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التقرير األدبي لمنظمة أنا يقظ لسنة 2016
تعتبر هذه الوثيقة تقريرا أدبيا يلخص أهم األنشطة والمواعيد التي نظمتها "أنا يقظ" أو شاركت فيها طيلة سنة  2016إضافة
إلى مختلف الدراسات والتقارير والبحوث والمقاالت التي تم نشرها على صفحة المنظمة او على موقعها الرسمي
iwatch.tn

ينقسم هذا التقرير إلى ستة أجزاء وهي:
-

المواعيد والندوات
التحقيقات
دراسات وتقارير
حمالت وأنشطة
اتفاقيات ،شراكات وبرلمان
الموقع الرسمي للمنظمة

 -1المواعيد والندوات:
حفل مبلغ السنة :2015
 16جانفي 2015
تأتي هذه المبادرة في إطار مساندة المبلغين وإعادة االعتبار لهم ولتشجيع المواطنين على التبليغ عن الفساد .كما تسعى
منظم ة أنا يقظ من خالل هذا الحفل إلى تسليط الضوء على ضرورة خلق اإلطار القانوني لحماية المبلغين عن الفساد المالي
واإلداري تماشيا ً مع بنود اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة .2008

اإلعالن الرسمي على مؤشر مدركات الفساد :2015
 27جانفي 2016
قدّم خالل هذه الندوة:
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ترتيب تونس في مؤ ّشر مدركات الفساد  2015مقارنة بـ  168دولة حول العالم
الثّغرات القانونية والسّياسية في تونس والتي تعيق مكافحة الفساد في تونستقييم المن ّظمة لمجهودات الحكومة التونسية في مكافحة الفساد
-توصياتنا العاجلة لمجلس نواب الشعب والحكومة

ندوة صحفية إلطالق مشروع  GesRNaوموقع واب "بالكمشة":
 11فيفري 2016
عمل هذا المشروع على تشريك المجتمع المدني التونسي في مشاريع التنمية المحلية والتهيئة الترابية ،ترسيخا لمكاسب
الدستور ومبادئ الحوكمة المحلية ،خاصة في إدارة الموارد الطبيعية .وذلك من خالل تعزيز مجتمع مدني منظم قادر على
المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية عبر تفعيل مفهوم مساءلة المسؤولين المحليين .
كما تم إطالق موقع واب "بالكمشة" لتمكين المواطنين وشبكة المالحظين من التبليغ عن التجاوزات في قطاع الموارد
الطبيعية بكل من والية مدنين وتطاوين.
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احتفال منظمة أنا يقظ بعيد ميالدها الخامس:
 26مارس 2016
قمنا خالل هذا الحفل بتقديم استراتيجيتنا وأولوياتنا لسنوات  2019 - 2016بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ووزراء
وأعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلين عن بعثات دبلوماسية واعالميين وأصدقاء المنظمة .كما تم عرض مسيرة منظمة
أنا يقظ والمحطات الهامة والصعوبات والنجاحات التي شهدتها خالل الخمس سنوات الفارطة.

يوم دراسي :واقع القضاء في تونس:
 14أفريل 2016
يندرج هذا النشاط في إطار عمل منظمة أنا يقظ على تدعيم الشفافية ومكافحة الفساد حيث يلعب القضاء التونسي دورا
أساسيا في التصدي لهذه الظاهرة وفي العمل على إنهاء االفالت من العقاب.
جمع يوم العمل ثلة من القضاة واألطراف المعنية الذين يعملون في مختلف المجاالت للحديث عن الصعوبات والتحديات
التي يواجهها القضاء التونسي على مستوى االستقاللية وصعوبة تطبيق األحكام القضائية ومحدودية الموارد.
كما تعرض المتدخلون إلى موقف القضاء التونسي من تسريبات بنما بايبرز ()Panama Papers
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مرافعة ضد الفساد:
 30أفريل 2016
في إطار التشجيع على التبليغ عن الفساد والتحسيس بأهمية توفير نظام قانوني كفيل بحماية المبلغين والشهود ووضع حدّ
لإلفالت من العقاب ،تقوم منظمة أنا يقظ بتنظيم مسابقة في المرافعة تفسح من خاللها المجال للمحامين المعتمدين ،طلبة
وأساتذة قانون للمشاركة في إلقاء مرافعة حول قضية فساد يتم فيها الخوض في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين،
اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
قام المتسابقون مداد يوم كامل بالترافع أمام لجنة تحكيم مكونة من ثلة من خبراء في القانون والتي على إثرها تم اختيار 3
فائزين في آخر اليوم وفقا ً لمعايير محددة.

