قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس

منشور عدد  61المؤرخ في  27مارس  2162حول ت كريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد
من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء والوالة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.
الموضوع  :تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
سعيا إلى تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد يتعين على جميع هياكل الدولة وخاصة المصالح
االدارية المركزية والجهوية والجماعات الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية اإلدارية والمؤسسات العمومية غير اإلدارية والمنشآت
العمومية و المنشآت ذات المساهمات العمومية ومختلف لجان و هينات الرقابة والتفقد والتدقيق القيام بما يلي:
أوال :إحداث خلية بكل وزارة ووالية و مؤسسة أو منشأة عمومية تسمتى خلية الحوكمة الرشيدة تكون تحت اإلشراف المباشر لرئيس
الديوان بالنسبة للوزارات وللوالي بالنسبة للوالة و للمدير العام أو للرئيس المدير العام بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية ،تمثل
مخاطبا وحيدا لمصال ح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد ،يكلف بها إطار ال تقل خطته عن مدير إدارة
مركزية،
ثانيا :موافاة مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحو كمة مقاومة الفساد ،طبقا للتشريع الجاري به العمل ،بكل ما يطلبه من
تصاريح وبيانات ووثائق ومعطيات إلنجاز مهامه،
ثالثا  :مساعده مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد
بمختلف الوزارات والواليات والمؤسسات والمنشآت العمومية،
رابعا  :إعالم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفس اد ،بكل ملفات الفساد ومآلها واإلجراءات المتخذة أو التي تقرر
اتخاذها بشأنها،
خامسا  :تمكين المواطنين ،طبقا للتشريع الجاري به العمل ،واالطالع على جميع المعلومات والمعطيات والبيانات والقرارات
والمصاريف والبرامج والتقارير السنوية حول الهيكل المعني ،سواء مباشرة أو على الموقع االلكتروني.
سادسا  :اإلسراع بأحداث موقع الكتروني طبقا للمواصفات على الشبكة العنكبوتية بالنسبة للهياكل اإلدارية التي ليست لها موقع واب.
ونظرا ألهمية الموضوع ،فإن السيدات والسادة الوزراء والوالة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت
العمومية مدعوون لتنفيذ التدابير الواردة بهذا المنشور بكل عناية وفي أقرب اآلجال مع إيفاد وزير الحوكمة ومقاومة الفساد بأسماء
رؤساء خاليا الحوكمة الرشيدة مع إحداثها في أجل أقصاه يوم السبت  31مارس  ، 2012علما وأن االجتماع مع رؤساء خاليا المزمع
إحداثها تمت برمجته ليوم السبت  7أفريل  ، 2102على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر قصر الحكومة بالقصبة.
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