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ـاري عــدد 120
عمــا بأحــكام
الفقرتيــن  1و 2مــن الفصــل  13وبالفصــل  40مــن المرســوم اإلطـ ّ
ْ
والتقصــي
لســنة  ،2011لــم تكتــف الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتشــخيص قضايــا الفســاد،
ّ
ّ
والتحــري فــي المل ّفــات الــواردة عليهــا ،ثــم إحالتهــا إلــى القضــاء ،بــل حرصــت علــى تقديــم الحلــول
ّ
ّ
مــن خــال مــا تعرضــه مــن مقترحــات وتوصيــات.
 مبادئ توجيهية عامة في خصوص الوقاية من الفسادتوصي الهيئة بـ :

01

للتصــدي للفســاد واســترداد أمــوال وممتلــكات
العمــل علــى تفعيــل دور « المجلــس األعلــى
ّ

الدولــة والتصــرف فيهــا » الــذي أحــدث بمقتضــى األمرعــدد  1425لســنة  2012المــؤرخ فــي
ّ
 31اوت  2012والــذي لــم يجتمــع إال فــي مناســبتين :األولــى فــي 30أكتوبــر  2012والثانيــة فــي
 17مــاي  2013بالرغــم مــن أهميــة مشــموالته المتمثلــة فــي « متابعــة و تنســيق أعمــال مختلــف

اللجــان والهيــاكل الوطنيــة المك ّلفــة بمصــادرة و اســترجاع و التصــرف فــي األمــوال و الممتلــكات
ّ
المكتســبة بطــرق غيــر شــرعية الراجعــة للدولــة و الموجــودة بداخــل البــاد أو بخارجهــا  ،و متابعــة

نتائــج أعمــال الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد»

02

ّاتخــاذ التدابيــر المالئمــة وتوفيــر الوســائل الضروريــة لعمــل هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة ،وتكويــن
بالــرد علــى مطالــب الحصــول عليهــا ،وتحميلهــم مســؤولية
الموظفيــن ومعاونيهــم والمكلفيــن
ّ
عــدم االلتــزام بمقتضيــات القانــون فــي هــذا الشــأن لضمــان حـ ّـق العمــوم والمجتمــع المدنــي فــي

النفــاذ إلــى المعلومــة.

03

الشــروع الفــوري فــي تطبيــق نظامــي الحكومــة المفتوحــة  OPEN-GOVوالحكومــة

04

تعزيــز الرقابــة علــى إجــراءات االنتدابــات المعمــول بهــا بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى المح ّلــي،

اإللكترونيــة  E-GOVERNEMENTلدعــم الشــفافية فــي إســداء المرفــق العمومــي والحـ ّـد
مــن البيروقراطيــة.

وتدعيــم اآلليــات المتو ّفــرة وإنفاذهــا فــي مجــال االنتــداب وترقيــة وتقييــم األعــوان العمومييــن بمــا

ومنصفــة وشــفافة ومحايــدة.
يضمــن أن تكــون ّ
موحــدة ُ

05

مراجعــة التســميات والتعيينــات والترقيــات بالوظيفــة العموميــة بخصــوص مــن تع ّلقــت بهــم
شــبهات فســاد قويّــة ،ولــم تتخــذ فــي شــأنهم أيّــة إجــراءات إداريّــة.

06

مدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي الصــادرة بمقتضــى األمــر
النظــر فــي إدمــاج أحــكام ّ

الحكومــي عــدد  4030لســنة  2014ضمــن القانــون األساســي للوظيفــة العموميــة بمــا يترتــب علــى
خرقهــا تســليط عقوبــات تأديبيــة.

07

اســتكمال وتفعيــل المعاييــر المســتهدفة لتضــارب المصالــح الحقيقيــة والمنتظــرة،
واألنشــطة غيــر المتالئمــة والثانويــة لمجمــل األعــوان العمومييــن علــى مختلــف
المســتويات والرتــب بــاإلدارة (موظفــون ،متعاقــدون ،منتخبــون ،منتمــون ألســاك
ّ
خصوصيــة بمــن فيهــم القضــاة )...مــع توفيــر اآلليــات الوقائيــة والرقابيــة المالئمــة
لتفعيــل تلــك المعاييــر.

08

اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة واضحــة بخصــوص حــاالت انتقــال األعــوان العمومييــن للعمــل بالقطــاع

09

ـؤرخ فــي  10أفريــل 1987
وضــع نظــام بديــل وناجــع ألحــكام القانــون عــدد  17لســنة  1987المـ ّ

الخــاص لتفــادي الوقــوع فــي حــاالت تضــارب مصالــح.

للتح ّقــق مــن التصاريــح بالممتلــكات والمصالــح المســتوجبة علــى كبــار الموظفيــن العمومييــن وفــق
مــا اقتضــاه الفصــل  11مــن الدســتور والقوانيــن التطبيقيــة ،واعتمــاد رقابــة فعليــة علــى التصاريــح،
وتأميــن النفــاذ الضــروري للمعطيــات ،والنظــر فــي نشــر تصاريــح األعــوان المعينيــن والمنتخبيــن
ّ
لتعزيز الشــفافية في القطاع العمومي ،واتّخاذ التدابير المالئمة لردع تعمد المغالطة في التصاريح.

