
 الجمهورية التونسية

 
 

 دائرة املحاسبات

 

ثقرير حول  

 رقابة هيئة الحقيقة والكرامة

 

 

 2019أفريل 

 



 هيئة الحقيقة والكرامة
 

من القانون األساس ي  16هيئة الحقيقة والكرامة )في ما يلي الهيئة( بمقتض ى الفصل أحدثت 

)في ما يلي  وتنظيمها واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية 2013ديسمبر  24املؤّرخ في  2013لسنة  53عدد 

ة تتمّتع بالشخصية املعنوية و قانون العدالة اإلنتقالية( و 
ّ
االستقالل اإلداري بهي هيئة عمومية مستقل

ل مهاّمها. واملالي
ّ
والبحث في حاالت عقد جلسات استماع سّرية أو علنية لضحايا االنتهاكات في خاّصة  وتتمث

ديد مسؤوليات أجهزة الدولة واتخاذ إجراءات وجمع املعطيات ورصد االنتهاكات وتحاالختفاء القسري 

إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا ووضع برنامج شامل لجبر الضرر لضحايا االنتهاكات عالوة على 

ت عهدة الهيئة الفترة املمتّدة  وتحقيق املصالحة الوطنية.إصالح املؤسسات و  حفظ الذاكرة الوطنية
ّ
وغط

وُحّددت  .صدور قانون العدالة االنتقاليةتاريخ  2013ديسمبر  24إلى  1955جويلية  األّول من شهر من

قابلة للتمديد مرة واحدة ملّدة  2014ماي  30ابتداء من تاريخ تسمية أعضائها في  بأربع سنوات هامّدة عمل

  .سنة

 

ت الهيئة ضبط نظامها الداخلي بمقتض ى القرار عدد و 
ّ
                        املؤّرخ في 2014لسنة  1تول

 .2014نوفمبر  22

 

ب الهيئة من
ّ
  عضو 15متكّون من  مجلسو  رئاسة وتترك

ّ
ف تّم اختيارهم من قبل املجلس املكل

 تنفيذيمن جهاز ولجنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات ولجنة التحكيم واملصالحة و  بالتشريع

ي ولجنة صة وهي لجنة البحث والتقص ّ متخصّ لجان  4على مكاتب جهوية و  9إدارات مركزية و 8 يشرف على

  .االعتبار و لجنة حفظ الذاكرة الوطنية ولجنة املرأة  جبر الضرر وردّ 

 

 شملت انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد املالي واإلداري  62.000وورد على الهيئة حوالي 
ّ
ملف

  طلب تحكيم ومصالحة. 25.998 منها

 

 19,1  إلى 2014م.د في سنة  2,5من الدولة لفائدة الهيئة من  خّصصةوتطّورت االعتمادات امل

ى  2014الفترة من خالل  م.د. 56,657 قيمتها لتبلغ 2017م.د في سنة 
ّ
وبلغت  .2018جوان إلى غاية موف

 م.د 46,297بقيمة م.د موّزعة بين نفقات التسيير  52,012لمصاريف الفترة القيمة الجملية لنفس خالل 

 .م.د 5,715في حدود   ونفقات االستثمار

 

ملحقا  46متعاقدا و 521موّزعين بين عونا  567عدد األعوان  2017ديسمبر  31وبلغ بتاريخ 

  .خدماتمسدي  109باإلضافة إلى 
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وتنشر الهيئة  .لمؤسساتل للنظام املحاسبييتّم مسك حسابات الهيئة وقوائمها املالية وفقا و 

قوائمها املالية وعند االقتضاء قائمة الهبات أو التبّرعات املمنوحة لها أو العطايا بالّرائد الرسمي 

 .للجمهورية التونسية

 

على أّن الهيئة تخضع إلى رقابة دائرة املحاسبات.  العدالة اإلنتقاليةقانون من  64ونّص الفصل 

ت الّدائرة إجراء 
ّ
شملت الفترة املمتّدة من إحداث الهيئة في سنة مهّمة رقابّية ميدانّية وفي هذا اإلطار تول

 2014من دستور جانفي  117الفصل  ألحكاموذلك طبقا  2018إلى منتصف شهر أكتوبر من سنة  2014

ق بتنظيم دائرة املحاسبات كما تّم تنقيحه خاّصة بالقانون األساس ي  1968لسنة  8لقانون عدد لو 
ّ
املتعل

ق الهيئة في املهّمة إلى النظر في مدى هذه وتهدف . 2008لسنة  3عدد 
ّ
إنجاز املهاّم املنوطة بعهدتها توف

قة بالبحث والتقص ي وبالعناية الفورية والتعويض الوقتي وبالتحكيم وامنها وخاّصة 
ّ
ملصالحة تلك املتعل

  .تصّرفها اإلداري واملالي إحكاممدى وفي  وبإصالح املؤّسسات

 

 الّدائرةقبل تّم إجراء الرقابة باالستئناس باملعايير الرقابية ملنظمة األنتوساي واملعتمدة من و 

عقد جلسة توفيقية  2019جانفي  24كما تّم بتاريخ .  الهيئة وفرتها التيبيانات الوثائق و استنادا على ال

ل النيابة العمومية ورئيستها وبجمعت أعضاء فريق الرقابة وأعضاء من الهيئة 
ّ
الدائرة لدى حضور ممث

 .على التقرير األولي تّوجت بإمضاء محضر جلسة بخصوص ما تّم التوافق في شأنه على ضوء إجابة الهيئة

أن الدائرة رأت مع اإلبقاء على املالحظات التي  عند إعداد هذا التقريرلرد الهيئة بعين االعتبار  ذاألختّم و 

 .أو لغياب املؤيدات الوجاهة الكافية إلى لم ترتق  في شأنهادفوعات الهيئة 

 

ي وبدراسة ملفات  مالحظاتوخلصت املهّمة الرقابية إلى  قت بإجراءات البحث والتقص ّ
ّ
تعل

وبمحدودية امللفات التي تّم النظر فيها في إطار التحكيم واملصالحة  العناية الفورية والتعويض الوقتي

قت بالتصرف  وكذلك التأخير في
ّ
إحالة امللفات على الدوائر املتخصصة.كما تّم الوقوف على إخالالت تعل

  .وبالتصّرف في املمتلكات في امليزانية وفي تنفيذ الشراءاتفي املوارد البشرية و
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 أبرز املالحظات
 

 متطلبات نشاط الهيئة -

 

خمسة عشرة عضوا استقاالت وإعفاءات أعضاء لم يتّم مجلس الهيئة املتكّون من شهد  -

العدالة من قانون  37تعويضهم وسّد الشغور من قبل مجلس نواب الشعب وفق ما جاء بالفصل 

تسعة أعضاء فحسب أي في غياب  تضّم ممارسة مجلس الهيئة ملهاّمه بتركيبة وهو ما نتج عنه  االنتقالية

ل في ثلثي أعضاء مجلس الهيئة.
ّ
ر النصاب القانوني املتمث

ّ
 توف

 

من النظام الداخلي للهيئة الذي  9لتجاوز هذه الوضعية لجأت الهيئة إلى تنقيح الفصل و 

اء املباشرين فعليا لتوفر النصاب القانوني. وتّم رفض نشر التنقيح بالرائد الرسمي اشترط ثلثي األعض

 لعدالة االنتقالية. اقانون من  59للجمهورية التونسية من قبل رئاسة الحكومة لتعارضه مع الفصل 

 

ة اإلجراءات املتعلقة بلجنة حفظ الذاكرة الوطنية ولجنة الفحص الوظيفي  -
ّ
لم يتّم إعداد أدل

ة إجراءات بقية اللجان تجاوز 
ّ
 شهرا. 14         وإصالح املؤسسات وتّم تسجيل تأخير في املصادقة على أدل

 

 البحث والتقص ي  -

 

واجهت فرق االستماع صعوبات في تحديد االنتهاكات أو تكييف أشكال التجاوز نتيجة للخلط  -

ر سلبا على دقة صداقية غير ذات مالعتماد وثائق  وأفي املفاهيم 
ّ
إعادة تصنيف وأّدى إلى  املعطياتمّما أث

وانخفض هذا العدد إلى  2016ملف من "ضحية" إلى "يتطلب مزيدا من التحري" في سنة صاحب  3449

 . 2018أفريل  في موفى  122

 

مطالب الطعن في قرارات الرفض النهائي لصفة البّت في  2018لم يتّم إلى حدود أكتوبر  -

 .2017رغم الشروع في قبولها منذ أفريل  مطلب 278البالغ عددها  الضحية

 

ي والحفظ والرفض إلى ارتف -
ّ
 26قرار تّم إصدارها في فترة وجيزة من  17496ع عدد قرارات التخل

ن أصحاب هذه القرارات من آجال كافية للطعن أمام الهيئة.مما  2018ديسمبر  31إلى 
ّ
 ال يمك

  

 

 العناية الفورية والتعويض الوقتي -     



4 
 

 

 2016و 2015رصدت الدولة اعتمادات للعناية الفورية والتعويض الوقتي بعنوان سنتي  -

  2018م.د. منها إلى غاية منتصف ماي  3,043م.د تّم استهالك مبلغ  3,5بقيمة 

 

للّنظر في مطالب املساعدات  بالتوازي مع وجود وحدة العناية الفورية تّم إحداث لجنة وقتية -

 وذلك  1000والتي بلغت  2016سبتمبر 15 لة الواردة إلى حدوداالجتماعية املستعج
ّ
دون إجراء بحث ملف

  . ميداني للتأكد من توفر شروط االنتفاع

 

بعنوان مساعدات أ.د  277 بقيمة مالية جملية تساوي  قرار 554أصدرت اللجنة الوقتية  -

 هاّم متنافرة. ملاقتراحها وإمضاؤها من قبل رئيس اللجنة وهو ما ُيعتبر جمعا قرارا تّم  469منها  اجتماعية

 

تم إصدار قرارات عناية فورية ألصحاب ملفات ليس لهم صفة الضحية أو بناءا على اتفاق  -

 مع رئيسة الهيئة أو تم تغيير الصفة في شأنهم من "ضحية " إلى " يتطلب مزيد من التحري ".

 

ر صفة الضحّية لدى أصحابها  2018بلغ في سبتمبر  -
ّ
ملفات انتفعوا  7عدد امللّفات التي ال تتوف

قت بثالث 14,408أ.د منها  18,928بما جملته 
ّ
ملفات صدر في شأنها قرارات رفض نهائي لصفة  ةأ.د تعل

 الضحية.

 

 التحكيم واملصالحة -

 

ت التي تّمت دراستها من قبل لجنة التحكيم امللفا نسبة 2018لم تتجاوز إلى غاية شهر أوت  -

 .ملف( 25.998) من جملة امللفات الواردة على الهيئة في هذا املجال%  12واملصالحة 

 

من %  0,3أي ما نسبته قرارات تحكيمية نهائية  9إصدار سوى  2018إلى غاية أكتوبر لم يتّم  -

 واملصالحة.جملة امللفات املدروسة واملقبولة للتحكيم 

 

على التحّري في وضعيات تضارب املصالح حيث تّم تسجيل  لم تحرص الهيئة بالقدر الكافي -

من قانون العدالة االنتقالية الذي نّص على  62تأخير في البّت في مطالب التجريح وذلك خالفا للفصل 

 البّت في مطالب التجريح في غضون أسبوع من تقديمها.

 

قة بالفساد املالي سوى في لم تصادق الهيئة على منهجية تقييم  -       
ّ
االنتهاكات في امللّفات التحكيمية املتعل
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 .2018ماي  22

 

  في املوارد البشريةالتصّرف  -

 

-  
ّ
ر النصاب القانونيفي غياب إعفاء ثالثة من أعضائه ى مجلس الهيئة تول

ّ
تّم علما بأنه  توف

 تنفيذ األحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية الهيئةتتول كما لم ملّفاتهم. تعهده بإيقافهم عن النشاط قبل 

 . لفائدتهم بإيقاف تنفيذ قرارات اإلعفاء

 

من القانون األساس ي للعدالة  37تّم إعفاء عضوين من أجل التغّيب دون عذر تطبيقا للفصل  -

شرعي عن  لم يتّم اتخاذ أي إجراء تأديبي في شأن عضو تغّيب لثمان مرات دون عذر االنتقالية في حين

 .2017جلسات الهيئة خالل سنة 

 

بمناسبة انتهاء على تمتيع األعوان بمنحة استثنائية  2016أوت  16صادق مجلس الهيئة بتاريخ  -

  .لم يتم التنصيص عليها بدليل إجراءات االنتداب أ.د 247,811قبول ملفات الضحايا بمبلغ جملي قدره 

 

وفي لم يتّم احترام قرارات مجلس الهيئة وإجراءات التصّرف في األعوان ومسديي الخدمات  -

تّم استرجاع جزءا منها إثر  دون وجه حّق مّما أّدى إلى صرف مبالغ مالية شؤون أعضاء مجلس الهيئة 

ل الّدائرة. 
ّ
 تدخ

 

ت -
ّ
أ.د  5,161تنزيل مبلغ  بموجبه أبرمت الهيئة عقدا مع جمعّية بعنوان إسداء خدمات تول

غير بالحساب البنكي الشخص ي لرئيس الجمعية عوضا عن الحساب البنكي للجمعية بناءا على تفويض 

 ال يتضّمن إمضاءات أعضاء الجمعية باستثناء رئيس الجمعية. ؤّرخ و م

 

 التصّرف املالي -

 

عب طلب اعتمادات دون اإلفصاح دأبت الهيئة بمناسبة مناقشة ميزانّيتها بمجلس نواب  -
ّ
الش

ر لديها من امليزانيات السابقة
ّ
لم تتجاوز نسبة االستهالك السنوية لالعتمادات . و عن الفائض املتوف

رة باعتبار الفائض
ّ
 . 2017إلى  2015خالل السنوات من %  64 املتوف

على إثر طلبها الحصول م.د  9,1بمبلغ  2017بعنوان تصّرف سنة انتفعت الهيئة بميزانية تكميلية  -        

رة لديها بقيمةدون اإلفصاح على التوظيفات على اعتمادات إضافية وذلك 
ّ
 . م.د 8            املالية املتوف
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عدم لك نتيجة ذأد و  556تحملت الهيئة لكلفة مشطة بخصوص جلستي استماع بمبلغ  -

 اعتماد آلية التقسيط عند اإلعالن عن طلبات العروض.و عدم إحكام تحديد الحاجيات 

 

من املبلغ األصلي للعقد. وتّم توجيه  %180 و %72أبرمت الهيئة مالحق تراوحت نسبتها بين  -

ظيم الجلسات الطلب من خالل ذكر العالمات التجارية في كراس الشروط الخاّص باالتفاقية اإلطارية لتن

 فضال عن عدم تحديد قيمة الخدمات اإلضافية أو طبيعتها. 2017العلنية الخاّصة بسنة 
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I- نشاط الهيئة 

 

بكشف حقيقة االنتهاكات  بدءايتكّون مسار العدالة االنتقالية من جملة من املراحل املتكاملة 

للضحايا سواء املستعجل منه أو الشامل فمساءلة املنتهكين ومحاسبتهم وصوال إلى إصالح  ثّم جبر الّضرر 

 املؤّسسات واملصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة الوطنية.

 

ى الهيئة قبول امللّفات املودعة لديها بصفة مباشرة أو عن طريق املكاتب والوحدات 
ّ
وتتول

 نقلة أو عن بعد. ويتّم فرز امللّفات وتنظيم جلسات استماع سّرية يتّم توثيقها بعد موافقة املعنّيين فياملت

سمعية وبصرية وتحفظ املعطيات في قاعدة البيانات "إفادة". ويتّم التحّري في امللفات واتخاذ  وسائط

لفات حسب طبيعة االنتهاك إلى إجراءات عناية فورية لطالبيها ومسح انتهاكات حقوق اإلنسان وتوزيع امل

لجنة التحكيم واملصالحة ولجنة جبر الضرر ورّد االعتبار وإعداد لوائح اتهام قصد إحالتها على الدوائر 

 القضائية املتخّصصة.

 

قة بنشاط الهيئة من الوقوف على إخالالت شابت أساسا متطلبات 
ّ
ن فحص الجوانب املتعل

ّ
ومك

ي والعناية الفورية والتعويض الوقتي والتحكيم واملصالحة.نشاط الهيئة وأعمال البحث وال  تقص ّ

 

 متطلبات نشاط الهيئة -أ

 

ها تركيز مجلس الهيئة والجهاز اإلداري ومختلف اللجان باإلضافة يتطلب ممارسة الهيئة ملهاّم 

 إلى تنظيم الجوانب اإلجرائية.

 

من قانون  19خمسة عشرة عضوا حسب الفصل مجلس الهيئة املتكّون من  وشهدت تركيبة

ثالثة  و إعفاء (1)أعضاء ةأربعاستقالة  2016نوفمبر  14العدالة االنتقالية منذ بداية نشاطها وإلى حدود 

من  37دون أن يتّم تعويضهم وسّد الشغور من قبل مجلس نواب الشعب وفق ما جاء بالفصل  آخرين

وتجدر  .في عديد املناسبات من قبل الهيئةبالّرغم من مراسلته في الغرض  وذلك العدالة االنتقاليةقانون 

   2016ديسمبر 21في  امؤرخ قد أصدر قرارا رئيس مجلس نواب الشعب أّن اإلشارة إلى 
ّ
  ق بسّد يتعل

ّ
غور الش

 العدالة االنتقاليةلة بفي عضوية هيئة الحقيقة والكرامة لتعويض عضوين في االختصاصات ذات الّص 

  .ذلكدون أن يتّم تجسيم 

                                                           
 2014تّم تعويض إحداهم سنة  (1) 
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مّما حال تسعة أعضاء فحسب  يضّم مجلس الهيئة  أصبح عدم تعويض األعضاء املغادرين وإزاء

ل في ثلثي  دون 
ّ
ر النصاب القانوني املتمث

ّ
من قانون  59طبقا للفصل  عضوا 15البالغ عددهم عضاء األ توف

 . العدالة االنتقالية

 

                       الداخلي بتاريخ هامن نظام 9ولتجاوز هذه الوضعية لجأت الهيئة إلى تنقيح الفصل  

ثلثي األعضاء املباشرين فعليا ليصبح النصاب القانوني الجتماعات املجلس متكّونا من  2016سبتمبر  6

ه  .لعدالة االنتقاليةاانون من ق 59لفصل ل وذلك خالفاعوضا عن ثلثي أعضاء الهيئة 
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن

تنقيح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قبل رئاسة الحكومة لتعارضه مع الهذا تّم رفض نشر 

  .املذكور  الفصل

 

رت هذه الوضعية سلبا على تركيبة اللجان التي انخفضت من خمسة إلى ثالثة أعضاء 
ّ
وأث

ي وإصالح املؤسسات ولجنة التحكيم واملصالحة ومن خمسة أعضاء إلى بالنسبة إلى لجنة الفحص الوظيف

 .نظام الداخلي للهيئةللة خالفُيعّد معضو واحد بالنسبة إلى لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار وهو ما 

 

ى الهيئة القيام باألعمال امن قانون  56للفصل وخالفا 
ّ
لعدالة االنتقالية الذي نّص على أن تتول

ة إجرائية مبسطة لسير أعمالها في أجل 
ّ
لة خاّصة في تركيز إدارة تنفيذية ووضع أدل

ّ
التحضيرية املتمث

أي بتأخير ناهز  2017 في أفريل )1(انتداب املدير التنفيذيتّم  تسمية أعضائهامن تاريخ أقصاه ستة أشهر 

  كما تّم تسجيل لسنتين والنصف.ا
ّ
جان التي أحدثتها الهيئة إجراءاتة تأخير في املصادقة على أدل

ّ
حيث  الل

 14شهرا وتجاوزت  18                  بلغت املّدة الفاصلة بين إحداث لجنة املرأة واملصادقة على دليل إجراءاتها

ي وجبر الضرر ورّد  ة إجراءات  االعتبارشهرا بالنسبة إلى لجنتي البحث والتقص ّ
ّ
عالوة على عدم إنجاز أدل

 لجنة حفظ الذاكرة ولجنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات.  

 

اقتصر حيث  الفحص الوظيفي وإصالح املؤّسسات نشاط لجنةتّم الوقوف على محدودية  كما

حول إصالح املؤّسسة األمنية والقضائية وحول ضمانات عدم تكرار  2018إنجاز بحثين خالل سنة على 

انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل التجارب املقارنة وذلك بالتعاون مع مركز املراقبة الديمقراطية للقوات 

ه تّم تنظيم 
ّ
حة بسويسرا. وتجدر اإلشارة إلى أن

ّ
إلى غاية  2017مارس  6            ورشات عمل بداية من 9املسل

ه لم يتّم توفير ما يفيد استغالل مخرجات هذه الورشات.2018جويلية  12
ّ
 أن

ّ
 ، إال

 

من القانون األساس ي للعدالة االنتقالية الذي ينّص على أّن  68خالفا للفصل على صعيد آخر و 

م عند اختتام أعمالها "كّل وثائقها ومستنداتها إلى 
ّ
األرشيف الوطني أو إلى مؤّسسة مختّصة الهيئة تسل

                                                           
ة املذكورة لكن هذا األخير لم يلتحق ولم تتوّل الهيئة اختيار  2015قامت الهيئة سنة  (1)

ّ
ح للخط

ّ
بمناظرة النتداب مدير تنفيذي تّم على إثرها اختيار مترش

  مترشح آخر من بين بقية الترشحات التي تّم قبولها.
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حدث للغرض"،بح
ُ
 2018جويلية ..... و 2018ماي  31أبرمت الهيئة اتفاقيتين بتاريخ  فظ الذاكرة الوطنية ت

بموجبهما بتسليم  تتعّهدمع كّل من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

قة بشهادات ضحايا التعذيب وضحايا انتهاكات الفساد املالي بعد موافقة األرصدة السمعية البصرية امل
ّ
تعل

  .أصحاب اإلفادات

 

ي -ب  البحث والتقص ّ

 

من النظام الداخلي للهيئة أساسا بالقيام بكل  56 تختّص لجنة البحث والتقص ي وفقا للفصل

حقوق لاألبحاث لفّك منظومة االستبداد والفساد وكشف حقيقتها وباألبحاث حول االنتهاكات الجسيمة 

اإلنسان وبمعرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم وبتحديد هوّية مرتكبي حاالت الوفاة واالختفاء القسري 

 مللفات والعرائض والشكاوى والشهادات.وبالبحث والتقص ي والتحقيق في ا

 

 فادات والتحّريات وتحليل امللفات.اإل شملت  أعمال هذه اللجنة إخالالت وشهدت

 

 إفادات أصحاب امللفات -1

 

ى الهيئة إدراج إفادات أصحاب امللّفات عند عقد جلسات االستماع السرّية 
ّ
بقاعدة بيانات  تتول

سّمى "
ُ
ر  غير أّن  2015أوت  31في نسختها األولى في إفادة" تّم الشروع في استغاللها ت

ّ
هذه النسخة ال توف

لها  تعّددخاّصة في ظّل ذات مصداقية  إحصائيات
ّ
تها باإلضافة إلى بطء التطبيقة وتعط

ّ
األسئلة وعدم دق

اعتماد وإلى   2016-2015في عديد املناسبات خالل الفترة  عليها إلى إدخال تغييرات متتالية ىأدّ املتكّرر مّما 

 الورقية.  النسخ

 

في تحديد االنتهاكات أو تكييف أشكال التجاوز نتيجة للخلط  صعوباتوواجهت فرق االستماع 

ل املصدر 
ّ
رت هذه الوضعية سلبا على دقة املعطيات املستخرجة من اإلفادة باعتبارها تمث

ّ
في املفاهيم. وأث

 وإلحصائيات الهيئة عموما. ولتصنيف الضحايا س ي ألعمال التحّري األسا

 

فين باالستماع  
ّ
قة بتنزيل املعطيات ضمن التطبيقة من قبل األعوان املكل

ّ
ولتفادي األخطاء املتعل

لتأمين عملية  الهيئةعون من  20  تعيين فريق متكّون من 2016خالل شهر أكتوبر تّم  اإلفادات وتلّقي

تواصل تسجيل لم يحل دون ذلك  غير أّن  ،بعد التدقيق فيها شكال ومضمونا مراقبة اإلفادة وختمها

نجزة تباعا من قبل إدارة امل أفضت أعمال التدقيق في جلسات االستماع السّرية وفي اإلفادات حيث أخطاء

إلى  2017جوان  8في بتكليف من مجلسها وأحد أعضاء الهيئة  2017مارس  28الداخلي في  التدقيق
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قة باإلفادة من مستمع إلى آخر وفي نتائج االستماع لنفس  الوقوف على
ّ
اختالفات في إدراج املعطيات املتعل

االنتهاك على غرار االختالف في نقل طلبات صاحب الشهادة وفي تقييم الحالة وفي تنزيل املعطيات  طبيعة

 الخاّصة بالضحية. 

