألعمال التي قام باإلبالغ 

ال تسلط على المبلغ أیة .على عدم تعارض كشف الفساد مع موجب السریة المھنیة

واجب التحفظ إلى إضافة عقوبات تأدیبیة أو جزائیة على أساس مخالفة السر المھني

المحمول على الموظف العمومي وفقا للنظام األساسي للوظیفة العمومیة 

اسناد المكافئة-4

تم التداول حول مسألة القبول ومكافئة الناقشت اللجنة األحكام المتعلقة بإسناد 

تكریم كاشفي الفساد تكریما واعتبرت أن .بإسناد مكافئة لكاشف الفساد من عدمھا

شجعھم على القیام بمثل ھذه الخطوات یعلنیا یحفز اآلخرین على تثمین العملیة و

وصوتت اللجنة ،إلعتبار التبلیغ واجب وطني،ویرسي مقومات ثقافة جدیدة،الجریئة

.والحیلولة دون المساومة على شراء ذمتھ.لفائدة اإلبقاء علیھا بغایة تحفیز المبلغ

كما تم التداول حول طبیعة المكافئة وإمكانیة أن تشمل المكافئات اإلداریة كالتكریم 

توسیع نطاق المكافئة لتشمل اقتراح بء  أفي ھذا السیاق تقدم أحد األعضو.والترقیة

.منھاالمھنیة

المالیةعلما وأن المشروع في صیغتھ األصلیة وضع الحد األقصى للمكافئة

بالمائة من قیمة األموال المتحصلة بنتیجة كشف الفساد أو 5بنسبة مائویة ال تتعدى 

من قیمة الخسارة أو الضرر المادي الذي تجنبتھ خزینة الدولة نتیجة الكشف عن

:ثالث مقترحات من خاللللتداولموضوعا  36الفصل وقد مثل .الفساد

اللجنة الخاصة بالنظر في التنصیص المتعلق باإلبقاء على األولالمقترح

ضمان لما فیھا من مقترحات اسناد المكافئة موضوع الفقرة األولى من الفصل 

على ذلك من تحدید وإحالة ما زاد.المكافئةللموضوعیة في التعامل مع مقترحات

إلى األمر الحكومي مع اإلبقاء على أن اإلسناد یتم بمقتضى مقرر من وزیر تھالقیم

.المالیة

حذف التفاصیل الواردة بالفقرة الثانیة باستثناء التنصیص الثاني في المقترح 

المتعلق بقرار إسناد المكافأة وتعدیل الفقرة األولى لیشمل القرار لحكومي تكوین 

.نة وتركیبتھا وآلیات عملھا  ومعاییر إسناد المكافأةاللج
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توحید الھیكل المختص بإسناد فقد اختار،الذي حضي بالقبولأما المقترح الثالث