10

تعجيــل النظــر فــي مشــروع قانــون التصريــح بالمكتســبات واإلثــراء غيــر المشــروع المعــروض علــى

11

تدعيــم نظــم الرقابــة بغايــة ضمــان أكثــر نجاعــة لعمليــات المراقبــة والتدقيــق التــي تقــوم بهــا
العامــة والتفقديــات الوزاريــة وتمكينهــا مــن اســتقاللية وظيفيــة أوســع بمــا
هيئــات الرقابــة
ّ
يمكنهــا مــن المبــادرة تلقائيــا أو عنــد تلقــي شــكاوى بمهــام تفقــد بحســب أهميــة المخاطــر
التــي تتفطــن إليهــا فــي إطــار القيــام بمهامهــا ،وإمكانيــة إشــعار النيابــة العموميــة مباشــرة
بحــاالت الفســاد عنــد االقتضــاء.

12

نشــر تقاريــر التفقــد وإرســاء آليــات فعالــة لتعميــم ومتابعة التوصيات ،والتنســيق وتبادل المعلومات

مجلــس نـ ّـواب الشــعب.

والتعــاون ،فــي إطــار مهمــات تفقــد مشــتركة مــع مختلــف األطــراف المتداخلــة بمــا فيهــا الهيئــة

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
ّ

13

متابعــة وتنفيــذ التوصيــات الــواردة بتقاريــر التفقــد فــي خصــوص معاقبــة وتتبــع بعــض المســؤولين

بــاإلدارة العموميــة الذيــن ثبتــت فــي شــأنهم تجــاوزات ترقــى إلــى جرائم فســاد حيــث لوحظ تراخي

أو تغاضــي الســلطات المباشــرة أو ســلطات اإلشــراف عــن متابعتهــم ســواء بإحالــة المشــبوه فيهــم
علــى مجالــس التأديــب أو القضــاء

14

اإلذن بإجــراء تدقيــق ومســح شــامل لتقاريــر هيئــات الرقابــة والتفقــد ودائــرة المحاســبات للثــاث

ســنوات األخيــرة بغــرض إجــراء التتبعــات القضائيــة فــي ملفــات الفســاد التــي أشــارت إليهــا التقارير
ّ
وتــم تجاهلهــا مــن طــرف اإلدارة.
ّ

• التو ّقي من الفساد ومكافحته في الشراءات العمومية
توصي الهيئة بـ :

15

تطويــر الرقابــة فــي هــذا المجــال مــن خــال إيجــاد اآلليــات للتنســيق والتعــاون بيــن الهيــاكل الرقابيــة
وتوفيــر الحمايــة الكافيــة لهــا ،باإلضافــة إلــى التعــاون مــع الهيــاكل المعنيــة األخــرى كالهيئــة الوطنية
ّ
لمكافحة الفســاد.

16

تدعيــم إمكانيــات التف ّقديــات الوزاريــة فــي مجــال مراقبــة مراحــل تنفيــذ وختــم إنجــاز
الصفقــات العموميــة.

17

إيجاد آلية للتدخل الوقائي السريع في حاالت الفساد الثابتة والواضحة.

18

فرض إصدار تقارير دورية من طرف كل هياكل الرقابة ونشرها للعموم.

19

فــرض إصــدار تقاريــر فــي المجــال مــن طــرف الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي ،وكذلــك هيئــة

20

تطويــر نظــام معلومــات يعتمــده كل المتدخليــن فــي المجــال بمــا يضمــن توفــر المعلومــة الكافيــة،

21

اعتماد نظام تشهير موضوعي بأهم المخالفات والتجاوزات في المجال.

22

بتعهداتهــم وبمبــادئ
تســريع تركيــز لجنــة إقصــاء المتعامليــن االقتصادييــن الذيــن ثبــت إخاللهــم ّ

المتابعــة والمراجعــة ،والمرصــد الوطنــي للصفقات.

اإلبــان.
وبالتالــي اتّخــاذ القــرارات فــي ّ

النزاهــة مــن المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة طبقــا لمقتضيــات األمــر عــدد 2016-498

المــؤرخ فــي  8أفريــل .2016
ّ

23

العمــل علــى إخضــاع الصفقــات العموميــة التــي تتجــاوز قيمتهــا  50مليــون دينــار وجوبــا لتدقيــق

خارجــي بعــد اإلســناد ومــرة أخــرى بعــد انتهــاء التنفيــذ ،مــع فــرض تعييــن مدقــق داخلــي لمتابعــة

الصفقــة فــي مختلــف مراحلهــا مــن األعمــال التحضيريــة إلــى الختــم.

24

تكويــن الجمعيــات ووســائل اإلعــام فــي مجــال الشــراء وكيفيــة االســتقصاء مــن خــال تعريفهــم

بمنظومــة الشــراء وأهــم اإلخــاالت ومظاهــر الفســاد.
ّ

25

مراجعــة مقتضيــات القانــون عــدد  74لســنة  1985المتع ّلــق بأخطــاء التصــرف لمزيــد ضبــط
األخطــاء الخاصــة بالشــراء العمومــي ،وكذلــك إعــادة النظــر فــي العقوبــات المســلطة حتــى تتــوازن

26

ســحب التصريــح علــى الممتلــكات الشــخصية والعائليــة للمتدخليــن والمتصرفيــن فــي الشــراءات

مــع أهميــة األخطــاء باإلضافــة إلــى ضــرورة مراجعــة إجــراءات اإلحالــة المعتمــدة.