 

قت بعدم ذكر   2017جويلية  11تداول مجلس الهيئة بتاريخ  اإلطاروفي نفس 
ّ
في مسائل تعل

التي تّم إدراجها  املعلومة بصفة دقيقة بالنسبة للوضعية املهنية أو الشريحة العمرية أو املستوى التعليمي

 بصفةنتهاكات اال  عدم تحديد طبيعةعالوة على  مناسبة 2000 بعبارة "غير محّدد" في ما ال يقّل عن

ق بملّفات الفساد املالي في تطبيقة إفادة. و  عدم إدراجمفّصلة و 
ّ
 النقائص املذكورةساهمت معطيات تتعل

ى جويلية  (1)دةإفا 1181التي بلغتغير املختومة في ارتفاع عدد اإلفادات 
ّ
يحول دون وهو ما  2018في موف

 املصداقية الكافية على نتائج الجلسات السّرية.ضفاء إ

 

تّم لم تّتخذ الهيئة التدابير الكافية لحماية امللفات السمعية والبصرية حيث  ،على صعيد آخرو 

من  تّمت استعادتها الحقا  2017آالف جيغابايت في بداية ماي  4تسجيل حالة تلف لتسجيالت بحجم 

 25           سوى بتاريخاقتناء خادم لحفظ التسجيالت السمعية البصرية لم يتّم و  .وسائط خارج الهيئة

 .  2018سبتمبر 

 

 13مجلس الهيئة بتاريخ صادق ورغم حساسّية املعطيات التي سيتّم تخزينها في سياق مّتصل و

 شراء على طلب  2017سبتمبر 
ّ
باعتماد تقنية  ق باقتناء منظومة للحفظ والتخزين اآللي للمعطياتتعل

ى تخزين املعطيات في الخارج سةلدى مؤّس  "(Cloud)كالود سحب التخزين "
ّ
وهو ما ُيعتبر خرقا  تتول

ق باألرشيف  27لفصل ل
ّ
نّص على ضرورة إعالم مؤّسسة األرشيف الوطني بكل الذي من القانون املتعل

. في الغرض وذلك للحصول على ترخيص و نهائيةأ بصفة وقتيةخروج لألرشيف الخاّص من التراب الوطني 

 80واإلعالن عن طلب عروض القتناء خادم جديد الستيعاب  (2)عرضال تجسيم هذا التراجع عن وتّم 

 .2018مارس  23وذلك بتاريخ لدى مزّودين تونسيين تيرابايت 

 

 التحّريات وتحليل امللفات -2
 

قت خاّصة بمصداقية املعطيات التي تّم و 
ّ
اجهت أعمال التحّري وتحليل امللّفات صعوبات تعل

                     ويذكر في هذا الّصدد أّن تقرير نشاط لجنة البحث والتقص ي . بموجبها إسناد صفة الضحّية

ه تّم في مرحلة أولى اعتماد شهادات من عدول إشهاد وشهادات معّرفة باإلمضاء في  2016 لسنة
ّ
أشار إلى أن

سماع الشهود مباشرة لدى وحدة  رت الهيئة على إثر ذلكوقرّ البلديات تبّين الحقا عدم صّحة عدد منها 

                                                           
ص محضر جلسة مجلس الهيئة بتاريخ (1) 

ّ
 .2018جويلية  26ملخ

 .جتمع املدني ووسائل اإلعالمعلى إثر احتجاج الضحايا وامل (2) 
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قت بملفاتإلى وجود  كما تّمت اإلشارةالتحّري. 
ّ
إسناد شهادات عفو ملرتكبي املقاومين و  شهادات محاباة تعل

ملفات بصفة ضحية بدون  ومودع عانتف كما .تفتقر للمصداقية طبّية تسليم اختباراتو  عامّ  جرائم حّق 

انتهاك باعتبارهّن تزّوجن بعد حصول  لم تتعّرضن ألّي  ينوجه حّق على غرار زوجات سجناء سياسيّ 

 قّررت الهيئةوعلى هذا األساس تهم بالضحية. أشخاص لم يلحقهم الضرر باعتبار قرابكذلك و االنتهاك 

 . ال غير ملن ثبت حصول الضرر له الضحيةإسناد صفة  إعادة النظر في

 

ملّفا من "ضحية" إلى "يتطلب  3449إعادة تصنيف أصحاب إلى الصعوبات املذكورة أّدت و 

 في موفى أفريل  122 هذا العدد إلىلينخفض  2016مزيدا من التحري"  في سنة  
ّ
 . 2018ملف

 

ما جملته  2018في سبتمبر  لصفة الضحّية بلغ العدد الجملي لقرارات الّرفض النهائيو 

ه منها مطالب طعن. 278قرار ورد في شأن  4036
ّ
البّت في أّي مطلب  2018م يتّم إلى حدود أكتوبر ل وتبّين أن

 . 2017رغم الشروع في قبولها لدى الهيئة منذ أفريل 

 

ي والحفظ والرفض إلىتّم  في سياق مّتصلو
ّ
               الوقوف على ارتفاع عدد قرارات التخل

أصحاب يحول دون تمكين وهو ما  2018ديسمبر  31إلى  26من تّم إصدارها في فترة وجيزة  (1)قرار 17496

ة ها عضو من مجلسها خاصّ التي يترأّس  الهيئةلجنة الطعون ب أمام هذه القرارات من آجال كافية للطعن

 . (2)2019جانفي  01ابتداءا من أعضائه  امّ على إنهاء مه 2018ديسمبر  31مجلس الهيئة صادق بتاريخ  وأّن 

 

بعة ي والتحليل التي تشمل مختلف املراحل املتّ ولئن تّمت املصادقة على استراتيجية التحرّ 

فإّن الهيئة لم تتوّل  2017جوان  8صة بتاريخ قصد إحالة امللفات على الدوائر القضائية املتخصّ 

قة بإحالة امللفات على 
ّ
م يتّم كما ل. 2018جانفي  25الدوائر سوى بتاريخ هذه املصادقة على املعايير املتعل

مارس  02ملّفا سوى بداية من  24ما جملته  2018امللفات التي بلغ عددها في أكتوبر هذه الشروع في إحالة 

 نوفمبر 13            إصدار قرار لتسمية أعضاء هذه الدوائر من قضاة بتاريخ بالرغم منوذلك  ،(3)2018

ورصد مليون دوالر لفائدة هذه الدوائر لتكوين القضاة في مجال العدالة االنتقالية من قبل  (4)2015

 .2015برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منذ سنة 

 الوقتيالعناية الفورية والتعويض  -ج

 

                                                           
  .معطيات منشورة على موقع واب الهيئة(1) 

  .2018ديسمبر  31الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ  13بمقتض ى القرار عدد  (2)
 .2018ديسمبر  31الئحة اتهام إلى حدود  69تجدر اإلشارة إلى أّن الهيئة أحالت  (3)
 .2017ديسمبر  5تّم تجديد تسميتهم في  (4)
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ر 
ّ
لضحايا وخاّصة كبار السن والنساء واألطفال لالّدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي توف

ة
ّ
عدالة لاقانون من  12للفصل  اطبق واملعوقين وذوي االحتياجات الخاصة واملرض ى والفئات الهش

ويتّم تمتيع أصحاب امللفات االستعجالية بتدخالت بعنوان العناية الفورية والتعويض الوقتي . االنتقالية

ي. إسنادهمعلى إثر   صفة الضحية من قبل لجنة البحث والتقص ّ

 

                  بلغت قيمتها الجملية 2016و 2015بعنوان سنتي  للغرضورصدت الدولة اعتمادات 

 م.د توّز  3,043مبلغ  2018منتصف ماي إلى غاية  م.د ُصرف منها 3,5
ّ
الت ع بين مساعدات اجتماعية وتدخ

 م.د.   0,776م.د و 2,267ة على التوالي بقيمة صحيّ 

 

 لعناية الفوريةل الجوانب اإلجرائية والتنظيمية -1

 

في  اللجنةحرصت  قدو ُعهد إلى لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار النظر في ملفات العناية الفورّية. 

 (1)فترة تعّهدها على إعداد خارطة للخدمات الصّحية واالجتماعية والقانونية باالستعانة بخبراء دوليين

ه تّم العدول عن  مصالح الدولة املختّصة،إلى  قصد توجيه الضحايا، كّل حسب الضرر الحاصل له،
ّ
 أن

ّ
إال

 الهيئة بالعناية الفورية دون اللجوء إلى مصالح الدولة.  تهذا التوّجه وتكّفل

 

 
ّ
ق بتنظيم لجنة جبر الّضرر ورّد االعتبار لم يتّم إحداث وخالفا ملا ورد بدليل اإلجراءات املتعل

 الصادرة عنهاصلب هذه اللجنة وحدة ُيعهد لها دراسة امللفات العاجلة وأخرى لتنفيذ ومتابعة القرارات 

إحداث وحدة تشرف عليها رئاسة  2016ماي  27بتاريخ تّم في املقابل ووالتنسيق مع الهياكل املختّصة. 

بالتالي نقل مجال العناية الفورية والتعويض الوقتي من لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار إلى الهيئة مباشرة و 

 بتنفيذ قرارات العناية الفورية. الوحدة املذكورة فضال عن تكليف مصلحة الشراءات

 

 
ّ
 ت الهيئة إصدار قرارات عناية فورية دون دراسة امللّف وتول

ّ
ذلك و د من احترام املعايير ات والتأك

من قبل رئيسة الهيئة دون الرجوع إلى  2016تّمت املصادقة عليها سنة  21من جملة  قرارات 9 بخصوص

بعد إحداث وحدة العناية أي  2016جويلية  4بتاريخ وصدر  .(2)لجنة جبر الضرر ورّد االعتبار

بناء على اتفاق مبرم وذلك د لكّل منهم  400منتفع من مساعدة اجتماعية بقيمة  15بتمكين  ،قرارالفورية

بعد حصولهم على املساعدة تغيير صفة  و 2017تبّين في سنة  بين رئيسة الهيئة وأصحاب امللّفات املعنّية

ب املزيد من التحّري "إلى  "ضحية"أربعة منهم من 
ّ
سبة لصاحب أحد فيما انتفت صفة الضحية بالن "يتطل

 امللّفات. 

                                                           
 .من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومن املغرب (1)
 .2016تقرير نشاط لجنة جبر الضرر لسنة  (2)
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قة بالزيارة  عناية فورية قرارات في شأن مطالب 8كما تّم إصدار  
ّ
دون إتمام اإلجراءات املتعل

 امليدانية وفي غياب مؤيدات. 

 

حدثت 
ُ
ّنظر لل  2016سبتمبر 16 لجنة وقتية بتاريخوبالتوازي مع وجود وحدة العناية الفورية أ

ل مط 1000في 
ّ
                         باملساعدات االجتماعية املستعجلة والواردة إلى حدود عاجل خاّص لب تدخ

.  1000والتي بلغت  2016(1)سبتمبر  15
ّ
ه يتّم النظر في مطالب  علىاللجنة  هذه قرار تعيين نّص و ملف

ّ
أن

رغم أّن هذا البحث ُيعتبر شرطا  العناية الفورية بناء على وجود صفة ضحية دون إجراء بحث ميداني

. وأفادت الهيئة في هذا الصدد بأّن "اللجنة الوقتية قامت بأبحاث أساسيا لالنتفاع بالعناية الفورية

ل  اجتماعية بناء على مكاملات هاتفية والتي يتم على
ّ
إثرها الطلب من الضحايا أصحاب مطالب التدخ

 ".عن طريق الهاتفتقديم وثائق رسمية تفيد صّحة التصريحات املدلى بها 

 

بعنوان أ.د  277 بقيمة مالية جملية تساوي  قرار 554هذه اللجنة الوقتية  وقد أصدرت

رئيس اللجنة وهو ما ُيعتبر جمعا بين من قبل وإمضاؤها اقتراحها قرارا تّم  469منها  مساعدات اجتماعية

 مهاّم متنافرة ومخالفة ملبدأ الفصل بين جهة االقتراح وجهة املصادقة.

 

"إحالة كل امللفات التي كانت بعهدة اللجنة الوقتية إلى وحدة  2017جانفي 06 ولئن تقّرر بتاريخ

ه لوحظ صدور م (2)"اإلشراف على العناية الفورية والتعويض الوقتي
ّ
قترح قرارات عناية فورية عن فإن

إثر رجوع حواالت دون خالص، وهو ما ال يبّرر  (3)ملّفات في تاريخ الحق 5رئيس اللجنة الوقتية في شأن 

 في الغرض خالفا إلفادة الهيئة.إصدار قرارات جديدة 

 

 والتعويض الوقتي العناية الفوريةقرارات  تنفيذ -2

 

مطلب عناية فورية  6600ما جملته  2018ورد على وحدة العناية الفورية إلى حدود أفريل 

ل العاجل 5056صدر في شأنها 
ّ
  هذه وشملت. قرارا بالتدخ

ّ
 و  ةاالجتماعي تال القرارات التدخ

ّ
 تال التدخ

الت ةالصّحي
ّ
  .اإلدارية والتدخ

من املعايير لتوفير العناية الفورية من قانون العدالة االنتقالية على جملة  12ونّص الفصل 

ين ونساء من مسنّ  كّل فئة والتعويض الوقتي. وتّم على هذا األساس وضع شروط االنتفاع بالنسبة إلى

                                                           
 . 2016سبتمبر  15قرار يتعلق بتعيين لجنة للنظر في مطالب املساعدة االجتماعية املستعجلة إلى حدود تاريخ  (1)
والتعويض الوقتي  قرار إحالة ملفات من اللجنة الوقتية املكلفة بالنظر في مطالب املساعدة االجتماعية املستعجلة إلى وحدة اإلشراف على العناية الفورية (2)

  .2017ي جانف 06في 

 .2017ماي  16أفريل إلى  5خالل الفترة من  (3) 
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  ذوي االحتياجات الخصوصيةوأطفال و 
ّ
 من دليل إجراءات لجنة جبر الضرر  11في الفصل  ةوفئات هش

معايير إسناد وشروط االنتفاع  أحيانا الهيئة لم تحترم أّن غير  ،بالعناية الفورية الخاّص  ورّد االعتبار

ت رئيسة الهيئة بتاريخمن ذلك  ،يل لجنة جبر الضرر ورّد االعتباراملنصوص عليها بدل
ّ
                             تول

أ.د بعنوان العودة  200منتفع بقيمة جملية تساوي  400إصدار قرار جماعي لفائدة  2016سبتمبر  8

من املنتفعين بمنحة العودة املدرسية  3املعايير املعتمدة. وتبّين أّن  إدراجها ضمن  التي لم يتّم  املدرسية

 وليس له أبناء في الكفالة. اُسحبت منهم صفة الضحية وأّن أحدهم كان أعزب

 

ت الهيئة 
ّ
أصحاب ملفات قبل  لفائدةقرار عناية فورية  17إصدار وباإلضافة إلى ذلك، تول

بصفة الحقة على سبيل التسوية خالل م هذه الصفة حيث تّم إسناده ،حصولهم على صفة الضحية

 .2018جوان  06ماي إلى  25من املمتّدة الفترة 

 

 إعادة الّنظر في الصفة إيقاف تنفيذ القرارات الصّ  تقتض يلئن و  
ّ
 أّن  ادرة في شأن امللف

ّ
الهيئة  إال

تاريخ تغيير صفتهم  2017جانفي 30من مودعي امللفات بعد أشخاص عشرة لفائدة  قرار 25تنفيذ قامت ب

أ.د  6,960            . وانتفع أصحاب امللفات املذكورة بما جملتهمن "ضحية" إلى "يتطلب مزيد من التحري"

الت العناية الفورية. 
ّ
 بعنوان تدخ

 

 تّم سحب صفة الضحية عنه 
ّ
 2017فيفري  16بتاريخ نهائيا وتبّين بالنسبة إلى صاحب ملف

ل صّحي في القطاع الخاص خالل شهر أفريل 
ّ
 أ.د. 6,455بما قدره  2016انتفاعه بتدخ

 

ر صفة الضحّية لدى أصحابها 2018بلغ في سبتمبر إجماال و 
ّ
 7              عدد امللّفات التي ال تتوف

قت بثالث ملّف  14,408أ.د منها  18,928انتفعوا بما جملته  ملفات
ّ
ات صدر في شأنها قرارات رفض أ.د تعل

 نهائي.

 

الت العناية وعلى صعيد آخر 
ّ
تبّين أّن اإلجراءات املتبعة من قبل الهيئة بخصوص صرف تدخ

الت ملستحّقيهامن شأنها أن ال تسمح بعلى إخالالت الفورية لم تحل دون الوقوف 
ّ
د من صرف التدخ

ّ
 التأك

ضح 
ّ
، كما متسلسلة اتدخّل طبي أّن أذون الدفع ال تحمل أرقام 106من خالل فحص عّينة من من ذلك ات

د من صرف التدخالت املسؤول وهو ما من شأنه أن  تتضّمن إمضاءمنها ال  12 أّن 
ّ
ال يسمح بالتأك

 ملستحقيها.

 

مضاعفة وفي نفس  لفائدة مستفيدين بصفة حوالة بريدية 30إصدار  2016كما تّم خالل سنة 

 د دون وجه حّق.  1.500التاريخ انتفع ثالثة منهم بمبلغ جملي بقيمة 
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ل اجتماعي خالل سنتي  313أفض ى فحص عّينة من و 
ّ
إلى الوقوف على عدم ، 2017و 2016تدخ

 تدخل اجتماعي 15 باإلضافة إلى تنفيذعلى سبيل التسوية صرف أمر  20وإصدار  أمر صرف 83إمضاء 

تجاوز السقف املضّمن بالقرارات عند فضال عن  أ.د دون اعتماد أوامر صرف 9,200بقيمة جملية قدرها 

 د. 1.500ثالث حاالت بما جملته  سناد املساعدات االجتماعية بالنسبة إلى إ

 

ل في 
ّ
باإلضافة إلى ذلك وبالرجوع إلى املعطيات املحاسبية للهيئة تبّين أّن منتفعا قد استفاد بتدخ

ل وحيد علما وأّن أمر الصرف ووصل 
ّ
مناسبتين في حين أّن تطبيقة العناية الفورية تضّمنت انتفاعه بتدخ

ل قد تضّمنا تشطيبات باملاحي املائي بخص
ّ
قين بهذا التدخ

ّ
م املتعل

ّ
وتّم وص اسم املنتفع والتاريخ. التسل

على الخزينة خلصت إلى إعداد تقرير ُعرض على مجلس الهيئة بتاريخ  من قبل الهيئة إجراء عملّية تدقيق

ت تسديده  6,047              تّم على إثره إصالح األخطاء واسترجاع مبلغ بقيمة  2018ديسمبر  11
ّ
أ.د تول

ه لم يتسّن 2017هيئة منذ نهاية شهر ديسمبر املسؤولة عن الخزينة التي غادرت ال
ّ
التثّبت  للدائرة ، غير أن

 . داخلي جزئيتدقيق  تقريرسوى بخاّصة وأّنها لم تتوّصل  املنقوصةمن قيمة املبالغ 

 

 التحكيم واملصالحة -د

 

في املرحلة  القضاء العدلي إلىآلّية اختيارية لفّض النزاعات دون اللجوء  يالتحكيم واملصالحة ه

بالنظر في العدالة االنتقالية قانون من  45 . وتختّص لجنة التحكيم واملصالحة حسب الفصلالتحكيمية

 ة. وذلك بعد الحصول على موافقة الضحيّ وملفات الفساد املالي مطالب الصلح املتعلقة باالنتهاكات 

 

وتّم في هذا املجال الوقوف على ضعف عدد امللفات التي تّمت دراستها من قبل لجنة التحكيم 

طلب تحكيم  25998ملّفا من جملة  3043ما مجموعه  2018واملصالحة حيث لم يتجاوز إلى غاية أوت 

لم  (1)صالحةاتفاقية مبدئية للتحكيم وامل 21وتّم عقد  .% 12ومصالحة ورد على الهيئة أي ما يناهز نسبة 

أعمال اللجنة ، علما وأّن 2018قرارات تحكيمية نهائية إلى غاية أكتوبر  9يتّم في شأنها إصدار سوى 

  بثالثة أعضاء فحسب.وواصلت أعضاء  5انطلقت بعضوية 

 

رت سلبا على و
ّ
ق بأشغال لجنة التحكيم واملصالحة فقد تّم الوقوف على صعوبات أث

ّ
في ما يتعل

جنة رئيس اللجنة املصادقة على التقرير السنوي حسن سير أعمالها من ذلك رفض نائب 
ّ
لسنة               لل

ال 2017  سبتمبر 07 املنعقدة بتاريخمحضر الجلسة وعلى  2016
ّ
ة في بعض أعمال غياب الشفافيب متعل

 لاللجنة هذه 
ّ
الع على التسجيالت عدم إعالمه ببعض اللقاءات مع مرتكبي االنتهاكات وعدم تمكينه من االط

                                                           
 بالفساد المالي. 14اتفاقيات متعلّقة بحقوق اإلنسان و 7 (1) 
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ة. وقد بّرر رئيس اللجنة ذلك بأّن هذه االستماعات لم تتّم بحضور كافة األعضاء وأّن السمعية والبصريّ 

 لدى رئيسة الهيئة.  متواجدة النسخة الخاّم لتسجيل أحد مرتكبي االنتهاك
 

، لم تحرص الهيئة بالقدر الكافي على التحّري في وضعيات تضارب املصالح التي على صعيد آخرو 

شابت أعمال لجنة التحكيم واملصالحة حيث تبّين أّنها لم تبّت في مطلبي تجريح تّم تقديمهما من قبل رئيس 

ي عن أحد  2017ماي  26و 2016نوفمبر  3لجنة التحكيم واملصالحة بتاريخ 
ّ
قا على التوالي بالتخل

ّ
تعل

ة ملّفات الفساد املالي واالعتداء على املال العامّ 
ّ
ف العاّم بنزاعات الدولة  امللّفات وكاف

ّ
التي يكون فيها املكل

من قانون العدالة االنتقالية إذ تّمت املصادقة على هذين  62خالفا للفصل  وذلك طرفا في غضون أسبوع

 شهرا. 12شهرا و 18أي بتأخير فاق على التوالي  2018ماي  28ي املطلبين ف
 

 
ّ
رئيس اللجنة املعني أن قّدم طلب استقالة من لجنة التحكيم لقد سبق  هوتجدر اإلشارة إلى أن

نظرا لعالقته السابقة بكاتب الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية  2017جانفي  13واملصالحة بتاريخ 

 أ، غير تم آنذاك
ّ
 .2018أفريل  12من قبل مجلس الهيئة بتاريخ  هذا املطلب رفض هن

 

وقد تبّين أّن رئيس لجنة التحكيم واملصالحة واصل في األثناء مباشرة مهاّمه والتداول في جميع 

بشأنها واملصادقة على  وتقديم مقترحات (1)ملفات التحكيم واملصالحة بما فيها ملّفين موضوع تجريح

 8             واملصالحة قّررت في جلستها بتاريخعلما بأّن لجنة التحكيم  ،دون إمضائها (2)القرارات التحكيمية

جنة املعني بملّفات فساد كبرى. 2018ماي 
ّ
شفافية من  تحّد ومن شأن هذه الوضعية أن  تكليف رئيس الل

 أعمال اللجنة وحياد أعضائها.
 

ناحية أخرى تبّين أّن الهيئة لم تصادق على منهجية تقييم االنتهاكات في امللّفات التحكيمية ومن 

قة بالفساد املالي سوى في 
ّ
ه قد سبق لها أن أصدرت قرارا تحكيميا يخّص 2018ماي  22املتعل

ّ
، علما وأن

على  2018ماي  28بتاريخ  وتجدر اإلشارة إلى أّن مجلس الهيئة قد صادق  .2017جانفي  24الفساد املالي في 

طالب التحكيم بأولوية  واحتفاظطرح قيمة األمالك املصادرة من قيمة األضرار الواجب تعويضها للدولة 

في الدفع حيث تّمت جدولة  التحكيمية بتسهيالتكما انتفع صاحب أحد امللّفات  الشراء ألمالكه املصادرة.

 .(3)2لدولة على أربعة أقساطفائدة االتعويضات ل

له خالل 
ّ
ف العاّم بنزاعات الدولة أو من يمث

ّ
وبخصوص الجلسات التي عقدتها الهيئة مع املكل

قة بما مجموعه  (1)2017و 2015الفترة املمتّدة بين 
ّ
 تحكيم ومصالحة في مجال الفساد  896واملتعل

ّ
ملف

ف العاّم  املالي،
ّ
ه لم يتّم التوّصل إلى أّي اتفاق حول مآل هذه امللّفات وذلك على إثر رفض املكل

ّ
تبّين أن

                                                           
  .2017سبتمبر  07جلسة لجنة التحكيم واملصالحة املؤّرخة في  (1) 
 .2018ماي  8وفي  2017جوان  14جلستي لجنة التحكيم واملصالحة املؤّرخة تباعا في  (2) 

 .2018ي ما 28بتاريخ مجلس الهيئة محضر جلسة ملخص  (3)
 .في حدود ما تّم مّد الدائرة به من معطيات (1) 
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 بداعي عدم كفاية املّؤيدات وعدم اختصاص  394بنزاعات الدولة التحكيم واملصالحة بخصوص 
ّ
ملف

ر سلبا عل
ّ
ى حسن سير أعمال التحكيم الهيئة أو انعدام الصفة، وتأجيل الرّد على بقّية امللّفات وهو ما أث

 واملصالحة.

 

II-  اإلداري واملاليالتصّرف 

 

 إواملالي  اإلداري ف شاب التصرّ 
ّ
في الشراءات وفي وف في املوارد البشرية قت بالتصرّ خالالت تعل

 .املحافظة على املمتلكاتبامليزانية و 

 

 اإلداري التصّرف  -أ

 

 تم الوقوف على نقائص 
ّ
وفي عقود  األعوانعضاء مجلس الهيئة وفي أشؤون ف في بالتصرّ قت تعل

 إسداء الخدمات. 

 

 ف في شؤون أعضاء مجلس الهيئةالتصرّ  -1

 

شهادة في إيقاف صرف مرتب لعضوين من مجلس الهيئة لم يتضمنا  اإلداري امللف  أّن تبين 

لتأجير على ميزانية الهيئة با انتفاعهمات من عدم مّما حال دون التثبّ مسندة من إدارتيهما األصليتين 

مراسلة اإلدارات األصلية للعضوين املعنيين وعلى اثر تدخل الدائرة تولت الهيئة وميزانّية اإلدارة األصلية. 

أحد وطالبت إحدى اإلدارتين تتحصل على رد في الغرض ملّدها بشهادة في إيقاف صرف مرتب غير أنها لم 

  بإرجاع مبالغ صرفت له على غير ينعضو ال
ّ
د  2760,810إيداع مبلغ بقيمة ى العضو اآلخر وجه حق وتول

بخزينة الّدولة بعنوان األجور التي انتفع بها من إدارته األصلية خالل مباشرته  2015أكتوبر  09بتاريخ 

  بالهيئة.

