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(TI) منظمة الشفافية الدولية هي المنظمة غير الحكومية الرائدة عالميًا في مكافحة الفساد.ي

 ويعمل برنامج الشفافية الدولية للدفاع واألمن
في مجالي الدفاع واألمن في العالم 

على الحد من الفساد (TI-DS)

 هي منظمة رقابية تونسية تأسست في 2011 وتهدف إلى مكافحة الفساد(I Watch) "أنا يقظ"
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 ضان لعزارة الثشاع طمارجات وتئادقت ُغحاد بعا طع عغؤئ
 الظفاذ إلى المسطعطئ، إذ أظعا طبق ضاظئ واتثة طظ أوائض

 العزارات الاغ أرجطئ تصرغرعا السظعي الماسطص بالظفاذ إلى
 المسطعطئ. ضما تعشر العزارة بغاظات اقتخال بالمسآولغظ

 سظ ططالإ الظفاذ إلى المسطعطئ وا�جراءات المسمعل
 بعا.  ووشصا لمعصع العزارة، شإظعا تسامث شغ عثا الخثد

 سطى طعظفغظ ُطضطفغظ خخغخا باطصغ ططالإ الظفاذ إلى
 المسطعطئ والرد سطغعا. وشغ جظئ 2017، تطصئ وزارة

 الثشاع 22 طططئا ورّدت سطى جمغع عثه المطالإ: ُأرجض
 طططئان طظعا لطمرضج العذظغ لرجط الثرائط واقجاحسار

 سظ بسث و17 طظعا إلى دغعان المساضظ السسضرغئ. ولضظ
 تئصى عظاك بسخ الاتثغات، شئاارغت عثا الاصرغر، تئصى 13
 حضعى ضث وزارة الثشاع تظازر الئئ شغعا طظ عغؤئ الظفاذ

إلى المسطعطئ.ب
 

ططالإ الظفاذ إلى المسطعطئ

 لط تاعل إلى تث ا�ن جعى بدسئ دراجات أو طئادرات
 تتطغض حفاشغئ وزارة الثشاع وطثى الاجاطعا بالصاظعن
 الةثغث. وأرجطئ طظزمئ أظا غصر سثة ططالإ لعزارة

 الثشاع، وتعخطئ إلى أن العزارة صث ردت سطى طسزمعا
 شغ غدعن افجض المتثد بـ  20 غعم وشصا لما غظص سطغه
 الصاظعن. ولضظ ا�حضال غضمظ شغ طتاعى الردود، تغث

 اجاثثطئ العزارة شغ ردعا اقجابظاءات المظخعص سطغعا
 شغ الفخض 24 شغما غاسطص افطظ السام أو تفغث بأظه ق

 غمضظعا الضحش سظ المسطعطات بسئإ ظصص شغ المعارد
الئحرغئ والفظغئ.ي

 ظاعرغا، تصع سطى ساتص صطاع الثشاع، الممبض إلى تث
 ضئغر شغ وزارة الثشاع، ظفج المسآولغئ الصاظعظغئ ضأي

 صطاع سمعطغ آخر شغما غاسطص باقطابال لصاظعن الظفاذ إلى
 المسطعطئ. وسطى وزارة الثشاع، طبطعا طبض أي إدارة

 سمعطغئ أخرى، أن تطاجم بافتضام وا�جراءات الاغ غظص
 سطغعا الصاظعن، وق غمضظ لعا أن ترشخ طططإ ظفاذ إلى

 .المسطعطئ إق شغ ظروف اجابظائغئ ظص سطغعا الفخض 24
 ولضظ وزارة الثشاع تطةأ غالئا لتةئ الثشاع سظ افطظ السام
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 سطى طساعى ظحر المسطعطات، سطى غرار بصغئ العزارات، غفاصر
 طعصع وزارة الثشاع لطمسطعطات الاغ ُغفارض أن غظحرعا سطى

 خفتاته، ق جغما شغما غاسطص باجاراتغةغئ العزارة لطسمطغات
 وتصارغرعا المالغئ وا�جراءات المسامثة �برام الخفصات،

 والمحارغات السسضرغئ وغغر السسضرغئ، والمساةثات الماسطصئ
 بصاظعن الظفاذ إلى المسطعطئ طبض المئادرة بظحر تصارغر طراجسئ
 التسابات والاصارغر ا�تخائغئ تعل الثثطات والسمطغات. وبسخ

 المسطعطات المعجعدة سطى المعصع صث تةاوزعا الجطظ، سطى غرار
 المسطعطات الماسطصئ بظحر الصعات والمحارضئ شغ السمطغات

 افطمغئ لتفر السقم، وعغ طسطعطات غمضظ تتغغظعا دون أن
غضعن شغ ذلك أي خطر سطى افطظ السام.ب
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 صث غضعن الظفاذ إلى المسطعطئ شغ صطاع الثشاع أطرا
 طسصثا، ظزرا فعمغئ تتصغص الاعازن بغظ تص الرأي السام

 شغ طاابسئ أداء تضعطاه والسرغئ المحروسئ الاغ تتغط
 بمسائض طتثدة ترتئط بافطظ العذظغ والظزام السام.