العموميــة الهامــة.

• تحسين التصرف في الشراءات العمومية
توصي الهيئة بـ :

27

اســتكمال إرســاء منظومــة الصفقــات العموميــة طبقــا لألمــر عــدد  1039لســنة  2014المــؤرخ فــي
 13مارس .2014

28

تعميــم تطبيــق المنظومــة اإلعالميــة للصفقــات والشــراءات العموميــة « ،»TUNEPSوالتــي

29

اعتماد البرمجة السنوية للشراءات لتفادي اللجوء إلى تجزئتها.

30

إحكام تنظيم حاالت اللجوء إلى االتفاقات أو المالحق التكميلية لعقود الصفقات

31

العمــل علــى تفــادي التعامــل مــع نفــس المزوديــن بخصــوص الشــراءات التــي ال تتجــاوز الحــد

32

إرساء خريطة لمخاطر الشراءات العمومية العتمادها لتحسين التصرف والتصدي للفساد.

33

العمــل علــى تعميــم منظومــة التصــرف حســب األهــداف كجــزء مــن إصــاح منظومــة التصــرف

34

تطويــر الخدمــات االستشــارية فــي مجــال الصفقــات العموميــة لفائــدة المشــترين العمومييــن مــن

35

العمــل علــى تكويــن وتحســيس المتعامليــن مــع المشــترين العمومييــن والتنســيق مــع هياكلهــم

وضعــت علــى ذمــة الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي دون أن تعمــل بالشــكل المــراد منهــا.

(.)Avenants

األدنــى للجــوء إلــى إجــراءات طلــب العــروض.

العمومــي وفــرض اعتمــاد رقابــة التصــرف والتدقيــق الداخلــي فــي كل الهيــاكل العموميــة.

طــرف الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي.

المهنيــة.

36

تطوير قدرات اإلحصاء وجمع المعلومات من طرف المرصد الوطني للصفقات.

37

إصدار مجلة جامعة للنصوص المتع ّلقة بالطلب العمومي.

• بخصوص قطاع الطاقة والمناجم
توصي الهيئة بـ :

38

دفــع القطاعــات والجهــات المنظمــة أو العاملــة أو المتدخلــة فــي قطــاع الطاقــة والمناجــم نحــو

39

توحيــد جهــود الجمعيــات والمختصيــن واألكاديمييــن والحقوقييــن واإلعالمييــن وســائر الناشــطين

تكريــس معاييــر الشــفافية وتدعيــم قواعــد الحوكمــة الرشــيدة فــي سياســتها وأعمالهــا ومشــاريعها.

فــي ســبيل دفــع وتكريــس قواعــد الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة لالنتفــاع مــن مــوارد الطاقــة

والمناجــم وتوزيعهــا توزيعــا عــادال.

40

تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي دعــم الشــفافية فــي عمليــات إرســاء القوانيــن المتع ّلقــة بالميــدان

41

دعــم وتكريــس اآلليــات الضامنــة للحصــول الفعلــي للعمــوم علــى المعلومــات المتع ّلقــة بالطاقــة

42

العمــل علــى تجســيم اإلرادة التــي عبــرت عنهــا الحكومــة التونســية منــذ جــوان  2012باالنضمــام
ّ
لمبــادرة الشــفافية الدوليــة فــي الصناعــات االســتخراجية لمــا لهــذا االنضمــام مــن انعكاســات

واتخــاذ القــرارات ذات الصلــة بالطاقــة والمناجــم وتشــجيع إســهام المختصيــن
ومراجعتهــا ّ
والخبــراء المحلييــن والدولييــن فــي هــذه السياســات والمســاهمة المنتظمــة فــي الرقابــة.

والمناجــم مــن خــال تفعيــل القوانيــن الضامنــة للنفــاذ إلــى المعلومــة وحريــة التــداول بشــأنها.

إيجابيــة علــى حوكمــة التصــرف فــي الثــروات المنجميــة والمنــاخ االســتثماري.
ّ

• االنتدابات بالمصالح المركزية لإلدارة والمؤسسات
والمنشآت العمومية والجماعات المح ّلية
توصي الهيئة بـ :

43

ضــرورة إصــدار منشــور تفســيري مــن قبــل الســيد رئيــس الحكومــة يذكــر فيــه بكافــة إجــراءات

44

ضــرورة اعتمــاد المناظــرة كطريقــة أساســية النتــداب األعــوان العمومييــن مــع ضــرورة اإلعــان

تنظيــم المناظــرات.

عنهــا بالطــرق التــي تضمــن إعــام أكبــر عــدد ممكــن مــن طالبــي الشــغل.

45

ـث المؤسســات والمنشــآت العموميــة علــى إيــاء العنايــة الالزمــة بالبرمجــة والتخطيــط وعــرض
حـ ّ
ميزانيتهــا للمصادقــة فــي اآلجــال المحــددة لتفــادي ال ّلجــوء إلــى االنتــداب المباشــر الناتــج عــن

ســوء التخطيــط.