 

 2014جوان  1دون وجه حق خالل الفترة الفاصلة بين  بتأجيرانتفع عضو  اإلطاروفي نفس 

و ذلك دون أن تتم تسوية وضعيته  تاريخ مباشرته الفعلية صلب الهيئة 2014جويلية  26تاريخ تسميته و

 من إدارته األصلية خالل الفترة املذكورة. بتأجيرعلما بأنه قد انتفع 

في اآلن  2014أكتوبر  31إلى   2014 ماي 30كما تّم الوقوف على تأجير عضو خالل الفترة من 

 
ّ
 هبذاته على ميزانية إدارته األصلية وعلى ميزانية الهيئة وذلك بالرغم من أّن شهادة إيقاف صرف مرت

 عدم صرف مرتبات املعني باألمر إلى دعت الهيئة 2014نوفمبر  25 بتاريخالصادرة عن إدارته األصلية 

ت باعتبار أّنهاملذكورة بالنسبة إلى الفترة  
ّ
وقد تبين أّن الهيئة لم تقم  .تهاصرفها له على حساب ميزانيا تول
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ن إدارته األصلية عبتسوية هذه الوضعية معتمدة في ذلك على شهادة إيقاف صرف مرتب ثانية صادرة 

ما يتعارض مع املعلومات ب 2014جوان  1بداية من بإيقاف صرف مرتبه تفيد  2018جويلية  17بتاريخ 

 األولى. املضمنة في الشهادة 

 

  ومن ناحية أخرى،
ّ
 14و                    2015ديسمبر  21 فيى مجلس الهيئة إعفاء ثالثة أعضاء تول

ر النصاب القانوني املتمثل في ثلثي أعضاء 2016أكتوبر 
ّ
قانون من  59الهيئة كما حّدده الفصل  دون توف

وتبعا لذلك تولى قبل عرض ملّفاتهم على مجلس الهيئة.  النشاطعن  همتّم إيقافو  لعدالة االنتقاليةا

أمام أنظار املحكمة اإلدارية التي أصدرت أحكاما في إيقاف  ضّد الهيئة رفع قضايااألعضاء املذكورون 

 أنه لم يتاملتنفيذ قرارات 
ّ
من الدستور التونس ي  111ّم تنفيذ هذه األحكام وهو ما يخالف الفصل جلس إال

"...إّن قرارات توقيف  في رّدها الهيئةوأفادت الذي يحّجر االمتناع عن تنفيذ األحكام دون موجب قانوني. 

من دستور  108التنفيذ الّصادرة عن املحكمة اإلدارّية تعتبر غير دستورّية وفيها خرق ألحكام الفصل 

2014 "... 

 

تبين أّن الهيئة لم تتعاط بنفس الكيفية إزاء أعضاء املجلس حيث  بالرجوع إلى أسباب اإلعفاءو 

عة عن جلسات إعفاء عضوين  تّم 
ّ
من أجل التغّيب دون عذر ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقط

لم يتّم اتخاذ أي  من القانون األساس ي للعدالة االنتقالية في حين 37تطبيقا للفصل  الهيئة في كل سنة

 .2017سنة            خالل  دون عذر شرعي عن جلسات الهيئةلثمان مرات  تغّيبإجراء تأديبي في شأن عضو 

 

 التصّرف في األعوان -2

 

عونا مباشرة دون احترام اإلجراءات  59انتداب  تّم  ،من النظام الداخلي 49خالفا للفصل 

عوان أل  بانتدابات مباشرةقيام ال إمكانية لئن صادق مجلس الهيئة علىو وخاّصة اللجوء إلى التناظر. 

ه دون سواهم املجلسرئيس الهيئة وأعضاء  من قبل الكتابة
ّ
من املديرين ورؤساء املصالح  تمكين تّم  فإن

 مصادقة املجلس.  الحصول على وذلك بقرار من رئيسة الهيئة دون القيام بانتدابات مماثلة 

 

ين بلجنة التحكيم مقرر  4على انتداب  2017سبتمبر  29كما صادق مجلس الهيئة بتاريخ 

ر النصاب القانوني للمجلس حيث  واملصالحة وقاض
ّ
لم درجة ثالثة مشرف على وحدة تحقيق دون توف

من القانون األساس ي للعدالة  59أربعة أعضاء من جملة تسعة وذلك خالفا للفصل ى سو حضر ي

 من النظام الداخلي الذي اعتمدته الهيئة. 9االنتقالية وللفصل 
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 ةجمل عون من 19تسمية   2017ديسمبر  31تولت رئيسة الهيئة إلى حدود  ،على صعيد آخرو 

خالفا للنظام الداخلي للهيئة الذي أسند صالحيات في خطط وظيفية  دون مصادقة املجلس وذلك  53

 اتقرار الغرض بإمضاء تسمية األعوان وتحديد امتيازاتهم ملجلس الهيئة وحّدد مهّمة رئيس الهيئة في 

 جلس.املمصادقة  بعدالتسمية 

 

ه " وأفادت الهيئة في هذا اإلطار 
ّ
 لهيئة من طرف رئيستها تطبيقا لفهم أوليّ تمت التسميات في اأن

... وقد تّم تجاوز هذه  2014نوفمبر  22املؤرخ في  2014لسنة  1من القرار عدد  13ألحكام الفصل 

الوضعية إثر التعّمق في قراءة وفهم الّنصوص القانونية الخاصة بالتسميات واالتفاق بعد التصويت على 

ر فيها طبقا لتنظيم هيكلي إلغاء التسميات في الخطط الوظيفية وكل االمتيازات املتعلقة بها وإعادة النظ

 يصادق عليه املجلس ويعده املدير التنفيذي". 

 

وبالّرغم من التنصيص صراحة خالل مجلس الهيئة على إلغاء التسميات في الخطط الوظيفّية 

 أ.د. 69,376 والبالغة قيمتها  عونا بعنوان التسميات املذكورة 19االمتيازات التي انتفع بها  يتم استرجاعم ل

 

على  االخطط الوظيفية بناء هذه إعادة التسمية فيب املتعلق رغم قرار املجلسو الوة على ذلك عو 

ماي  1          بصفة رجعية بداية من اعون 12تمت إعادة تسمية  صادق عليهم للهيئة شامل تنظيم هيكلي

أ.د بعنوان  15,962دون أن ينّص قرار املجلس على ذلك وهو ما أّدى إلى صرف مبلغ بقيمة    2017

 امتيازات وظيفية دون وجه حّق.

 

بمنحة  الهيئة أعوانتمتيع  على 2016أوت  16بتاريخ فضال عن ذلك صادق مجلس الهيئة 

غير منصوص عليها بدليل أ.د  247,811استثنائية بمناسبة انتهاء قبول ملفات الضحايا بمبلغ جملي قدره 

 إجراءات انتداب األعوان الذي ضبط مختلف االمتيازات الراجعة لهم.

 

على و  (1)الصندوق االجتماعي قبل املصادقة على إحداثه صرف مبالغ علىتّم وعلى صعيد آخر 

الت االجتماعية بأكثر من سّتة أشهرتركيبة 
ّ
بلغت القيمة الجملّية للتدخالت التي تّم قد و  ،(2)لجنة التدخ

 أ.د.  116,397تنفيذها قبل املصادقة على إحداث الصندوق 

 

 التصّرف في عقود إسداء الخدمات -3

 

                                                           
  .2016في حين تفعيله كان منذ بداية سنة  2016جوان  30تّمت املصادقة على إحداث الصندوق في  (1)

  .2016جويلية  16تّمت املصادقة على تركيبة اللجنة بتاريخ (2) 
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ت الهيئة إبرام عقود إسداء خدمات خّصت الدراسات واالستشارات القانونية عالوة على 
ّ
تول

قت عقود 
ّ
لت أساسا في التعريف بنشاط الهيئة ومساعدة الوحدات املتنقلة أخرى تعل

ّ
بمهاّم محددة تمث

 هذه العقود إخالالت خّصت إجراءات التعاقد نتج عنها صرف مبالغ دون وجه حق.وشابت للقيام بمهاّمها. 

 

 عقود إسداء خدمات واستشارات قانونية -3-1

 

إبرام طارها اإلداري إلى جانب اإللحاق و عقود إسداء خدمات لتركيز إ إبراماعتمدت الهيئة 

العدد الجملي ملسديي  2017إلى موفى ديسمبر  2015أفريل  13عقود محّددة املّدة، وبلغ خالل الفترة من 

 محاميا. 101منهم  109الخدمات 

 

ت الهيئة في في هذا  و
ّ
تغيير عقود انتداب املحامين خالل فترة  2016ديسمبر شهر اإلطار تول

بالرغم من أّن  من انتداب للعمل صلب الهيئة كامل الوقت إلى عقود إسداء خدمات 2016 -2015

 الهيئة كعون متفرغ بصفة مسترسلة. اثر مناظرة على أساس ممارسة العمل صلب  انتدابهم تّم 
 

وباإلضافة إلى ذلك أبرمت هذه العقود بمفعول رجعي ملدة بلغت أحيانا سنة كاملة و نصت على 

تأجير بحساب ساعات العمل الفعلي مما نتج عنه صرف مبالغ إضافية بعنوان فارق التأجير بين  صيغة

اثر احتساب ثمانية ساعات عمل  أ.د 33,986أ.د فضال عن صرفها  119,269العقد األّول والثاني بلغت 

 ساعات يوميا خالل فترة العمل بنظام الحصة الواحدة. (3)6,5 عوضا عن فعلي

 

بين تعلقت بفترات تراوحت  إمضاء خمسة عقود على سبيل التسوية 2017كما تّم خالل سنة 

أ.د  قبل إمضاء العقد باإلضافة إلى إسناد  19,258شهر وأربعة أشهر تّم خاللها صرف ما مجموعه 

تفع بها ثمانية مسديي خدمات دون التنصيص على ذلك في أ.د ان  8,050تسبقات على األتعاب بقيمة 

 العقود.

 

، 2016و 2015  لسنتيحسابات مراقب  صادق مجلس الهيئة على تعيين ،على صعيد آخرو 

لعدالة االنتقالّية امن قانون  64وذلك خالفا للفصل  بهذه املهمة 2014 بالرغم من تكليفه خالل سنة

ذي نّص على أن ال 
ّ
 2018كما لم يتّم إلى غاية سبتمبر  تتجاوز فترة التعيين سنتين غير قابلة للتجديد.ال

من النظام  7الفصل  وهو ما يخالف 2017تقديم تقرير مراقب الحسابات حول القوائم املالية لسنة 

اه الداخلي الذي نّص على أن يتولى مجلس الهيئة املصادقة على الحسابات املالية السنوية في أجل أقص

 أفريل من السنة املوالية. 30

                                                           
 .دون اعتبار نظام الحصة الواحدة بشهر رمضان (3)
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 محّددة عقود إسداء خدمات للقيام بمهامّ  -3-2

 

ت الهيئة إبرام عقود إسداء خدمات مع عدد من مسديي الخدمات بهدف التعريف بمهام 
ّ
تول

 الضحايا على إيداع ملفاتهم وتسهيل عمل الوحدات املتنقلة عالوة على تكوين ملفات 
ّ
الحاالت الهيئة وحث

ما  2017وبلغت القيمة الجملية لهذه العقود إلى موفى ديسمبر  االستعجالية والقيام ببعض املهاّم األخرى.

 .د.أ 190,017جملته 

 

من النظام الداخلي الذي ينّص على ضرورة مصادقة مجلس الهيئة على  7وخالفا للفصل 

القرارات الخاّصة بانتداب إطارات الهيئة وأعوانها واملتعاونين معها وضبط أجورهم وامتيازاتهم تّم إمضاء 

عرضها عقود إسداء خدمات وتحديد االمتيازات املاّدية والعينّية املتعلقة بها دون اللجوء إلى التناظر ودون 

 على مجلس الهيئة للمصادقة. 

 

هو ما من شأنه أن عقدي إسداء خدمات مع صاحبي ملفات ضحايا بالهيئة و إبرام  كذلك وتّم 

إمكانية استغالل مسديي الخدمات املذكورين لصفتيهما لالنتفاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة يتسبب في 

 12إلى  2016سبتمبر  08د خالل الفترة من 1724بمبلغ مالي قدره  أحدهما انتفعقد بمنفعة ذاتّية. و 

مارس  15خالل الفترة من علما بأنه قد تقاض ى   (1)بعنوان العناية الفورية بصفته ضحّية 2017سبتمبر 

بسيارة وبخالص مصاريف  وتمتعبعنوان إسداء خدمات  أ.د 14,694 بما قيمته 2016ديسمبر  31إلى 

الطريق السيارة وذلك في غياب الوثائق  عبور  د بعنوان معاليم752أ.د منها  7,150القيام بمهّمة بمبلغ 

 املثبتة للنفقات.

استغالل صفته لالنتفاع  (1)وتجدر اإلشارة إلى أّن مسدي الخدمات املذكور تعلقت به شبهة

ه كان من األحرى على الشاكي تقديم من قيمة التدخل العاجل للضحايا   %5بنسبة 
ّ
وجاء في رّد الهيئة أن

 دعوى لدى القضاء وليس للهيئة.

 

 ثانبعقد إسداء خدمات باسمه الشخص ي وبعقد  انتفع مسدي خدمات ،من ناحية أخرى و 

وأفضت هذه الوضعية إلى تغطية  2016سنة خالل أ.د  35,423بصفته رئيس جمعّية بمبلغ جملي قدره 

كما قامت الهيئة بتنزيل ما  في اآلن ذاته بالعقدين املذكورين 2016ديسمبر  16نوفمبر إلى  1الفترة من 

بالحساب البنكي الشخص ي  2017جويلية  12إلى  2016جويلية  4أ.د خالل الفترة من  5,161قيمته 

ّن ذلك قد تم بناءا ولئن أفادت الهيئة أ  .ملسدي الخدمات املذكور  عوضا عن الحساب البنكي للجمعية

                                                           
 تّم إصدارها بتاريخ  17د صدر في شأنها قرار غير مصادق عليه من قبل رئيس وحدة العناية الفورية في إطار قائمة اسمّية ضّمت  500منها  (1) 

ّ
 8مودع ملف

 .2016سبتمبر 

 .2017جانفي  10محضر سماع أحد الضحايا قام به رئيس ومساعد وحدة التدقيق بلجنة البحث والتقص ي بتاريخ (1) 
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نظرا لعدم تضمنها لتاريخ  اعتماد الوثيقة املقدمة للدائرة على  تفويض من الجمعية إال انه ال يمكن

الجمعية باستثناء توقيع رئيس الجمعية الذي انتفع باملبالغ املذكورة وهو ما قد يخفي  أعضاءإمضاءات و 

 شبهة االستيالء على هذه املبالغ.

 

مسدي الخدمات املذكور سوى  املوضوعة على ذّمةالسيارة الهيئة م تسترجع ل ،عالوة على ذلك

 تاريخ نهاية العقد. 2016ديسمبر  16عوضا عن  2017فيفري  1في 

 

بإنجاز برنامج عمل يتّم ي الخدمات ينّصت جّل العقود املبرمة على التزام مسدفي سياق متصل و

ه لم يتبين ما يفيد وجود هذا البرنامج  متابعته
ّ
برم بين الهيئة وذلك باستثناء عقد ممن طرف الهيئة غير أن

 وإحدى الجمعيات.

 

بعد أّن تم صرف نفقات في  عقدا على سبيل التسوية 12عالوة على ذلك تّم إبرام ما عدده 

 أ.د.  38 الغرض بحوالي

 

 التصرف املالي -ب
 

 املحافظة على املمتلكات.ف في امليزانية وفي الشراءات و شملت التصرّ قائص تم الوقوف على ن
 

 التصّرف في امليزانية  -1  
 

ة تتكّون أساسا من االعتمادات املخصّصة سنويا من ميزانية تتمّتع 
ّ
الهيئة بميزانية مستقل

هبات عينّية تّم منحها من قبل من الدولة موّزعة إلى اعتمادات مخّصصة للتسيير وأخرى لالستثمار و 

ل أساسا في 
ّ
التوظيفات املالية.  مواردالبرنامج االنمائي لألمم املتحدة باإلضافة إلى موارد أخرى تتمث

م.د تّم تحويلها للهيئة  3,5ورصدت الدولة اعتمادات بعنوان العناية الفورية والتعويض الوقتي بمبلغ 

 .(1)2016خالل سنة 

 

لالعتمادات املحالة من القيمة الجملية  2018إلى جوان  2014من جوان  بلغت خالل الفترةو 

إلى  2014كما تحّصلت الهيئة خالل الفترة من م.د.  52,012 النفقاتبلغ مجموع  وم.د.  56,657 الدولة

 م.د.  1,243 على هبات ومنح بقيمة 2016

 

                                                           
 خالل سنة  2015م.د تّم رصده بقانون املالية التكميلي لسنة  1,5منه مبلغ  (1)

ّ
 .2016لم يتّم صرفه للهيئة إال
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التدابير الكافية إلحكام التصّرف في ميزانيتها حيث لم  تبّين في هذا اإلطار أّن الهيئة لم تّتخذو 

ق بإعداد امليزانية ومتابعة تنفيذها وضعتتوّل 
ّ
من قبل املدير  هاإعدادوالتي يتّم  إجراءات مكتوبة تتعل

مختلف  تحديد دقيق لحاجياتاإلداري واملالي باالعتماد على املعطيات املحاسبية للسنة السابقة في غياب 

ق باملعّدات اإلعالمية  مّما أّدى إلى اإلدارات
ّ
% في  321بحوالي تجاوز بعض بنود امليزانية خاّصة في ما يتعل

 .2017% في سنة  406و 2016سنة 

 

             أمام  مشروع امليزانية عرضعلى الذي ينّص من النظام الداخلي  85 لفصلخالفا لو 

 9             بتاريخ 2017مشروع ميزانية تّمت املصادقة على سنة  كّل  جوان من 30قبل تاريخ  مجلس الهيئة

عند مناقشة  2016 اعتماد مشروع ميزانّية سنة أي بتأخير فاق الشهرين وهو ما أّدى إلى  2016 سبتمبر

 .(2)مجلس نواب الشعبأمام  2017ميزانية 

 

عب  بمناسبة مناقشة ميزانّيتهاودأبت الهيئة 
ّ
اإلفصاح عن الفائض  على عدمبمجلس نواب الش

ر لديها من امليزانيات السابقة
ّ
 تسجيل فائض سنوي في مستوى السيولة. وأفضت هذه الوضعّية إلى املتوف

ى كّل سنة تباعا  2017و 2016و 2015خالل سنوات  وما يعادلها
ّ
م.د  8م.د و 5,5حيث تجاوزت في موف

رة باعتبار الفائضل السنوية ستهالكاال نسبة  علما بأّن  م.د 7,5و
ّ
خالل %  64 لم تتجاوز  العتمادات املتوف

 الفترة املذكورة. 

 

ر توظيفات مالية جارية بحوالي 
ّ
ت الهيئة طلب  ،م.د 8عالوة على ذلك وبالّرغم من توف

ّ
تول

التوظيفات هذه قيمة ن دون اإلفصاح علدى وزارة املالية  2017أفريل  19 اعتمادات إضافية بتاريخ

الهيئة  أفادتم.د. ولئن  9,1بمبلغ  2017ميزانية تكميلية بعنوان تصّرف سنة  وتحّصلت تبعا لذلك على 

قامت عند طلب استكمال االعتمادات بمّد وزارة املالية بوضعية في االعتمادات املتوفرة والتعهدات  هاأنّ ب

 أّن املعطيات التي تّم تضمينها 
ّ
رت نّصت علىاملراسلة باملرتقبة إال

ّ
ىم.د خالل  2,868 لىالهيئة ع وف

ّ
شهر  موف

 .م.د 8 في حين بلغت في نفس التاريخ قيمة التوظيفات املالية الجارية للهيئة حوالي 2017 جوان

 

 وُيعتبر التصّرف على هذا النحو إخالال بمبدأ الشفافية في مسار إعداد ومناقشة امليزانية.

 

ر لديها عن طريق من ناحية أخرى، و 
ّ
ت الهيئة توظيف جزء من فائض السيولة املتوف

ّ
تول

خالل الفترة من مارس إلى نوفمبر  تفعيل املنافسةب تقملم بنكية غير أّنها استشارات لدى مؤسسات 

التي تّم اختيارها في سنة  لدى نفس املؤّسسة البنكية 2018كما تّمت مواصلة التوظيف خالل سنة . 2015

                                                           
ص محضر الجلسة العاّمة للهيئة بتاريخ  (2) 

ّ
  2016ديسمبر  23ملخ
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 8و                 م.د  1وتراوحت املبالغ الشهرية التي تّم توظيفها بين تفعيل املنافسة من جديد  دون  2017

 م.د.

 

ر سيولة هاّمة 
ّ
رة لديها فقد تّم الوقوف على توف

ّ
ولئن حرصت الهيئة على توظيف السيولة املتوف

يف جزء منها وتحقيق موارد إضافية حيث بلغ املعّدل السنوي في الحساب البنكي كان باإلمكان توظ

م.د  6,789و 2016م.د خالل سنة  3,024للرصيد البنكي لحساب تصّرف الهيئة في نهاية كّل شهر حوالي 

 .2017خالل سنة 

 

 الشـراءات -2

 

               ما جملته 2017-2014بلغت القيمة الجملية لشراءات الهيئة املنجزة خالل الفترة 

           د. وتنجز الهيئة شراءاتها طبقا لدليل إجراءاتها عن طريق طلب عروض إذا تجاوز مبلغها.م 16,017

 أ.د. 50

 

ق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها  2013لسنة  53ولم ينّص القانون األساس ي عدد 
ّ
املتعل

راءات العمومّية 
ّ
مة للش

ّ
ه صراحة على خضوع الهيئة للّنصوص القانونّية املنظ

ّ
 إبرامنّص على غير أن

فافّية.
ّ
 صفقاتها وفقا ملبادئ املنافسة واملساواة والش

 

قت أساسا بعدم إحكام تحديد الحاجيات  
ّ
تفعيل  محدوديةوبوتّم الوقوف على إخالالت تعل

 .املنافسة
 

 

 

 

 تحديد الحاجيات -2-1
 

راءات  8خالفا للفصل 
ّ
ط تقديري سنوي للش

ّ
راءات لم تتوّل الهيئة إعداد مخط

ّ
من دليل الش

واقتصرت أثناء إعدادها ملشروع ميزانّيتها على  ّدد طرق إبرامها ورزنامة تنفيذهايضبط حاجياتها ويح

، وهو ما ضبط مبالغ تقديرية لشراءاتها موّزعة بين نفقات تسيير ونفقات استثمار حسب تبويب امليزانّية

 من شأنه أن يحول دون حسن التصّرف في الشراءات.

 

مت الهيئة في إطار عقد الجلسات العلنية لضحايا االنتهاكات، و
ّ
ستماع علنية جلسة ا 14نظ

ه لوحظ عدم إحكام تحديد الحاجيات في الغرض واختيار صيغة التعاقد 2018-2016 فترة خالل
ّ
، غير أن
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بالنسبة إلى الجلستين األولى  أ.د 556,053 منالجلسات  الكلفة الجملية لهذه مع املزّودين حيث تراجعت 

 أ.د بالنسبة إلى الجلسات املوالية 100 وإلى الثالثة والرابعةأ.د بالنسبة إلى الجلستين  253,579 إلىوالثانية 

ولئن بّررت الهيئة في إجابتها  وذلك إثر اعتماد الهيئة آللية التقسيط عند اإلعالن عن طلبات العروض.

واملصاريف  بأهمية الحدث والضيوف املشاركين وبكلفة كراء الفضاء والثانية ارتفاع كلفة الجلسة األولى

ال تبّرر الفوارق الهاّمة في الكلفة بين الجلستين األولى و   أ.د 115لم تتجاوز كلفتها هذه النفقات فإّن  األمنية

 والثانية والجلسات التي تلتها.

 

تجاوز مبلغها قيمة العقد األصلي بنسبة  مالحقأحيانا إلى إبرام الهيئة  من ناحية أخرى لجأتو 

أ.د  83,780باستشارة اقتناء آالت التصوير إلى هاّمة دون إعادة تفعيل املنافسة حيث وصلت قيمة امللحق 

ل 
ّ
ق باقتناء  أ.د بالنسبة إلى طلب العروض 212,487% من مبلغ االستشارة األصلي و 181أي ما يمث

ّ
املتعل

ل أي ما ي 2016حواسيب في سنة 
ّ
هذه ولئن بّررت الهيئة اللجوء إلى إبرام  % من املبلغ األصلي. 72مث

ه لم يتبّين للدائرة ما يفيد ذلك.املالحق بالصبغة االستعجالية 
ّ
 فإن

 

 تفعيل املنافسة -2-2

 

ق ب بخصوص
ّ
 ،دعائية للمشاركة في جلسات االستماع العلنيةالحملة الطلب العروض املتعل

ى وحيد عرضورد على الهيئة 
ّ
. وتبّين أّن العقد الجلساتهذه تنظيم  الحقا من قبل نفس املزّود الذي تول

% من ميزانّية شراء  4 على انتفاع املزّود بنسبة قد نّص  2016أكتوبر  24املبرم في الغرض بتاريخ 

فضال عن إمكانية تكليفه بخدمات إضافية دون  امليزانية ضبط حّد أقص ى لهذهدون شهارية اإل  فضاءاتال

ق الجزء األكبر منه  109,154بموجب هذا العقد بمبلغ جملي قدره  املزّودوانتفع . تحديد ثمنها
ّ
أ.د تعل

. اإلشهارفضاء من ميزانية  %4 أ.د بعنوان 15,630أ.د باإلضافة إلى  93,524 بالخدمات اإلضافية بمبلغ

تضخيم قيمة الخدمات  لىإ يؤديلنحو إخالال بمبدأ الشفافية ومن شأنه أن وُيعتبر التصّرف على هذا ا

 املنجزة خاّصة في غياب تحديد كلفة تقديرية لهذه الخدمات من قبل الهيئة.