 وجسى المحرسعن شغ أظتاء السالط إلى إغةاد تض
 لمسدطئ افطظ العذظغ سظث جظ صعاظغظ الظفاذ إلى

 المسطعطئ، ووضسعا صغعدا وصعاسث خارطئ لطمةاقت الاغ
 ُتسث شغعا جرغئ الئغاظات التضعطغئ طحروسئ، وتمثخ
 ذلك سظ طةمعسئ طظ الممارجات الفدطى واقخائارات

 المعخى بعا لاتثغث اقجابظاءات الحرسغئ.  وسطغه، ظخئ
 سثة صعاظغظ لترغئ المسطعطات والتص شغ الظفاذ إلى

 المسطعطئ سطى إجراءات ُتظّزط الطةعء إلى اقجابظاءات،
 وآلغات الطسظ لثى العغاضض الثارجغئ طبض المتاضط

 والطةان المساصطئ إذا لط غتخض طصثم الططإ سطى الرد
 الحاشغ طظ التضعطئ أو إذا ضان غغر راض سظ اجاثثاطعا

فتث اقجابظاءات

 المئادئ السالمغئ لفطظ الصعطغ والتص شغ المسطعطات  
(طئادئ تحعاظغ): خطعة ظتع تحرغسات أضبر وضعتا

 شغ جظئ 2013، ُوضسئ المئادئ السالمغئ لفطظ الصعطغ
 والتص شغ المسطعطات "بعثف إرحاد المظثرذغظ شغ

 خغاغئ وطراجسئ، أو تطئغص الاحرغسات أو افتضام
 الماسطصئ بسططئ الثولئ شغ تةإ المسطعطات فجئاب

 تاسطص بافطظ الصعطغ أو �ظجال السصعبئ ظاغةئ ا�شخاح
 سظ تطك المسطعطات."  وتحمض عثه المئادئ أجاجا
 السقصئ بغظ "افطظ الصعطغ وترغئ الاسئغر، وتماغئ
  المئطشغظ، والعغاضض الرصابغئ، وا�حراف الصدائغ."
 وبمعجإ طئادئ تحعاظغ وسثد طاجاغث طظ الظخعص

 الثولغئ الماسطصئ بتص الظفاذ إلى المسطعطئ، غةإ أن
 غضعن الطةعء إلى اقجابظاءات شصط قجاثثاطعا سطى

الظتع المظاجإ وسظث الدرورة.ب
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 تسضج عثه افطبطئ بسخ الةعاظإ افجاجغئ الاغ غاسغظ سطى
 التضعطات أن تأخثعا بسغظ اقسائار سظث اتثاذ صرار بالضحش سظ

 المسطعطئ أو تةئعا. زد سطى ذلك، غةإ أن غظص الصاظعن
 بعضعح سطى طساغغر تخظغش المسطعطات سطى أظعا جرغئ أم ق،

 بما شغ ذلك الاظخغص سطى آجال زطظغئ طتثدة لثلك، والحروط
 الاغ غةإ أن تاعشر لاخئح طسطعطئ طا غغر جرغئ، والسططات

 المسآولئ سظ رشع السرغئ سظعا.  وعثا غفرض تثودا إضاشغئ
 لصثرة التضعطات سطى تةإ المسطعطات، وصث غساسث سطى

 تةظإ تعجه العغاضض التضعطغئ ظتع تطئغص طخطتاعا الثاخئ
 .أو المئالشئ شغ تخظغش المسطعطات سطى أظعا جرغئ

المئادرة بظحر المسطعطئ 

 شغ إذار التص شغ الظفاذ إلى المسطعطئ، غاسغظ سطى
 التضعطات أغدا أن تئادل بظحر طسطعطات سطى طعاصسعا .

 وغحمض عثا الحرط وزارات الثشاع شغ عثه الئطثان، وعظاك
 سثة أطبطئ لعزارات دشاع تظحر طسطعطاتعا بثرجات طافاوتئ طظ

 الحفاشغئ، وذلك لامضغظ المعاذظغظ طظ شعط اجاراتغةغئ
 العزارة وأعثاشعا الحاططئ. وشغ تعظج، غظص دلغض إجراءات
 وزارة الثشاع سطى أن التص شغ الظفاذ إلى المسطعطئ غحمض

طئادرة العغاضض المسظغئ بظحر المسطعطئ. ب
 تصعم ضض طظ تضعطئ ظغعزغطظثا وتضعطئ الممطضئ الماتثة