46

والمؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة لاللتــزام بشــروط
دعــوة المنشــآت العموميــة
ّ

اللجــوء بصفــة اســتثنائية لالنتــداب المباشــر المنصــوص عليهــا باألمــر عــدد  567لســنة 1997
المــؤرخ فــي  31مــارس 1997

47

التربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة
القطــع مــع لجــوء بعــض المنشــآت العموميــة إلــى العمــل بعقــود ّ
ّ
موجهــة أصــا إلــى تشــجيع
كمرحلــة لالنتــداب الحقــا ألصحــاب العقــود باعتبــار أ ّن هــذه اآلليــة ّ
الخاصــة علــى التشــغيل مــن خــال تمتيعهــا بعديــد االمتيــازات علــى غــرار إعفــاء
المؤسســات
ّ

48

ضـــرورة إيقــاف العمــل باالتفاقيــات المبرمــة مــع بعــض األطــراف النقابيــة فيمــا يتع ّلــق بتخصيــص

التربــص.
ّ
المؤجــر مــن اشــتراكات الضمــان االجتماعــي طيلــة فتــرة ّ

نســـبة مـــن االنتدابات لفـائـــدة أبناء األعوان وكـــل مـــا من شـأنـــه أن يخـــل بمبدأ المســاواة وحســـن

التمشــي
أكــدت خــرق هــذا
ّ
التصــرف فــي المرفــق العــام .ال ســيما وأ ّن المحكمــة اإلداريّــة ســبق أن ّ
لمبــدأي المســاواة وتكافــؤ الفــرص ،وبالتالــي عــدم مشــروعية هــذه االنتدابات .وكان ذلك بمناســبة

ردهــا علــى االستشــارة الخاصــة عــدد  2014/636بطلــب مــن رئاســة الحكومــة.
ّ

• قوات األمن الداخلي
توصي الهيئة بـ :

49

الداخلــي بالحـ ّـد مــن
تقييــم القواعــد والترتيبــات
الخاصــة بانتــداب وترقيــة عناصــر قــوات األمــن ّ
ّ

المشــموالت الواســعة والتقديريــة ( )discrétionnairesوتوضيحهــا ،كتأميــن تماســك واحتــرام
المعاييــر القائمــة علــى المســتوى والكفــاءة ،وذلــك وفقــا إلجــراءات موضوعيــة وشــفافة.

50

اعتمــاد اختبــارات النزاهــة والتدقيــق فــي البحــث عــن الســوابق أثنــاء إجــراءات انتــداب عناصــر

51

مدونــة ســلوك جديــدة وقواعــد مالئمــة للوقايــة مــن تضــارب المصالــح لــدى قــوات األمــن
اعتمــاد ّ

قــوات األمــن الداخلــي وترقيتهــم.

الداخلــي وذلــك ببيــان قواعــد تجنــب تضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا وشــتى أشــكال الرشــوة
والفســاد والتبليــغ عنهــا.

52

والمســتهدف لــدى هــذه القــوات بخصــوص تدابيــر مكافحــة الفســاد
تدعيــم التكويــن المنتظــم ُ

والقواعــد الســلوكية.

53

اعتمــاد وتوســيع نطــاق التنــاوب أو التــداول المنتظــم زمنيــا علــى المراكز لعناصــر هذه القوات على

الحساســة ،وذلك وفقا لقواعد واضحة وموضوعية.
األقل بالنســبة للمســؤولين عن الوظائف
ّ

• أعوان الديوانة
توصي الهيئة بـ :

54

ومنسقة للمخاطر ،لزيادة فعالية أنظمة الرقابة.
التطبيق المنهجي لمقاربة مالئمة ومناسبة
ّ

55

وضع أدلة إجراءات بهدف التقليل من السلطة التقديرية والمخاطر ونقاط الضعف.

56

مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى رقمنــة اإلجــراءات الديوانيــة التــي مــن شــأنها إرســاء مزيــد مــن
السالســة والشــفافية.

57

الموحــد دون اســتثناءات لقواعــد التنــاوب والتــداول المنتظــم بخصــوص المصالــح
التطبيــق
ّ
الحساســة.
والمراكــز
ّ

58

تبنّي قواعد أخالقية ومهنية خصوصية ومناسبة ألعوان الديوانة.

59

رســاء قواعــد وإجــراءات ناجعــة وخصوصيــة تهــدف إلــى تجنّــب تضــارب المصالــح ومنــع قبــول

60

توفيــر دورات تكوينيــة متواصلــة وهادفــة لفائــدة األعــوان حــول نُظــم وتطبيــق القواعــد األخالقيــة

61

وضــع آليــات خصوصيــة فــي عالقــة بحمايــة المب ّلغيــن بــإدارة الديوانيــة وبتشــجيع التبليــغ عــن
ّ
حــاالت الفســاد.

الهدايــا وغيرهــا مــن االمتيــازات غيــر المســتحقة ،وبصفــة عامــة التو ّقــي مــن كل أشــكال الفســاد.

والوقايــة مــن تضــارب المصالــح والفســاد بصفــة عامــة.