المكافئة وإحالة التنصیص إلى السلطة الترتیبیة لضبط آلیات وصیغ ومعاییر إسناد 

المكافئة دون الدخول في التفاصیل 

اآللیة من مكان العمل كتدبیر حمائيمراجعة النقلة -5

موضوع نقاش حول مختلف مضامین قرار الحمایة الصادر 32الفصل مثل 

عن الھیئة حیث أبدى أغلب األعضاء تخوفا من أن یتحول قرار النقلة من إجراء 

أحكامھتعدیل  تملتجاوز ھذه الفرضیة و.النقلة اآللیةبواسطة حمائي إلى عقوبة مقنعة 

".أو بعد موافقتھكاشف الفساد بطلب منتكون إما النقلة "أن بإضافة 

الجزائیة والمدنیةالحمایة -رابعا

.من أي مالحقة مدنیة أو جزائیةكاشف الفساد  ةالتنصیص على أن تتم حمایب

الحمایة المدنیة لكاشف الفساد-1
كاشف الفسادمبدأ عدم مسائلةتبني -

حمایة كاشف الفساد من أي مالحقة اعتبرت اللجنة أنھ من الضروري أن تتم 

وقد فسر ھذا الموقف إلى حد ما قرار حذف اإلبالغ مدنیة أو جزائیة أوغیرھا

.الكیدي 

إلغاء اإلبالغ الكیدي-

انتقد بعض األعضاء مفھوم اإلبالغ الكیدي لغیاب تعریف واضح للمصطلح 

إطار وكان التوجھ األغلب داخل اللجنة نحو حذفھ وذلك في .صلب المشروع

التوجھ الرئیسي الذي یحكم تصور اللجنة في التشجیع على اإلبالغ ال الترھیب 

فرض عقوبة سالبة للحریة علیھ من شأنھ أن یحد من إمكانیة أن باعتبار ومنھ 

المتعلق 45وبخصوص الفصل .عزم كاشف الفساد ویثنیھ عن تقدیم إبالغھ

لى خطورة إنبھوا عضاءبعض األوتجدر اإلشارة أناالبالغ الكیدي بمعاقبة

كدوا على ضرورة التشدید واعتماد الصرامة في العقوبات أالبالغ الكیدي و

فراد أنھ نشر الفتنة بین أن فیھ ھتكا ألعراض الناس ومن شأالمستوجبة باعتبار 

اقترح تعویض عبارة بین منراء، قد اختلفت اآلو.لمجرد شبھات فسادالمجتمع 

"ت االبالغ بنیة االضرار بالغیر دون وجھ حق حاال"ب"البالغ الكیدي "
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ضرورة الفصل أكد المضمنة في الفصل المتعلق باستثناء الحمایة، ورأي آخر