ندوة صحفية لإلعالن عن نتائج المقياس الدولي للفساد :2016
 3ماي 2016
عرض خالل هذه الندوة الصحفية مؤشرات الفساد الخاصة بتونس في مختلف القطاعات على غرار القطاعين العام
والخاص والقضاء والشرطة والصحة والتعليم مقارنة ببقية الدول العربية األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،تطرق هذا المقياس
إلى نسب الفساد في مكتب رئيس الحكومة  /رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ومسؤولين حكوميين وأعضاء المجالس
الحكومية المحلية .أخيرا ،قدم هذا المقياس نسب ثقة التونسيين في مجهودات الحكومة لمكافحة الفساد وأهم المشاكل التي
ينبغي على الحكومة معالجتها باإلضافة إلى عدة مواضيع أخرى.
قامت الشفافية الدولية بإجراء هذه الدراسة المسحية بشراكة مع الباروميتر اإلفريقي الذين أجروا مقابالت مع 10797
شخصا ً بالغا ً في الفترة من بين سبتمبر  2014ونوفمبر  2015في  9دول وهي :الجزائر ،ومصر ،واألردن ،ولبنان،
والمغرب ،وفلسطين ،والسودان ،وتونس ،واليمن .
ويبرز هذا التقرير فشل حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وقف الفساد في الوقت الذي تواصل فيه قمعها
ألصوات المواطنين.
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ندوة صحفية لإلعالن عن االفتتاح الرسمي لـمركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد:
 14جويلية 2016
يعمل المركز على مساعدة المبلغين وضحايا الفساد في صياغة شكاواهم ومتابعة قضاياهم إلى جانب التحري في المعطيات
المقدمة لتقصي الحقيقة .كما يساهم المركز في تحسين اإلطار القانوني لمكافحة الفساد في تونس وتشريك مختلف األطراف
في إيجاد الحلول المناسبة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص وذلك عبر حمالت ضغط وأنشطة توعوية
موجهة لصناع القرار والمواطنين كافةً .
يضع المركز على ذمة المبلغين ثلة من الخبراء القانونيين كما يقدم خدماته بصفة مجانية .
حيث تم إنشاء مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "أنا يقظ" بدعم من منظمة الشفافية الدولية في إطار
سعي المنظمتين إلى تشجيع المواطنين على التبليغ على الفساد االداري والمالي وخلق المناخ المالئم لتعزيز المحاسبة
والمساءلة والحد من اإلفالت من العقاب.

إطالق اول دراسة في تونس لتقييم نظام النزاهة الوطني( :ندوة صحفية)
 21جويلية 2016
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام النزاهة الوطني الذي يقوم على تبيّن درجة اعتماد الشفافية والنزاهة في المؤسسات
الرئيسية التي تلعب دورا هاما في محاربة الفساد في تونس ،معتمدين في ذلك على منهجية تقييمية تربط بين ما هو كمي
ونوعي.
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تسعى هذه الدراسة الى تجسيد الفهم الكلّي لوضع الحكومة من خالل تحليل  13عمودا التي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
•الحكومة :البرلمان ،السلطة التنفيذية ،السلطة القضائية.
•القطاع العام :اإلدارة العمومية ،المؤسسات المكلفة بتنفيذ القانون ،الهيئات االنتخابية :الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،
الموفق اإلداري ،المحاكم المالية :دائرة المحاسبات ،هيئات مكافحة الفساد :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
•المؤسسات األخرى :اإلعالم ،المجتمع المدني ،األحزاب السياسية ،المؤسسات.

ندوة صحفية لإلعالن عن التقرير التقييمي ألداء رئيس الحكومة الحبيب الصيد:
 29جويلية 2016
تم خالل هذه الندوة تقديم تقرير تقييمي ألداء رئيس الحكومة الحبيب الصيد خالل الـ  540يوما ً التي مرت منذ توليه زمام
السلطة يوم  6فيفري . 2015
ويعتبر هذا التقرير محاولة لرصد أداء رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد وحكومته من خالل توثيق ما تم تحقيقه من
انجازات مقارنةً بما وعد به خاصة قبيل انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والتي ستتناول طرح رئيس الحكومة
التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
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ندوة صحفية لإلعالن عن إطالق موقع الشاهد ميتر:
 6أكتوبر 2016
تم خالل هذه الندوة اإلعالن عن إطالق موقع  ChahedMeter.orgالمخصص لمتابعة وتقييم أداء رئيس الحكومة يوسف
الشاهد.
ويعتبر هذا الموقع محاولة لرصد أداء رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد وحكومته من خالل تدوين وتتبع الوعود التي
أطلقها أمام مجلس نواب الشعب في جلسة المصادقة على حكومته والوعود األخرى التي أطلقها في مناسبات مختلفة لتنزيلها
الحقا (بعد  100يوم  /بعد  6أشهر) في تقرير تقييمي لمدى إيفائه بالوعود.