• قطاع الصحة
توصي الهيئة بـ :

62

إدراج الجوانــب القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية الجزائيــة الناتجــة عــن جرائــم التزويــر والتحيــل
ّ
وعــن عــدم احتــرام القانــون المتع ّلــق بنظــام التأميــن علــى المرضــى وحمايــة المســتهلك ضمــن

ـب.
البرنامــج التعليمـ ّـي الجامعـ ّـي فــي الصيدلــة والطـ ّ

63

كل مــن مجلــس الهيئــة الوطنيــة لألطبــاء ومجلــس الهيئــة الوطنيــة للصيادلــة بالعمــل علــى
إلــزام ّ
الرفــع مــن مســتوى العمــل الصحــي فــي تونــس عبــر التكويــن المســتمر وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة
التربصــات والــدورات التكوينيــة المنظمــة بالداخــل والخــارج.
فــي تنظيــم ّ

64

مراجعــة النصــوص القانونيــة المنظمــة لمهــن الصحــة وإحــداث نصــوص تعنــي بصفــة واضحــة
صحيــة منتهيــة الصالحيــة مــن
بالمخالفــات والجرائــم المتع ّلقــة باالســتعمال غيــر القانونــي لمــواد ّ

أدويــة ومســتلزمات طبيــة مزروعــة وتنظيــم هــذا النشــاط.

65

الخاص لألطباء
في خصوص النشــاط التكميلي
ّ

بالمستشــفيات «»Activité Privée Complémentaire

توصــي الهيئــة بتعزيــز وتفعيــل آليــات الرقابــة لتجنّــب التجــاوزات كعــدم التقيــد بالرزنامــة المحـ ّـددة
بتراخيــص النشــاط ،وتحويــل المرضــى مــن العيــادات الخارجيــة إلــى عيــادات النشــاط التكميلــي

كملــة للفحوصــات،
الم ّ
الخــاص ،وعــدم التصريــح إلدارة المستشــفى بأعمــال االستكشــاف ُ
فحصهــم..
وكذلــك عــدم التصريــح بالعــدد الحقيقــي للمرضــى الذيــن يتــم
ُ
ّ

• فــي خصــوص إحــكام مراقبــة اقتنــاء وتــداول واســتعمال المســتلزمات الطبيــة القابلــة
للــزرع والتكفــل بهــا ،توصــي الهيئــة فــي هــذا المجــال بـــ :

66

إتمــام إنجــاز المنظومــة المعلوماتيــة للوكالــة الوطنيــة للرقابــة الصحيــة والبيئيــة للمنتجــات بهــدف
ّ
الصحيــة مــن االطــاع
ـات
ـ
الخدم
ـدي
ـ
مس
ـة
ـ
وبقي
تمكيــن الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض
ّ
المتحصلــة علــى تراخيص
علــى المعلومــات الطبيــة والصيدليــة ،وبالخصــوص منهــا قوائــم األدويــة
ّ

67

لعمــل علــى التقليــص فــي آجــال الحصــول علــى رخــص اإلذن باالســتهالك للمســتلزمات الطبيــة

68

الصحة.
تقنين وتنظيم استيراد وتسويق المستلزمات الطبية ،وذلك تحت إشراف وزارة
ّ

69

الســهر علــى المراجعــة الدوريــة ألســعار المســتلزمات الطبيــة التــي تشــهد فــي بعــض الحــاالت
ّ
انخفاضــا فــي األســعار مــع تطــور فــي التقنيــات والفعاليــة ،والحــرص علــى تجميــع شــراءات

70

اعتماد كراس شروط خاص بكل فئة من المستلزمات الطبية.
ّ
ّ

اإلذن باالســتهالك (.)A-M-C

تفاديــا لتق ّلــص آجــال صالحيــة االســتعمال.
ّ

المؤسســات الصحيــة العموميــة مــن هــذه المســتلزمات.

71

عامــة بمــا فيهــا المتع ّلقــة
فــرض مواصفــات خصوصيــة بالملصقــات ( )Vignettesبصفــة ّ
باللوالــب القلبيــة يميــز بصفــة واضحــة تاريــخ الصالحيــة ورقــم الدفعــة المصنعــة والترخيــص
ّ
لالســتهالك (.)A-M-C

72

فــرض تضميــن مراجــع دفعــة التصنيــع علــى النشــرات ،المصاحبــة لألدويــة أو المســتلزمات الطبيــة

( )Prospectusومصاحبــة هــذه النشــرة بنســخة الترخيــص لالســتهالك ( )AMCفــي صــورة عــدم
تو ّفــر الملصقــات.

73

ـزودي المســتلزمات الطبيــة القابلــة للــزرع تكــون معتمــدة مــن قبــل مصالــح
اعتمــاد قائمــة رسـ
ـمية لمـ ّ
ّ
وزارة الصحة.

74

المعــدة للــزرع يكــون تحــت
المزوديــن بنظــام تصــرف وتتبــع دقيــق للمســتلزمات الطبيــة
إلــزام
ّ
ّ

إشــراف ومســؤولية صيدالنــي مســؤول يضمــن مراقبــة تتبــع المبيعــات ومنــع توزيــع المســتلزمات
المصحــات.
الطبيــة المنتهيــة الصالحيــة أو المســتوردة بصفــة عشــوائية فــي
ّ
ّ

75

الخاصــة فــي عمليــات زرع
بالمصحــات
المتدخليــن
وكل
التحجيــر علــى
األطبــاء المباشــرين ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المصحــات بإحــداث لجنــة شــراءات
المزوديــن وإلــزام
المســتلزمات الطبيــة اقتناؤهــا مباشــرة لــدى
ّ
ّ
للمصحــة والصيدالنــي والطبيــب المســؤول
خاصــة بالمســتلزمات الطبيــة تتركــب مــن المديــر العــام
ّ
ّ
ّ
عــن قاعــة القســطرة والطبيــب الجــراح عنــد االقتضــاء.