ت الهيئة  ،2016ديسمبر  17و 16تنظيم جلستي االستماع العلنية بتاريخ ب في ما يتعلقو
ّ
تول

من دليل إجراءات الشراءات الذي  6 خالفا للفصلذلك و القيام باستشارة عوضا عن إجراء طلب عروض 

ه سبق أ.د 50الشراءات التي يتجاوز مبلغها  بخصوصعروض  طلب ضرورة إجراءنّص على 
ّ
، علما وأن

مت جلستي استماع 
ّ
إسناد تنظيم هاتين الجلستين تّم وفضال عن ذلك  أ.د. 440بكلفة للهيئة أن نظ

ل القانوني 
ّ
 أ.د. 230,835بمبلغ جملي قدره بأقساطها الثالث إلى شركتين لهما نفس املمث
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أبرمت الهيئة في شأنها اتفاقية إطارية مع ثالثة  2017وبخصوص تنظيم الجلسات العلنية لسنة 

قيمة  بلغتو  .في الغرض دون إبرام مالحقمزّودين تبّين أّنها لم تنّص على خدمات إضافية أّمنها املزّودون 

  .أ.د 107,031ما جملته هذه الخدمات اإلضافية 

 

تنظيم فعيل املنافسة لوباإلضافة إلى ذلك واصلت الهيئة العمل بنفس االتفاقية اإلطارية دون ت

ق بتنظيم جلسات  2018جانفي  4جزء من الجلسة العلنية املؤّرخة في 
ّ
بالرغم من أّن هذه االتفاقية تتعل

  .2017االستماع لسنة 

 

روط الخاّص باالتفاقية اإلطارية لتنظيم الجلسات العلنية 
ّ
وفي سياق مّتصل، نّص كّراس الش

وهو ما ُيعتبر التسجيل السمعي البصري الّتجارّية لبعض معّدات  العالمات على 2017الخاّصة بسنة 

  توجيها لطلب العروض وحّدا من املنافسة.

 

 املمتلكات فيالتصّرف  -3

 

ت الهيئة جرد 
ّ
 ،دون إعداد محاضر في الغرض 2017بالنسبة إلى سنة الثابتة  هاأصولتول

من شأنه أن هاّم متنافرة وهو ما ُيعتبر جمعا ملمصلحة املحاسبة باإلضافة إلى تأمين هذه العملّية من قبل 

  .جردال يحّد من مصداقية

 

رة و 
ّ
               فيأفضت عملية مقاربة األصول الثابتة التي تّم جردها مع املعطيات املحاسبية املتوف

 قيمةإعالمية بتجهيزات أ.د منها  50,206 بلغت خام معّدات بقيمةإلى تسجيل نقص في  2017ديسمبر  31

  أ.د. 32,599

 

ق بأسطول السيارات،
ّ
ه وفيما يتعل

ّ
ضح أن

ّ
داخل إقليم تونس استعمال سيارات املصلحة  تّم  ات

 ،من خمس سياراتعينة استهالك الوقود لكما تبين من خالل دراسة  دون اعتماد اإلذن بمأمورية. الكبرى 

 2016من سنة ديسمبر  إعداد أذون بمهّمة خالل شهري نوفمبر و دون  بعنوانها مقتطع وقود 88 صرف

  .من استهالك الوقود من قبل هذه السيارات خالل الفترة املذكورة %47وهو ما يمثل حوالي 

 

مجلس الهيئة املنتفعين أعضاء خمس سيارات على إثر انتهاء مهام كما تبّين عدم إعادة توظيف  

كسيارات وظيفية احتياطية دون ترخيص  وأحيث تّم استعمالها كسيارات مصلحة دون دفتر قيادة بها 

 لالستعمال. 
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بعض ممتلكاتها إلى هياكل عمومية دون الرجوع إلى مصالح وزارة  الهيئة أحالتوعلى صعيد آخر 

ت 
ّ
 شاحنات مهّيأة تابعة لها 5سيارات و 7إحالة  2018إلى حدود منتصف سبتمبر أمالك الدولة حيث تول

ة من التعذيب والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد واملركز الوطني لنقل الدّم إلى كّل من الهيئة الوطنية للوقاي

كما أحالت منقوالت مكاتبها الجهوية والتي تمثلت أساسا في أثاث املكاتب وأجهزة التابع لوزارة الصحة. 

لية اإلدارة الجهوية للعدل بصفاقس وللدوائر الجنائية املتخصصة في العدالة االنتقاإعالمية لكّل من 

ومن شأن هذه الوضعية  واقتصرت إحالة هذه املعّدات على قرارات غير مؤّرخة صادرة عن رئيسة الهيئة.

 توفير الضمانات الكافية للمحافظة على ممتلكات الهيئة.تحول دون أن 
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 هيئة احقيقة ٌالكرامة  رّد
 
حيث م يسبق لتٍنس أن ،الدٌلة التٍنسيةجربة العدالة اانتقالية هي جربة فريدة من نٍعًا ي تاريخ  إّن

ٌذلك ما م يسمح ها بااقتداء بأفضل اممارسات للتصرف هيئات أرست مثل هذا اهيكل مثل هذو امًمة، 
ٌرغم قصر مدة ي بعض اجاات الي عملت فيًا ٌبهاء احلٍل لبهة لبهة.  ااجتًادسبقتًا. ٌهٍ ما فرض عليًا 

ٌاحٍكمة  عًدة اهيئة ٌجسامة امًمة امٍكٍلة إليًا، سعت هيئة احقيقة ٌالكرامة إى إرساء مهاخ من الشفافية
  ي إجراءاها ٌتطبيقاها.الي تطرأ الرشيدة ٌما انفكت تدخل حٍيرات لتجاٌز الهقائص 

  حٍل مد الفريق الرقابي بالٍثائق الضرٌرية
ي إطار طلب ااطاع علُ حاضر جلسات جلس هيئة احقيقة ٌالكرامة، م عقد جلسة عمل مع 
الرئيس اأٌل لدائرة احاسبات ٌحضٍر كامل أعضاء الفريق الرقابي ٌم ااتفاق علُ مكن الفريق الرقابي للدائرة 

عت احاجة لذلك بكراس حاضر من مستخرجات من حاضر اجلسات علُ أن يتم مد الفريق بطلب مهه كلما د
اجلسة الي يٍد التحقق من تفاصيلًا. ٌحتٍِ هذو امستخرجات علُ التهصيصات التالية: تاريخ اجلسة ٌقائمة 

ٌأهم امداٌات ٌميع القرارات امتخذة. ٌقد م فعليا مد الفريق الرقابي  اأعمالاأعضاء احاضرين ٌجدٌل 
  جميع مستخرجات حاضر اجلسات مهذ انطاق أعمال اهيئة إى غاية انتًاء امًمة الرقابية.

ٌمن جًة أخرَ فإن هيئة احقيقة ٌالكرامة تعتر إدارة رقمية كليا ٌتعتمد ي ميع أٌجه أنشطتًا 
ٌعليه م مكن الفريق الرقابي من كلمات عبٍر للٍلٍج إى ميع التطبيقات  .ٌالفهية علُ تطبيقات إعامية اإدارية

  .اإعامية الي تعتمدها اهيئة ٌااطاع علُ كل امعطيات
I- نشاط اهيئة  
  متطلبات نشاط اهيئة - أ

               عضٍا ّم انتخاهم من قبل اجلس الٍطي الّتأسيسي بتاريخ 15يركب جلس اهيئة من 
حاات  3استقاات ٌ 4.ٌقد عرفت تركيبة جلس اهيئة مهذ تسمية أعضائًا ٌإى هاية عًدها 2014ماِ  19

و 09ى أعضاء ٌم يتّم سّد الّشغٍر رغم امراسات العديدة 9إعفاء. ٌبذلك أصبح جلس اهيئة يتكٍن من 
  امٍجًة جلس نٍاب الشعب. 
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من القانٍن اأساسي امتعلقة بسد الشغٍرات هي وجلس  26ٌ 23إن اجًة امطالبة بتطبيق الفصٍل 
من هذا القانٍن فًٍ حمل اهيئة ٌاجب  37عن تطبيق الفصل  أماالشعبو ٌليس هيئة احقيقة ٌالكرامة. نٍاب 

  ي أداء مًامًم طٍال مدة عمل اهيئةو.  ٌأعضاؤهاااستمرار حيث نص علُ ويستمر رئيس اهيئة 
طرحت مسألة الهصاب القانٍني لصّحة أعمال جلس اهيئة جدا قانٍنيا. فقامت اهيئة ي مرحلة 

الهصاب القانٍني أعمال اجلس. إا أن  احتسابارية قصد طلب استشارة حٍل مراسلة احكمة اإدأٌلـُ 
ن و احكمة اإدارية تستشار صصٍ  أتقديم ااستشارة  2016مارس  10احكمة اإدارية رفضت بتاريخ 

شٍرها أٌ مشاريع الهصٍ  اأخرَ ٌبٍجه عام حٍل كافة امٍاضيع الي تقتضي اأحكام التشريعية أٌ الرتيبية م
  الي تعرضًا عليًا احكٍمة إبداء الرأِ فيًا...و.

أمام هذو الٍضعية، قامت اهيئة بطلب استشارات قانٍنية لدَ ختصن ي القانٍن اإدارِ. ٌقد 
أكدت ميع ااستشارات اعتماد اأعضاء امباشرين فعليا احتساب الهصاب ٌعدم احتساب اأعضاء الذين 

  من القانٍن اأساسي ٌبالتاي صّحة أعمال اهيئة. 37العضٍّية ٌفقا مقتضيات الفصل فقدٌا صفة 
 اأعضاءالقضاء يتٍجه اى احتساب الهصاب القانٍني ي امؤسسات اجلسية حضٍر ٌحيث أّن فقه 

من الهظام الداخلي مٍجب قرار صادر  9امباشرين فعليا. قام جلس اهيئة بتٍضيح هذو امسألة ضمن الفصل 
، ٌيهّص هذا الفصل علُ وجتمع جلس اهيئة بدعٍة من رئيسًا أٌ من ثلث أعضائًا 2016سبتمر  09بتاريخ 

  رين فعلياو.اأعضاء امباش ٌا تكٍن اجتماعات اجلس صحيحة إّا حضٍر ثلثي
من القانٍن اأساسي عبارة وثلثي اأعضاءو بشكل مطلق ٌقد أقّرت  59حيث ٌردت ي الفصل 

القاعدة اأصلّية أن عبارات الهص إذا جاءت مطلقة تؤخذ علُ إطاقًا. ٌطاما أن القراءة الي م اعتمادها 
ا تتعارض مع  اعضاء امباشرين فعليا، فإهمن الّهظام الّداخلي ٌالي تهص علُ ثلثي اأ 9لتٍضيح أحكام الفصل 

  من قانٍن العدالة اانتقالية. 59الفصل 
من القانٍن اأساسي للعدالة اانتقالية تهص بصريح العبارة علُ حاات  37ٌما أن أحكام الفصل 
صفة العضٍية علُ اإعفاء أٌ ااستقالة، فإنه نتيجة لذلك ا تهسحب  أٌفقدان العضٍية ٌالي تتمثل ي الٍفاة 

     احاات الثاث امذكٍرة، ٌبالتاي يهطبق مصطلح العضٍية ضرٌرة علُ اأعضاء امباشرين فحسب. 
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قرار راسلت اهيئة رئاسة احكٍمة لطلب نشر القرار امذكٍر بالرائد الرمي للجمًٍرية ذا الٌعما ه
تهظيم مصاح الٍزارة اأٌى ٌالذِ يهص علُ أنه من بن مًام التٍنسية. ٌخافا ما جاء ي اأمر امتعلق بإعادة 

امصاح التابعة مستشار القانٍن ٌالتشريع للحكٍمة وجميع ميع الهصٍ  امعدة للهشر بالرائد الرمي ٌإرساها إى 
رامة لطلب امطبعة الرمية للجمًٍرية التٍنسية قصد رقهًاو، راسلت مصاح رئاسة احكٍمة هيئة احقيقة ٌالك

من القانٍن اأساسي للعدالة  59إعادة الهظر ي القرار امذكٍر أعاو باعتبار تعارض حتٍَ هذا القرار مع الفصل 
  اانتقالية.

لعدالة امن قانٍن  56ٌما أن ٌضع الهظام الداخلي للًيئة هٍ من امًام امٍكلة إليًا مقتضُ الفصل 
الكرامة هي هيئة مستقلة ٌتتمتع بالشخصية امعهٍية ٌااستقال اإدارِ مقتضُ اانتقالية ٌما أن هيئة احقيقة ٌ

من نفس القانٍن، فإن اهيئة بإصدارها هذا القرار، قامت ممارسة سلطة ترتيبية أسهدها ها القانٍن  16الفصل 
  مهه.  63اأساسي ي الفصل 

قرارها  يٌ 2018جٍيلية  24بتاريخ  4102488احكمة اإدارية ي قرارها عدد  أقرتٌمن جًتًا 
عدد ٌ 10اعتمدت شرعية قراراها عدد  لس اهيئة ٌصحة نصاب ج 2019فيفرِ  4بتاريخ  4103320عدد 
  أعضاء. 9قراراها بالركيبة احالية امتكٍنة من  ٌشرعيةيؤكد صحة اعماها  ٌهٍ ما .12

اانتقالية ٌالهظام الداخلي هيئة احقيقة ٌالكرامة نصا علُ ن القانٍن اأساسي للعدالة أبالرغم من ٌ
نشر قراراها بالرائد الرمي للجمًٍرية التٍنسية. إا أن مصاح رئاسة احكٍمة إمتهعت علُ القيام هذا ااجراء 

 :  القانٍني ي عدة مهاسبات من خال
 

 للجمًٍرية التٍنسية.اامتهاع عن نشر قرار إنتخاب رئيسة اهيئة بالرائد الرمي  -

 اامتهاع عن نشر تهظيم ٌطرق تسير اجًاز التهفيذِ هيئة احقيقة ٌالكرامة. -

 اامتهاع عن نشر الهص القانٍني امتعلق بتأجر اأعٍان املحقن لدَ اهيئة. -

 اامتهاع عن نشر القرار اإطارِ العام امتعلق بضبط معاير جر الضرر ٌ رد ااعتبار. -

 ع عن نشر دليل إجراءات جهة التحكيم ٌامصاحة.اامتها -

 .2016ٌ 2015اامتهاع عن نشر القٍائم امالية للًيئة لسهي  -
 .اامتهاع عن نشر قرار التمديد هيئة احقيقة ٌالكرامة -
  .اامتهاع عن نشر القرار امتعلق بإجراءات التصفية -
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من هذو القرارات ي باب ااشًار الرمي  ٌليتسهُ للًيئة التعامل مع الغر، أجرت علُ نشر جزء
  اخا  بالشركات ما كبد اهيئة مصاريف اضافية.
           انطلقت هيئة احقيقة ٌالكرامة ي اإجراءات مهذ  ي خصٍ  انتداب مديرها التهفيذِ

. 2017أفريل  1ريخ . إا أن اهيئة م تتٍصل إى انتداب مدير تهفيذِ ٌمباشرته مًامه إا بتا2014 أٌت شًر
تزامن مهًا  أسباب خارجة ي جزء كبر مهًا عن إرادة اهيئة ٌيعٍد التأخر ي انتداب امدير التهفيذِ أساسا إل

اإعان علُ اانتدابات مع احملة الي كانت تٍاجًًا اهيئة ٌبالتاي خٍف امعهين باأمر من الرشح للخطة ما أدَ 
ٌرٌد ترشحات ا تستجيب للشرٌط ٌاخرة ٌاامكانيات ، ٌهاظر علُ تقديم ترشحاهماى عزٌف امؤهلن للت
  رفض امرشحن امقبٍلن مباشرة مًامًم أٌ التخلي عهًا سريعا أسباب جًلًا اهيئة.، ٌامطلٍبة هذو اخطة

جملة من اأنشطة هدف إى  فقد قامتجهة الفحص الٍظيفي ٌإصاح امؤسسات ٌفيما خص 
ضمانات عدم تكرار انتًاكات حقٍق اإنسان من خال التجارب ٌضع إصاح امؤّسسة اأمهية ٌالقضائية ٌ

امقارنة. كما قامت بتهظيم ملة من ٌرشات العمل. ىعلُ غرار دراسات حٍل ضمانات عدم التكرار 
ي ناجع، ملف الفساد اماي، حقائق حٍل استغال ٌاإصاحات، تطٍير مهظٍمة الرقابة من أجل تصرف عمٍم

هذا . امستعمر الفرنسي للثرٌات الباطهية التٍنسية، تٍصيات ٌرشات امؤمر الٍطي حٍل العدالة اانتقالية، ...و
لًيئة ي جزئه اخامس. أما فيما يتعلق بغربلة لٌقد قامت اللجهة بإدراج خرجات أعماها ضمن التقرير اختامي 

ّسسات الدٌلة خاصة فيما يتعلق بالقضاة، فقد قررت هيئة احقيقة ٌالكرامة إحالة من تعلقت هم شبًات مؤ
  الفساد ٌاانتًاكات علُ أنظار اجلس اأعلُ للقضاء.

للماحظة امتعلقة بإحالة اأرصدة السمعية البصرية امتعّلقة بشًادات ضحايا التعذيب  ٌبالهسبة
هيئة احقيقة ا مهع  2013لسهة  53من القانٍن اأساسي عدد  68 الفصل الفساد اماي فإنٌضحايا انتًاكات 

من هذو ٌالكرامة من مكن اهيئة الٍطهية مكافحة الفساد ٌاهيئة الٍطهية مقاٌمة التعذيب من نسخة ثانٍية 
احصٍل علُ نسخة من إفادته  همكهالذِ بعد أخذ ترخيص من صاحبًا ٌالذِ يعتر مالكًا اأصلي ٌ اأرصدة

  ٌله احرية امطلقة ي التصرف فيًا.
اتفاقيات تعاٌن مع اهيئة الٍطهية مقاٌمة التعذيب كما أن التمشي الذِ اعتمدته اهيئة ٌامتمثل ي ابرام 

بتسليم نسخة من بعض اأرصدة السمعية البصرية امتعّلقة ملفات ٌاهيئة الٍطهية مكافحة الفساد تقٍم مقتضاها 
التعذيب ٌانتًاكات الفساد اماي بعد مٍافقة أصحاها، يًدف إى مساعدة مؤسسات الدٌلة ٌاهيئات امستقلة 
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ز علُ القيام بٍاجبًا ي تفكيك مهظٍمة الفساد أٌ التعرف علُ أشكال التعذيب من خال هذو الشًادات ٌإجا
الدراسات امتعلقة بأعماها. مع العلم أن اهيئة تؤكد أها ملتزمة بتطبيق القانٍن ي مسألة حفظ اأرشيف بعد 

  انتًاء أعماها. 
 البحث ٌالتقّصي -
 

  إفادات أصحاب املفات -1
هذو العملية إى  أفرزتقامت اهيئة بعملية مسح حٍل اانتًاكات الي تعرض ها مٍدعٍ املفات ٌقد 

ها مشاركة باحثن علُ إعداد إفادة خاصة  احقيقة ٌالكرامةحديد اانتًاكات ٌسياقاها ما ساعد هيئة 
              أيام انطاقا من 3. ثم قامت اهيئة مرحلة جريبية لاستماع السرِ دامت أجانبٌخراء تٍنسين ٌ

قامت ف قائص شابت الهسخة اأٌى من اإفادة ي شكلًا الٍرقيٌقفت فيًا علُ ملة من اله 2015ماِ  27
ٌقد م عرض كل التعديات علُ جلس اهيئة ي إطار جلسات عمل خاصة باإفادة ًا. بالعمل علُ تعديل

أٌت  31ي شكلًا الٍرقي ي نسختًا امعدلة ٌامصادق عليًا ابتداء من  اللمصادقة عليًا ثم انطلق العمل ه
لتهزيل كل امعطيات ٌتأثيث قاعدة  بااستماع خاصة تطبيقة الكرٌنية ااثهاء كانت اهيئة تقٍم بإعداد . ي2015
  بيانات.

ٌنظرا لعدم تٍفر تطبيقات معلٍماتية جاهزة متعلقة مجال العدالة اانتقالية، قامت اهيئة بتطٍير تطبيقة 
ٌقامت اهيئة بتحييهًا كلما دعت احاجة  2016أفريل  26ابتداء من  ةخاصة ٌاعتمادها لتعٍض اإفادة الٍرقي

لذلك.هذا ٌجب التٍضيح أن اإفادة هي ٌثيقة من بن الٍثائق امضمهة ي ملف الضحية يعتمد عليًا من قبل 
  إثبات اانتًاكات الي تعرض ها مٍدعه. ٌمزيدفرق التحرِ لتدعيم الٍثائق امٍجٍدة ي املف 

الٍقٍف علُ عدة نقائص حالت دٌن تٍفر احصائيات صحيحة ٌهذا شيء طبيعي يعٍد  لئن م
باأساس إى خصٍصية عملية ااستماع الي ا تسمح بالتحرِ احيي مكن التأكد من مدَ صحة التصرحات 

ني ااستماع بطرح ي مرحلة التحريات ٌحليل املفاتو فيما يصّرح به امستمع إليه إذ يكتفي عٍ ٌامؤيدات ىاحقا
اأسئلة امٍجٍدة مسبقا باإفادة ٌتدٌين ما يصّرح به حتُ ا نؤذِ الضحية بأن ُنخطأ ي التقدير أٌ أن ُنذكرو ما 

  تعرض له ي مراكز اإيقاف من استهطاقات ٌاهامات.
احاات من اخطأ ي تقييم بعض  اأما بالهسبة أعٍان ااستماع فعملًم ككل عمل بشرِ حتٍِ هامش

ٌمدَ ًا ٌحديد سياق اانتًاكات أٌ تهزيل امعطيات كما أنه يعٍد إى مصدر امعلٍمة ٌاستعدادو ي تقدم
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مصداقيتًا الي مكن التأكد مهًا ي مرحلة أخرَ من مراحل دراسة املفات ٌلتجاٌز هذو الهقائص م إنشاء فريق 
 عملية مراقبة اإفادة ٌختمًا ٌذلك بااطاع علُ كل مراقبا لتأمن 20ضمن قسم ااستماع السرِ متكٍن من 

اإفادات ٌالتدقيق فيًا ٌإصاح اأخطاء الٍاردة فيًا ٌهدف عملية امراقبة اى تٍحيد امعاير ٌامخرجات 
  ٌجاٌز اأخطاء.

ثم ي  2015ي ديسمر  علُ مهظٍمة إفادة قامت اهيئة مًمي تدقيق خارجية أخرٌَمن جًة 
و للتثبت من Huridocksى اإنسانقٍق مع خراء دٌلين ختصن ي قاعدة البيانات امتعلقة ح 2016ر ديسم

و ٌمصداقيتًا ٌقابليتًا إفادةاخراء علُ جٍدة قاعدة البيانات ى ٌأكدسامة قاعدة البيانات علُ مرحلتن 
  .لاستغال ااحصائي بكل دقة

كما م تأمن تكٍين مٍحد ٌمتكرر مع خراء من امفٍضية السامية لأمم امتحدة أعٍان ااستماع 
ٌرغم أن ههاك دليل استماع ٌاحد ٌإفادة ٌاحدة إا أن اهيئة رصدت بعض ااختافات غر اجٍهرية ي نقل 

  تماع. طلبات صاحب الشًادة ٌي تقييم اانتًاك ٌتهزيل امعطيات من قبل عٍن ااس
م تأمن دٌرات تكٍيهية تهاٌلت كيفية استعمال التطبيقة اإعامية امعّدة للغرض ٌتٍضيح مصطلحات ٌ

 أنعلما ٌ تقهية خاصة باإفادة، إضافة إى التعرف علُ ٌاجبات متلقي اإفادة ٌأمًا ماية السرية ٌالتزام احياد
العارض بكل ما جاء فيًا من صٍاب ٌخطأ دٌن إصاح علُ مستٍَ السياقات  إفادةعٍن ااستماع مكلف بهقل 

كيفية دراسة املفات ٌالتحرِ فيًا ٌكيفية تهظيم دٌرات تكٍيهية أخرَ لتدريب عدة فرق علُ كما م  ٌالتٍاريخ.
كيفية اعداد لٍائح التحقيق ي املفات امرّشحة للجلسات العلهية إضافة اى تكٍين احققن علُ آليات التحقيق ٌ

  علُ الدٌائر القضائية امتخصصة ي العدالة اانتقالية.  إحالتًاااهام الي سيتم 
ٌيعتر هذا  2018إلـُ مٍفُ جٍيلية  إفادة 1181 عددها بلغٌفيما يتعلق باإفادات غر امختٍمة فقد 

  ختم ميع تلك اافادات بعد ذلك التاريخ.العدد ضئيا مقارنة بعدد املفات امختٍمة حيهًا. ٌلإشارة فقد م 
آاف جيغابايت خزنة علُ ٌسائط خارجية  4ماحظة تسجيل حالة تلف لتسجيات حجم  بالهسبة

فًٍ حدث عادِ يطرأ ي كل امؤسسات، ٌقد م اسرجاعًا أنه م حدث أِ تلف للتسجيات امخزنة باخٍادم. 
  ٌسيلة خزن دائم ٌاهيئة ا تعتمدها هذا الشأن. ٌلإشارة الٍسائط اخارجية ا مثل
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يتطلب كما هٍ مذكٍر ي تقرير التدقيق إنشاء مٍقع بعيد ماثل مٍقع امقر لتكرار البيانات فًٍ  صصٍ ٌ
بإجراء عمليات الهسخ اآي ااحتياطي ٌاجراء  قامت ميزانية كبرة جًدا، ٌبالهظر إى قصر مدة نشاط اهيئة

قامت اهيئة ي مرحلة أٌى بتٍفر مٍقع فقد نسخ حفظ خارجية.لكن إدراكا مهًا بأمية حفظ الهسخ الرقمية، 
إضاي حتٍِ علُ نظام معلٍمات مٍازِ يسمح مٍاصلة العمل ي حالة الكٍارث ٌذلك حفظ التسجيات ي 

مرحلة ثانية قامت، عن طريق طلب عرٌض، باقتهاء خادم حفظ التسجيات السمعية ٌسائط خارجية ثم ٌي 
البصرية خارج مقر اهيئة ٌجاء ذلك تطبيقا للتٍصية الي جاء ها تقرير التدقيق اخارجي للسامة امعلٍماتية الي 

هظٍمة للحفظ ٌالتخزين . كما قام جلس اهيئة باإعان علُ طلب عرٌض اقتهاء م2017قامت به اهيئة سهة 
أنه م اعان طلب العرٌض غر مثمر نظرا لشطط ي اأمان. ٌعليه فإن الراجع عن طلب  إااآي للمعطيات 

تفعة ٌم يكن علُ أساس احتجاجات الضحايا. فاهيئة مارس أنشطتًا ٌمًامًا رالعرٌض م بالهظر إى أمانه ام
  معزل عن التأثرات اخارجية.

  ّريات ٌحليل املفاتالتح -2
للملفات من خال ااعتماد علُ الٍثائق اعتمدت اهيئة علُ ثاث مراحل من الفرز. الفرز ااٌي 
إى  رفٍضاملف غر اممٍدع دعٍة  ٌيتمامرفقة ٌالي تتٍفر فيًا امعطيات الكافية لتحديد اانتًاكات امتعّلقة ها. 