سبر آراء حول نظرة المرأة الريفية لمشاركتها في عملية اتخاذ القرار:
 18نوفمبر 2016
وذلك في إطار مشروع تعزيز تشريك المرأة الريفية في الحياة العامة الذي يندرج ضمن برنامج مسار "دعم عمليات الحكم
الديمقراطي في العالم العربي" بدعم من الوكالة االسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (.)AECID
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شهر ضد الفساد Month Against Corruption
تظاهرة اليوم العالمي لمكافحة الفساد:
 9ديسمبر :2016
في إطار فعاليات "شهر ضد الفساد" وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ،نظمت منظمة أنا يقظ يوم الجمعة  09ديسمبر
 2016في شارع الحبيب بورقيبة (قبالة وزارة السياحة) تظاهرة سعت من خاللها إلى التعريف بأساليب التبليغ عن الفساد
وتسليط الضوء على مسار مكافحة الفساد في تونس إبان الثورة.
برنامج التظاهرة:
من الساعة العاشرة صباحا الى منتصف النهار :ندوة علمية بعنوان "تقرير لجنة عبد الفتاح عمر :حقائق لن تنسى " حيثطرحت ثلة من األعضاء السابقين للجنة التحديات التي واجهتها خالل عملها و تداعيات التقرير الذي صدر عنها في نوفمبر
2011
كامل اليوم :التعريف بمركز يقظ لدعم و إرشاد ضحايا الفساد من خالل تقديم إرشادات حول كيفية التبليغ و كيفية تتبعالبالغات.
بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال :حلقة نقاش ضمن مبادرة "المؤتمر الحقيقي للشباب "-أنشطة فنية

 - Debates Against Corruptionمناظرات ضد الفساد:
 10ديسمبر –  24ديسمبر 2016
هذه التظاهرة فرصة للشباب للتناظر وإبداء الرأي والرأي المخالف حول مواضيع مختلفة تحوم كلها في دائرة “الفساد”
ايمانا منا بأهمية الكلمة واعتبارها سالحا ضد الفساد.
خالفا للمناظرات التي اعتمدتها الجمعية سابقا ،كانت اللغة المعتمدة في التناظر اللغة االنقليزية وهي فكرة جديدة الهدف
منها البرهنة على قدرة تالمذتنا مناقشة او طرح اي مسألة تهمنا كشباب تونسي بلغة اجنبية وسيتم التعاون في هذا المجال
مع برنامج “صوت الشباب العربي” الذي سيساعدنا من خالل مدنا بالقائمات االسمية ألنجب فرق المناظرة في جميع
واليات الجمهورية من حيث القدرة على المناظرة و التمكن من اللغة االنقليزية و الذين تلقوا تدريبا في فن المناظرة.
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نهائي هذه المسابقة دار في إطار مؤتمر النزاهة يوم األحد  25ديسمبر  2016بمدينة العلوم.

مسابقة Manich Msalam 2 :Slam
 25 -10ديسمبر :2016
المشرفة :سوار بن المهتلي
انطلقت هذه التظاهرة يوم  10ديسمبر ليكون النهائي يوم  25ديسمبر بمؤتمر النزاهة بمدينة العلوم .هذه المسابقة جابت عدة
مدن وهي :سوسة ،زغوان ،جندوبة ،القصرين ،الكاف ،وتونس العاصمة حيث تسابق عدد من  les slameursوتم اختيار
المترشحين للنهائي الذي أقيم بمدينة العلوم يوم األحد  25ديسمبر في إطار مؤتمر النزاهة.
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مرافعات ضد الفساد:
 21و 24ديسمبر 2016
تهدف هذه المسابقة ،في نسختها الثانية ،إلى تدعيم دور المحاماة كآلية للتصدي للفساد وتناول القضايا المتعلقة به استنادا إلى
تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد المنشور سنة .2011
في المرحلة األولى ،يقوم  16مشاركا ً بالترافع أمام لجنة تحكيم مكونة من ثلة من خبراء القانون ،حيث يتم إختيار 6
مترشحين للدور النهائي وفقا ً لمعايير محددة.
دار نهائي هذه المسابقة يوم  24ديسمبر في إطار فعاليات مؤتمر النزاهة بمدينة العلوم.

تقييم موسم الحج لسنة :2016
 22ديسمبر 2016
تم خالل ندوة صحفية تقديم أبرز التجاوزات التي تم رصدها خالل موسم الحج لسنة  2016باإلضافة إلى نتائج سبر أراء
للحجيج قامت به منظمة أنا يقظ بالتعاون مع جمعية ضيوف الرحمان خالل الفترة المتراوحة بين  24سبتمبر و 1أكتوبر
 2016في كل من مطار تونس-قرطاج ،مطار صفاقس-طينة ومطار جربة-جرجيس .كما تم عرض التوصيات لتحسين
ظروف موسم الحج القادم.
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مؤتمر النزاهة – :Integrity Mall
 24و 25ديسمبر 2016
قامت المنظمة بتنظيم مؤتمر النزاهة ” “Integrity Mallوذلك يومي  24و 25ديسمبر  2016من الساعة  9صباحا إلى
 17:30مساء بمدينة العلوم أريانة .ضم مؤتمر النزاهة العديد من التظاهرات متمثلة في ورشات عمل ،مسابقات وندوات
صحفيه حول العديد من المواضيع :الفساد في تونس ،استرجاع األموال المنهوبة ومآل األمالك المصادرة ،الشفافية في
قطاع الموارد االستخراجية ،الرشوة الجنسية ،النفاذ إلى المعلومة ،اإلفالت من العقاب ،دور المجتمع المدني في محاربة
الفساد ،دور البرلمان في محاربة الفساد ،دور اإلعالم في محاربة الفساد ،محاربة الفساد واالستثمار.
كما سعت منظمة “أنا يقظ” من خالل هذا اللقاء إلى تشريك جميع الشرائح العمرية ومختلف المجاالت من خالل تنظيم
مناظرات ،مرافعات ،حلقات نقاش للشباب في إطار مبادرة الحوار الحقيقي للشباب “إيجا انت” ،فضاء مخصص لتوعية
األطفال ،عروض سينمائية ،BIL ،عروض كوميدية ،Slam ،وذلك لترسيخ مبادئ النزاهة ،الشفافية وعدم اإلفالت من
العقاب.