76

ـار مصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس
المصحــات االستشــفائية
إلــزام
ّ
الخاصــة بتوفيــر صيدالنــي قـ ّ
ّ

هيئــة الصيادلــة يعمــل كامــل الوقــت لضمــان اســتمرارية المراقبــة الصيدالنيــة وتمكينــه ،تحــت
مســؤوليته ،مــن كامــل الصالحيــات المهنيــة للمراقبــة والتصــرف فــي األدويــة والمســتلزمات الطبيــة

المزروعــة وغيرهــا.

77

الخاصــة باعتمــاد كــراس أو دفتــر مر ّقــم (أو منظومــة معلوماتيــة
المصحــات االستشــفائية
إلــزام
ّ
ّ
الصحــة
مراقبــة) مطابــق ألحــدث المواصفــات المهنيــة تصــادق عليــه المصالــح
المختصــة بــوزارة ّ
ّ

يحمــل أســماء المريــض والطبيــب الجــراح والطاقــم الطبــي والشــبه طبــي المباشــرين للعمليــة مــع
بيــان لخصوصيــات المســتلزمات الطبيــة المزروعــة ومراجــع ملصقاتهــا أو نشــراتها بمــا فــي ذلــك

مــواد التعقيــم وتقاريــر األطبــاء.
ّ

78

الصحــة
الخاصــة بإرســال بيــان شــهري إلــى التفقديّــة الطبيــة بــوزارة
إلــزام المصحــات االستشــفائية
ّ
ّ
ّ
الخاصــة بالمســتلزم
يتضمــن اســم المريــض واســم الطبيــب الجــراح وتاريــخ العمليــة والبيانــات
ّ
ّ
الطبــي المــزروع (رقــم الدفعــة ورقــم اإلذن باالســتهالك وتاريــخ الصالحيــة).
ّ
ّ

79

الخاصــة الصــادر بمقتضــى
بالمؤسســات الصحيــة
العمــل علــى تحييــن كــراس الشــروط المتع ّلــق
ّ
ّ
والمنقــح بالقــرار المــؤرخ فــي  24ديســمبر
قــرار وزيــر ّ
الصحــة العموميــة بتاريــخ  28مــاي ُ 2001
 2007وذلــك:

أ -بــإدراج أحــكام المنشــور الصــادر عــن وزيــر الصحــة تحــت عــدد  76لســنة  2016المــؤرخ
فــي  26أوت  2016والمتع ّلــق ب «مســك المســتلزمات الطبيــة وتســليمها واســتعمالها
الخاصــة بالفصــول ( 80و 82و 109مــن
والمؤسســات الصحيــة
الصحيــة العموميــة
بالهيــاكل
ّ
ّ
ّ
كــراس الشــروط.

بالمصحــات المتعــددة
ب -إضافــة بالفصــل  86مــن كــراس الشــروط إلزاميــة حضــور صيدلــي
ّ
ّ
االختصاصــات التــي تســاوي أو تقــل طاقــة اســتيعابها عــن  60ســريرا (دون احتســاب أســرة
ّ
والمصحــات ذات االختصــاص الواحــد.
اإلنعــاش) منهــا  30ســرير للجراحــة علــى األكثــر
ّ
ت -إضافــة بالفقــرة الثالثــة مــن الفصــل  53مــن كــراس الشــروط لضــرورة التنصيــص بالكــراس
الخــاص بجنــاح العمليــات علــى « خصوصيــات المســتلزمات الطبيــة المزروعــة ومراجــع
ّ
ملصقاتهــا أو نشــراتها ».

80

تحييــن كــراس الشــروط المتع ّلــق بتك ّفــل صندوقــي الضمــان االجتماعــي بمصاريــف األعمــال
ْ
الخاصــة بجراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة المجــراة علــى المضمونيــن االجتماعييــن
الطبيــة
ّ
بالهيــاكل الصحيــة الخاصــة.

• الصندوق الوطني للتأمين على المرض
توصي الهيئة بـ :

81

اعتمــاد نظــام العمــل بالبطاقــة الذكيــة فــي أحســن اآلجــال بمــا يضمــن تحســين الخدمــات للمضمــون

82

التحكــم فــي نظــام معالجــة ملفــات اســترجاع المصاريــف والتكفــل
فــي انتظــار تحقيــق ذلــك،
ّ

االجتماعــي ومســدي الخدمــات الطبيــة وضمــان الشــفافية ودرء حــاالت الفســاد والحـ ّـد منهــا.

بالعــاج مــن قبــل مســدي الخدمــات الطبيــة بالتخزيــن اإللكترونــي بمــا يضمــن عــدم تشــتتها أو
ضياعهــا وتيســير البحــث عنهــا واســتخراجها.

83

تمكــن اإلطــار الطبــي والمســؤولين مــن الولــوج إلــى
تحســين المنظومــة المعلوماتيــة بطريقــة ّ

األولــي بمــا يضمــن حســن القــرار وتســديد المســتحقات فــي آجــال معقولــة
مســتندات الملــف ّ

ومراقبــة أفضــل لقــرارات العــاج الصــادرة عــن مراكــز الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض.

