تقرير ادبي 2015

سير عمل المنظمة
تخطيط
قامت المنظمة باقمة

RETREAT

األول كان في شهر جانفي مع موظفي المنظمة وكان بغاية تقيم عمل  2014و تحديد النقائص و حاجيات الطاقم العامل إضافة
الى حصص عصف ذهني و توليد أفكار وكتابة مسودات مشاريع لألطراف المانحة
الثاني في شهر جويلية في مدينة سوسة بمشاركة أعضاء من تونس العاصمة و الجهات و من خالله تم تطوير أفكار مشاريع لبقية
سنة 2015

بناء القدرات
تلقت المنظمة جملة من دورات التدربية التي قامت بتقديمها منظمة الشفافية الدولية
األعضاء

موجهة للهيئة المديرة المكتب التنفيذي و

اولي في تقنيات التواصل في  18و  19مارس 2015
من ثم دورة حول كيفية البحث عن تمويل وكيفية كتابة مطالب التمويل و ذلك في  8و  9افريل
و دورة ثالثة في التقيم و المتابعة و التعلم في شهر اوت

كما نظمت انا يقظ دورة تدريب مدربين حول مهارات التدريب و التواصل وذلك أيام  7و  8و  9اوت 2015
جمعت الدورة  19شخصا من أعضاء و متطوعين و عاملين بالمنظمة ويعتبر هذا التدريب مرحلة اولي لمبادرة تسعي من
خاللها منظمة لبناء قدرات المجتمع المدني االمحلي انطالقا من تجربة انا يقظ في إدارة المشاريع والمبادرات المختلفة

اللوكال
اطلقت المنظمة في آفريل 2015فضاء  elokalمفتوح للمنظمة مجتمع المدني أو نوادي للقيام بنشتطهم أو اجتماعتهم

مركز يقظ

تم إنشاء مركز يقظ لدعم و إرشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة “أنا يقظ” بدعم من منظمة الشفافية الدولية في اوت  2015إطار سعي
المنظمتين إلى تشجيع المواطنين على التبليغ على الفساد اإلداري و المالي و خلق المناخ المالئم لتعزيز المحاسبة و المساءلة و الحد
.من اإلفالت من العقاب

يعمل المركز على مساعدة المبلغين و ضحايا الفساد في صياغة شكاواهم و متابعة قضاياهم إلى جانب التحري في المعطيات المقدمة
لتقصي الحقيقة .كما يساهم المركز في تحسين اإلطار القانوني لمكافحة الفساد في تونس و تشريك مختلف األطراف في إيجاد الحلول
المناسبة لترسيخ قيم النزاهة و الشفافية في القطاع العام و الخاص و ذلك عبر حمالت ضغط و أنشطة توعوية موجهة لصناع القرار
و المواطنين كافة

تقرير األنشطة

مشروع بناء الشراكات من اجل الديمقراطية في تونس
نظمت انا يقظ مائدة مستديرة بجزيرة جربة حول الديمقراطية التشاركية
جمعت هذه المائدة المستديرة شباب الجهة و ممثل عن بلدية جربة حومة السوق للنقاش
حو ل نتائج سبر اراء اجرته منظمتنا حول الديمقراطية التشاركية ومشاركة اشباب في اتخاذ القرار على المستوى المحلي
لعبت منظمة انا يقظ دور الوسيط بين الشباب وصانعي القرار على المستوى الجهوي للحديث حول مختلف المشاكل التي يوجهها
شبان خاصة المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية في اتخاذ القرار للخروج بجملة من التوصيات والحلول
اهمها
العمل على تفعيل القوانين خاصة قانون النفاذ الى المعلومة وعلى بناء الثقة بين المواطن والسلط الجهوية
القيام بحمالت توعية حول مفهوم الديمقراطية تشاركية
اهمية المشاركة في االنتخابات البلدية
ضرورة التنسيق بين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في العمل على المستوى المحلي
تنظيم جلسات اعالمية تجمع المواطنين والمجالس البلدية