من  142تجاوز أحكام الفصل مع   و الباطلأبین البالغ الكیدي والبالغ الكاذب 

وقد المجلة الجزائیة التي تمت اإلحالة إلیھا في تقریر العقاب إلعتبارھا نص قدیم

في حالة البالغ "اعتماد عبارة رأيوفي ھذا السیاق اقترح .تجاوزتھ األحداث

وقد تم االتفاق بین .القانونمن مشروع 2الفصل  صلب ھامع تعریف"الكاذب 

في حاالت اإلبالغ على عضاء على ضرورة عدم التشدید في العقوبة المسلطة األ

ن تكون الجریمة مكیفة أبمن ھذا القانون، 24معنى الفقرة األخیرة من الفصل 

.طار اقتراح عقوبة خصوصیة لھذه الجریمة إجنحة وذلك في ك

المساعدة القضائیة العدلیة واإلداریة-

،القضائیةمساعدةالمتعلق بحق كاشف الفساد في ال31الفصل مناقشة أحكام في       

في حین رأى .أكد بعض األعضاء على توفیر اإلعانة العدلیة لھ لدى جمیع المحاكم

24البعض اآلخر أن أحكام الفصل ھي من قبیل التزید وأنھ یجدر اإلكتفاء بالفصل 

من ھذا المشروع الذي ینص على أن الھیئة توفر الحمایة لھ من أي مالحقة جزائیة أو 

الف ذلك اعتبر أغلب األعضاء أن ھذه األحكام ال تحول دون وبخ.مدنیة أو إداریة

تكامل ال تحققی لكي المساعدة القضائیة بمختلف أنواعھاالتنصیص على الحاجة إلى 

من  .بین أحكام كال الفصلین وقد تم  قبول ھذا المقترح بالتصوت على الفصل معدال

أنھ في صورة تعرض كاشف الفساد إلى قرارات تعسفیة من قبل الھیكل المعني ذلك

یستفید من المساعدة لیس أن ومن الطعن فیھا بدعوى تجاوز السلطة ال بد من تمكینھ 

.فقط بوصفھ مدعى علیھ وإنما أیضا بمناسبة الدعاوى التي یقوم بإثارتھا

إقرار الحق في التعویض-

تداول تلتزم الدولة بتعویض المبلغ و قد ول التنصیص بأن تداولت اللجنة ح

فیما یتعلق بمدى اإلمكانیة 38الفصل عضاء حول أحكام الفقرة الثانیة من األ

.المفتوحة للدولة لتعود على مرتكب جریمة الفساد بعد إدانتھ في استخالص النفقات

إلسترداد مبالغ التعویض إضافة إلى إمكانیة استخالص علیھیحق لھا أن تعود حیث 

وقد تم اقتراح توسیعھا بأن تشمل إضافة مبلغ .النفقات المترتبة على حمایة المبلغ

وقد اعتبر األعضاء أن .التعویض المقدم للمبلغ وھو ما تم قبولھ من قبل اللجنة

عامل یشكل ض تتحمل عبء التعویھاأنمن خالل مبدأ الدولة كضامن للتعویض

الشخص موضوع اإلبالغ على ال یحول دون اقتراح أن تعود ،طمئنة لكاشف الفساد

.متى ثبت تورطھ في جریمة الفساد المبلغ عنھا
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اإلمكانیة المفتوحة التوسیع فيقدم أحد األعضاء مقترح في نفس اإلطار،

استخالص المبالغ التي قدمتھا كقیمة بأن تشملللدولة لتعود على مرتكب الجریمة 

.بالقبولالمقترح لم یحضى المالیة و للمكافئة

الحمایة الجزائیة-2

حسب ما جاء في مناقشات اللجنة تمتد الحمایة الجزائیة لكاشف الفساد لتشمل 

.ومن ناحیة أخرى التشدید في العقوبات،من ناحیةجانب التحفیز

على اإلبالغ باإلعفاء أو التخفیف من العقاب التحفیز -

من تحفیز للمتورطین في جرائم  المشروعثمن أعضاء اللجنة ما جاء بأحكام ھذا 

تفید السلطات المعنیة قبل حصول علمھا بھا  وإرشاداتعلى اإلدالء بمعلومات 

في في حال كان كاشف الفساد شریكا ف .من خالل اإلعفاء من العقوبات المستوجبة

إحدى جرائم الفساد فإنھ یستفید من العذر المحل شرط أن یكون قد بادر إلى كشف 

الفساد قبل أو أثناء مباشرة أعمال اإلستقصاء والتحقیق أو أي عمل من أعمال 

بالحط من العقوبة إلى المالحقة أو المحاكمة حیث یستفید من اإلعفاء أو التخفیف

اإلعفاء المذكور دون إمكانیة إعادة ال یحول أن بحسب الحالة على النصف،

األموال التي مصدرھا عائدات الفساد كإضافة أدخلتھا اللجنة على النص األصلي 

   .39للفصل 

:التشدید في العقوبات-

لمشروع فقد موضوع الباب الرابع من اأما في خصوص األحكام الزجریة 

ھویة كاشف الحظ أغلب األعضاء أن العقوبات المسلطة على من تعمد كشف 

مع فداحة األفعال تناسبالفساد أو تسبب لھ في ضرر ما تعتبر ضعیفة وال ت

عضاء على ضرورة توسیع االستشارة القانونیة في ھذا حد األأكد أوقد .المرتكبة

.دقة على العقوبات المستوجبة الالجانب إلضفاء 

في  ونمن مشروع القان42مناقشة الفصل أثناء وقد تأكدت نزعة التشدید 

اتخاذ إجراءات عقابیة إزاء من أفشى معلومات تتعلق بھویة المبلغ أو معطیاتھ 

حین اعتبر األعضاء أن كل من العقوبة السجنیة والخطیة المالیة غیر ،الشخصیة

ضرورة انسجام ھذا القانون مع بقیة كما أبرزوا.كافیة لردع المخالفین

األساسي قانون البما في ذلك التي تطرقت لنفس الموضوع النصوص القانونیة 

.53في فصلھ حین تعرض لجریمة مماثلةومكافحتھمنع االتجار باألشخاصل
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ال یفي بالغرض ألنھ ال المجلة الجزائیةأحكامفي أن النص العام المتمثل باعتبار