84

إحداث قاعدة بيانات خصوصية بالمضمونين المعنيين بعمليات زراعة المستلزمات الطبية.
ّ
ّ

85

المصحــات ومســدي الخدمــات ،وهيــاكل الصنــدوق
اعتمــاد التبــادل اإللكترونــي للمعلومــات بيــن
ّ

ويؤمــن
وبالخصــوص منهــا المراقبــة الطبيــة بمــا يضمــن ســامة المعطيــات الطبيــة للمضمونيــن
ّ
مســلك قــرار الطبيــب المستشــار.

86

الصحية.
إحداث دليل للعالقات بين منظوري الصندوق ومسدي الخدمات
ّ

87

عمــم معطيــات المل ّفــات بصفــة آليــة علــى مختلــف
اعتمــاد منظومــة معلوماتيــة ُ Algorithmiqueت ّ

88

وجهــة للكشــف عــن حــاالت الفوترة المزدوجة واســتعمال
الم ّ
تكثيــف عمليــات المراقبــة والتدقيــق ُ

89

القيــام بدراســة اقتصاديّــة حــول جــدوى نفقــات الصنــدوق فــي مجــال األدوية للتحكم في اســتهالك

90

واإلداري والمالــي والتنظيمــي
توفيــر التكويــن المســتمر ألعــوان الصنــدوق فــي المجــال القانونــي
ّ
ّ
ّ
والتدقيــق فــي الفواتيــر والمراقبــة الطبيــة.

91

تحييــن كراســات الشــروط المتع ّلقــة بتك ّفــل الصنــدوق بمصاريــف عمليات زرع المســتلزمات الطبية

التحكــم فــي معالجتهــا قبــل إرجــاع المصاريــف.
يمكــن مــن
ّ
المراكــز بمــا ّ

الملصقــات عديمــة الصالحية.
ّ

األدويــة غيــر الضروريــة والمتنافــرة المفعــول والتي يصفهــا األطباء لمرضاهم.

الخاصــة ،وبالخصــوص كــراس الشــروط المتع ّلــق بال ّلوالــب
المجــراة علــى المضمونيــن بالهيــاكل
ّ
ّ
القلبيــة الــذي يعــود إلــى ســنة  2004أي قبــل إحــداث الصنــدوق .وللعلــم ،فقــد شــهدت ال ّلوالــب
القلبيــة انخفاضــا فــي أســعارها ،وتطــورا فــي صناعتهــا بإكســائها بمــواد فعالــة .» Stents Actives

ّ

ّ

ّ

• في مسك األدوية وترويجها
توصي الهيئة بـ :
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اإلداري مــع المــواد الصيدليــة
تخصيــص فضــاء خــاص ومســتقل وإجــراءات إداريّــة تنظــم التعامــل
ّ
المضمنــة تحــت الحجــر الصحــي «  » en quarantaineفــي انتظــار الحصــول ســواء علــى
الترخيــص بالتســويق ( )A-M-Mأو الترخيــص باالســتهالك ( ،)A-M-Cوفصلهــا عــن

األدويــة المنتهيــة الصالحيــة حتــى اليتــم صرفهــا بطريــق الخطــأ أو ســرقتها ،أو خلطهــا باألدويــة
ّ
المصرحــة للبيــع.

93

للصحة ،وفي
المؤسســات العمومية
لتجنّــب ســرقة األدويــة أو الحـ ّـد منهــا علــى مســتوى صيدليات
ّ
ّ
ّ
ّ
موحــدة للتصــرف فــي األدويــة وتداولهــا ،توصــي الهيئــة بإصــدار
انتظــار إرســاء منظومــة
معلوماتيــة ّ
ّ
ّ
منشــور لألطبــاء بضــرورة التنصيــص علــى الوصفــة الطبيــة ،ســواء المســتخرجة مــن الحاســوب أو
ّ
ّ
ـط اليــد ،تنصيصــا واضحــا وتحــت مســؤولياتهم علــى اســم المريــض ومعرفــه الوحيــد
المحـ ّـررة بخـ ّ
ّ
ّ
ـط اليــد.
ورقــم بطاقــة تعريفــه
ـاص للطبيــب مــع إمضائــه بخـ ّ
الوطنيــة ،مــع ختــم الوصفــة بالطابــع الخـ ّ
ّ

94

تحديــد األعــوان المك ّلفيــن بالعمــل بمخــازن األدويــة والمســتلزمات الطبيــة بمقتضــى قــرارات

95

معدة لتغيير هندام األعوان ،ووضع المحفظات بعيدا عن المخازن.
تخصيص أماكن ّ

96

تحجير إيواء سيارات أعوان الصيدلية المركزية حذو المخازن.
ّ

97

إخضــاع لجنــة شــراء الــدواء بالصيدليــة المركزيــة إلــى مزيــد مــن الشــفافية من حيــث تركيبة أعضائها

98

تحســن مــن شــفافية محاضــر جلســات لجنــة شــراء الــدواء وفصــل قائمــة
اعتمــاد إجــراءات قانونيــة ّ

99

إحــداث نظــام إخبــار ( )Mouchardداخــل المنظومــة المعتمــدة مــن قبــل الصيدليــة المركزيــة يمكــن

تكليــف مــع إمضائهــم بصفــة فرديــة علــى دليــل إجــراءات واضــح يكــون ملزمــا لهــم.