. ٌيتم فرز ثاني عر جلسات ااستماع بالتدخل العاجل عقد جلسة إستماع كما حق له التقدم مطلب لانتفاع
ان ملفا ما يستٍجب الرفض لعدم تٍفر اأدلة علُ اانتًاك. ثم تقٍم كتشف خاها تأن السرية الي مكن للًيئة 

  ا حتٍِ علُ حجج كافية. اليلفات امفض برمرحلة أخرة عهد التحرِ ي اهيئة 
 ٌبيانقسم التحريات ٌحليل املفات دراسة املفات الٍاردة عليه بغرض حليل مضمٍها  ٌيتٍى

سياقاها التارخية ٌااجتماعية ٌالقانٍنية ٌالتأكد من صحة امعطيات الٍاردة ها بعد إجراء التحريات الازمة 
  ٌاخاذ القرار امهاسب ي شأها.

مسار البحث ٌالتقصي علُ جمٍعة من ااستقصاءات ٌمكن أن تتٍصل اهيئة إى نتائج ختلفة متد 
بهاء علُ معطيات جديدة تغر تصهيف صاحب املف بهاء علُ تطٍر نسق البحث ٌيتم اعام ٌحدة التدخل 

مزيد التحرِ كان ي  ٌبالهسبة لتغير الصفة من ضحية إى ملف يتطلب العاجل ٌالعهاية الفٍرية بذلك التغير.
 .إطار مزيد التحقق ي الصفة ٌيرجع أساسا إى قرار اجلس امتعلق بإعادة الهظر ي بعض املفات
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  حٍل الطعن ي قرارات الرفض
حيل اهيئة املفات امطعٍن فيًا وتضمن دليل إجراءات جهة البحث ٌالتقصي أنه: صصٍ  الطعٍن،

بٍاسطة فريق بركيبة مغايرة، ٌمتُ تبيهت جدية الطعن ُتحيل علُ أنظار جهة البحث ٌالتقصي الي تهظر فيًا 
الهظر إى قسم التحريات ٌحليل املفات لدراسة املف من جديد ليصدر ي شأنه مقرحا برفض الطعن أٌ قبٍله. 

  طبق عليه اإجراءات الٍاردة بالباب اخامس من هذا الدليل.و ٌي صٍرة قبٍل الطعن ُت
ي مٍضٍع الطعٍن ٌم إقراح  2017فيفرِ  13ٌحيث م التداٌل احقا ي اجلسة العامة امؤرخة ي 
           ٌقد تأكد ذلك ي اجلسة العامة امهعقدة بتاريخ. إجاد جهة خارجة عن اللجان اأخرَ ىحايدةو للهظر فيًا

  .الي ُحددت فيًا الركيبة الكاملة هذو اللجهة اجديدة اخاصة بالهظر ي مطالب الطعٍن 2017أفريل  20
علما ٌأن اهيئة اخذت ملة من اإجراءات لضمان حقٍق مٍدعي املفات مثلت أساسا ي تٍجيه 

القيام حملة ٌ هاتفيا بالضحايا لاتصالتكليف فريق ٌ ملفاهم استكمالمراسات ٌتذاكر مٍدعي املفات 
  إعامية قصد إعام الضحايا باستكمال ملفاهم ٌإصدار باغات ي هذا اخصٍ .

ها صادق جلس اهيئة علُ امعاير امتعلقة بالهسبة إحالة املفات علُ الدٌائر القضائية امتخصصة 
  .2017جٍان  08اريخ مهاسبة مصادقته علُ إسراتيجية التحرِ ٌالتحقيق بت

                قامت اهيئة الٍقتية امشرفة علُ القضاء العدي بتسمية قضاة الدٌائر القضائية امتخصصة ي
التكٍين الٍجٍبي ي العدالة اانتقالية امهصٍ  عليه صلب الفقرة  اٍلكن هؤاء القضاة م يتلق 2015نٍفمر  13

من القانٍن امتعلق بالعدالة اانتقالية. مع اإشارة إى أن برجة الدٌرات التكٍيهية خرج كليا عن  8اأٌى من الفصل 
القضاء العدي الي عٍضًا نطاق هيئة احقيقة ٌالكرامة إذ خص كل من ٌزارة العدل ٌاهيئة الٍقتية امشرفة علُ 

  احقا اجلس اأعلُ للقضاء. 
أن حيل اهيئة ملفات علُ دٌائر مازالت م تستٍف الشرط القانٍني انعقادها ىالتكٍين  ا مكنٌحيث 

 5الٍجٍبي ي العدالة اانتقالية للقضاةو. ٌحيث أن اجلس اأعلُ للقضاء جدد تسمية أعضاء هذو الدٌائر يٍم 
. ٌنظمت اهيئة بالتعاٌن مع اجلس اأعلُ للقضاء ٌٌزارة العدل ٌبدعم من امفٍضية السامية 2017 ديسمر

  ٌالي تٍاصلت عدة أشًر. 2017ديسمر  6لأمم امتحدة أٌل دٌرة تكٍيهية للقضاة ٌاحامن بداية من 
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ٌعهد تهصيب الدٌائر القضائية امتخصصة ٌبداية عملًا الفعلي، قامت اهيئة بإحالة أٌل ملف علُ 
 2018ديسمر  31مع اإشارة أنه إى حدٌد  2018مارس  02أنظار الدائرة القضائية امتخصصة بقابس بتاريخ 

 1120ة ي العدالة اانتقالية ملت ائحة اهام علُ الثاثة عشر دائرة متخصص 69أحالت هيئة احقيقة ٌالكرامة 
ملف. تضمهت  583قرار إحالة مل  104اانتًاك، كما أحالت  إليهمهسٍب  1426ملف ٌجًت التًم فيًا لـ 
  كافية تفيد ارتكاب جرائم ضد اإنسانية ٌاعتداء علُ امال العام. ٌأدلةهذو ااحاات اثباتات 

  العهاية الفٍرية ٌالتعٍيض الٍقي -ج
  تهظيم جال العهاية الفٍرية -1

ٌتتكٍن من ختصن  2016ماِ  13م إحداث ٌحدة العهاية الفٍرية مقتضُ قرار جلس اهيئة بتاريخ 
خضع ٌحدة العهاية الفٍرية إشراف ٌ ي العمل ااجتماعي ٌختصن ي القانٍن ٌختصن ي علم الهفس ٌأطباء

ٌحدة لتهفيذ  تكليف قاضية لرؤسًا، كما م إحداث 2016ماِ  25جلس هيئة احقيقة ٌالكرامة ٌم بتاريخ 
فيما يتعلق  ٌمتابعة قرارات التدخل العاجل تابعة إدارة الشؤٌن اإدارية ٌامالية ٌذلك تفاديا لٍضعية امًام امتهافرة

  مًمي إصدار القرار ٌتهفيذو.
 7امهصٍ  عليه صلب القرار عدد اعتمدت الٍحدة باأساس علُ دليل إجراءات جهة جر الضرر 

ٌأساسا علُ الفرع اأٌل من القسم الثاني امتعلق بالعهاية الفٍرية  2016فيفرِ  11ٌامؤرخ ي  2016لسهة 
. كما م احقا اعتماد دليل اإجراءات امقرح ي تقرير التدقيق الداخلي ٌمذكرة العمل 11ٌ 10ٌخاصة الفصلن 

  .2017الصادرة ي شًر جٍيلية 
أعدت هيئة احقيقة ٌالكرامة خارطة اخدمات الصحية ٌااجتماعية ٌالقانٍنية ي إطار تكفل الدٌلة 
مباشرة بالتدخل الصحي ٌااجتماعي للضحايا مع حديد دٌر اهيئة ي التٍجيه ٌااحاطة. غر أنه عهد تهزيل 

التكفل  إىهيئة تتجاٌز اإحاطة ٌالتٍجيه ميزانية خاصة بالتدخل العاجل ٌالعهاية الفٍرية، أصبحت مسؤٌلية ا
  بالتدخل الصحي ٌااجتماعي.

أها عرفت صعٍبات  إاٌي هذا اإطار قامت اهيئة مساع للتعاٌن مع امؤسسات العمٍمية امتداخلة 
مكتٍب مختلف مؤسسات الدٌلة امتداخلة  423عملية عهد التهفيذ خاصة ي بداية أعماها، إذ قامت بتٍجيه 

ٌم تتمكن  ي الغرض غر أنه م تسجيل غياب الرد كليا علُ جل امراسات من قبل بعض اهياكل احكٍمية.
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.كما قامت اهيئة مراسلة الصيدلية ةاجامعييات مستشفبعض اع من إبرام اتفاقيات م 2017خال سهة  إااهيئة 
اهيئة م تتٍصل  أنامركزية للباد التٍنسية لتمكيهًا من التزٌد باأدٌية ي إطار العهاية الفٍرية ٌالتدخل العاجل، إا 

  .بإجابة ي الغرض
قطاع اخا  بهاء علُ ٌضعية كل حالة ٌبالتاي م التدخل لفائدة الضحايا بالتٍازِ بن القطاع العام ٌال

ٌمدَ خطٍرها ٌالسرعة امطلٍبة للتدخل خاصة ي ظل احالة الصحية احرجة أغلب الضحايا من جًة ٌما 
ٌغياب طب ااختصا  ي امؤسسات العمٍمية ي اجًات الداخلية يعرفه القطاع العام من طٍل امٍاعيد الطبية 

ت الصحية الازمة مثل التصٍير بالرنن امغهاطيسي ٌالسكانار ي عديد امؤسسات باإضافة إى عدم تٍفر اخدما
لضرٌرة التدخل السريع لعاج الٍضعيات كما أن التدخل ي القطاع اخا  كان الصحية العمٍمية من جًة أخرَ. 

  احرجة ٌامستعجلة.
رر ٌرد ااعتبار لضحايا ٌجدر اإشارة أن اعتماد آلية التدخل العاجل مثل جزء من جر الض

  اانتًاكات.
م إحداث واللجهة الٍقتية للهظر ي مطالب امساعدة ااجتماعية امستعجلة  2016سبتمر  16بتاريخ 
مثان عن ٌحدة اإشراف علُ تًا رئيس مثل عن اجلس ٌو ٌملت تركيب2016سبتمر  15إى حدٌد تاريخ 

ٌتبعا ما  ثان عن جهة البحث ٌالتقصي ٌمثل عن إدارة الشؤٌن اإدارية ٌامالية.العهاية الفٍرية ٌالتعٍيض الٍقي ٌم
اكتفت اللجهة الٍقتية بإجاز أحاث ميزت به تلك الفرة من كثرة الطلبات ٌضرٌرة ااستجابة ها بالسرعة الازمة، 

التاي م يتم اسهاد أِ مهحة من ا بٌ الزيارات اميدانية إىاجتماعية بهاء علُ ٌثائق ٌمعطيات رمية دٌن اللجٍء 
  يستجيب للشرٌط.

مقرحات قرارات العهاية الفٍرية. ٌيكتفي رئيسًا فقط هذو اللجهة بركيبتًا امفصلة أعاو  تصدرٌ
ة ٌعليه ا بالتأشر علُ قراراها امتخذة باأغلبية، ٌا يتجاٌز دٌرو امصادقة علُ مقرحات صادرة عن اللجه

امًام امتهافرة هي مع نفس الشخص مًام تتعلق باحفظ ٌالرخيص ٌالتسجيل ف مكن اعتبارها مًام متهافرة.
ٌالرقابة. ٌحيث يستٍجب أن جمع نفس الشخص سلطة كاملة للقيام بعمليتن متهاقضتن ا أن يشرك ي اخاذ 

اللجهة مقرح قرارات التدخل العاجل بصفته رئيس اللجهة مضي رئيس  يحيث. ٌقرار مع جمٍعة من اأشخا 
  امكٍنة للغرض ٌالي تتخذ قراراها باإماع ٌإن تعذر فباأغلبية، فإنه ا ملك سلطة مطلقة ي هذو احالة.
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ليس تقهيا يقٍم به ٌماي حت ٌ أما فيما خص امصادقة علُ قرارات التدخل العاجل فإنه إجراء إدارِ
رئيس اهيئة، ٌامصادقة مثل إجراء ماليا ٌإداريا حتا ٌليست تقهية، ٌعليه ا  نائبرئيس اللجهة الٍقتية بصفته 
  .هافرتن عهد نفس الشخصتٌجٍد مسك مطلق لسلطتن م

ُ مصاح ن اللجهة الٍقتية اقتصرت أعماها علُ الهظر ي مطالب امساعدات ااجتماعية الٍاردة علإ
مٍضٍع اماحظة فًي خص حاات م تصدر اللجهة قرارات  بالهسبة للقراراتٌ 2016سبتمر  15هيئة إى غاية ا

لكهًم م ٌ 2016سبتمر  8لفائدهم بتاريخ د متعٍا سابقا بصدٌر قرار ق اباعتبار أن أصحاه جديدة ي شأها
بالتاي ا مكن يد بإرجاعًا إى مصاح اهيئة ٌمن صرف امساعدة ااجتماعية الي قامت مصاح الر ايتمكهٍ

من نفس  إا بعد احصٍل علُ إذن كتابيمستحقيًا للمصاح اإدارية للًيئة إعادة صرف امساعدة ااجتماعية 
  الطرف.

اث ٌحدة العهاية الفٍرية ي شًر ماِ تعًدت جهة جر الضرر ٌرد ااعتبار قبل احد من جًة أخرٌَ
خال هذو الفرة. ٌتبعا للطابع ا قرار 21، بدراسة ملفات التدخل العاجل، ٌأصدرت اهيئة 2016من سهة 

أغلبًا بطلب تدخات صحية  ي ااستعجاي الصحي لبعض املفات امعرٌضة علُ اللجهة خاصة ٌأها تعلقت
لفائدة أحد الضحايا امصاب مرض السرطان ي مرحلة متقدمة، قامت رئيسة اهيئة بامصادقة علُ مقرحات 
قرارات صادرة عن إطارات تابعة للجهة جر الضرر دٌن امضائًا من قبل رئيسة اللجهة الي كانت ي عطلة ي 

  تاريخ التعًد باملفات امذكٍرة.
د بهاء 400مهتفع بقيمة  15قرار تدخل اجتماعي لفائدة  2016جٍيلية  4أصدرت اهيئة بتاريخ كما 

عن رئيسة ٌحدة العهاية الفٍرية ٌالتعٍيض الٍقي. هذا امقرح استٍفُ اإجراءات  مضٌُعلُ مقرح صادر 
التثبت من تٍفر الشرٌط الازمة من ٌالراتيب القانٍنية امعمٍل ها من قبل ٌحدة العهاية الفٍرية. ٌتبقُ مسؤٌلية 

ٌتهفي اهيئة ٌجٍد اتفاق مسبق بن رئيسة اهيئة ٌالضحايا علُ مكيهًم من  صميم أعمال رئيسة الٍحدة.
 مساعدات مالية دٌن ٌجه حق.

 
تصدر قرارات التدخل الفٍرِ باعتماد تطبيقة إعامية ا تسمح بدراسة املف من قبل ٌحدة العهاية 

. ٌبالتاي تهفي اهيئة ًابعد تهزيل صفة الضحية للمعي باأمر من قبل جهة البحث ٌالتقصي ضمه الفٍرية اا
  قرار تدخل عاجل دٌن تٍفر صفة الضحية حيهًا.  إصدارإمكانية 
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عادها كلما إكتسي صبغة هائية ٌمكن الرجٍع فيًا ثم ين إسهاد صفة الضحية ي هذا الطٍر ا غر أ
  جديدة.طرأت معطيات 

ي صٍرة صدٌر درة لفائدة من سحبت مهه الصفة، ٌٌي هذو احالة يتم إيقاف تهفيذ القرارات الصا
 (ordre de reversement)قرار بات يصهف صاحب املف بأنه غر ضحية، فإن مصاح اهيئة تصدر قرارا 

قصد إرجاع امصاريف  العاجل التدخليعتًا ي إطار العهاية الفٍرية ٌضد من انتقع بتدخات مًما كانت طب
  ا بصفة غر قانٍنية.امهتفع ه

تقٍم ٌحدة العهاية الفٍرية ٌالتدخل العاجل بدراسة املف من الهاحية ااجتماعية ٌالطبية. ٌيتم 
زيارات ميدانية كلما دعت احاجة لذلك ٌمكن ااقتصار علُ دراسة الٍثائق ٌامؤيدات امضمهة  إىاللجٍء 

  اهيئة من خال حرياها. إليهباملف أٌ ما تتٍصل 
جاهة علُ من الفئات اهشة قصد مساعدته  أحد الضحايااجتماعية  دةاهيئة مساعكما أسهدت 
هذو امساعدات مع العٍدة ٌ قد تزامهت شرٌط القانٍنية امستٍجبة حيهًا. بعد استيفاء ال صعٍبات مالية ظرفية

هذا ٌحتفظ اهيئة حقًا ي امدرسية ٌهٍ ما ا يعتر خالفا للمعاير امعتمدة من قبل ٌحدة العهاية الفٍرية.
ما مقتضيات إصدار أذٌن اسرجاع للمساعدات امسهدة لغر مستحقيًا أٌ من فقدٌا صفة الضحية هائيا ع

  دليل إجراءات جر الضرر.
ي تاريخ صدٌر قرارات التدخل العاجل يتمتع امهتفعٍن بصفة ففصصٍ  بعض املفات اأخرَ، ٌ

الضحية إا أنه مكن أن يطرأ علُ هذو الصفة تغير احقا ٌتقٍم فرق التحرِ بتحين الصفة علُ تطبيقة التدخل 
التهفيذ امتٍاجدة بامقر امركزِ ٌامكاتب اجًٍية تقٍم باعتماد نفس التطبيقة فرق ٌ العاجل ٌالعهاية الفٍرية.

  لرسيم التدخات ٌتٍقف التهفيذ كلما فقد صاحب املف صفة الضحية.
املفات مٍضٍع ماحظة الدائرة تعٍد لتدخات متدة ي الزمن ٌاستجابة مصاح اهيئة للتغير تتطلب 

 أغلب اأحيان ٌذلك أسباب مٍضٍعية ىتعًدات طبية سابقة، تعًدات مكاتب مّدة ا تتجاٌز اأسبٍع ي
ٌقامت مصاح التهفيذ بإيقاف تهفيذ القرارات للمهتفعن الذين فقدٌا  جًٍية، تعًدات أرسلت للريد التٍنسيو.

ا ٌلإشارة أغلب أصحاب املفات مٍضٍع اماحظة اسرجعٍا صفة الضحية هائي صفة الضحية مؤقتا.
  باستكمال أعمال اهيئة.
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أصحاب قرارات الرفض الباتة ٌ الي سبق ٌ أن تدخلت لفائدهم ٌحدة العهاية الفٍرية أما بالهسبة 
حديد جمٍع امصاريف امهتفع ها دٌن ٌجه و 2018ٌاسبية ى فإنه فٍر انتًاء مصاح اهيئة من ختم السهة اح

ئة باخاذ اإجراءات القانٍنية إجراءات جهة جر الضرر، ستقٍم اهيمن دليل  8حق، ٌ عما مقتضيات الفصل
  اإدارية الازمة اسرجاع قيمة التدخات امهتفع ها أصحاب املفات امرفٍضة.ٌ

ه أما صصٍ  متيع امعي باأمر بالتدخل الصحي بالقطاع اخا  بعد أن كان يعاج ي القطاع العام، فإن
استٍجبت إجراء تدخل جراحي مستعجل ما الذِ أصاب صاحب املف ي مرحلة متقدمة  طٍرة امرضيعٍد خ

استئصال الٍرم اخبيث ٌإجراء حصص عاج كميائي، ٌنتيجة ااكتظاظ ٌتأخر امٍاعيد ي القطاع العمٍمي 
  ي القطاع اخا .ه ارتأت اهيئة عاج

خزائن امكاتب اجًٍّية  إىأساسا فًٍ يرجع  آليةتسلسلية  أرقامذٌن الدفع الي ا حمل ي خصٍ  أ
ي غياب إمكانية إعداد هذو  2016خزيهة اإدارة امركزّية خال سهة  إىالي ا ملك تطبيقة ي الغرض أٌ 

 إعدادجبارية إإحداث تطبيقة ٌ عر 2017اأذٌن بطريقة رقمية. ٌقد قامت اهيئة بتدارك هذا الهقص سهة 
 إمضاءٌاستخراج ميع هذو اأذٌن بطريقة رقمية ما مكن من متابعة اأرقام التسلسلية بصفة آلية. علما ٌأن 

من يهٍبه علُ ٌصل التسلّم ٌذلك  أٌامهتفع مضي بهفسه  أنامسؤٌل ا يعي التأكد من صفة امهتفع بامساعدة، بل 
هيئة ي إطار حر  مصاح اٌ انٍنية تفيد التدخل الطيي ميع التدخات الصحية مع إجبارية ٌجٍد ٌثيقة ق

تٍفر أفضل اخدمات ٌ تقريبًا للضحايا امهتفعن مساعدات مالية، م إمضاء اتفاقية علُ تكريس مبدأ الشفافية ٌ
م ٌ .كتب بريد ي كامل تراب اجمًٍريةمع الريد التٍنسي مكن مقتضاها صرف هذو امساعدات من أِ م

ة انطاق اعتماد هذو الطريقة إرسال بعض  احٍاات الريدية بصفة مضاعفة عن طريق اخطأ، ٌيعٍد هذا مهاسب
اإشكال إى بعض اأخطاء البشرية من قبل اأعٍان امكلفن بإصدار هذو احٍاات ٌلقد م جاٌز هذا اإشكال 

إعامية تهبه إلـُ ٌجٍد حٍالة صادرة عر تكليف أعٍان للتثبت من قائمة احٍاات الصادرة عر تطبيقة 
  .استخا  هذو احٍاات إا مرة ٌاحدةتقهيا مضاعفة. ٌلكن جدر اماحظة أنه ا مكن 

قرارات التالية جدر اإشارة إى تفطن  3ـ بالهسبة للعيهات امذكٍرة صصٍ  جاٌز اأسقف امضمهة ب
  سٍية الٍضعية.بااتصال بامعي لتقامت مصاح اهيئة  ل ٌي املف اأٌمصاح التهفيذ إى تسرب خطأ مادِ 

يشًد أِ جاٌز لسقف امساعدة ااجتماعية حسب ما تفيد الٍثائق ٌبالهسبة للملف الثاني، فلم 
 احاسبية بعد اانتًاء من أعمال امقاربة ٌالتثبت.
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ن الضحية م يتجاٌز امبلغ امذكٍر ي القرار علُ مستٍَ التهفيذ ٌامبلغ الزائد الثالث فإ بالهسبة للملف
ثر عملية تدقيق إ ٌإصاحه إليهامهزل باحاسبة ي حساب امعي باأمر ا يعدٌ أن يكٍن جرد خطأ م التفطن 

  .مٍضٍع إذن مأمٍرية تدقيق داخلي
التفطن لٍجٍد  2017يئة امتعلقة صتم القٍائم امالية لسهة م ي إطار اأعمال العادية للًمع العلم ٌأنه 

فٍارق بن اأرصدة احاسبية للضحايا امتعلقة بالتدخات العاجلة ٌاحسابات اممسٍكة عر التطبيقة اإعامية 
إجاز ب 2018أٌت  23امعدة للغرض. ٌي إطار أعمال التثبت من مصدر هذو الفٍارق أذنت رئيسة اهيئة بتاريخ 

 2017، 2016مًمة تدقيق شاملة علُ اخزيهة تغطي العمليات امالية امتعلقة باخزيهة امهجزة خال سهٍات 
ٌ2018.  

أفرزت أعمال التدقيق علُ ملة من الهقاط ضمهت ي تقرير م عرضه علُ جلس اهيئة ي جلسته 
ت متعلقة بدفٍعات غر مثبتة بٍثائق حرم . ٌتعلقت أساسا بٍجٍد تقييدا2018ديسمر  11امهعقدة بتاريخ 

  الشرٌط القانٍنية. كما م التفطن اى ٌجٍد تدخات غر مرمة بقٍائم متابعة اخزيهة ٌباحاسبة.
ٌنظرا لضعف هذو امبالغ مقارنة حجم امعامات، ٌبعد اجراء اأحاث الازمة من إدارة الشؤٌن 

  :  أقر اجلس ما يليالقانٍنية مع اأطراف امتداخلة، 
  امبالغ الهاقصة نتيجة تقصرها ي إجاز امًام امٍكلة ميع مطالبة امسؤٌلة عن اخزيهة بإرجاع

 إليًا.

  نظرا لعدم ثبٍت السرقة أٌ امهفعة الشخصية، ا ترَ اهيئة مٍجب ي التتبع اجهائي بعد أن
 تسرجع اهيئة امبالغ امهقٍصة.