حفل مبلغ السنة

وذلك يوم السبت  24جانفي 2015
حضر هذا الحفل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجموعة من المبلغين عن مختلف حاالت الفساد المالي واالداري
السيدة فوزية باشا التي قامت بالتبليغ عن حالة فساد في قطاع النفط والغاز الطبيعي
وكذلك مباركة كسير التي قامت بالتبليغ
عن حالة فساد في وزارة التجهيز باالضافة الى ذلك حضر هذا الحفل ممثل عن المنظمة سلوفاكية
fair play alliance
للحديث عن تجربة هذه المنظمة في تنظيم حفالت مبلغ الفساد في المساهمة في حماية المبلغين وتاطيرهم قانونيا ونفسيا وقد كان
الهدف من تنظيم هذا الحفل اوال دعم المبلغين عن الفساد وثانيا الدفع نحو اطار قانوني يحمي المبلغين

مشروع استرجاع االموال المنهوبة
عقدت منظمة انا يقظ يوم  30جانفي

2015

مؤتمر حول ماال استرجاع االموال المنهوبة جمع هذا المؤتمر مختلف االطراف الفاعلة التي تعمل على هذا الملف في تونس
السيد سهيل العلويني نائب بمجلس النواب الشعب واحد مؤسسي مبادرة
opengov
السيد الصادق العامري ممثل عن وزارة العدل
السيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة
السيد سمير العنابي رئيس الهيئةالوطنية لمكافحة الفساد
وقد كان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر معرفة مصير استرجاع االموال المنهوبة بالخارج بعد االنتخابات وبعد تغير صانعي القرار
في تونس حيث تم التطرق الى الصعوبات والتحديات التي تواجهها لجنة استرجاع االموال المنهوبة كما تم الحديث عن ضرورة
جعل استرجاع االموال المنهوبة من اولويات الحكومة القادمة كما تم التطرق الى ضرورة اصالح قانون التصريح بالممتلكات وتم
الخروج بجملة من التوصيات التي من شانها ان تساهم في دفع مسار استرجاع االموال المنهوبة ومن اهمها
بعث هيئة برلمانية تعمل على ملف استرجاع االموال المنهوبة في خمس سنوات القادمة
تدريب القضاة التونسين على العمل على ملفات استرجاع االموال المنهوبة
تفعيل دور المجتمع المدني في مسار استرجاع االموال المنهوبة
خلق اليات شفافة لمراقبة التصرف في االموال المسترجعة

وينو الفسفاط

عقدت منظمة أنا يقظ ندوة صحفية يوم السبت  21فيفري  2015بمناسبة إختتام مشروع "وينو الفسفاط؟" وتم خاللها التطرق إلى
ثالث نقاط رئيسية :تقديم المشروع ،الصعوبات التي تم التعرض إليها خالل مدة إنجاز المشروع واإلعالن عن إطالق موقع الواب
www.winphosphates.tn
.هدف المشروع :إضفاء أكثر شفافية في قطاع الصناعات االستخراجية وترسيخ حق ولوج المواطن إلى معلومة دقيقة -

:الصعوبات التي تم التعرض إليها
.صعوبة التواصل مع مسؤولي شركة فسفاط قفصة لتحديد مواعيد حضورهم للموائد المستديرة -
عدم تجاوب مسؤولي الشركة مع المنظمة وعدم تمكيننا من المعلومات رغم ترحيبهم خالل المائدة المستديرة األولى بفكرة تدخل -
.المجتمع المدني للمصالحة بين الشركة والمواطنين حول مداخيل ومصاريف قطاع الفسفاط
عدم تجاوب مسؤولي الشركة خالل المائدة المستديرة الثانية ورفضهم الحضور وعدم الرد على المراسالت التي تم توجيهها إليهم -
.وإعالمنا بذلك قبل تنظيم النشاط بيوم واحد وفي وقت متأخر مما عرقل عملنا
.عدم تجاوب الوالية لحضور األنشطة التي تم تنظيمها إضافة إلى عدم ردهم على المراسالت التي تم توجيهها إليهم في الغرض -

:اإلعالن عن إطالق موقع الواب
- : www.winphosphates.tn
:الهدف من إنشاء الموقع
.نشر المعلومات الخاصة بقطاع الفسفاط بجهة قفصة
.تمكين المواطن من الولوج إلى معلومة دقيقة وواضحة
ترسيخ مبدأ الشفافية في قطاع الصناعات االستخراجية بجهة قفصة
عقب هذه الندوة

لقاء بين مسؤولي فرع منظمة أنا يقظ بقفصة وإطارات في الشركة

بدعوة من مدير عام مساعد شركة فسفاط قفصة ،انعقد اليوم لتباحث موقف المنظمة من غياب الشفافية في شركة فسفاط قفصة ووعد
مسؤولو الشركة بمد منظمة أنا يقظ بكافة المعلومات المطلوبة استنادا إلى المرسوم  41المتعلق بحق النفاذ للمعلومة