والوقايــة مــن تضــارب المصالــح فيهــا واســتقاللية كتابتها عن اإلدارة العامــة للصيدلية المركزية.

الحضــور عــن محضــر الجلســة.

مــن إعطــاء معلومــات عــن كل مســتعمل لهــذه المنظومــة ،وذلــك للحـ ّـد مــن تســريب المعلومــات

وتمكيــن اإلدارة العامــة مــن المتابعــة وأخــذ القــرارات الالّزمــة لحمايــة معلوماتهــا.
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تمكــن الصيدليــة المركزيــة مــن مســاحات خــزن تفاضلية لضمان
إبــرام اتّفــاق مــع الديوانــة التونسـ ّـية ّ
حرمــة الحاويات وتحســين مراقبتها.

101

إجــراء جــرد لكافــة االتفاقيــات المبرمــة بيــن الصيدليــة المركزيــة ومزوديهــا قصــد التثبــت مــن
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احترامهــا ومراجعتهــا عنــد االقتضــاء.
وضــع منظومــة مراقبــة تعنــى بعمليــات الشــراء والبيــع علــى الرصيــف « » Cession à quai
التــي تقــوم بهــا الصيدليــة المركزيــة وإعــام هيــاكل الرقابــة للدولــة بهــذه العمليــات بمــا فــي ذلــك

أســماء الشــركات والمــواد وكمياتهــا وأســعارها وموانــئ التوريــد والتصديــر ،وذلــك قصــد التثبــت
مــن مــدى التطابــق بيــن الفوتــرة والبيــان الجمركــي قصــد التقليــص إلــى أدنــى حــد مــن البيانــات
الديوانيــة الكاذبــة.
ّ
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إجــراء جــرد لكافــة عمليــات البيــع علــى الرصيــف ولقيمتهــا ،وللشــركات المتمتعــة بهــذا اإلجــراء

االســتثنائي منــذ  2011حتــى يتســنى معرفــة حجــم عمليــات التوريــد غيــر المرخــص فيهــا قانونيــا
مــع تحديــد حــاالت العــود.
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إعــادة النظــر فــي جــدوى وضــرورة اإلجــراء المتمثــل فــي الحصــول المســبق علــى تحديــد األســعار

األوليــة لألدويــة لــدى وزارة التجــارة قبــل المشــاركة فــي طلــب عــروض .وعنــد االقتضــاء ّاتخــاذ
ّ ّ
موقــف رســمي وواضــح لرفــع االلتبــاس وتضــارب المواقــف بيــن الصيدلية المركزيــة والهيئة العليا

تعســفيا وإقصائيــا للفاعليــن االقتصادييــن،
للصفقــات وإدارة الصيدليــة والــدواء فيمــا اعتبــر إجــراء
ّ
ّ ّ
وذلــك بتحديــد آجــال لــوزارة التجــارة يؤخــذ بعيــن االعتبــار لطلــب العــروض.
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تدعيــم عمــل المخبــر الوطنــي لمراقبــة األدويــة قصــد التقليــص مــن اآلجــال الطويلــة لمنــح رخــص
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الحــرص علــى ضــرورة إجــراء كل الشــراءات العموميــة لألدويــة والمســتلزمات الطبيــة عبــر منصــة
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تفعــل
إحــداث مركزيــة شــراءات ( )centrale d’achatتعنــى بشــراء كافــة المســتلزمات االستشــفائية ّ

108

إحــداث هيئــة تنســيقية تجمــع إدارة الصيدلــة والــدواء وال ّلجنــة العليــا للصفقــات لتوحيــد وجهــة

الــدواء وإضفــاء المزيــد مــن الشــفافية عبــر المنصــة االلكترونيــة إلدارة الصيدلــة والــدواء.

المبســطة.
 TUNEPSبمــا فــي ذلــك الصفقــات ذات اإلجــراءات
ّ
عبــر منظومــة « .» TUNEPS

النظــر حــول الرخــص المســداة مــن قبــل إدارة الصيدلــة والــدواء وإحــداث جــدول توضيحــي

االتفــاق حــول القــرارات الصــادرة مــن قبــل إدارة الصيدلــة والــدواء
لإلجــراءات فــي صــورة عــدم ّ
 DPMوحــول الجــدوى االقتصاديّــة للشــراءات.
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ضبــط المعاييــر القانونيــة للحصــول علــى رخصــة ترويــج خاصــة باألدويــة المثيلــة بيولوجيــا علــى

110

اعتمــاد رخصــة ترويــج دواء واحــدة صالحــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وســحبها عنــد الحاجــة

111

إحــداث جــدول زمنــي يخــص كل مطلــب رخصــة تســويق مقدمــة إلدارة الصيدلــة والــدواء يمكــن

112

جــراء تدقيــق فــي مســار تســجيل األدويــة بأنواعهــا وخاصــة منهــا األدويــة المثيلــة بيولوجيــا وشــبه

غــرار مــا تــم تضمينــه بمحضــر الجلســة المنعقــدة بــإدارة الصيدلــة والــدواء بتاريــخ  01جــوان
ّ
أي تغييــر إجرائــي دون إعــام المصنعيــن خاصــة إذا كان هــذا
 2011ونشــره للعمــوم وتفــادي ّ
اإلجــراء دون ســند قانونــي.

علــى القطاعيــن علــى حد الســواء.
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