  فا مكن عرضًا علُ 2017نظرا مغادرة امسؤٌلة عن اخزيهة اهيئة مهذ شًر ديسمر ،
 جلس التأديب 

 .ي صٍرة عدم اسرجاع اأمٍال من قبل امسؤٌلة عن اخزيهة، يقع إحالة ملفًا علُ القضاء 

ٌم إصاح  بإرجاع امبالغ الهاقصة مٍضٍع تقرير التدقيقٌتبعا لذلك قامت امسؤٌلة عن اخزيهة 
  .اأخطاء امرتبة عن ذلك 
آاف ديهار غر أن امبلغ امسرجع ٌالهاتج  4اجمٍع الصاي لأخطاء ا يتجاٌز مبلغ مع اإشارة أن 

عن مًمة التدقيق الشاملة جاٌز ذلك كٍنه يتعلق بالتقييدات الي تشكٍ من غياب ٌسائل ااثبات أٌ الي تعرضت 
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مكن إجاد رابط بن نتائج عملية التدقيق  تقدر اهيئة أنه ان كانت أصلية. ٌبالتاي اٌ الشطب حتُ ٌأللتلف 
 اختاسات مكهة. أٌٌبن اختاس 
 

  التحكيم ٌامصاحة 
تقٍم اتفاقية التحكيم ٌامصاحة علُ تٍافق ارادتن ٌرضائًما علُ القبٍل بآلية التحكيم ٌامصاحة ي 

من القانٍن اأساسي امتعلق بإرساء العدالة اانتقالية ٌتهظيمًا  46مسار العدالة اانتقالية عما بأحكام الفصل 
تحكيم ٌامصاحة بسبب عدم مٍافقة امطلٍب للتحكيم ٌذلك ما يفسر العدد القليل من ااتفاقيات امرمة ي ال

تٍصلت اهيئة اى اصدار ٌامصاحة ٌخاصة الدٌلة علُ القبٍل بطلب التحكيم ٌامصاحة امرسل اليه. ٌحيث 
قرارات مٍضٍعًا فساد ماي م مٍجبًا  8قرار مٍضٍعه إنتًاك حقٍق انسان ٌ 11قرار حكيمي هائي:  19

  ديهار تٍنسي ٌهٍ ما عجزت عهه بعض امؤسسات اأخرَ. 745.162.615,267 اسرجاع مبلغ
يعٍد لعدم  ٌالذِن دراسة ملفات التحكيم ٌامصاحة ٌاجًت تعطل ي تقدم البت ي طلبات التحكيم إ

كانت الدٌلة هي امطلٍبة للتحكيم.إذ طلبت الدٌلة ي شخص  إذامٍافقة امطلٍب للتحكيم ٌامصاحة خاصة 
ٌبالتاي ٌاحدة مرة للجٍاب علُ طلب التحكيم جلسة حكيمية  12امكلف العام بهزاعات الدٌلة التأخر معدل 
  اتفاقية مبدئية ي الغرض. إبراما تتحمل اهيئة أِ مسؤٌلية علُ عدم 

مراسلة من امكلف العام بهزاعات الدٌلة عن طريق  2018 ماِ 31يئة تٍصلت بتاريخ اهكما أن 
  عدل مهفذ يعلم فيًا بإيقاف ميع ااتفاقيات التحكيمية امرمة.

فًي  25998أما ي خصٍ  طلبات التحكيم ٌامصاحة الي تتعلق حقٍق اإنسان ٌالي بلغ جمٍعًا 
احة مبدئيا ي إطار إجابة علُ أسئلة اإفادة ٌبالتاي ا تتعلق ملفات لتجاٌزات قبل مٍدعٍها آلية التحكيم ٌامص

جد جدٌَ من تهسيب ملفات التحكيم ٌامصاحة الي قامت اهيئة بدراستًا بالرجٍع لعدد أصحاب املفات 
لدٌلة الذين أبدٌا قابلية لانتفاع بآلية التحكيم ٌامصاحة. ٌالي رفض امكلف العام بهزاعات الدٌلة ٌٌزارة أماك ا

  التعامل معًا بٍصف الدٌلة مرتكبة انتًاك.
 آخرأعضاء نتيجة استقالة عضٍ ٌإقالة عضٍ 3إى  5أما بالهسبة لركيبة اللجهة فقد اختلت من عدد 

ٌم يقم جلس نٍاب الشعب ممارسة مسؤٌليته ي سد الشغٍر ٌبقيت اللجهة تهعقد بالهصاب القانٍني ٌتصدر 
  قراراها بالتٍافق ٌإن تعذر فباأغلبية.
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حفٍظة إلكرٌنيا لدَ إدارة امهظٍمات فًي أعمال ٌتسجيات جهة التحكيم ٌامصاحة بالهسبة جميع 
اهيئة، ٌمكن لكل اأعضاء ااطاع عليًا بٍاسطة مفاتيح عبٍر شخصية. مع العلم  امعلٍماتية ٌليس لدَ رئيسة

ٌأن غياب نائب رئيس جهة التحكيم ٌامصاحة عن أعمال اللجهة بعد استدعائه بصفة قانٍنية ىعر مراسات 
أعضاءو.مع  3من  2ىمكتٍبة أٌ بريد إلكرٌنيو ا يبطل أعمال هذو اللجهة الي تهعقد بتٍفر الهصاب القانٍني 

اإشارة إى أن عدم استدعاء نائبة رئيس جهة التحكيم ٌامصاحة م يتم قانٍنيا سٍَ خال الفرة الي قرر فيًا 
 37جلس اهيئة إيقافًا عن العمل مدة شًر بسبب اإخال اخطر بالٍاجبات امًهية احمٍلة عليًا طبقا للفصل 

  اانتقالية.من القانٍن اأساسي للعدالة 
مع العلم ٌأن ميع اجتماعات اللجهة كانت شرعية بتٍفر الهصاب القانٍني عهد اانعقاد ٌعهد إصدار 
القرارات ٌمطابقة للهظام الداخلي للًيئة ٌلدليل إجراءات اللجهة. ٌأن نائب رئيس اللجهة ٌ لئن م يصادق علُ 

ٌالذِ مثل تقرير جهة التحكيم التقرير السهٍِ برمته ، فقد صادق احقا علُ 2016التقرير السهٍِ للجهة سهة 
  امصاحة جزء مهه. ٌ

أفريل  12نظر جلس اهيئة ي جلسته العامة امهعقدة بتاريخ فقد امصاح تضارب فيما خص ماحظة 
باإماع ٌصادق  سبق أن قدمه رئيس جهة التحكيم ٌامصاحة الذِي مطلب ااستقالة من رئاسة اللجهة  2018

أن العاقة  من القانٍن اأساسي امتعلقة بتضارب امصاح. حيث 62ٌ 61علُ رفضًا لعدم تٍفر شرٌط الفصٍل 
  امًهية مع ٌزير أماك الدٌلة ا تشكل ضربا من ضرٌب تضارب امصاح. 

ي نفسه ي  نظر اجلس ي مٍضٍع جريح رئيس اللجهة 2018ماِ  28ي اجلسة العامة امهعقدة بتاريخ 
وملفات التحكيم ٌامصاحة امتعلقة بالفساد اماي الي يكٍن امكلف العام بهزاعات الدٌلة طرفا فيًا ٌذلك بسبب 

تربطه بٍزير أماك الدٌلة ٌالشؤٌن العقارية حيهًاو، إا أن اجلس  عاقة الشراكة امًهية مكتب حاماة الي كانت
التحكيمية الي يكٍن مٍضٍعًا الفساد اماي ٌااعتداء علُ امال العام. ٌم تعٍيضه قرر قبٍل التجريح ي املفات 

بهائبة رئيس جهة التحكيم ٌامصاحة الي ترأست اجلسات التحكيمية. ي حن ارتأَ اجلس ضرٌرة مٍاصلة 
لفات التحكيمية امتعلقة بانتًاكات رئيس جهة التحكيم ٌامصاحة امعاجة اإدارية اليٍمية للجهة ٌالهظر ٌالبت ي ام

رفض جلس اهيئة استقالة هذا العضٍ من رئاسة اللجهة يدخل ي باب صاحياته امطلقة ٌيعتر حقٍق اانسان.
طبقا لقانٍن العدالة اانتقالية ٌللهظام الداخلي للًيئة الذِ ارتأَ أن اأعمال الداخلية للجهة ٌحدٌدية تركيبتًا 

  ات احاصلة مجلس اهيئة ا تسمح بقبٍل ااستقالة.ٌنظرا للشغٍر
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إن ي كل هذو اإجراءات الي م اخاذها من جلس اهيئة تكريسا مبدأ الشفافية ي أعمال جهة 
بعد م التحكيم ٌامصاحة ٌعلُ حياد كافة أعضاءها ٌكل القرارات التحكيمية الي م إصدارها من جلس اهيئة 

 ٌالتداٌل فيًا بن كافة أعضاء اجلس باستثهاء هذا العضٍ.الهقاش 
 

تقييم اانتًاكات من املفات من الصاحيات احصرية للجهة التحكيم ٌامصاحة، من جًة أخرَ، يعتر 
سٍاء العاملن معًا أٌ من خارج اهيئة امعيهن مقتضُ إذن مهًا حسب ما نص علُ ذلك  تقارير اخراء بهاء علُ

مٍضٍع  التحكميمهه. ٌالقرار  24هظام الداخلي للًيئة ٌدليل إجراءات جهة التحكيم ٌامصاحة ي الفصل ال
م بهاء علُ اتفاق الطرفن علُ تقييم اانتًاك اماي دٌن حاجة  2017جانفي  24انتًاك الفساد اماي الصادر ي 

أن يكٍن استشاريا عما بأحكام  إالتعين خبر ماي ي ذلك الذِ يبقُ اختياريا من اللجهة. ٌرأيه ا يتعدَ 
احة علُ أنه واذا تٍصل اأطراف اى حل ٌدِ للخاف فإن الذِ نص صر جهةامن دليل إجراءات  25الفصل 

من  15جهة التحكيم ٌامصاحة تبت ي الهزاع بإصدار قرار حكيمي مٍضٍعه اتفاق اأطراف علُ معهُ الفصل 
جلة التحكيم وٌحيث أن طريقة تقييم الضرر الاحق بالضحية يتم بهاء علُ تقديرات اهيئة حسب قٍاعد العدل 

من نفس القانٍن  49من قانٍن العدالة اانتقاليةو. كما مهح الفصل  45ف ٌامعاير الدٌلية امعتمدة ىالفصل ٌاانصا
سلطة تقييم الضرر ٌاأماك امهتفع ها بطريقة غر شرعية من عدمًا ٌنسبة اانتًاك للمطلٍب للتحكيم ٌحديد 

  حة دٌن سٍاها.طبيعة اأضرار ٌقيمتًا ٌطرق جرها للجهة التحكيم ٌامصا
هذا مع اإشارة أن جلس اهيئة صادق علُ ائحة من الفرضيات اأساسية الي تستعملًا لتقييم 

  التجاٌزات ٌاأضرار احاصلة للدٌلة قبل البت ي ملفات الفساد اماي الي كانت الدٌلة طرفا فيًا.
اهيئة ي ملفات التحكيم ٌامصاحة دٌر أن  نشر إى بهزاعات الدٌلةي خصٍ  مٍضٍع امكلف العام 

احظت بٍصفًا حكما ي آلية العدالة اانتقالية اهيئة  أن إاتقريب ٌجًات الهظر بن طري الهزاع. يتمثل ي 
تقاعسا من مؤسسة امكلف العام بهزاعات الدٌلة ي الدفاع علُ امصلحة العامة ٌي هذا السياق جدر اإشارة 

           بهزاعات الدٌلة أجل ميع اجلسات التحكيمية كما تٍصلت هيئة احقيقة ٌالكرامة بتاريخأن امكلف العام 
 مراسلة من امكلف العام بهزاعات الدٌلة يعلم فيًا بإيقاف ميع ااتفاقيات التحكيمية امرمة. 2018ماِ  31
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II-  ي امٍارد البشريةالتصّرف 

 

  اهيئةجلس  أعضاء شؤٌن التصّرف ي - أ
لسـهة   1872عـدد   احكـٍمي مت تسمية أعضاء هيئة احقيقة ٌالكرامة علـُ أسـاس مقتضـيات اأمـر     

متعلق بتسمية أعضاء هيئة احقيقة ٌالكرامة ٌالذِ نص ي فصله اأٌل علُ تسمية اأعضاء علُ أساس ا 2014
اختصاصاهم ٌلـيس علـُ أسـاس ٌضـعياهم اإداريـة ىأعـٍان عمـٍمين مـن عدمـهو، ٌعلـُ هـذا اأسـاس باشـر              

امتعلـق بضـبط نظــام    2014لسـهة   3125عـدد   هم بـالرجٍع اى مقتضـيات اأمـر   تـأجر أعضـاء اهيئـة مًـامًم ٌم    
  .تأجر رئيس ٌأعضاء هيئة احقيقة ٌالكرامة

أما فيما يتعلق باإحاق فًي ٌضعية من ٌضعيات العٍن العمٍمي حدد عاقته بإدارتـه اأصـلية ٌلـيس    
دها مـ عـدة مـرات    ااٌلـن قامت هيئة احقيقة ٌالكرامة مراسـلة اإدارات اأصـلية للعضـٍين    ٌرغم ذلك مع اهيئة.

م تســتجب. ٌقــد قامــت مصــاح اهيئــة هــذو   هــذو اادارات نأغــر كــل مهــًما بشــًادة ي إيقــاف صــرف مرتــب 
  دائرة احاسبات. لأِ قبل الشرٌع ي امًمة الرقابية  2015اإجراءات مهذ سهة 
كما تثبتـه حاضـر جلسـات     2014جٍان  01بتاريخ فعليا  باهيئة عملًما ٌالثالثالثاني ين العضٍباشر 
بقـرار   ٌالكرامـة هيئة احقيقـة   تبعا لعدم تٍصلٌ،علُ أساس قاعدة العمل امهجز اتأجرمم  ٌعليهجلس اهيئة. 

بقـرار إحـاق ٌشـًادة ي إيقـاف     مهًا مـدها   ٌطلبتي مهاسبتن إدارته اأصلية قامت مراسلة العضٍ الثاني  إحاق
ٌيعتــر احتســاب هــذا كعضــٍ هيئــة احقيقــة ٌالكرامة. ٌتــأجرومــن تــاريخ مباشــرته مًامــه   ابتــداء صــرف مرتــب

 عمليـة خارجـة عـن نطـاق هيئـة احقيقـة ٌالكرامـة        ٌاسرجاع امبالغ امصرٌفة علُ غر ٌجه حق للعضٍ امـذكٍر 
  .بيهًمامن مشمٍات إدارته اأصلية ٌي عاقة مباشرة ٌ

رئاســة إى  ٌمٍجًــة اأصــليةمراســلة صــادرة عــن إدارتــه ،تٍصــل اهيئةٌبعــد بالهســبة للعضــٍ الثالــث، 
م إعـام   2014نـٍفمر   25 بتاريخأشًر من تأجرو  بعةبعد سبصيغة أٌى من شًادة إيقاف صرف مرتبه ،احكٍمة

سبيل التسٍية علُ اهيئة علُ احقا امعي باأمر بضرٌرة تسٍية ٌضعيته امالية مع إدارته اأصلية.هذا ٌقد ٌرد 
  .مع إدارته اأصلية مصححة من شًادة ي إيقاف صرف مرتب تفيد تسٍية ٌضعيته ثانية صيغة

عٍاهـا دٌن احـرام قاعـدة    أأخـرَ   اتعن صرف أمـٍال مـن قبـل إدار   فإن اهيئة غر مسؤٌلة  ٌبالتاي
هـي غـر   احكٍمة ٌليس اهيئة بذلك ٌٌاعام رئاسة أعٍاها إحاق ات ي إصدار قرار هاٌعن تأخرالعمل امهجز 
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َ عن تضارب امعلٍمات امقدمة ها مـن طـرف   مسؤٌلة  ، صصـٍ  شـًادات إيقـاف صـرف مرتـب      اتاإدار إحـد
  اإدارة اأخرَ ي تقدير امبلغ امسرجع ي عاقة مباشرة مع عٍها. أٌخط

ــاريخ أحــد اأعضــاء  م إعفــاء ٌمــن جًــة أخــرَ   ــات    2015ديســمر  21بت ــك بعــد ثبــٍت اخرٌق ٌذل
قـرار إعفـاء   علمـا ٌأن   الـّداخلي هيئـة احقيقـة ٌالكرامـة.     ٌالهظـام  قانٍن العدالة اانتقاليـة  معهُامهسٍبة إليه علُ 
 لــهفس اخرٌقـات امســّجلة ٌاّلـذِ ّم فيــه   2015أٌت  27القـرار الثــاني بعـد قــرار سـابق بتـاريخ     امعـّي بـاأمر هــٍ   

لعدم اكتمال الهصاب ٌعدم مكن امعـّي بـاأمر    2015أكتٍبر  6تطبيق قرار احكمة اادارية بتٍقيف تهفيذو بتاريخ 
  .جميع حقٍقه ٌمتعته سالف عضٍيته إى ٌأرجعتهمن ٌسائل الّدفاع. ٌنفذت اهيئة قرار احكمة 
ٍ العإعفـاء   2015ديسـمر   21ثم عقـدت اهيئـة جلسـة ثانيـة بتـاريخ       م تأجيلـًا مـّرتن بطلـب مهـه      ضـ

عضـٍا مباشـرا يكتمـل بـه الّهصـاب       12أعضـاء مـن بـن     10لتمكيهه من ٌسائل الّدفاع. ٌقد حضـر هـذو اجلسـة    
القانٍني انعقاد اجلسة العاّمة، كما ّم مكن امعي باأمر من ضمانات الّدفاع امطلٍبة من احكمـة ااداريـة. ٌاّخـذ    

ــة قــرارا  ــان  جلــس اهيئ ــهبإعفاث ــع مســتحقاته   .ئ ــاأمر إرجــاع     إىٌرغــم متعــه جمي ــه، رفــض امعــي ب ــاريخ اعفائ ت
  هاتف جٍالو. -اممتلكات العامة ٌهي معدات اهيئة الي بقيت علُ ذمته ىحاسٍب حمٍل

مـن   37، بعـد ثبـٍت خرقًمـا للفصـل     2016أكتـٍبر   14جلس اهيئة عضـٍين آخـرين بتـاريخ    أعفُ كما 
  اأساسي للعدالة اانتقالية، ٌذلك بعد ااستماع لدفٍعاهما.القانٍن 

مـن القـانٍن اأساسـي للعدالـة اانتقاليـة       59لقد اعتمد الفريق الرقـابي لـدائرة احاسـبات علـُ الفصـل      ٌ
عتــرت أن الهصــاب إيئــة ٌاه هاحرمتــالــذِ لتحديــد الهصــاب القــانٍني لقــرارات جلــس هيئــة احقيقــة ٌ الكرامــة،  

علُ قاعدة الركيبـة الكاملـة    القانٍني هيئة احقيقة ٌ الكرامة هٍ ثلثي اأعضاء امباشرين ٌ ا يتم احتساب الثلثن
عضـٍ و، مـع العلـم أن هيئـة احقيقـة ٌ الكرامـة راسـلت جلـس نـٍاب الشـعب            15جلس هيئة احقيقة ٌ الكرامة ى

ٌ لكن اجلس م مارس صاحياته ي هـذا   امعفين أٌ تعٍيض اأعضاء امستقيلنرات قصد سد الشغٍر ٌيدامعد
إى حـدٌد  ٌجدر اإشارة إى أن احكمة اإدارية م تصدر أحكاما باتة ي خصٍ  هذو اإعفـاءات  هذا اجال. 
  .كتابة هذا التقرير تاريخ

 اقٍقًمـ ح خـذو اجلـس دٌن امسـاس   ا اهـٍ اجـراء حفظـي عاديـ     العمـل عـن   عضـٍين ٌبالهسبة إيقـاف ال 
علمـا ٌأن امعهـين بـاأمر علـُ خـاف       هائيا اعفائًمقرار إعلُ جلس اهيئة ٌإاملف  حن عرض إى اٌامتيازاهم
هاتف  -حاسٍب حمٍل -سيارةا إرجاع اممتلكات العامة ٌهي معدات اهيئة الي بقيت علُ ذمتًم ىٍذلك رفض
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يـٍم للثـاني    487ٌيـٍم لـأٌل    194مدة فاقت بعد  إا نالسياراتٌم تهجح اهيئة ي اسرجاع بعد مغادرهم  جٍالو
  .ديهار 6475ب ٌهٍ ما كبد اهيئة مصاريف إضافية قدرها الدائرة ي تقريرها اأٌي 

إن هيئــة احقيقــة ٌالكرامــة حريصــة علــُ احــرام الدســتٍر ٌحســن تطبيــق القــانٍن ٌاحــرام اأحكــام     
. ٌجدر اإشارة إى أن قرارات تٍقيف التهفيـذ الصـادرة عـن    الباتة الي استٍفت ميع درجات التقاضي القضائية

ٌبالتاي 2014من دستٍر  108أحكام الفصل  اخرق ا تضمن التقاضي علُ درجتن ٌهٍ ما مثلاحكمة اإدارية 
ارية بصـفة باتـة ٌغـر قابلـة للطعـن ا حـرم       الي تصدر عن الرئيس اأٌل للمحكمة اإد تٍقيف التهفيذفإن قرارات 

قرارات ا تهظر ي اأصل ٌلقد اختارت اهيئة ال أن هذو إىباإضافة احق الدستٍرِ ي التقاضي علُ درجتن. 
  .ٌباتة ةهائيانتظار صدٌر أحكام قضائية 

  التصّرف ي اأعٍان - ب
  اانتدابات -2-1

بصـفة مباشـرة تفاصـيلًا كمـا     فقـط  عـٍن   59مهتـدب م انتـداب    676طيلة فرة عمل اهيئة ٌمن ملة 
  :يلي

 
ضــحايا: انتدبتــًم اهيئــة، بهــاء علــُ تقــارير اأخصــائين الهفســانين الــي تــبن احالــة ااجتماعيــة    07-

حاٌلـة اانتحـار    إىحل مكن إخراجًم من الٍضعية الي أدت ببعضـًم  ،ي إطار ٌالهفسية احرجة لبعض الضحايا
ٌذلـك   اانتـداباه من  %1ي اعتصامات داخل مقر اهيئة. ٌقد حرصت اهيئة علُ ان تكٍن نسبتًم ي حدٌد 

 بالقياس مع انتداب ذٌِ ااحتياجات اخصٍصية ي الٍظيفة العمٍمية.

مـن رئاسـة احكٍمـة عهـدما م إيـٍاء اهيئـة ي امقـر الفرعـي          إحـاقًم مهًم م  04:  أعٍان ملحقن 05-
لرئاسـة احكٍمــة بشـارع خــر الــدين باشـا للمســاعدة علـُ القيــام بهشــاطات إداريـة ٌتقهيــة عهـد انطــاق ااشــغال       

 التحضرية لتأسيس اهيئة ٌقبل تركيز جًاز ادارِ إجاز امهاظرات.
يم ٌااتصال: م انتداهم بعد اإعان عن الرشح هذو اخطط ختص ي التصم 01مدير اتصال ٌ 01-
ــرات   ــد ام ــدم مرشــحن   عدي ــاءٌعــدم تق ــ أكف ــة أ     ا، ه ــا غــادرا اهيئ ــاأمر ســريعا م ــين ب ــا ٌان امعه ن هــذا علم

 ااختصا  مطلٍب ٌبأجر أعلُ ي القطاع اخا .

تركيـز امعـدات    ٬ااسـتقبال   ٬صـيانة  ال ٬أعٍان متعاقـدين: م انتـداهم للقيـام بهشـاطات السـياقة       08-
 ٌخدمات أخرَ اثهاء ااشغال التحضرية لتأسيس اهيئة ٌقبل تركيز جًاز ادارِ إجاز امهاظرات.
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سة اهيئة ٌهٍ اجراء عادِ معمٍل به ي ميع ارئ فريق عملأعٍان متعاقدين: م انتداهم لتكٍين  08-
 .هذا الفريقالثقة ٌاحفاظ علُ السر امًي ي ااعٍان العاملن ي نظرا لضرٌرة تٍفر مبدأ  ياكل امماثلةاه

أعضاء ٌإطـارات اهيئـة    ،جان ة،جلس اهيئٌمساندة عٍن متعاقد: م انتداهم للقيام مًام كتابة  29-
نظرا ان خطة الكتابة بالهسبة هؤاء مر عرها ميع القرارات ٌاملفات ٌالريـد ٌهـٍ مـا يسـتٍجب السـرية ٌالثقـة       

  التامة تبعا لطبيعة نشاط اهيئة.
َ اجلس أٌ بعلم مهه،من ، الي مت مصادقة جمٍع هذو اانتدابات امباشرةثل ٌا م ضـئيلة  نسـبة   سـٍ

التحضـرية   اأشـغال فـرة   ٌأثهـاء غلبًا لتسديد خطط ذات طبيعـة خصٍصـية   امن ملة امهتدبن باهيئة ٌم  جدا
  إجاز امهاظرات. إدارِلتأسيس اهيئة ٌقبل تركيز جًاز 

عقـد  م  يجدر التٍضيح أنه، فدٌن تٍّفر الهصاب القانٍني الي مت حسب اماحظة نتداباتلا بالهسبة
هـذو االيـة لعـدم تعطيـل أعمـال       اعتمـاد  تميٌـ  العامة من حضر علُ إثر الدعٍة لانعقاد لثاث مرات متتاليةاجلسة 
  .ٌهٍ ما دعمه الرأِ الٍارد ي ااستشارة امتعلقة بالهصاب أنظمة اجلسيةي امعمٍل به ا هٍ م استئهاسااجلس 

ي إطار الصاحيات اممهٍحة هـا   ،رئيسة اهيئةتٍلت صصٍ  التسميات ي اخطط الٍظيفية فقد  أما
ًيئــة الــذِ نــص علــُ أن و رئــيس اهيئــة يتــٍى إمضــاء كــل القــرارات امتعلقــة  لمــن الهظــام الــداخلي ل 13الفصــل ي 

. ٌتهــدرج هــذو 2017مــارس  31غايــة  إىعٍنــا ي خطــط ٌظيفيــة  19تســمية ،بامســار امًــي لأعــٍان.... و
ِ الـٍارد  أما دعمه الـر  ة لرئيستًا ٌهٍخٍلل التسير العادِ للًيئة ٌي إطار الصاحيات امالتسميات ي إطار أعما

ما جسمه التسميات  ٌهٍمع بقية أعضاء اهيئة  ٌبتهسيقبعلم  مت هذو التسميات ٌقدامصاحبة.  ااستشارةي 
  .ًااأعضاء امشرفٍن عليًا ترشيح أعٍان مه اقرحي اللجان الفهية الي 
ــاريخ   ٌخــال ــل  04ٌ05ٌ 03اجلســة امهعقــدة بت مراجعــة القــراءة القانٍنيــة للصــاحيات   م  2017أفري

إلغاء العمـل  التسميات كما م  إسهادعلُ ٌجٍب الرجٍع للمجلس ي  ااتفاقاممهٍحة للرئيسة ي جال التسميات ٌ
ٌإعـادة الهظـر فيًـا طبقـا      2017مـاِ   01 مـن  ابتـداء بالتسميات ي اخطط الٍظيفية ٌكل اامتيـازات امتعلقـة هـا    
. إا أن تـاريخ مهحًـا  دٌن إقرار ابطال أثرها اماي مهذ  لتهظيم هيكلي يصادق عليه اجلس ٌيعدو امدير التهفيذِ