مناظرات شباب ضد الفساد
نظمت منظمة أنا يقظ ومنظمة الشفافية الدولية ومنتدى الحقوقيين الشبان المسابقة الوطنية الثانية للمناظرات التي تندرج ضمن
مشروع "مناظرات الشفافية العربية  -تونس" وتهدف إلى تعزيز ثقافة مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة في تونس من خالل مهارة
.المناظرة

أقيمت المسابقة يوم الجمعة  27فيفري  2015من الساعة  14:00وحتى الساعة  17:00بالمركز الثقافي ريحة البالد بتونس
.العاصمة وتمثلت في مناظرة بين  4فرق كل فريق من  4متناظرين وذلك على طريقة المجلس البريطاني

:برنامج المسابقة

:المناظرة األولى:

.عنوان المقولة :هذا المجلس سيغلق الحدود للقضاء على التجارة الموازية

:المناظرة الثانية:
عنوان المقولة  :هذا المجلس سيلغي صندوق الدعم للحد من الفساد المتعلق به

:المناظرة الثالثة:
عنوان المقولة  :هذا المجلس يؤمن بأن التهرب الضريبي سببه سياسة الدولة الفاشلة

إطالق موقعي "السبسي ميتر" و"الصيد ميتر
قامت منظمة أنا يقظ بتنظيم ندوة صحفية حول إطالق موقعي الواب" :السبسي ميتر" و"الصيد ميتر" وذلك يوم األربعاء  29أفريل
 2015.بنزل أفريكا بتونس العاصمة

تهدف منظمة أنا يقظ من خالل هذين الموقعين إلى متابعة ورصد أداء كل من السيدين الباجي قائد السبسي ،رئيس الجمهورية والسيد
.الحبيب الصيد ،رئيس الحكومة من خالل توثيق ما تم تحقيقه من إنجازات مقارنة بما وعدوا به

هذه المبادرة هي وسيلة لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ولدفع أصحاب القرار لاللتزام بالوعود التي تقدموا بها للشعب التونسي
أثناء توليهم لمهامهم

مراقبة المناظرات الخارجية لالنتداب بوزارة التربية
قامت منظمة انا يقظ بمراقبة المرحلة االولى والمرحلة الثانية من المناظرات الخارجية النتداب المعلمين واالساتذة
وقد تمت المراقبة انطالقا من مرحلة االسئلة ذات االجوبة المتعددة مرورا باالصالح االلي ومن ثماالختبارات الكتابية لكن المنظمة
قررت مقاطعة مراقبة االختبارات الشفاهية وذلك لتباين اراء رؤساء مراكز االختبارات فمنهم من قبل حضور مراقبين خالل سير
عملية االختبار واخرون رفضو

against corruption

Breakfast

وهي بادرة تنظمها انا يقظ لمناقشة مختلف المستجدات والفعاليات في تونس وفي اطار هذه البادرة نظمت منظمتنا يوم االربعاء
السادس من ماي في مقهى دار الجدود بالقصبة حلقة نقاش تحت عنوان قانون االرهاب من وراء االختالف وذلك لمناقشة ايجابيات
وسلبيات هذا القانون من مختلف وجهات النظر بحضور السيد محمد الجويلي استاذ علم اجتماع بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية
بتونس

الصيد ميتر :اإلعالن على تقرير  100يوم من عمل حكومة الحبيب الصيد

بعد  100يوم من تولي مسؤولية رئاسة الحكومة ،قدمت منظمة أنا يقظ تقريرا مفصال باألرقام يوثق مدى إيفاء السيد الحبيب الصيد
بالوعود التي قطعها إثر توليه لمنصبه وخاصة تلك المتعلقة باإلجراءات العاجلة وذلك في ندوة صحفية يوم السبت  16ماي 2015
.بنزل أفريكا بتونس العاصمة

وقد أكد رئيس المنظمة أشرف العوادي "إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات األشخاص وال إبداءهم في مظهر التقصير أو
اإلخالل .وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخاص دون غيرهم وابرازهم في ثوب األبطال .إنما هي محاولة من المجتمع
المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن .حان
األوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا .وأننا من خالل هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم اإلخالل
بوعودهم