جریم المرور من تجریم الفساد إلى تیتطرق إلى مثل ھذه الصور الخاصة في 

.التصدي لكاشفي الفساد سواء بكشف ھویتھم أو باإلضرار بھم

مع التأكید على التدرج في ھذا الفصل جزاءالتحدیدوقد تباینت اآلراء حول

بین عملیة كشف تمییزالقبلت اللجنة المقترح الذي یقوم علىقد و.في العقوبات

بالتالي  فكیوتلى ذلك إدت أوأخرىمادي وتعد جنحة العنف اللم تؤدي الى 

یعاقب فمن ناحیة، :تم اعتماد صیغة جدیدة للفصل على ھذا النحولی،جنایةك

د آالف5د و 1000سنوات و بخطیة مالیة تتراوح بین  5لى إبالسجن من سنة 

و غیر أوسیلة كانت بشكل مباشر بأيكل من تعمد كشف ھویة كاشف الفساد 

وخطیة قصوى تبلغ أقصاھا سنتینوذلك، عوضا عن عقوبة سالبة للحریة مباشر 

سجن سنوات  10لى إ 5من  یرفع العقاب لیصبح من ناحیة ثانیة،و.دینار1000

لى إدى الكشف أد في حال آالف10أالف د و 5مالیة بین الخطیة الو تتراوح

شخاص المشار ي شخص من األأو أیقاع ضرر جسدي جسیم بكاشف الفساد إ

."انون من ھذا الق33لیھم بالفصل إ

الذي 44الفصل بإجماع أعضائھا الحاضرین علىاللجنة  صوتت ،وفي نفس السیاق

.تطبیق العقوبات األكثر شدة على أفعال الكشفإمكانیةیكرس

عقوبة السنتین حولاألعضاء راء آل اتباینكشفت فقد  43الفصل  مناقشةما أ

سواء بترك آراء محافظة بین،لحاق الضرر المبلغإالتي یضعھا لمن تسبب في

ورأي ،ؤكد االكتفاء بالضرر الجسديت أخرىفي المطلق وأيالعقاب على حالھ 

أنھ فيدراج الضرر المعنوي ضمن ھذا الفصل باعتبارإھمیة بأ تمسك آخر

.الضرر المعنويإلىفیھا المبلغ رضتعالتي حاالت التعددت ،واقعال

المعنوي ورغم وجوده في ن الضرر أ تم مالحظة ،شأنوفي ھذا ال

حكام ن بعض األأنھ ال یحظى بالقیمة الالزمة باعتبار أال إیة  مدنالتشریعات ال

على مع التأكید  .كانت ملطفةفیھا صدرت لتغریم الضرر المعنوي لكن العقوبات 

وقد .في المادة الجزائیة كجریمة مستقلة بذاتھاصعوبة اثبات الضرر المعنوي 

وعلیھ فإن صیغة دقة القتضي تالجزائیة  لمعاقبةالتجریم في ان أعضاء ألبین ا

التعمیم المعتمدة في النص األصلي غیر مقبولة وال بد من تنسیب العقاب بحسب 

شھر الى سنتین في أ6اقتراح تسلیط عقوبة السجن من قبول تم  الجرم وبناء علیھ

أو معنوي ما في صورة ضرر جسديأر بكاشف الفساد، اضرالعامة لإلصورة ال

ویعد اإلعتراف بالضرر .سنوات 10لى إ 5بالسجن من الفاعل جسیم یعاقب 

.المعنوي أساسا للعقوبة الجزائیة إضافة ھامة للنص المعدل
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المتعلق بمعاقبة رئیس الھیكل 41الفصل حذفإلى تجدر اإلشارة كما 