لفظة اإلغاء الي م تدٌيهًا مـن قبـل امقـرر ي حضـر اجلسـة كانـت خالفـة مامـا مـا قصـدو فعليـا احاضـرٌن ٌهـٍ              
ميات أِ إيقاف العمل ها فقط ٌإعادة الهظر فيًا احقا.ٌهٍ امعهُ الذِ يؤكدو قرار اجلس عهد أٌل جميد التس

كمـا  مـن يـٍم التجميـد    جلسة مهاقشة التهظيم اهيكلي إذ أقر أن ااتفاق كان حٍل جميدها ثم مٍاصلة اانتفاع ها 
 تبيهه الٍثيقة امصاحبة.
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 فيًا ٌطيلـة هذا عاٌة علُ أن اأعٍان امعهين بالتسمية باشرٌا هذو اخطط فعليا طيلة فرة تسميتًم 

ٌبذلٍا اجًد الازم استحقاق امهافع ٌاامتيازات الي صرفت هم ٌالي تقـل ي أغلـب احـاات عـن     فرة جميدها 
  ا ي حال خاصًا عٍض اخطط الٍظيفية. مبلغ الساعات اإضافية الي كان من اممكن أن يتحصلٍا عليً

 إا ،عداد هيكل تهظيمي للًيئة من قبل امدير التهفيذِ ٌعرضه علـُ جلـس اهيئـة للمصـادقة    م إ ٌقد
حجم عمل اجلس ٌتعدد الهقاط امعرٌضة عليه جعل امصادقة تتم علُ مراحـل عديـدة ٌمتباعـدة ي التـاريخ      أن

مـن  ملـت   خطـة  22 مـا قـدرو  2017ديسـمر   31قبل اجلس من أكتـٍبر اى   حيث بلغ عدد اخطط اممهٍحة من
خطة ٌظيفية مٍجـٍدة سـبق للمجلـس امصـادقة      17باإضافة إى  الذين م جميد تسمياهم ئكأٌلضمن امهتفعن 
أكتـٍبر   24عهد أٌل جلسة مهاقشـة التهظـيم اهيكلـي بتـاريخ     صراحة نص قرار اجلس  ٌقدب. عليًا مهذ اانتدا

  .امصاحبةكما تثبته الٍثيقة  2017ماِ  01من يٍم التجميد أِ  اامتيازاتعلُ إرجاع  2017
شًدته اهيئة خال الشًر اأخر مـن تـاريخ إيـداع ملفـات الضـحايا، ٌنظـرا        الذِنظرا للضغط الكبر ٌ

قام ها اأعٍان ي عملية إجاح قبٍل املفات ىحيث اشتغل اأعٍان كامل أيام اأسـبٍع لـيا    يللمجًٍدات الكبرة ال
اهيئـة أهـدافًا   تجـاٌز  ٌهارا ٌأيام الراحة ٌطيلة شًر رمضان دٌن انقطاع سٍَ لساعة فقـط لإفطـارو، ٌنظـرا ل   

مـن   7إطـار صـاحياته الـٍاردة بالفصـل      ، قرر جلس اهيئـة ي عٍاها ٌإطاراهاامرسٍمة ي تلك امرحلة باجتًاد أ
 ٌأعٍاهـا القرار امتعلق بضبط الهظام الداخلي ٌامتمثلة ي امصادقة علُ القرارات اخاصة بانتداب إطارات اهيئة 

مكافأة هؤاء اأعٍان من خـال مكيهـًم مـن مهحـة      ، ٌامتيازاهم عهد ااقتضاء أجٍرهمٌامتعاٌنن معًا ٌضبط 
 .استثهائية

مقتطعـات اأكـل أعـٍان     إسـهاد  2016قرر جلس هيئة احقيقة ٌالكرامة ي بداية سهة ن جًة أخرَ م
اهيئة مثل ختلف مؤسسات الدٌلة ٌتغطية اأعٍان مهظٍمة تكميلية للتأمن علُ امرض سبق له إقرارها ي الفصل 

ي نطاق  التمتع هذو امهافعضرٌرة أن يكٍن  إىأن التقرير اأٌي مراقب احسابات  أشار  إامن نظام التأجر،  11
ــاريخ         ــة بت ــدارك الٍضــعية مــن خــال مصــادقة جلــس اهيئ ــذلك م العمــل هــذو التٍصــية ٌت             صــهدٌق اجتمــاعي ل

مـن الهظـام اأساسـي     20اهيئـة، ٌنـّص الفصـل    أعٍان علُ إحداث صهدٌق اجتماعي خا  بـ  2016جٍان  30
ــبعض     للصــهدٌق علــُ أن يــدخل ح  ــه بالهســبة ل ــاريخ مصــادقة جلــس اهيئــة عليــه ٌيســرِ مفعٍل يــز التهفيــذ مــن ت

 التامن اجماعي علُ امرضٌ ٌذلك لتسٍية ٌضعية اسهاد مقتطعات اأكل 2016جانفي  01التدّخات بداية من 
ــدٌق قبــل امصادقة ، م يّتــم صرف أِ مبلــغ من الصهامعهية بالتسٍيةصاريف هذو ام ٌباستثهاءمهذ بداية السهة.

 .علُ تركيبــة جهة التدخـــات ااجتماعية
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  التصّرف ي عقٍد إسداء اخدمات -3
  عقٍد إسداء خدمات ٌاستشارات قانٍنية-3-1

أعمـال اهيئـة ذات الطـابع     إجاز حامن للعمل معًا كمسدِ خدمات ختيارإ، نظمت اهيئة مهاظرات
  خدمات إسداءصيغة التعاقد عن طريق عقٍد  إى، م اإشارة فيًا مهذ البداية اخا 

 ،لـدَ امؤسسـات العمٍميـة أٌ اخاصـة    كـأجر  امرسٍم امـهظم مًهـة احامـاة حجـر علـُ احـامن العمـل        
 لــدَ خضــعٍن لقــانٍن الشــغل ٌا مكــن للًيئــة أن تصــرح بأتعــاهم أعٍانــاعتبــار احــامن إذلــك ا مكــن  إىإضــافة 

ي إطــار أعمالــه الرقابيــة ٌ،الصـهدٌق الــٍطي للضــمان ااجتمــاعي أٌ لـدَ إدارة اجبايــة ي بــاب امرتبــات ٌاأجـٍر   
  ي اجاو عقٍد إسداء خدمات. أٌصُ مراقب احسابات بضرٌرة تصحيح العقٍد اممضاة مع احامن

مـع مقتضـيات امرسـٍم امـهظم مًهـة احامـاة ٌمـع جلـة الضـريبة           اخـدمات  إسداءعقٍد  مطابقةي إطار 
ٌماحظـات اهيئـة الٍطهيـة    بهـاء علـُ تٍصـية مراقـب احسـابات      ٌ دخل ٌجلة اآداء علـُ القيمـة امضـافة   العلُ 

علـُ كـٍن تـاريخ العمـل     فيًـا   التهصـيص  ٌمعلـُ سـبيل التسـٍية    خدمات جديدة  إسداءعقٍد  إعدادللمحامن م 
عتمـاد علـُ كلفـة العمـل     مسـدِ اخـدمات م اا   تعـاب أٌلتحديد قيمة .هذا هذو العقٍد هٍ تاريخ اانتداب الفعلي

امرضـية ٌالعطـل   ٌ اأسبٍعيةالراحة  أيامم اقتطاع ، ٌي إطار عقد الشغل العادِي نفس اخطة لهظرهم امهتدب 
احامن م انتداهم بعد هاية فرة العمل بهظام احصة الٍاحـدة ٌحيـث تزامهـت     ٌنظرا لكٍن اغلبإا أنه . الرمية

ٌجلسـات ااسـتماع السـرية م يتمتـع     ، قبـٍل املفـات   أجـل  مع هايـة  ىشًر رمضانو فرة العمل بهظام احصة الٍاحدة
ٌجاٌز معـدل  خال شًرِ جٍيلية ٌأٌت اهيئة امهتدبن ٌاملحقن ٌمسدِ اخدمات بهظام احصة الٍاحدة  أعٍان

ٌبالتـاي م تقـم اهيئـة    .مسـدِ اخـدمات   إضافيةيتم احتساب ساعات دٌن أن فرة العمل اليٍمي الثماني ساعات 
بصرف مبالغ إضافية أٌ دٌن ٌجه حق لفائدة مسدِ اخـدمات مـن احـامن اللـذين باشـرٌا أعمـاهم طيلـة السـهة         

  حدة. دٌن تطبيق نظام احصة الٍا
الذِ ا بهاء علُ عقٍد مضاة دٌن التعريف باإمضاء ىاحامٍنو م خا  مسدِ اخدمات هذا ٌقد 

ٌأن مصاح اهيئة حرصت احقا علُ اعتماد التعريف باإمضاء لضمان أكثر التزام علما شرطا لصحة العقد  يعتر
علـُ   تسـبقات التهصيص صلب عقٍد إسداء اخدمات علُ مـهح   عدمٌمن ناحية أخرَ فإن  من امتعاملن معًا.
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ــاريخ طلــب     ي بتســبقاتاأجــر، ا حــٍل دٌن انتفــاع مســدِ اخــدمات    حــدٌد ا تتجــاٌز اأعمــال امهجــزة ي ت
  امهجز.بصفة استثهائية بعد احرام قاعدة العمل  إسهادهام ٌقدالتسبقة. 

أٌجب القانٍن اأساسي امتعلق بالعدالة اانتقالية تعـين مراقـب حسـابات للًيئـة مـدة      من جًة أخرَ، 
بتسـمية مكتـب خـرة ي احاسـبة مراقبـة القـٍائم اماليـة        اهيئـة  قامـت   ي هذا اإطـار ٌسهتن غر قابلة للتجديد. 

ًـ   ٌي.2016ديسمر  31ٌ 2015ديسمر  31للسهٍات امختٍمة ي  ، م اعتبـار الفـرة   إدارِاز غياب ميزانيـة ٌج
تابعـة للسـهة احاسـبية     2014ديسـمر   31غاية  إىٌاممتدة من تاريخ تكٍين اهيئة  2014امتعلقة بالسهة اإدارية 

متابعــة العمليــات  2015أعمالــه الرقابيــة لســهة  إطــارتكليــف نفــس امكتــب ي  ٌم 2015ديســمر  31امهتًيــة ي 
 تًا.سامدق علُ امالية هذو الفرة ٌصا

 

  حّددة عقٍد إسداء خدمات للقيام مًاّم -3-2
ي  ٌامتعلقـة أمام حدٌدية ااعتمادات امرصٍدة للًيئة ٌالي ا خٍل ها حقيق االتزامات احمٍلة عليًـا  

تـتمكن   شـأها، م ي  اسـتماع جلسـات   ٌتهظـيم مرحلة أٌى ي إجراءات قبٍل الشكاٌَ مـن كامـل تـراب اجمًٍريـة     
 الـداخلي  عليـه الهظـام  إحداث مكتـب جًـٍِ بكـل ٌايـة كمـا نـص        عٍضا عنمكاتب جًٍية  9اهيئة إا من فتح 
  .ٌالكرامةهيئة احقيقة 

ــهقص،  ٌجاهــة ىمــن خــال اقتهــاء  إى إحــداث امكاتــب امتهقلــة   اللجــٍء اهيئــة ارتــأَ جلــسهــذا ال
لتلقــي  ٌمعيــاهمشــراكة بصــفة رميــة مــع مــثلن عــن الضــحايا     اتفاقيــات ٌعقــدشــاحهات تســتعمل كمكاتــبو  

عمل الٍحدات امتهقلة ي اجًات ٌالعمل علُ التعريف مًام  ٌلتسًيل الشكاٌَ من امٍاطهن داخل تراب اجمًٍرية
  .اهيئة ٌحث الضحايا علُ إيداع ملفاهم

مـن بـن    اختيـارهم الشراكة ي إبرام عقٍد إسداء خدمات مع مـثلن عـن الضـحايا يـتم      اتفاقيات ٌمثلت
 ةقدرة علُ التٍاصل مع الضحايا، كما جب مراعا همالذين ؤمهن بالعدالة اانتقالية ٌام صداقيةاماأشخا  ذٌِ 

 مكن تفعيل مبـدأ التهـاظر ي   ا ،ٌاخصٍصيات ااعتباراتهذو  ٌنظرا ،ٌاإيديٍلٍجيةختلف احساسيات الفكرية 
  هذا اجال.

،الي ميـزت هـا التجربـة    اإشارة إى أن اللجـٍء إى صـيغة مسـدِ اخـدمات مـع مثلـي الضـحايا        ٌجدر
 ااسـتماع جلسـات   ٌعـدد املفـات امٍدعـة    ٌعـدد قد حققت أهدافًا بالهظر إى احمـات التحسيسـية   التٍنسية، 
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حتــُ خــال بصــفة جانيــة تٍاصــلت عمليــة التهســيق  أنعلمــا ٌِ اخــدمات. الــي مــت برجتــًا عــن طريــق مســد 
ٍ  ملـف  6000حـٍاي مكهـت مـن مـع     اآليـة هذو هذا ٌ قد مكهت .عمليات التحرِ مـا مثـل ضـعف معـدل      ٌهـ

بلغـت القيمـة اجمليـة     ٌإنحيـث  ، قتصـاد ي التكلفـة  ااهيئـة مـن    ٌمكناملفات الي م إيداعًا بكل مكتب جًٍِ 
 عـدل كلفـة امكتـب اجًـٍِ الٍاحـد     م ضـعيفة مقارنـة  تكلفـة   افإه أ.د 190,017تقرير الدائرة  حسبهذو العقٍد 
  ألف ديهار سهٍيا. 400 الي تبلغ

علـُ  ايا أٌ معيـاهم بـل   الضـح أحـد  اخدمات مع  إسداءعقد  أِا يٍجد أِ مانع من ابرام  أنهعلما ٌ
التهصيص علُ ٌجٍد مـثلن عـن معيـات الضـحايا مـن       من خالاأساسي للعدالة اانتقالية القانٍن  العكس شجع

 الضــحايا لتقــديم ملفــاهمٌحيــث ارصــر دٌر مســدِ اخــدمات ي حــث   .علــُ ذلــك اهيئــة بــن أعضــاء جلــس
غيـاب أِ   دراستًا.ٌبالتاي أٌ معاجة املفاتأٌ صلة أٌ تأثر ي  ٌتسًيل أعمال اهيئة دٌن أن يكٍن هم أِ دٌر
  إمكانية لتضارب امصاح أٌ خالفة للقانٍن.

قامــت ٌ بصــفته صــاحب ملــف باهيئــة. صــحي طلــب تــدخل عاجــلحــد مســدِ اخــدمات مأتقــدم 
ــة   ــة الفٍري ــاريخ  ،دراســة ملفــهبالعاجــل  ٌالتــدخلٌحــدة العهاي  01ٌ 2016أٌت  30اعتمادا علــُ تقــارير طبيــة بت

  لفائدته.  قرار للتدخلرئيسة الٍحدة ي شأنه مقرح أصدرت ، للشرٌط القانٍنية استيفائه ٌبعد ،2016ديسمر 
ا مكهـه مـن   إا أن هـذا العقـد    ي إطار عقـد إسـداء اخـدمات مـع اهيئـة     بدخل امعي باامر متع ن ٌا

هحــة امعــي بــاأمر متــع كمــا محــٍل دٌن حقــه ي التمتــع بالتــدخل العاجــل.   ٌاالتغطيــة ااجتماعيــة أٌ الصــحية  
استٍفُ كل الشـرٌط القانٍنيـة ٌاإجـراءات امتبعـة اقرحـه نائـب رئيسـة الٍحـدة الـذِ          اجتماعية ي إطار ماعي 

  .السهٍية تًامع عطل تتزامهفٍضت له تسير الٍحدة خال فرة غياها الي 
ة اجتماعيـة، فلقـد صـدر بهـاء     بالهسبة للتدخل اأخر ٌالقاضـي بـتمكن امعـي بـاأمر مـن مسـاعد       أما

قدمًا.هـذا  جمٍعـة مـن امؤيـدات    ، ٌبهاء علُ الذِ سقط جزء من سقفه مهزلهعلُ زيارة ميدانية ٌمعايهة حالة 
ٌامرتبطـة بامًـام   امصـاريف الـي ّتـم خاصـًا     بامرمـة معـه علـُ تكفـل اهيئـة      دمات اخـ  إسـداء عقٍد ٌقد نصت 
ِّ تؤكــد اهيئــة أنـه  ٌ امضــمهة هــا. أتعابــه إىإضــافة  إليــهامٍكلـة   بغــر  أٌعــن إطــار العقــد  ةخارجــ مبــالغم يتلــق ا

 مٍجب حق.
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الشــكاٌَ ي شــأن مســدِ اخــدمات ٌامتمثلــة ي تكــٍين ملفــات للحــاات ااســتعجالية    خــص  ٌفيمــا
ا تسـتهد علـُ أِ أدلـة مـا عـدَ الٍشـايات        خطـرة  هامـات إًـي  فمن قيمة التـدخل العاجـل،    %5لانتفاع بهسبة 

مرتكبــًا حــت طائلــة القــانٍن ٌكــان مــن  يــدخلٌ ي حــال ثبٍهــا .لســماعه ة امعــي بــاأمرخاصــة ٌأنــه م تقــع دعــٍ
  اأحرَ علُ الشاكي تقديم دعٍَ لدَ القضاء ٌليس للًيئة.

. ٌي هذا مع مثلن عن الضحايا أٌ معياهم اخدمات إسداءابرام العديد من عقٍد  إىاهيئة  التجأت
دمات كشـخص طبيعـي ٌكلفتـه مًـام ذات صـلة حصـرية جلسـات        مع مسدِ اخاإطار، قامت اهيئة بإبرام عقد 

بتسـًيل أعمـال جلسـات ااسـتماع السـرية امتهقلـة       خـا   عقـد  معيـة فًـٍ   اجالعقد امرم مـع   أماااستماع العلهية. 
 أنطبيعـي  مـن ال ٌ ملفـات احـاات ااسـتعجالية.    يم شًاداهم باهيئـة ٌمسـاعدة مـٍدعي   ٌحث الضحايا علُ تقد

  ٌخصان مٍضٍعن ختلفن.مع جًتن ختلفتن  أهمابن العقدين  اتتقاطع تتٍاجد
عٍضا عن احساب البهكي للجمعية  ًائحساب أحد أعضا الراجعة للجمعية مرة ٌاحدة م تهزيل امبالغ
  . ًابهاء علُ تفٍيض مه

 16/12/2016لـيس  ٌ 31/12/2016العقـد هـٍ    انتًاءفاّن تاريخ  امذكٍر مسدِ اخدماتبالهسبة ٌ
التهصـيص   غـر أن  01/02/2017ليس ي ٌ 2/01/2017السيارة من قبل مصاح اهيئة بتاريخ  اسرجاعٌلقد م 

عٍضا  01/02/2017ى كان معكٍسا من قبل امشرف علُ أسطٍل السيارات ااستامعلُ التاريخ صلب حضر 
  و.2/01/2017 عن

احقـا   م خا  مسدِ اخدمات ٌصرف نفقاهم بهاء علُ عقٍد مضاة دٌن التعريف باإمضـاء، ٌم 
امٍكلة إليًم ٌتبقُ تقـاريرهم  بتقديم ملخص لهتائج أعماهم عهد هاية امًام يقٍمٍن  أهمالتعريف باإمضاء. علما ٌ

 حٍل الهتائج الفهية خاضعة لسرية أعمال التقصي.
 

III- التصرف اماي  
  التصّرف ي اميزانية  -أ

يتم إعداد ميزانية هيئة احقيقة ٌالكرامـة مـن خـال حديـد احاجيـات مـع اإدارات امركزيـة ٌامكاتـب         
إدارة الشــؤٌن  ٌتٍجيًًــا حاجياهــا مــن اأعــٍان ٌالتجًيــزات ٌامعــداتاجًٍيــة ٌاللجــان الفهيــة الــي تقــٍم بضــبط 



54 

 

كما يتم تقسيم بهٍد اميزانية السهٍية باعتماد احسابات احاسبية امفصلة  امكلفة بإعداد اميزانية. ٌاماليةاإدارية 
 ٌالي خص كل نٍع من امصاريف علُ حدة ٌالي تستعمل احقا لتقييم التهفيذ ٌحديد الفٍارق.

 
متابعة تهفيذ اميزانيـة بااسـتئهاس مقتضـيات قـرار السـيد رئـيس        2017بداية من سهة كما تقٍم اهيئة 

ٌامتعلـق بضـبط إجـراءات الرجـة السـهٍية للهفقـات ٌالتأشـر عليًـا بالهسـبة           2013نـٍفمر   25حكٍمة امـؤرخ ي  ا
للٍزارات امعهية بالتجارب الهمٍذجية لهظام التصرف ي اميزانية حسب اأهداف.ٌتتم متابعـة اميزانيـة مـن خـال     

ات امرجة الي يقع حييهًا شـًريا. ٌمكـن هـذو العمليـة     تعمر جداٌل حتٍِ علُ ااعتمادات امفتٍحة ٌااعتماد
اهيئـة   ٌتقٍممن متابعة نسق استًاك اميزانية حسب بهـٍد الهفقـات ٌحييهـًا ٌحليـل الفـٍارق ي صـٍرة ٌجٍدهـا.       

  بإعداد تقارير متابعة اميزانية حيهيا بااعتماد علُ تطبيقــة ّتم اعدادهـا للغرض.
ى إيعــٍد  2016بعــض بهـــٍد اميزانيـــة اخاصــة معــدات اإعاميــة خــــال ســهة احاصــل ي  تجـاٌز الّن إ

لفـات  امقبـٍل عـدد كـبر مـن     عـن  نـاتج   هٌٍ شراء عدد كبر من احٍاسيب ٌالكامرات ي شًرِ جٍان ٌديسمر
ــداع حــٍاي     15/6/2016بتــاريخ   حــن ان ألــف ملــف ي 62ٌالــذِ فــاق التٍقعــات حــٍاي الضــعف حيــث م إي

ي القيـام باجلسـات    للتسـريع  اقتهـاء تلـك امعـدات    م ٌقـد ، ملـف ألف  30كانت ي حدٌد للًيئة التقديرات اأٌلية 
  ااستماع السرية الي مت برجتًا.

  حٍل التأخر ي عرض مشرٌع اميزانية أمام جلس اهيئة
ة اإجـراءات  فـ القيـام بكا أعماها ي  اهيئة ركزتمع هاية آجال قبٍل املفات،  2016نظرا لتزامن سهة 

ي مًمة قبٍل املفات الي حـددت ي   ٌاأعٍانلضحايا. فتجهد كافة اأعضاء إيداع ملفات ا الهسق الكبر ةجارا
  يزانية.امما اجر عهه تأجيل مداٌات اجلس حٍل مشرٌع  2016جٍان  30أجل أقصاو 

تبعـا   2017تكملـة لاعتمـادات امصـادق عليًـا بعهـٍان ميزانيـة        اهيئـة بطلـب   قامـت ي مٍضـٍع آخـر،   
اهيئـة عهـد طلـب     ٌقامـت . ٌالكرامـة احقيقـة   ٌهيئةنٍاب الشعب  ٌجلس امالية ارةحضر ااتفاق بن كل من ٌز

امرتقبة. ٌم علُ هذا اأسـاس   ٌالتعًداتاستكمال ااعتمادات مد ٌزارة امالية بٍضعية ي ااعتمادات امتٍفرة 
  مليٍن ديهار. 9,1مبلغ  2017تصرف سهة  لفائدة اهيئة بعهٍاناعتمادات تكميلية امٍافقة علُ فتح 

أٌل سـهة م فيًـا صـرف    مثـل   2015سـهة   ٌفيما يتعلق بتٍظيف فائض السـيٍلة امتـٍفر مكـن القـٍل أن    
ٌالقيــام بطلــب ميزانيــة للًيئــة، ٌعهــد تهزيــل ااعتمــادات بــادرت اهيئــة بإعــداد دليــل إجــراءات التٍظيفــات اماليــة   
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العرٌض امتعلق ها. ٌي اأثهاء قامت اهيئة بعد مهاقشة نسبة الفائدة بتٍظيف اأرصدة امالية امتٍفرة لدَ نفس 
 احساب اجارِ.  امؤسسة البهكية أين م فتح

 
ــة اح  ــة لســهة    ٌالكرامــة يقــة ققامــت هيئ ــد للتٍظيفــات امالي  ٌّمــت 2017بالقيــام بطلــب عــرٌض جدي

. ٌعلـُ هـذا   الشرٌع ي عمليـة التٍظيـف مـدة سـهة     ٌم،2017سبتمر  13بتاريخ  من قبل اجلسيه امصادقة عل
  .2018اأساس ٌاصلت اهيئة القيام بعملية التٍظيف خال سهة 

نظـرا لفـتح ٌزارة اماليـة لاعتمـادات      2018طلب عرٌض للتٍظيفـات اماليـة لسـهة    م تقم اهيئة بإجراء 
 ًاللًيئـة القـدرة علـُ حديـد امـدة امتبقيـة لعملـ       م يّكـن  ، كما أنه أقساطعلُ  ٌتهزيلًا 2018بسهة تصرف  امتعلقة

مـع اجـدل القـائم حـٍل التمديـد ي عًـدة اهيئـة مـن          2018حيـث تـزامن بدايـة سـهة      ٌحصرها ي طلـب العـرٌض  
ٍّفرة لديًا بهفس البهـك اّلـذِ قـّدم أحسـن العـرٌض اماليـة خـال        اهيئة قامت ٌعليه، . عدمه بتٍظيف اأمٍال امت
  .2017سهة 

لتزامهًا مـع تهزيـل امبـالغ امٍظفـة ٌا تـتم إعـادة       تعٍد أساسا  فًي السيٍلة امتٍفرة هاية كل شًرأما عن 
امدفٍعـة بصـكٍك    لاسـتحقاقات ي بداية الشًر امٍاي. كما يرجع حجم هـذو السـيٍلة ي جـزء مهـه      إاالتٍظيف 
كما أنه من الضرٌرِ تٍفر سيٍلة ي احسابات البهكية كافيـة جاهـة االتزامـات اهاّمـة امهحصـرة      .امسحٍبة ٌغر
.هـذا مـع   ..صة ي امصاريف الشًرية كأتعاب مسدِ اخدمات ٌالتغطيـة ااجتماعيـة ٌأجـل تهزيـل الضـرائب     خا