عريضة للحكومة للقيام بتدقيق حسابات شامل في قطاع الطاقة

اطلقت المنظمة ي  28ماي  2015عريضة للحكومة للقيام بتدقيق حسابان شامل في قطاع الطاقة

نص العريضة
أمام انعدام الشفافية في قطاع الطاقة الذي عرجت عليه دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي لسنة  2012و خصص له السيد عبد
الفتاح عمر قسطا مهما من التقرير النهائي لعمل لجنته و أمام تزايد الشكوك حول مدى قانونية العقود المبرمة و نصيب الدولة
التونسية منها فإن منظمتنا تؤمن أن الحل األمثل السترجاع الثقة بين المواطن والدولة يمر عبر قيام الحكومة بتدقيق حسابات شامل
.تحت إشراف لجنة برلمانية مستقلة ) (auditلهذه المؤسسة

سعت منظمة أنا يقظ إلى جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع اإللكترونية لتقديم عريضة للحكومة في الغرض

حملة عيب عليك
اطلقت منظمة في غرة جوان حملة عيب عليك وهي حملة للتنديد بضعف الحضور الشبابي والنسائي في االعالم واختارت
المنظمة عددا من البرامج الحوارية التلفزيونية واالذاعية التي تحقق نسبة مشاهدة او استماع عالية وذلك للحد من التعامل
المناسباتي مع القضايا التي تهم الشباب والمراة
وتتوجه هذه الحملة اساسا لمقدمي البرامج للفت نظرهم الى التقصير المفضوح في استدعاء وجوه نسوية وشبابية واالقتصار على
رجال وكبار السن وقد تم االعتماد على مشاهدة ثالثين حلقة من برنامج اليوم الثامن وتونس
24/7
وبرنامج ميدي شو االذاعي وتبين االرقام تغيب المراة بشكل الفت فضال عن عدم حضور الشباب وهو ما يدعو لتحرك جمعياتي
وحكومي

ندوة هل من عالقة بين مكافحة الفساد ومكافحة اإلرهاب
بعد العملية اإلرهابية األخيرة التي شهدها نزل "امبيلاير مرحبا" بسوسة عقدت منظمة أنا يقظ ندوة بنفس هذا النزل اليوم السبت 4
:جويلية  2015تحت عنوان" :هل من عالقة بين مكافحة الفساد ومكافحة اإلرهاب ؟" .شارك في هذه الندوة كل من

السيد سمير العنابي :رئيس الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد -

السيد سهيل العلويني :نائب في مجلس نواب الشعب ومقرر مساعد أول بلجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد -
ومراقبة التصرف في المال العام

السيد كريم بالحسين :متفقد عام بوزارة السياحة -

حملة رجع الفلوس
اطلقت منظمة حملة رجع الفلوس السترداد اموال التونسين المنهوبة من رجال اعمال اقترضوها زمن بن علي
وكانت الحملة بعنوان ال لراسملة البنوك العمومية بدون استراد الديون كما نشرت المنظمة قائمة الهم رجال االعمال المدانين
ويتصدرالقائمة لطفي عبد الناظر المطالب بارجاع
180
مليار

مناظرة حول مشروع قانون المصالحة

نظمت منظمة أنا يقظ اليوم الخميس  27أوت  2015مناظرة حول مشروع قانون المصالحة حيث جمعت مختلف األطراف المساندة
.و الرافضة لمشروع قانون المصالحة للحديث عن اإليجابيات ،السلبيات والنقائص الموجودة في هذا القانون
:وفيما يلي قائمة المتناظرين

السيد لطفي دمق المستشار القانوني برئاسة الجمهورية •
السيد أحمد صواب قاضي وعضو سابق بلجنة المصادرة •
السيد خالد كريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة •
السيد طارق الكحالوي قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية •
السيد معز جودي خبير اقتصادي و رئيس الجمعية التونسية للحوكمة •

السيد أحمد منصور خبير محاسب •

:ضيوف الشرف
السيد سمير ديلو •
السيد عزيز عمامي •
السيدة نزهة رجيبة •
السيد سهيل العلويني •
السيد شاكر المزوغي •
السيدة نجاة باشا •
السيد أسامة صغير •
السيد صحبي بن فرج •

منظمة انا يقظ تساهم في تاسيس تحالف الفصل 32
ساهمت منظمة انا يقظ في تاسيس تحالف مع منظمات الملتزمة بتعزيز حق الجميع في النفاذ الى المعلومة واالعالم وينص الفصل
اثنين وثالثون من الدستور ان تضمن الدولة الحق في االعالم والحق في النفاذ الى المعلومة وتسعى الدولة الى ضمان الحق في
النفاذ الى شبكات االتصال