الندوات التي عقدت خالل المؤتمر:
 24ديسمبر

ندوة حول األموال المصادرة والمنهوبة
المشرف :يوسف بلقاسم
شارك في هذه الندوة كل من :
-

أحمد خضر :لجنة المصادرة

-

أحمد الصواب :قاضي بالمحكمة اإلدارية

-

منير الشاذلي :ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة

-

ممثل عن وزارة العدل.

-

المسير :يوسف بلقاسم (أنا يقظ)
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ندوة حول دور االعالم في محاربة الفساد
المشرف :محمد الجاللي
جمعت هذه الندوة متدخلين من الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ونقابة الصحفيين التونسيين وموقعي انكيفاد ونواة
للتطرق الى "دور االعالم في محاربة الفساد":
-

مالك الخضراوي – انكيفادا
زياد دبار – نقابة الصحفيين
هشام السنوسي – الهايكا
أنور معلى – مختص في علوم االتصال كميسر للنقاش

ندوة حول حق النفاذ الى المعلومة في تونس
المشرف :مركز يقظ
تهدف هذه الندوة إلى الوقوف على الصعوبات التي يواجهها حق النفاذ الى الوثائق االدارية ومدى تأثير ذلك في تطبيق
القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة .تمت هذه الندوة بمشاركة جمعية بوصلة في التنسيق والتسيير.
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اإلفالت من العقاب :أي دور للقضاء في محاربة الفساد؟
المشرف :مركز يقظ
التقى في هذه الندوة قضاة عن المحكمة االدارية وعن دائرة المحاسبات لتسليط الضوء على المهمة الموكلة للسلطة القضائية
للتصدي للفساد مع التعريج على راهن القضاء ومستقبله.
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 25ديسمبر 2016

ندوة حول الشفافية في قطاع الطاقة
المشرفة :منال بن عاشور
انعقدت هذه الندوة بالشراكة مع NRGI
شارك في هذه الندوة كل من:
السيد غازي بن جميع :رئيس التحالف الوطني للشفافية في الطاقة والمناجم
السيدة فوزية باشا :محامية وناشطة في المجتمع المدني
السيد شرف الدين اليعقوبي :الجمعية التونسية للمراقبين العموميين
السيد وسام هاني :مسؤول برامج معهد حوكمة الموارد الطبيعية
السيد قيس الماجري :رئيس سابق لوحدة الحوكمة بوزارة الطاقة والمناجم
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ندوة حول :أي دور للبرلمان في محاربة الفساد:
المشرف :علي مهني
شارك في هذه الندوة عدد من النواب والمهتمين بالشأن البرلماني من صحافيين وأعضاء المجتمع المدني.

ندوة حول الرشوة الجنسية:
المشرفة :يسرى مقدم
شارك في هذه الندوة:
السيدة ابتهال عبد اللطيف عن هيئة الحقيقة والكرامةالسيدة نجاة باشا :مستشارة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممثلة عن وزارة المرأة -تسيير :أشرف العوادي (أنا يقظ)

ندوة حول دور المجتمع المدني في محاربة الفساد:
شارك في هذه الندوة ممثلون عن المجتمع المدني والحكومة للنقاش حول دور الجمعيات والمنظمات في مكافحة الفساد.
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العدالة االنتقالية ومحاربة الفساد :تكامل أم تنافس
المشرف :مهاب القروي
شارك في هذه الندوة ممثلون عن هيئة مكافحة الفساد ،هيئة الحقيقة والكرامة والمركز الدولي للعدالة االنتقالية:
-

محمد العيادي :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
محمد كمون :قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي
خالد الكريشي :رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة
آمنة السماري :المركز الدولي للعدالة االنتقالية