  العلم ٌأن اهيئة تهتفع بفٍائض حتسب علُ امبالغ امٍجٍدة باحساب اجارِ.
  الشـراءات  - ت
  حديد احاجيات -1
إى اختيـار  كان نتيجة طلب عـرٌض أفـرز   ٌ الثانيةن العقد امرم مع امزٌد خال اجلسة العلهية اأٌى إ

  طابق للشرٌط الفهية امطلٍبة بكراس الشرٌط. ٌامامزٌد اأقل مها 
اهيئـة للخـرة الازمـة     ٌافتقـاد نظرا ما مثله اجلسة اأٌى مـن أميـة للرٌيـج مسـار العدالـة اانتقاليـة       ٌ

 وحيث uniquelotى إجاز مثل هذو التظاهرات قامت اهيئة بإعداد طلب عرٌض لكامل مكٍنات اجلسة العلهية
  عهًا ي اجلسات الاحقةو ااستغهاءإجاز هذو اجلسة القيام بعديد اخدمات ىالي م  اقتضُ
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أميـة  عـدة عٍامـل مهـًا    مقارنة ببقية اجلسات إى  ٌالثانيةالكلفة امرتفعة للجلسة العلهية اأٌى  ٌترجع
أميـــة الضـــيٍف امشـــاركن ٌ .وعربيـــا. ٌاأٌىاجلســـات ي إفريقيـــا بعـــد دٌلـــة جهـــٍب إفريقيـــا  ىثـــانياحـــدث 

إلغاء احجـز الـذِ كـان مرجـا     ٌ الهقل اجٍِ ي اإقامةو مصاريف:يرتب عهه من  ٌما ٌدٌليةٌطهية  ىشخصيات
 اســتقبالعهــه تكبــد مصــاريف إضــافية متعلقــة بركيــز خيمــة كــبرة  اجــرفضــاء أصــغر  ٌكــراءي قصــر امــؤمرات 

خاصة ٌأن اجلسة مت الركيز علُ اجانب اأمي ٌ الضيٍف ٌلٍازم التدفئة ٌغرها من امتطلبات الفهية اإضافية
  .فضاء مفتٍحجزء مهًا ي ي 

 فرجــع ٌالثانيــة اأٌى تنصــاريف مقارنــة باجلســامنقــص  اجلســتن الثالثــة ٌالرابعــة فــإن أمــا صصــٍ  
مٍسعة حاٌلت من خاها تقسيم اخدمات امطلٍبة إى فصٍل باإضافة إى تغير  باستشارة اهيئة قيامإى تفسرو 

الضيٍف،  استقبالاجلسة العلهية ما مكن اهيئة من تفادِ دفع نفقات إضافية قصد هيئته  احتضنالفضاء الذِ 
مهفصـلة مثـل خـدمات التـأمن      استشـارات اهيئة علـُ عديـد اخـدمات الـي كانـت مٍضـٍع        استغهاءباإضافة إى 

مـن احصـٍل علـُ    مكهـت اهيئـة    ٌالـي  ٌغرهـا ٌاحراسة ٌخـدمات اأكـل ٌالشـرب ٌخـدمات التهظيـف للفضـاء       
  .مانأفضل اأ

تكلفتًا مقارنة باجلسـات السـابقة    اخفاضفرجع تفسر  2017أما صصٍ  اجلسات امهجزة ي سهة 
اخدمات امتعلقة جميع  حديدم فيه أقساط  إىمقسم إى أن مصاح اهيئة سعت إى إجاز طلب عرٌض إطارِ 

ي تلـك الفـرة الـٍجيزة     اكتسـبت ، باإضافة إى أن مصاح اهيئة 2017ة اجلسات العلهية امزمع إجازها خال سه
اخـدمات امتعلقـة هـا مـا      ٌترشـيد طلبـات العـرٌض اخاصـة هـا      ٌإعـداد اخرة الكافية ي تهظيم اجلسات العلهية 

ــة      ــة بتكلف ــن إجــاز اخــدمات امطلٍب ــًا م ــا مكه ــل. كم ــة      أق ــٍد اطاري ــُ عق ــة عل ــاد اهيئ ــل أن سياســة اعتم               لكام
  سامت ي تقليص اأمان امعرٌضة نظرا مٍمية هذو اخدمات. 2017سهة 

أقسـاط ٌإجـاز جـزء مـن      إىمع العلم ٌأن اهيئة سـعت مـن خـال اجتـًادها بتقسـيم طلـب العـرٌض        
ااقتصـاد ي امصـاريف    إىانتـًاج سياسـة هـدف     إىاخدمات الي تسـتٍجبًا اجلسـات العلهيـة مـن قبـل أعٍاهـا       

كمـا   أرفـع م ميـع اخـدمات بتكلفـة    ضـ بيهما كان باإمكان أن تٍاصل اعتمادها علُ طلب عرٌض بقسط ٌحيـد ي 
 دٌهيئات أخرَ الي تشـً الدٌلة  هٍ احال بالهسبة لتهظيم التظاهرات الثقافية الدٌرية ٌبعض تظاهرات مؤسسات

  أماها ارتفاعا مستمرا.



57 

 

إبـرام ماحـق عقـٍد    يتـيح  دليـل إجـراءات الشـراءات اخـا  باهيئـة      فيما يتعلق مٍضـٍع اماحـق فـإن    ٌ
أٌ طلبـات عـرٌض سـابقة     استشـارات صصٍ  الزيادة ي كميات مـٍاد أٌ خـدمات م التـزٌد هـا سـابقا ي إطـار       

الطلبـات   ٌطبيعـة تغـير ي حجـم   امـهظم للصـفقات العمٍميـة ا مهـع ال     2014قامت ها مصاح اهيئة كما أن اأمـر  
أن يعرض قرار الزيادة علُ الرأِ امسبق للجهة  % 20ي صٍرة جاٌز هذو الزيادة نسبة  اشرطإا أنه  ٌاماحق

فإن جلسـًا يعتـر    ٌالكرامةلٍضعية هيئة احقيقة  ٌبالهسبةمراقبة الصفقات ذات الهظر دٌن حديد سقف لذلك. 
الذِ أقر  علُ أنظار اجلس امرمةحق اماميع م عرض  ٌقد،اهيئة ٌشراءاتفقات اهيكل امخٍل له مراقبة ص
  .اعليً حالة ااستعجال ٌصادق

مـا يهطبـق    ٌهـٍ . ااسـتعجال آلية اماحق عهد ٌجٍد حاات  اعتمادأقر امشرع اللجٍء إى  ٌقدهذا 
ٌٌرٌد عدد من املفات جاٌز ضـعف   مدها الزمهية ٌقصرعلُ ٌضعية احال بالهظر إى خصٍصية أعمال اهيئة 

حيث أن إعادة امهافسة ي الفصٍل امذكٍرة من شأها أن تتسبب ي التأخر ي التزٌد بامٍاد ما يهجر عهـه   امتٍقع
  لتكلفة إضافية.  ٌحملتعطيل اأعمال 

احق تتعلق مٍاد مٍردة مهًا ي مع العلم ٌأن اهيئة متعت بأفضل اأمان حيث أن الطلبيات مٍضٍع ام
ارتفاع سعر الصـرف، ٌبالتـاي يسـتحيل احصـٍل علـُ أمـان أفضـل مـن تلـك الـي سـبق             إى مستمر بالرجٍعارتفاع 
 سـعر تلـك  جهب اهيئة فعليا حمل تكلفـة إضـافية نامـة عـن ارتفـاع       ٌهٍ ماي الصفقة اأصلية  ي شأهاالتعاقد 
مـن   عتمـدة ن امامـ عتـر اأ استثهائية نظرا حالة التأكـد ٌت  هذو اماحق بصفة إبرامي فقد م اللجٍء إى اٌبالت امٍاد.

  مقارنة بٍاقع السٍق ٌ سعر الصرف. ةمقبٍل هاطار إي  قبل امزٌد
  تفعيل امهافسة -2

اهيئة ٌبعـد  تعلقت اخدمات اإضافية الي م التهصيص عليًا بكراس الشرٌط ٌبالعقد بشراء حساب 
مٍافقة مصاحًا مساحات اشًارية حضرية مـن ختلـف امسـتغلن بـثمن أقـل مـن اأسـعار الـي م تقـدمًا للًيئـة ي           
مهاسبات سابقة دٌن أن حصل أِ هامش رحي ي العمليـة. كمـا جحـت اهيئـة ي احصـٍل مـن خـال اسـتغال         

ألـف ديهـار    335مسـاحات اشـًارية إذاعيـة ٌتلفزيـة مـا قيمتـه       امزٌد لعاقاته امستمرة بامهصات ااعامية، علُ 
  جانا.

العقـد الهمـٍذجي امعـد مـن طـرف جمـع ٌكــاات       عليــه نـص  مـا   إطـار ٌقـد م اجـاز هـذو اخـدمات ي     
اخدمات تقيم بهسبة من اميزانية ااشًارية أٌ بأيام العمـل الفعليـة أٌ حسـب درجـة     أمان أن بااستشارة ااتصالية 
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يق اأهداف التجارية.كما نص علُ أن اأعمال امتعلقة بشراء امساحات ااشًارية لفائدة احرفاء مـن صـميم   حق
  أعمال ااستشارات ااتصالية ٌا يتعارض مع أعماها اأساسية.

نظـرا  فقد م  2016تهظيم استشارة للجلسات امهجزة خال شًر ديسمر  إىاللجٍء بالهسبة ماحظة 
ٌجدر اإشارة اى أنه بالرغم من عدم اجراء . ٌعدم القدرة علُ تهظيم طلب عرٌض ٌنشروللصبغة ااستعجالية 

أن اهيئة احرمت امبادئ اأساسية للشراء العمٍمي ٌامتمثـل ي الشـفافية ٌامهافسـة ٌامسـاٌاة      إاطلب عرٌض 
اختيـار   . ٌممـزٌدين  6استشـارة  ٌ قـع االكرٌنـي للًيئـة   نشـر ااستشـارة عـر امٍ    أمام الطلب العمٍمي، حيـث م 

  مقبٍلة مقارنة بٍاقع السٍق. ٌتعتر اأمان امعتمدة من قبل امزٌدالعارض اأقل مها 
تفاديـا حـاات ااسـتعجال الـي     ٌ. هذا مع العلم ٌأنه مت امصادقة علُ هذا الشـراء مـن قبـل اجلـس    

العلهية لكامل  اجلساتقرر جلس اهيئة إجاز طلب عرٌض إطارِ قصد إبرام عقد إجاز ، احقا ن تطرأأمكن 
  .2017سهة 

نصت كراس الشرٌط ٌالعقٍد ااطارية امرمـة مـع امـزٌدين علـُ إمكانيـة إضـافة أٌ       من جًة أخرَ، ٌ
أٌ خـال اجلسـات    هـذو اخـدمات حسـب احاجـة ٌامٍاضـيع امثـارة       إىجزء مـن اخـدمات. ٌم اللجـٍء     تهقيص

تعلقــت مٍاضــيعًا أقســاط ٌبأعمــال  04ٌتعلقــت هــذو اخــدمات اإضــافية بقســطن فقــط مــن ملــة   .الشــًادات
ــال  ــة اأصــلية دٌنامزٌديه بصــميم أعم ــًا مسبقا إمكاني ــؤثرات إضــافية، إ و   برجت  ٌتتمثــل. ىتصــٍير خــارجي، م

 صـحية ضرٌرة تعٍيض مقدمي شًادات علهيـة أسـباب    يفرضتًا ظرٌف طارئة أساسا  اخدمات اإضافية الي
اهيئة إى تسـجيل شـًاداهم باهيئـة أٌ مقـر إقامتـًم       التجاءنفسية قبل ٌقت قصر من انطاق اجلسة أدَ إى أٌ 

عـاٌة علـُ   ضرٌرة القيام بتسجيل شـًادات بالسـجن امـدني    ٌ ها مباشرة أثهاء اجلسة العلهيةعٍضا عن اإداء 
  .القيام بتسجيات ي مقرات سكن بعض الضحايا نظرا لكر سهًمضرٌرة 

كـل جلسـة إذن تـزٌد     ي الغـرض، مهاسـبة  اهيئة، كما نصت علُ ذلك العقٍد اإطارية امرمـة   ٌتصدر
اخاصـة   ااتفاقيـات العقٍد اأصلية. تقٍم أذٌن التزٌد قانٍنـا حـل    إجازها مٍضٍعيضبط بالتفصيل اخدمات امراد 

  . العقٍد ااطارية ٌتكملعملية بكل 
   بلغــت  2017خــال ســهة   هيئــة ا إليًــا قيمــة اخــدمات اإضــافية الــي التجــأت     ٌجــدر اإشــارة أن  

ٌبالتــاي  أ.د 800مليــة للجلســات العلهيــة خــال نفــس الفــرة ي حــدٌد  اجكلفــة ي حــن بلغــت الد .أ 107,031
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ٌنظــرا مــا ســبق شــرحه ا تــرَ اهيئــة مٍجبــا قانٍنيــا أٌ اجرائيــا إبــرام ماحــق لعقــٍد إطــارات ي خصــٍ  هــذو  
  اخدمات. 

ِ  مقرهـا  2017أحـداث اخبـز خـال شـًر ديسـمر       عمٍميـة قامت اهيئـة برجـة جلسـة      ٌم. امركـز
للمـزٌدين ي إطـار الصـفقة    امتعلقـة هـا    ٌدالتزأذٌن  ٌإصدارااقتصار فيًا علُ بعض اخدمات امتعاقد ي شأها 

لتتٍافق مع التاريخ الفعلي بضع أيام  اجلسة ٌتأجيلم ااتفاق احقا علُ استغال رمزيتًا التارخية أنه  إا، اإطارية
  امٍافق للرابع من جانفي من كل سهة. اخبزأحداث 

ي كـراس الشـرٌط اخـا  بطلـب العـرٌض عـدد        عامـة جاريـة  تسـرب   إىم الـتفطن  ي سياق آخـر، ٌ
ٌم إعام ميع مسدِ اخدمات الذين سحبٍا كراس الشرٌط ٌإعام الساحبن اجدد مباشـرة. ٌقـام    09/2016

العارضــٍن بعــدم اعتمــاد هــذو العامــات التجاريــة ٌم التهصــيص علــُ عــدم اعتمــاد هــذا الشــرط عهــد فــرز              
العامــات امــذكٍرة ي كــراس الشــرٌط ســًٍا أن تــؤثر علــُ مبــدأ امهافســة   العرٌض.إضــافة إى أنــه ا مكــن هــذو 

 خاصة ٌأن هذو العامات ليست حكرا علُ مزٌد ٌحيد ٌليست شرطا إقصائيا.
 

  اممتلكات يالتصّرف  -3
كٍنت هيئة احقيقـة ٌالكرامـة أربـع فـرق إجـاز أعمـال اجـرد امـادِ لأصـٍل الثابتـة ٌإمضـاء احاضـر             

عـن مصـلحة   و 2ىيهتميـان إدارات ختلفـة. ٌاقتصـر ٌجـٍد مـثلن       عضـٍين امتعلقة بـذلك، ٌيركـب كـل فريـق مـن      
أن امًام امتهـافرة تقتضـي اجمـع بـن احفـظ      ذ إ هفي كل شبًة تهافر ي امًامو الركيبة تهذ. احاسبة ي فريقن فقط

  مهًا. ٌمصلحة احاسبة م جمع بن مًمتن ٌأخذ القرار ٌامراقبة ٌالتسجيل
فرٌقـات بـن البيانـات    ُ تسـجيل  ـإلـ  2017اممتلكـات التابعـة للًيئـة ي هايـة     عمليـة جـرد    أفضتٌقد 

 2018خـال سـهة   م التثبـت مهـًا ٌمقاربتـًا مـع امعطيـات احاسـبية       .أ.د 50,206 بقيمة احاسبية ٌنتائج اجرد
بعـد اكتشـاف   أد ي قاعـة اخـٍادم امركزيـة     32.599ٌجٍد جًـازِ اإعاميـة امقـدرين بــ      إىالتفطن إى  ٌأفضت
مٍضـٍعة علـُ    03ٌ 03 حٍاسـيب حمٍلـة مهقٍصـة م اسـرجاع     10، ٌ مـن ملـة   الرميـز خطأ ي عملية  تسرب

ٌ       03ٌم يقٍمٍا بإرجاعًـا   امعفينذمة الثاثة أعضاء  اهيئـة ٌ م يقٍمـٍا    امٍضـٍعة علـُ ذمـة ثاثـة إطـارات غـادر
مــت ســرقته مهاســبة إحــدَ اجلســات  01ٌ و.STCقامــت اهيئــة مقابــل ذلــك حجــز مســتحقاهم  ىٌبإرجاعًــا 

  الٍطي حي اخضراء. مناأ مركز  متابعة لدَ مصاححضر العلهية ٌهٍ مٍضٍع 
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يـتم اعتمـاد اإذن مأمٍريـة عهـد التهقـل خـارج إقلـيم        فإنـه   سيارات امصـلحة  استعمالبالهسبة ماحظة 
علـُ  بعيهـه  تٍنس الكرَ ٌا يتم إعـداد أذٌن مأمٍريـة للتهقـل داخـل إقلـيم تـٍنس الكـرَ أنـه ا يـتم تعـين سـائق            

اليٍمية بل أن كل أعٍان السياقة يسـتعملٍن السـيارات امتـٍفرة عهـد الضـرٌرة      سيارة ٌاحدة لكامل العمل ي احصة 
بعد التهسيق مع امشرف علُ أسطٍل السيارات الذِ يدٌن اسم السائق ٌرقم السيارة امسـتعملة ٌرقـم عـدادها    

خـا  بالسـيارة   يقـٍم بـتعمر دفـر القيـادة ا    سـائق  كـل  إضـافة إى أن   ٌالتاريخ ي دفر خا  كٍسيلة مراقبة داخلية
  عهد استعماها.

خـال شـًرِ    ٌحٍصل اجـدٌل التـاي معـدل الكيلـٍمرات امقطٍعـة حسـب كميـات الٍقـٍد امسـتًلكة         
ٍ  للعيهة الي مت دراستًا من قبـل دائـرة احاسـبات    2016نٍفمر ٌديسمر  أن معـدل اسـتًاك الٍقـٍد    مـا يـبن    ٌهـ

 هذو السيارات يعتر مقبٍا.
 

 السيارة
امستًلكة  امقطعاتعدد 

 ٌديسمرخال شًرِ نٍفمر 
2016 

عدد الكيلٍمرات امقطٍعة 
ٌديسمر خال شًرِ نٍفمر 
2016 

الكيلٍمرات امقطٍعة معدل 
حسب كميات الٍقٍد 

 امستًلكة
 270 7042 26 191تٍنس  4815
 257 12338 48 191تٍنس  4814
 243 11425 47 191تٍنس  4816
 231 9500 41 191تٍنس  4817
  219 5917 27 179تٍنس  3560

ناحيـة أخـرَ فـإن التـهقات امهجـزة خـال الفـرة امـذكٍرة تعـٍد أساسـا إى تـهقات إجـاز امًـام               ٌمن
 علـُ تـهقات  إجاز جلسات ااستماع السرية مقرات إقامة مٍدعي املفات عاٌة  ٌتهقات ٌالريداإدارية العادية 

  العاجل. ٌالتدخلي إطار العهاية الفٍرية إجاز الزيارات اميدانية 
ٌّل عدد  علـُ  هيئة احقيقة ٌالكرامـة   ٌحرصا من، 2005لسهة  6ٌتطبيقا مقتضيات مهشٍر الٍزير اأ

حسن التصرف ي استعمال أسـطٍل السـيارات، ٌي إطـار إرسـاء نظـام رقابـة داخلـي متعلـق بهفقـات احرٌقـات،           
بااخراط ي مهظٍمة وعجيليسو ٌهي مهظٍمة مكن من التصـرف االكرٌنـي للتـزٌد ي     2017خال سهة قامت 

  الٍقٍد ٌامتابعة احيهية لاستًاك.
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سـليمًا  ي انتظـار ت قد بقيـت علـُ ذمـة اهيئـة     الذين غادرٌا ف أعضاءاخمس سيارات يتعلق ب فيماأما 
 م همع العلـم ٌأنـ  جلس نٍاب الشعب.جلس اهيئة من قبل سد شغٍرات الذين سيقٍمٍن بتعٍيضًم عهد لأعضاء 

 الضــيٍف اســتقبالي كمــا م اســتغاها تعــٍيض عهــد حــاات العطــب  كســيارات  ظرفيــةبصــفة مؤقتــة ٌيفًــا ظتٍ
  ٌتأمن تهقاهم. اأجانب

  : يعٍد أساسا إى اأسباب التالية فًٍ إحالة اهيئة جزء من أصٍها مؤسسات الدٌلةأما فيما خص 
تقاطعـات مـع   مـن  هـا   مـا بالعدالـة اانتقاليـة أٌ    تـًا مؤسسات الدٌلة م علُ أساس عاق اختيار -
 خال أنشطتًا جًيزات شبيًة بتلك الي متلكًا اهيئة. استعماهامًام اهيئة أٌ 

عتمـادات الضـرٌرية لكــراء   عـدم امـتاك اهيئـة لفضـاءات خـزن تلــك التجًيـزات ٌعـدم تـٍفر اا         -
 .افضاءات خزه
تفادِ جـارب سـابقة علـُ غـرار التصـرف ي معـدات ٌجًيـزات البهـك اإفريقـي للتهميـة عهـد             -

ن جزء مهـًا تلـف ٌم يعـد صـاحا لاسـتغال مـن قبـل مؤسسـات         فيما بعد أمغادرته لتٍنس حيث م خزيهًا ٌتبن 
 الدٌلة.

عليًـا   ٌمصـادق  يات تعاٌن بـن اهيئـة ٌمؤسسـات الدٌلـة    عملية اإحالة مت علُ أساس اتفاق -
  ة.ئي جلس اهي
بالتثبت من الهصٍ  القانٍنية الي تأطر عملية إحالة أصٍل مؤسسة عمٍميـة إى مؤسسـة أخـرَ تـبن     ٌ

   عقارات.إا ي صٍرة إحالة ٌجٍبيا أن تدخل مصاح ٌزارة أماك الدٌلة ٌالشؤٌن العقارية ا يكٍن 
لسيارات الي كانت علُ ذمـة اهيئـة   ل البطاقات الرماديةمع اإشارة أن مصاح ٌزارة الهقل قامت بتغير 

من خـال   اإجراءصحة هذا مصاح ٌزارة أماك الدٌلة اعتمدت كما  لفائدة امؤسسات الي مت لفائدها اإحالة
ٌبالتاي تتأكد سامة اإجـراءات امتبعـة مـن قبـل      التسلسلي اخا  ملك الدٌلةامهجمي هذو العربات الرقيم  هحم

كما قامت اهيئة بإعداد قائمة تأليفية .اإحالةعهد  الدٌلة كترخيص ٌزارة أمااحصٍل علُ  اهيئة ٌعدم ٌجٍب
  .ٌاحافظة عليًاتًا متابعإحكام لكامل التجًيزات ٌالعربات ٌامعدات احالة ٌٌجًتًا مصاح أماك الدٌلة 

اكتفــت اهيئــة باعتمــاد التــاريخ امضــمن محضــر إصــدار قــرارات اإحالــة، مــن ناحيــة أخــرَ ٌ عهــد ٌ
غر أنه تبعا لاختاف الذِ جـد بـن تـاريخ    التسليم. تاريخ التسلم ٌالتسلم ٌالتسليم ٌذلك لتزامن تاريخ القرار مع 

 .القرار إصدار علُ تاريخالتهصيص باحقا اهيئة  قامتصدار القرار ٌعملية التسلم ٌالتسليم إ



 
 

              املنعقد في اجتماعهامن قبل الجلسة العاّمة لدائرة املحاسبات في  التقريرضبط نّص هذا 

 السّيدات والّسادة :واملتكّونة من  2019 أفريل 4

  

ورضا مسعود ومحّمد الطرابلس ي وحاتم السليني وشريفة قويدر  األّول  الرئيس نجيب القطاري 

ومنى وسمير الشرفي وسلوى بنوالي عطية  ورضا مسعود ومنير بن رجب وفضيلة القرقوري والزهرة خياش

ومنير  الكاتب العامومحمد منّصر  رؤساء غرفوإيناس زنينة وريم حسن وشهاب تريمش املسدي 

الي وشيراز التليلي وعباس بدر  وزكرياء حمودة وسامية الزموري وفيصل وبسمة غ املقّرر العامالسكوري 

علول ولطفي الثائري وفتحية حماد وحنان ريم أحالم دية وأكرم املوحلي وخالد بنعلي ومحمد املماني ونهاد 

بوعزيز ونسرين الساملي ومحمد شيحة وألفة اململوك والهادي الجاني ونجوى بن علي وسماح بن حمة 

عبد الصمد  بن عفيفي وشاكر الجدلي ومحّمد أمين ربّيع ووليد املقرون وعائشة بن بلحسن ووفاءورجاء 

 ومحمد فرج املانع وهيثم حامد وعائدة باي رؤساء أقساموحاتم شاكر  وعمر موس ى وإيمان الصيد

ورضا قيزة وابراهيم حمودة وأسامة التقاز ومعز الزواغي وأميرة املشري ويامن سلطاني وأيمن درغام 

ومحمد علي عجيلي وعبد الفتاح املومني وأنيس بوزيان وأنيس املصمودي وشكري سبري وعمر دريدي 

وفؤاد  وعزوز الجبالي وهدى خليل والهادي الفارس ي وفاطمة الزهراء سلوم ومروان الحناش ي ومنى بالضيافي

 .مستشارون  املالكي

عادل الو  مندوب الحكومة العام، الّدين الزّوالينور و ادة الّس و  اتالسّيدوحضر الجلسة كذلك 

وآمال اللومي بواب ومراد  واملنجي الحماميوهالة هاجر جابر وآمال بن رمضان  ولطفي دربالشقرون 

علياء املكي السّيدة لدى دائرة املحاسبات و  مندوبو حكومة ومنى بوراوي  بن قسومة ونرجس السالمي

 لدى دائرة الّزجر املالي. مندوب الحكومة براطلي

 

 

 الّرئيس األّول لدائرة املحاسبات

 

 نجيب القطاري                                                                                         

 

 

 
 