اطالق موقع
vot it
تم اطالق موقع يوم 28
اوت ومن خالله يمكن رواد الواب من التصويت على القوانين المطروحة على مجلس النواب من قبل المواطنين وبداية بقانون
المصالحة

عرض مانيش مسلم
نظمت منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة  11سبتمبر  2016بقاعة الريو عرض مسرحي

تحت عنوان "مانيش م سلم " الذي تدور

 .أحداثه حول مشروع قانون المصالحة الوطنية باعتباره ظاهرة ترسخ عقلية اإلفالت من العقاب

تم خالل العرض التطرق بطريقة فنية عبر النصوص الموزونة الموظفة في إطار مسرحي عن مدى خطورة تمرير مشروع القانون
وتشجيعه على الفساد

اطالق موقع معلومة
عقدت منظمة أنا يقظ يوم  28سبتمبر  2015ندوة صحفية بالعاصمة حول اطالق موقع معلومة الذي يهدف إلى توعية المواطنين
:وتعريفهم بحقهم الدستوري في النفاذ إلى المعلومة قصد االستفادة منه .وقد قدمت المنظمة هذا الموقع كاآلتي
باش تشوف هل فعال اإلدارة متاعنا تحترم في حقنا / I WATCHهو موقع عملتو منظمة أنا يقظ www.ma3louma.org
:الدستوري في النفاذ و الحصول على المعلومة .لو كان نحب نعرف حاجة ،نجم نتحصل عليها؟ هيا نجربوا

Lawthon
“ نظمت منظمة أنا يقظ مسابقة بعنوان ”LawAthon
جمعت طلبة وخبراء في مجال القانون لمناقشة ثالث مشاريع قوانين تتعلق باإلثراء غير المشروع ،حماية المبلغين عن الفساد
والتصريح على الممتلكات .تهدف هذه المسابقة إلى مناقشة النقائص الموجودة في هذه القوانين وتعديلها للخروج بصيغة أفضل
.تتناسب مع اإلطار القانوني التونسي وتتماشى مع القوانين والمعاهدات الدولية
تمثلت المسابقة في منافسة بين ستة فرق تتكون من ستة أشخاص للعمل على تعديل مشاريع القوانين الثالث .وستقوم منظمة أنا يقظ
بعرض مشاريع القوانين الفائزة في هذه المسابقة على أعضاء مجلس النواب وعلى أعضاء الحكومة الذين قاموا بصياغة مشاريع
.القوانين الستعملها كوسيلة للمناصرة بغرض تحسين هذه المشاريع قبل تقديمها للمناقشة والتصويت بمجلس نواب الشعب
انطلقت المسابقة يوم السبت  03أكتوبر  2015على الساعة السادسة مساء وتواصلت إلى حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم األحد
 04أكتوبر  2015بنزل افريكا بتونس العاصمة.هذا وقد شارك في تسييرها مجموعة من الخبراء في القانون على إمتداد  16ساعة
متواصلة .كما أشرفت مجموعة ثانية من الخبراء على دراسة ومناقشة مختلف اإلقتراحات والتعديالت ليتم فيما بعد إختيار أفضل
ثالثة مشاريع قوانين مقدمة من طرف المشاركين

تقيم عمل الحكومة
بمناسبة مرور سنة على االنتخابات التشريعية عقدت منظمة “أنا يقظ” ندوة صحفية لإلعالن على تقرير “تقييم عمل الحكومة” وذلك
.اليوم اإلثنين  26أكتوبر  2015بالعاصمة
بعد مرور سنة على االنتخابات التشريعية التي تم على إثرها انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والذي انبثقت عنه حكومة السيد
.الحبيب الصيد ونالت ثقته ،قدمت المنظمة تقريرا مفصال يوثق مدى إيفاء السيد الحبيب الصيد بالوعود التي قدمها إثر توليه منصبه
هذه الوعود التي قامت منظمة أنا يقظ بتوثيقها ومتابعة مدى تقدم إنجازها من خالل مبادرة “الصيد ميتر” التي أطلقت في أفريل
2015