التظاهرات واألنشطة التي نظمت بمناسبة مؤتمر النزاهة:
تظاهرة "بدّع بالفساد":
المشرف :محمد شريف القاضي
جمعت هذه التظاهرة  20مصمم (حضر منهم فعليا  )17في مسابقة دامت  5ساعات يوم السبت  24ديسمبر  2016بمدينة
العلوم .أفرزت هذه المسابقة عن  3فائزين وهم جهاد البوزيدي وعدنان الفرحاني وأسامة طرشونة.
الجوائز تمثلت في  800دينار مع تربص مدفوع االجر بالمنظمة بالنسبة للجائزة األولى 600 ،دينار بالنسبة للجائزة الثانية
و 400دينار بالنسبة للجائزة الثالثة.
تكونت لجنة التحكيم من محمد شريف القاضي ،عمر حمامة ورواد الجبالي.
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تظاهرة شوط :The Corrupt
المشرف :موفق الزواري
قامت منظمة أنا يقظ بتنظيم مسابقة سنيمائية (لألفالم القصيرة) حول موضوع آفة الفساد المستشري في بالدنا ،سعت من
خاللها المنظمة تشريك السينمائيين الشبان وتحفيزهم للخوض في هذا الموضوع من خالل انتاج أفالم قصيرة تدوم بين 3
و 7دقائق.
تمثلت الجوائز في هدايا مالية قيمتها  1000 ،1200و 800دينار وجائزة إضافية قيمتها  250دينار

تظاهرة :Anti-Corruption Comedy Club
المشرفة :رحمة العياري
نظمت منظمة "أنا يقظ" مسابقة في فن  Stand UPلتعرية الفساد بطريقة ساخرة في قالب كوميدي .
نهائي هذه المسابقة دار بمدينة العلوم بتونس يوم السبت  24ديسمبر  2016من الساعة  16:00الى الساعة . 17:30
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تظاهرة :BilKamcha
المشرفة :أريج ريابي
انتظمت يوم االحد  25ديسمبر بمؤتمر النزاهة بمدينة العلوم وقد كان موضوعها الحوكمة.
المتدخلون :أشرف العوادي (أنا يقظ) ،شهاب بوشناق ( ،)Tunisia e-governance societyشيماء بوهالل (البوصلة)،
ياسر جرادي ووليد سالمة (فاصل فني) ،ايمن الطالبي في التيسير.

باإلضافة الى هذه التظاهرات ،شهد المؤتمر نهائي مسابقة  ،Slamمرافعات ضد الفساد
ومناظرات ضد الفساد.
مدرسة النزاهة الشتوية Winter Integrity School 2 – 2
التاريخ 30 – 27 :ديسمبر 2016
المشرف :علي مهني
إيمانا منها بأن مكافحة الفساد تبدأ من إنشاء جيل جديد يؤمن بالنزاهة والشفافية ،نظمت "أنا يقظ" النسخة الثانية للمدرسة
الشتوية للنزاهة تحت شعار " :قادة ضد الفساد" بسوسة أيام  29-28-27واختتمت بالمشاركة في مؤتمر الحوار الحقيقي
للشباب يوم  30ديسمبر 2016
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سعت المنظمة على امتداد  3أيام إلى زراعة بذرة أولى من المعرفة بمصطلحات الفساد وسبل مكافحته لدى شباب تتراوح
أعمارهم بين  18و 23سنة وتزويدهم أيضا بأساسيات المهارات القيادية لدخول فضاء المجتمع المدني.
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 -2التحقيقات:
عدد التحقيقات االستقصائية التي قامت بها المنظمة بلغ  10تحقيقات وهي كاآلتي:
 -1شبكة نسمة :ما تخفيه قناة االخوين القروي؟
التاريخ10 :جويلية 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/62 :
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 -2كمال العيادي و"بيزنس" التكوين المستمر
التاريخ 04 :أوت 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/41 :
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 -3فاضل عبد الكافي ،أحمد عبد الكافي أو حين يصبح تضارب المصالح هو القاعدة في القطاع المالي
التاريخ 30 :أوت 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/30 :
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 -4اتحاد الشغل يستميت في الدفاع عن التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية
التاريخ 23 :أكتوبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/11 :

 -5سليم شيبوب وبرنامج النّفط مقابل الغذاء :جريمة عابرة للحدود
التاريخ 4 :نوفمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/103 :
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 -6ما يخفيه التعتيم المالي لنسمة
التاريخ 12 :نوفمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/142 :

# -7أونا_أويل_ليكس :فضيحة فساد من الحجم الثقيل تالحق بتروفاك تونس
التاريخ 19 :نوفمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/238 :
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 -8تشابك المال بالسياسة :ميزانية التعليم في خدمة رجال االعمال
التاريخ 03 :ديسمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/261 :

 -9صناعة اإلعالم قبل الثورة :إهدار للمال العام وإفالت من العقاب
التاريخ 17 :ديسمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/267 :
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 -10انتخابات المكتب الجامعي للشطرنج:
التاريخ 18 :ديسمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/268 :