من  3الفصل العمومي الذي یتعمد المخالفة بعدم اتخاذ التدابیر واإلجراءات موضوع

مثل محل نقاش مطول وقد تمحورت النقاشات حول حیث ،المشروع األصلي

:مقترحین

اإلبقاء على مضمون الفصل نظرا ألبعاده الوقائیة ألنھ یجرم عدم ،أولھما

عوضا عن  9و8التوقي من الفساد، مع تعدیلھ باتجاه أن تتم اإلحالة إلى الفصلین 

فة أحكامھما ونظرا إلنعكاساتھا في صورة لبغایة ترتیب جزاء على مخا3الفصل 

ح الثاني إلغاء الفصل لسببین وبخالف ذلك ارتأى المقتر.تعمد رئیس الھیكل المخالفة

أساسھا بما أنھا تقوم على مخالفة الفصل تأساسیین وھو أن العقوبة التي یضعھا فقد

.من مشروع القانون وقد صادقت اللجنة على إلغائھ في مرحلة سابقة من أعمالھا3

وثانیا ألن في إقرار ھذه العقوبة ما ال یتماشى مع الحاجة لضمان السیر العادي 

یاكل المعنیة بترھیب المسؤولین عنھا وال مع الطبیعة اإلداریة للھیاكل للھ

وقد جاء تصویت اللجنة لفائدة ھذا المقترح وتم إلغاء .وخصوصیة العقوبات اإلداریة

.الفصل

الوظیفیةغیر والمخاطر الحمایة من األضرار  -خامسا

.من المشروع2الفصل تعریف الحمایة في صیغتھ المعدلة ألحكام وتتأكد من خالل 

التأكید على حمایة مع  :لكاشف الفسادضمان السالمة الجسدیة والمعنویة-1

.المبلغ من الھرسلة النفسیة وفق مضامین قرار الحمایة بمساعدتھ المادیة والمعنویة

المتعلق باإلبقاء على 34المحافظة على الفصل دار النقاش حولفي السیاق ذاتھو

واجب اتباع تدابیر السالمة أثناء توفیر الحمایة،  أو إلغائھ وقد تمسك بذلك موقف 

لزام كاشف الفساد باتباع تدابیر السالمة التي تضعھا إرؤى في التنصیص على 

 فيمسؤولیة السلطات المعنیة فتح الباب لھا للتفصي  من مسؤولیة حمایتھ وتحمیلھ ال

.وقد صوت أعضاء اللجنة بعدم قبول المقترح.ذلك

على النحو ص المشمولین بالحمایة األشخابإضافة  :الحمایةتوسیع نطاق -2

ردود فعل التعرض لیتجاوز شخص المبلغ إلى أفراد عائلتھ مما قد یحصل من الذي

كما قررت اللجنة توسیع دائرة .الصلة بھ يوثیقتجاه األشخاص انتقامیة أو ثأریة 
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دخل على منطوق الفصل أوذلك بعد التعدیل الذي وتوضیحھا من تشملھم الحمایة 

.بإضافة الشھود والخبراءمن المشروع 33

واعتبرت اللجنة أن تعریف الحمایةفي  ةمضمن حمایة الشخص المعنوي-3

أن یحصل لھا كحرمانھا أیضا الشخصیة االعتباریة یمكن حمایتھا ألن الضرر یمكن 

یكون عرضة للحل والعقاب قد الشخص المعنوي ذلك أن .من أرباح أو وصفقات

األعضاءكتف ایولم . مثال المجحفةالمقنع والتعسف من خالل الرقابة الجبائیة

ألنھ بذلك تطرق للمسألة صلب الفصل الخاص باألشخاص المشمولین بالحمایة بال

لذلك تم . اللجنة ھو تمتیعھ بالحمایة بصفة أصلیةا خیارسیترك لتقدیر الھیئة بینم

الشخص لحمایةاقتراح فصل خاص بحمایة الشخص المعنوي ولیس بالتبعیة 

الحظ بعض األعضاء أن الشخصیة في حین .المبلغشخص الطبیعي المتمثل في 

التيحمائیة للشخص الطبیعي الجراءات اإلتتمتع ب 32المعنویة بالرجوع إلى الفصل 

وإنما ،فقط الشركاتتنسحب على الشخص المعنوي وال تشمل الذوات المعنویة 

واإلضرار أیضا الجمعیات التي قد تكون معرضة للحل ویقع الضغط علیھا

.بمصالحھا

منظومة متكاملة لمكافحة الفساد ذلك خلصت النقاشات إلى ضرورة بعثو

.الخطوة األولى فحسب في مواجھة الفسادصدور ھذا القانون على أھمیتھ، یعد أن 

حیث اعتبرت اللجنة أن مقاومة الظاھرة تملي الحاجة وضع برامج تحسیسیة و 

حمالت توعویة لفائدة الشباب تمر عبر رسم سیاسة إعالمیة إلحاطة الناس علما 

.بخطورة الظاھرة وأبعادھا وضرورة مقاومتھا والتبلیغ عنھا