ندوة حول اقصاء المجتمع المدني من مجلس النواب
خالل ندوة صحفية عقدت اليوم االثنين  26أكتوبر بنزل أفريكا بالعاصمة حول إقصاء المجتمع المدني من أشغال مجلس نواب الشعب
عرضت المنظمات المشاركة كذلك موقفها من طرح مقترح لتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بغاية منع المجتمع المدني من
.حضور أشغاله وخاصة أعمال اللجان

:المنظمات المشاركة

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات •
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان •
الشباب يقرر •
جمعية أصوات نساء •
منظمة أنا يقظ •
منظمة البوصلة •
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية •
شبكة مراقبون •
جمعية مخبر الديمقراطية •
جمعية توانسة •
شبكة دستورنا •
 SolidarTunisieجمعية •
 TACIDشبكة •
جمعية • 10-23

اطالق مؤشر الحكومي للفساد في قطاع الدفاع في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
نظمت يوم الخميس  29أكتوبر  2015كل من منظمة أنا يقظ وبرنامج األمن والدفاع التابع لمنظمة الشفافية الدولية ندوة إلطالق
المؤشر الحكومي للفساد في قطاع الدفاع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقد تم إطالق هذا المؤشر من تونس العاصمة
ألول مرة كما تم عرض ترتيب الجيش التونسي ووزارة الدفاع مقارنة ببقية الجيوش بالمنطقة فيما يتعلق بمؤشرات مكافحة الفساد
وتفشي هذه الظاهرة في أجهزة ومؤسسات الدفاع .
ويصنف المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع مؤسسات الدفاع الوطنية وفقا لنطاق يتراوح بين صنفي ( Aأ) و ( Fو)،
ويستند إلى أبحاث أجريت على مدى سنتين .وقد تم في هذا اإلطار إصدار تقرير يشمل أبرز المواضيع وبحثا مفصال عن كل بلد في
المنطقة وتم نقاش نتائجه في إطار الندوة.

هذا وقد ضم فريق النقاش:
• ممثلين عن برنامج الدفاع واألمن لدى منظمة الشفافية الدولية.
• السيد لطفي النابلي رئيس لجنة األمن والدفاع بمجلس نواب الشعب
• مكتب رئيس الحكومة ممثال في شخص السيد طارق البحري المكلف بالحوكمة الرشيدة
• ووزارة الدفاع التونسية ممثلة في شخص السيد الناطق الرسمي باسم الوزارة بلحسن الوسالتي ،المدير العام لإلدارة والشؤون
المالية السيد محمد بلحاج والعقيد إلياس بالل.

مراقبة مناظرة دخول مدرسة اإلدارة
في اطار مراقبة مناظرات الدخول للوظيفة العمومية قامت منظمة انا يقظ بمراقبة االختبارات الكتابية لمناظرة الدخول المدرسة
الوطنية لإلدارة التي أجريت يومي  30-29أكتوبر  2015وتم في غرض اعداد تقرير شمل التجاوزات التي تم رصدها باإلضافة
الي جملة التوصيات التي قدمتها المنظمة الي مدرسة الوطنية لإلدارة لمزيد ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في هذه المناظرة

ورشة عمل فساد في قطاع الخاص
نظمت منظمة أنا يقظ يوم الجمعة  6نوفمبر  2015ورشة عمل حول “غياب االطار القانوني لمكافحة الفساد في القطاع الخاص”
وذلك في إطار مشروع نظام النزاهة الوطني الذي تعمل عليه المنظمة بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية .
قامت هذه الورشة بمناقشة غياب االطار القانوني لمكافحة الفساد في القطاع الخاص وخرجت بتوصيات لتجريم الفساد في القطاع
الخاص والحد من هذه الظاهرة  .علما وأن تونس صادقت بمقتضى األمر عدد  367المؤرخ في 24مارس  2008على إتفاقية االمم
المتحدة لمكافحة الفساد التي تجرم الفساد في القطاع الخاص.