مالحظة 4 :تحقيقات مترجمة للغتين االنقليزية والفرنسية وهي:
-1
-2
-3
-4

شبكة نسمة :ما تخفيه قناة االخوين القروي؟
كمال العيادي و"بيزنس" التكوين المستمر
فاضل عبد الكافي ،أحمد عبد الكافي أو حين يصبح تضارب المصالح هو القاعدة في القطاع المالي
#أونا_أويل_ليكس :فضيحة فساد من الحجم الثقيل تالحق بتروفاك تونس
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 -3دراسات وتقارير:
مالحظة :تم اعتماد تاريخ النشر بالموقع الرسمي للمنظمة
 -1دراسة :رأي المرأة الريفية في دورها في عملية إتخاذ القرار
أطلقت منظمة "أنا يقظ" مشروعا خاصا بإشراك المرأة التونسية  -وخاصة في المناطق الريفية  -في المسار السياسي
وزيادة وعيهن بفرص المشاركة السياسية من أجل تحسين قدراتهن ومهاراتهن من خالل اعتماد المقاربة التشاركية.
التاريخ 24 :نوفمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/243 :
هذه الدراسة متوفرة أيضا باللغة الفرنسية على الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/244 :
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 -2دراسة لتقييم نظام النزاهة الوطني 2015
ترمي هذه الدراسة إلى تحليل نظام النزاهة الوطني الذي يقوم على تبيّن درجة اعتماد الشفافية والنزاهة في المؤسسات الرئيسية
التي تلعب دورا هاما في محاربة الفساد في تونس ،معتمدين في ذلك على منهجية تقييمية تربط بين ما هو كمي ونوعي ين ّ
ظم
شتاتهما روابط منطقية وقانونية منظمة تفضي إلى نتائج سائغة لزوما.
التاريخ 21 :جويلية 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/56 :
هذه الدراسة متوفرة أيضا باللغة الفرنسية على الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/28 :

 -3تقرير الصيد ميتر ل 540يوم على رأس الحكومة:
التاريخ 29 :جويلية 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/2 :
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 -4تقرير مراقبة مناظرة الدخول للمدرسة الوطنية لإلدارة 2015
بعد قبول طلبها من طرف المدير العام للمدرسة الوطنية لإلدارة ،قامت منظمة أنا يقظ بمراقبة مناظرة الدخول للمدرسة
الوطنية لإلدارة والتي أجريت بتونس العاصمة على امتداد يومي  29و 30أكتوبر  .2015قامت منظمة أنا يقظ بتوزيع
ما يقارب  40مراقبا ومراقبة على مختلف مراكز االمتحان .وتمثلت المهمة األساسية للمراقبين في متابعة اإلجراءات
العامة دون التدخل في سير االمتحانات.
التاريخ 5 :سبتمبر 2016
الرابطhttps://www.iwatch.tn/ar/article/102 :
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 -4حمالت وأنشطة:
 -1مسيرة إلنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب
التاريخ 25 :نوفمبر  2016على الساعة  15:30أمام المسرح البلدي

 -2مراقبة انتخابات المجلس األعلى للقضاء
إمتدادا ألنشطة منظمة أنا يقظ في مجال مراقبة اإلنتخابات ،على غرار إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011
واإلنتخابات التشريعية والرئاسية  2014باإلضافة إلى مراقبة تمويل الحمالت االتخابية ،قامت المنظمة يوم األحد
 23أكتوبر  2016بمراقبة إنتخابات المجلس األعلى للقضاء في  13والية.
فريق عمل منظمة أنا يقظ تجند لمتابعة سير عمل االتخابات وإعالم الرأي العام بنتائج عملية المراقبة لحظة بلحظة.

 -3قافلة النزاهة Integrity Caravan -
30

نظمت منظمة أنا يقظ"قافلة النزاهة" في نسختها األولى وذلك بهدف التعريف بـ"مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد"
وفسح المجال للتبليغ عن ملفات وشبهات الفساد وذلك من  09إلى  15أكتوبر  2016بستة واليات وهي :مدنين ،تطاوين،
قبلي ،قفصة ،صفاقس والمهدية.
فريق "أنا يقظ" كان متواجدا ً على عين المكان لتوفير المعلومات الالزمة حول عمل مركز دعم وإرشاد ضحايا الفساد،
تقديم استشارات قانونية وتقبل الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد.
خيمة "قافلة النزاهة" كانت متواجدة كاآلتي:
 9أكتوبر :مدنين | ساحة الحرية
 10أكتوبر :تطاوين | ساحة الشعب
 11أكتوبر :قبلي | ساحة الشهداء
 12أكتوبر :قفصة | حديقة الحرية
 14أكتوبر :صفاقس | ساحة ماربورج باب بحر
 15أكتوبر :المهدية| ساحة "السقيفة الكحلة"