 بالمئادرة بظحر المسطعطات سطى طعاصسعا طبق. وتضحش
 تضعطئ ظغعزغطظثا سطى سثد عائض طظ العبائص تعل طعاضغع
 طاظعسئ، اظطقصا طظ ظفصات الرئغج الاظفغثي واجاراتغةغات
 وزارة الثشاع والاصارغر السظعغئ وخعق إلى وبائص طراجسئ

 السغاجئ اقجاراتغةغئ لطثشاع.  ضما غحمض طعصسعا أتضاطا
 تاسطص بالاساطقت الةثغثة لصعات الثشاع شغ ظغعزغطظثا طع

 الخظاسات الاغ تسمض شغ طةال الثشاع، وتظحر طبق المساغغر
 الاغ تساظث إلغعا العزارة وُتصّغمعا صئض سصث خفصئ طع حرضئ

شغ طةال الثشاع.ب
 ضما تئادر وزارة الثشاع شغ الممطضئ الماتثة بظحر طةمعسئ

 واجسئ طظ المسطعطات، باقجاظاد إلى اجاراتغةغئ الئغاظات
 المفاعتئ الاغ خغشئ لطمساسثة سطى تتصغص أعثاشعا. وغصع

 ظحر طسزط المسطعطات سطى ظتع اجائاصغ وغمضظ اقذقع
 سطغعا سظ ذرغص طعصع وزارة الثشاع، طبق الئغاظات المالغئ

 الماسطصئ با�غرادات والظفصات الماعصسئ أو الفسطغئ،
 والمظاصخات، والخفصات والسصعد. وغحمض ذلك أغدا العبائص

 الماسطصئ بالاشغغرات الاغ تطرأ سطى افجعر، والحآون المالغئ،
 والعثاغا، والدغاشات والسفر والطصاءات جعاء بالظسئئ لطعزراء،

 أو العثاغا والدغاشات الاغ غاطصاعا المسآولعن الضئار وطظ
.غاصطثون طظخإ طساحار خاص

Lorem ipsum
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 وغتاعي طعصع وزارة الثشاع أغدا سطى طسطعطات سظ سقصئ
 العزارة بالحرضات الاغ تسمض شغ طةال الثشاع، تغث ظحرت
 العزارة سطى المعصع طبق جثوق زطظغا غماث طظ 2016 إلى

 2026 لسصعد الخفصات الاغ تساجم العزارة إبراطعا أو
 اجاضمالعا.  وغتاعي ظفج المعصع سطى تفاخغض تاسطص بسصعد

 الثشاع، بما شغعا سثد العظائش الاغ اجُاتثبئ خطإ وزارة
 الثشاع، والمئطس الاصثغري لاضطفئ صطاع الثشاع لطفرد العاتث

طظ داشسغ الدرائإ.س
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 وطسزط المسطعطات الاغ غصع تةئعا باجط افطظ السام، إذا طا
 صّغمظاعا سطى ضعء المخطتئ الساطئ، ظةث أن شغ تةئعا خطرا

 أضئر، جعاء أضان خطرا شعرغا أو طساصئطغا، سطى المخطتئ
 الساطئ. وباسائار ا�خقتات الةارغئ شغ صطاع الثشاع، جُغمّضظ

 تتسغظ الظفاذ إلى المسطعطئ المعاذظغظ طظ شعط وطاابسئ
 الاصثم المترز شغ الصطاع وطظع تاقت الفساد شغ أتث

العغاضض التضعطغئ افضبر غمعضا وتساجغئ.ي

 المئادرة بظحر المسطعطات افجاجغئ سطى طعصع 
وزارةالثشاع

 
 غاسغظ سطى العزارة وضع صعاسث واضتئ ُتتثد ظعسغئ المسطعطات

 الاغ ُغمضظ أن تئادر بظحرعا سطى ظتع اجائاصغ، وغظئشغ أن
 ُتثّرب طعظفغظ طسغظغظ سطى تتغغظ المسطعطات سطى المعصع

.بحضض طظازط، صئض تصثغط ططالإ بحأظعا
 سطى جئغض المبال، ق ظةث شغ المعصع تالغا اقجاراتغةغئ 
 والمغجاظغئ وتصارغر طراجسئ التسابات السظعغئ لطمآجسئ
 السسضرغئ. وطظ حأن ظحر عثه الظعسغئ طظ المسطعطات

 وتتغغظعا بحضض طظازط أن ُغسجز بصئ الرأي السام الاعظسغ شغ
 تتمض وزارة الثشاع طسآولغاعا إزاء طعاذظغعا. ضما جُغثعل
 ذلك لطمعاذظغظ طاابسئ الاصثم الثي ُتترزه العزارة شغ تظفغث

 اقجاراتغةغئ سطى ظتع طّاسص، وغدمظ اضطقع الرأي السام
 والمعاذظغظ بثور شسال شغ الاسرف سطى طثاذر الفساد الاغ

صث تحعب صطاع الثشاع.ب
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