مناظرات ضد الفساد
قامت المنظمة بمسابقة المناظرات ضد الفساد التي كانت على مجموعة فرق من مختلف واليات الجمهورية
اللقاء االول يوم الخامس عشر من نوفمبر  2015في العاصمة
نوفمبر

ومن ثم التصفيات بين ثالث فرق في تونس العاصمة في 21

من ثم فرق من واليات الساحل وقفصة في مدينة سوسة يوم
 22نوفمبر
ومن ثم تصفيات ثالث فرق فرق من صفاقس في
 12ديسمبر
والتي تكلل النهائي خالل شهر ضد الفساد يوم
 25ديسمبر 2015

شبكة شباب الشرق االوسط والمغرب العربي ضد الفساد
قامت منظمة انا يقظ بشراكة مع منظمة الشفافة الدولية بتكوين شبكة عربية ضد الفساد وذلك من خالل عملية تشريع ولقاء بعديد من
الشباب خالل جولة عربية
وذلك الى الجزائر ايا م
 16الى  21نوفمبر 2015
المغرب من  21الى  29نوفمبر
موريطانيا من 25
الى 29
نوفمبر 2015

لبنان من  24الى  28نوفمبر
االردن من  29الى
 3ديسمبر
فلسطين من  3الى
 8ديسمبر
مصر من 9
الى 17

ديسمبر

ومن خاللها تم لقاء شباب يعنى بمسالة مقاومة الفساد ومنظمات تعنى بهذا النشاط وفتح فرص تعامل وتشارك وتعرف على قضايا
وانتظارات الشباب

مشروع حول الديمقراطية التشاركية
على الصعيد المحلي ،تشجيع الشباب على المشاركة في المشهد
السياسي المحلي إلى جانب تزويده بالمساعدة والتدريب الالزمين .ومن أجل بلوغ هذه المرحلة ،تعين
إجراء تشخيص للوضع الراهن للتعرف بشكل جيد على مراكز اهتمام الشباب ومشاغله وعالقته بالحياة
السياسية بشكل عام .ففي مرحلة اولي اعدت المنظمة دراسة هدفت هذه الدراسة إلى تجميع معطيات عن نظرة الشباب للديمقراطية
التشاركية وأسسها ،وعن
مشاركته في الشؤون العامة والسياسية ،وعن تجاربه الشخصية في مجال الديمقراطية التشاركية
ومدى قوة إرادته لتعزيزها أو للمطالبة بإرسائها
تلتها حلقات نقاش بالجهات التي تمت بها الدراسة القيروان قفصة مدنين كاف سوسة و بنزرت جمعت شباب الجهة ممثلي الشعب
ممثلي عن المجتمع المدني و األطراف المتداخلة من السلطات المحلية و االعالم المحلي وانتجت هذه اللقاءات جملة من
التوصيات تم تقديمها لألطراف المتداخلة

”Video Fest 48 H
نظمت يومي  22و 23ديسمبر منظمة انا يقظ مسابقة
وذلك ضمن أنشطة “شهر ضد الفساد

”video fest 48 H

واندرجت المسابقة في إطار تعزيز قيم الشفافية و النزاهة لدى فئة الشباب ضمن أنشطة مشروع “نظام النزاهة الوطني” ،الذي
”.تشرف عليه منظمة “أنا يقظ” بتمويل من منظمة “الشفافية الدولية
قامت الفرق المشاركة بتصوير أشرطة قصيرة،منها فيلم قصير و شريط توثيقي و تقرير صحفي
.المسابقة و التصويت عليها من خالل لجنة التحكيم وفوز الثالث الفرق االولي

Integrity Hackthon
.
انتظمت بين يومي  28و 29ديسمبر  2015مسابقة
Integrity Hackthon

ثم وقع عرضها في نهاية

ا على مدى  24ساعة بدون انقطاع مسابقة جمعت اكثر من
 70مطور برمجيات من مختلفة المدارس والكليات التكنولوجية كان الهدف من هذه المسابقة هو تطوير برمجيات ووسائل تعتمد
على التكنولوجيا الحديثة بغاية مكافحة الفساد وتكريس مبادئ النزاهة لثالث مبادرات للمنظمة
Journata
Fantasy parlaiament
I assist

Winter Integrity School.
بعد نجاح المدرسة الصيفية للنزاهة ،تواصل منظمة أنا يقظ و منظمة الشفافية الدولية العمل على إنشاء جيل جديد من محاربي الفساد
الشبان ضمن شبكة “شباب الشرق األوسط و شمال أفريقيا ضد الفساد” التي نسعى من خاللها لنشر الوعي بأهمية توحيد الجهود و
.تشجيع الشباب على التعبئة للتأثير في عملية أخذ القرار و إثبات دوره المحوري في معالجة مظاهر الفساد
المدرسة الشتوية للنزاهة ” هي فرصة للقادة الشبان الكتساب المعرفة و بناء قدراتهم في مجال مكافحة الفساد ”