 -4مسيرة ضد مشروع قانون المصالحة:
بالتنسيق مع حملة "مانيش مسامح" شاركت المنظمة في مسيرة شعبية ضد مشروع قانون المصالحة االقتصادية
يوم  25جويلية  2016في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كما دعت المواطنين الى المشاركة وذلك من خالل
الصفحة على الفايسبوك والموقع الرسمي.
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 -5حملة وال تفسدوا:
برنامج #وال_تفسدوا هو سلسلة من الفيديوات تم عرضها خالل شهر رمضان على صفحة المنطمة على الفايسبوك.
تضمن السلسلة  7فيديوات تطرح قضايا متعلقة بمكافحة الفساد من الجانب الديني على غرار الرشوة ،السرقة ،األمانة،
الغش ،اهدار الوقت.
أول حلقة بتاريخ  17جوان  2016والحلقة األخيرة بتاريخ  4جويلية 2016
تم عرض ّ
الفيديوات موجودة على صفحة المنظمة على الفايسبوك
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 -6حملة #جايينكم:
حملة الحاضر يعلم الغايب #جايينكم هي حملة نظمتها "أنا يقظ" لمراقبة مدى احترام اإلدارات العمومية التونسية ألوقات
العمل في شهر رمضان المعظم .انطلقت الحملة مع بداية الشهر المعظم لتتواصل إلى آخر الشهر.
هذه الحملة شملت جميع اإلدارات التونسية وكان بإمكان الجميع المشاركة فيها من خالل  groupeعلى فايسبوك .يكفي لذلك
أن يقوم المواطن بتصوير أي تجاوز أو عدم احترام للوقت من قبل أي إدارة عمومية في منطقته وينشرها .يقوم فريق المنظمة
بعدها بالقيام بالمتابعة الالزمة.
كان الهدف من هذه الحملة تشريك المواطن في الرقابة على اإلدارة العمومية ،تسهيل قضاء شؤونه اإلدارية والحفاظ على
المال العام.

:Tweet – Facebook Sessions -7
هي مساءلة مباشرة بين الشباب والنواب عبر تويتر وفايسبوك .تطرح األسئلة في التعاليق أو باستعمال #iWatchTn
عبر تويتر على أال يتجاوز نص السؤال  140حرفا (قواعد تويتر).
أول مساءلة تمت يوم  1ماي  2016مع النائبة خولة بن عائشة وتلتها سبعة مسائالت أخرى مع كل من بشرى بلحاج
حميدة ،نوفل الجمالي ،حاتم الفرجاني ،إياد الدهماني ،رياض المؤخر ،سامية عبو وأسامة الصغير.
الفيديوات والصور متوفرة على صفحة المنظمة على فايسبوك.
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:Speed-Debating -8
في إطار تحسين مؤشرات النزاهة المتعلقة بالبرلمان كركيزة من ركائز مشروع " نظام النزاهة الوطني " (مشروع
لمنظمة "أنا يقظ" و "منظمة الشفافية الدولية") ومن أجل فتح باب التواصل والحوار المباشر بين الشعب وممثليه خاصة
الشريحة الشبابية ،تنظم "أنا يقظ " I Watchللمرة األولى بتونس: Speed-Debating
هي فرصة للشباب من مختلف التوجهات والجهات والخلفيات الفكرية واالجتماعية للتحاور مباشرة مع بعض من النواب
بطريقة مبتكرة تربط بين السرعة وسرعة البديهة لدى السائل والمتلقي.
ينقسم المشتركون إلى مجموعات من  4أفراد ويتوزعون على طاوالت النواب لتساءل كل مجموعة كل نائب على حدة
دقيقتان لطرح األسئلة و 8دقائق لإلجابة عن األسئلة ثم تمر كل مجموعة إلى طاولة النائب المجاور.
النواب المشاركون:
• إياد الدهماني  -الكتلة االجتماعية الديمقراطية
• أيمن العلوي  -الجبهة الشعبية
• خولة بن عائشة  -الكتلة الحرة
• درة اليعقوبي  -االتحاد الوطني الحر
• السيدة الونيسي  -حركة النهضة
• مريم بوجبل  -الكتلة الحرة
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 -9مراقبة مناظرة الملحقين القضائيين:
بعد حصولها على موافقة وزارة العدل ،قامت منظمة أنا يقظ للمرة الثانية على التوالي بمراقبة مناظرة انتداب ملحقين
قضائيين لدى المعهد األعلى للقضاء .تم تنظيم هذه المناظرة بتونس العاصمة تحديدا بجامعة منوبة على امتداد  4أيام
متواصلة 22 :و 23و 24و 25مارس .2016

 -10الطعن في نتائج مناظرة الملحقين القضائيين لسنة 2015
تقدمت منظمة أنا يقظ بتاريخ  6جانفي  2016بدعوى أمام المحكمة اإلدارية بتونس للطعن في نتائج "مناظرة انتداب
ملحقين قضائيين لدى المعهد األعلى للقضاء" قصد إبطال نتائج المناظرة واعادتها .حيث قام مراقبو منظمة أنا يقظ برصد
العديد من التجاوزات والخروقات التي أثرت على مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين على غرار الغش
باستعمال مختلف الوسائل ،تواطؤ بعض المراقبين التابعين لوزارة العدل وتدخل بعضهم لمساعدة اقربائهم أو ابنائهم في
القيام بعمليات غش.
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 – 5اتفاقيات ،شراكات وبرلمان:
 -1إمضاء اتفاقية بين منظمة أنا يقظ ووزارة التعليم العالي
تم يوم األربعاء  18ماي  2016بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمضاء اتفاقية بين منظمة أنا يقظ ووزارة التعليم
العالي والبحث العلمي لمراقبة جميع االنتدابات الراجعة بالنظر للوزارة.
ترمي هذه االتفاقية إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان شفافية االنتدابات في القطاع العام وتكافؤ
الفرص بين كافة المترشحين تطبيقا ألحكام األمر الحكـــــومي عـدد  372لسنــة  2016المـؤرخ في  21مارس 2016
المتعلق بضبط أحكام استثنائية لالنتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016
يمكنكم االطالع على نص االتفاقية على الرابط التاليhttps://www.iwatch.tn/ar/article/73 :
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 -2إمضاء إتفاقية بين منظمة أنا يقظ ووزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
تم يوم  13جوان  2016إمضاء اتفاقية بين منظمة أنا يقظ ووزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لمراقبة جميع
االنتدابات الراجعة بالنظر للوزارة والخاصة بالتقنيين والتقنيين األول.
ترمي هذه االتفاقية إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان شفافية االنتدابات في القطاع العام وتكافؤ
الفرص بين كافة المترشحين تطبيقا ألحكام األمر الحكـــــومي عـدد  372لسنــة  2016المـؤرخ في  21مارس 2016
المتعلق بضبط أحكام استثنائية لالنتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة .2016
يمكنكم االطالع على نص االتفاقية على الرابط التاليhttps://www.iwatch.tn/ar/article/71 :

 -3المبادرات التشريعية :قانون حماية المبلغين
تقدمت منظمة أنا يقظ في شهر جويلية  2016لمجلس نواب الشعب بمشروع قانون حماية المبلغين وقد استأنس مشروع
القانون هذا بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى لحماية المبلغين عن الفساد والمشاريع السابقة المقدمة من قبل الهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد.
بإمكانكم االطالع على مشروع القانون "المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد" الذي تقدمت به المنظمة على هذا الرابط:
https://www.iwatch.tn/ar/article/69
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 -4جلسات االستماع بالبرلمان:
ي
تم يوم  22جويلية  2016االستماع للمنظمة بلجنة التّشريع العام في جلسة استماع لبعض ّ
مكونات المجتمع المدن ّ
حول قانون المصالحة اإلقتصادية:
من ّظمة أنا يقظI Watch
 ّمنظمة البوصلة
 ال ّشبكة التونسية للعدالة اإلنتقاليّة
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كما تم االستماع للمنظمة في أكتوبر  2016حول مشروع قانون حماية المبلغين الذي تقدمت به
المنظمة لمجلس نواب الشعب.

 -5الحوار الحقيقي للشباب "ايجا انت"
أطلقت مبادرة الحوار الحقيقي للشباب يوم  27نوفمبر  2016في شراكة مع منظمتي راج تونس وفني رغما عني واختتمت
بمؤتمر الحوار الحقيقي للشباب يوم  30ديسمبر  2016بفضاء  Arenaبالبحيرة.
تمثل الحوار الحقيقي في جلسات نقاش أقيمت بمختلف مناطق الجمهورية مع شباب من مختلف الشرائح والفئات وفي عدة
أماكن على غرار المقاهي ،المبيتات ،المعاهد ،الجامعات ،دور الشباب ومقرات الجمعيات والمنظمات.
تم تكوين الميسرين في مختلف مناطق الجمهورية كما تم توفير تكوين عن بعد من خالل موقع  ijaenti.tnوهؤالء
الميسرين هم من قاموا بجلسات النقاش.
يوم  30ديسمبر أقيم المؤتمر الوطني الذي تدارس المواضيع الكبرى التي طرحت في جلسات النقاش من خالل جلسات
تفاعلية وورشات.
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الموقع الرسمي للمنظمة:

أخير وبعد طول انتظار ،أصبح للمنظمة موقع رسمي باللغة العربية تنشر عليه أخبار وأنشطة المنظمة
ودراساتها إضافة الى تحقيقاتها االستقصائية .طبعا تبقى صفحة الفايسبوك مرجعا هاما للمنظمة لكن من شأن
الموقع ان يضفي مزيدا من "الجدية" ويعتبر مرجعا رسميا يمكن التعويل عليه في اإلشهار للمنظمة والتعريف بها
لدى الجهات الرسمية ووسائل االعالم واألطراف المانحة وعموم المواطنين.
عنوان الموقع/https://www.iwatch.tn/ar :
الموقع اعتمد في صيغته األولى التي أطلقت في ثاني أيام عيد الفطر على  Wordpressقبل ان يتم تحويله إلى
منصة  CreaCMSمن تطوير شركة  Creaworldلمزيد من السرعة في التحميل والجمالية.
كما تعتمد المنظمة في التواصل موقع تويتر  @IwatchTNو موقع انستقرام تحت اسم iwatchtn
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