ّ
ّ ُ
ّ
ّ
الع ُّم ّ
الش ّ
ونسية ّ
ومية التّ ّّ
جية ُّ
ونية الخار ّّ
املدي ّّ
بالتدقيق في ُّ
عبية تتعلق ّ
تشريعية لكتلة الجبهة
ُمبادرة
شرح األسباب ّ
ونية العُّمُّ ّ
تطورُّا الفتا للمديُّ ّ
ونسية ،خالل ُّربع القرن األخيرّ ،
شهدت البالد التُّ ّ
ومية ،في ّ
ظل نظام حُّكم دكتاتُّوري
الدولة ،بما فيها تلك ّ
ؤسسات ّ
أخضع كافة مُّ ّ
التي تتعاقد على القُّ ُّروض أو ال ّتي تت ّ
صرف في أموالها ،إلى استبداده
ّ
الرقابة ّ
الديمقر ّ
فافية ّ
الش ّ
ّ
وآليات ّ
اطيةُّ .
الخاصة في غياب أبسط قواعد
وملصالحه
ّ
الرغم من تواصُّل ارتفاع حجم الدُّيُّون وتثاقُّل عبء سدادها ،كانت أوضاع البالد ُّو ّ
وعلى ّ
أغلبية سُّكانها تسير
ّ
مما دفع بها في نهاية املطاف إلى الثورةُّ .
من س ّيء إلى أسوأ ُّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الثورة ُّوضمان نجاح ّ
يتطلب اليوم ّ
التغيير االجتماعي ،الذي طالب به الشعب التُّونس ي،
الدفاع على مكاسب
ونية وذلك من خالل مُّسائلتها وتوضيحها ومُّحاسبتها بواسطة ّ
مُّراجعة منظُّومة املديُّ ّ
التدقيق ،لتثبيت أُّسُّس
ّ
النظام ّ
ّ
الديمُّقراطي وضمان الحُّقُّوق
األساسية لعموم املُّواطنات واملُّواطنين وملنع تكرار نفس األخطاء الفادحةُّ .
الباب األولّ :أحكام عامة ّ
الفصل األولّّ :
ّ
عملية تدقيق لتحديد
ونسية مُّنذ جويلية  1986إلى ُّّ
الت ُّّ
فاقيات القُّ ُّروض املُّبرمة من قبل الحُّكُّومة ُّّ
تُّخضع جميع ُّات ُّّ
ّ ّ
الذي يُّمكن اعتباره غير شرعي أو غير قانوني أو كريه أو غير مُّحتملُّ .
ومية ُّ
جية العم
الديُّون الخار ُّّ
القسط من ّ ُّ
الفصل ّ :2
ّ
ّ
ّ
واملالية وتتخذ اسم "لجنة الحقيقة
ُّّ
باالستقاللية اإلدارُّّية
ُّّ
تتمتع
الديُّون من قبل لجنة تدقيق ُّ
يجرى تدقيق ُّ
حول املدي ّ
ونية" ويكون مقرها بمدينة تونسُّ .
الفصل ّ :3
ّ
ّ
عمق لكافة ّ
تمثل في فحص شامل وم ّ
الديونُُّّ .
التدقيق ،العمل املُّ ُّ
يُّقصد على معنى هذا القانُّون بعملية ّ
ّ
ُّويقصد ّ
تتضمن املُّوافقة واملُّشاركة
ُّّ
(والتي
الديمقراطية ُّّ
بالدين الكريه ال ّ ُّدين الذي مُّنح في انتهاك للمبادئ ّ ُّ
ّ
ّ
لشعب ّ
التونس ي ،أو دين باهض ينتُّج عنه إنكار الحُّقُّوق
ضد املصالح العُّليا ل ُّ
ولية) ،واستخدم ُّّ
واملسؤ ُّّ
ُّ
فافية
والش ُّّ
ُّ
ّ ّ
ّ
الدائن ،أو كان قادرا على معرفة،
للس ُّكان .ويعلم ّ ُّ
قافية ُّ
والث ُّّ
واالجتماعيةُّ ،
ُّّ
قتصادية،
ُّّ
ياسية ،واال
والس ُّّ
املدنيةُّ ّ ،
ُّّ
ما ورد أعالهُّ .
ّ
ّ
ّأما ّ
إجبار املدين على تسديده نظرا لكون القرض أ ُّو
ُّ
الذي ال يُّمكن
شرعي فاملقصود به ال ّ ُّدين ُّ
غير ال ّ
الدين ّ
ّ
الش ُّروط واألحكام التي تتعلق به تخالف القانُّون الوطني والدولي على حد سواء،
والضمانات أو ُّ
املالية ُّّ
السندات ُّّ
ّ ُّ
العامة أو لكون هذه الشُّ ُّروط واألحكام غير عادلة بشكل واضح وقاسية ومسيئة أو غير مقبُّولة بأي
أو املصلحة ُّّ
ّ
ّ
سياسية تنتهك القوانين
ُّّ
تتضمن تدابير
ُّّ
تتعلق بالقرض وبضمانته
الشروط التي ُّ
شكل من األشكال .أو لكون ُّ
الدولية الخاصة بحُّقُّوق اإلنسان .وأخيرا ،لكون القرض أو ضمانته لم يُّستعمال لصالح
ُّّ
طنية أو املعايير
الو ُّّ
ُّ
املواطنين التُّ ّ
الدائنين.
خاص أو تجاريُّ إلى دين عُّمُّومي بضغط من ّ ُّ
ّ ُّ
ونسيين أو لكونه دين ناتج عن تحويل دين
ّ
ُ
ونية الجاري بها العمل بما فيها
حترم من أجله القواعد القانُّ ُّّ
الذي لم تُّ ُّ
قانوني ال ّ ُّدين ُّ
فيما يُّقصد بال ّ ّدين غير ال ّ
ّ
ومية للمُّصادقة على القُّ ُّروض ،أو املُّوافقة على القُّ ُّروض أو ضمانتها ،من قبل الهيئة أو
بالسلطة الحُّكُّ ُّّ
تعلقة ّ ُّ
املُّ ُّ
ّ
ّ
الدائن مثل ال ُّلجُّوء إلى
الدولة .أو دين ينطوي على خطأ جسيم من جانب ّ ُّ
تمثل الحُّكُّومة أو ّ ُّ
الهيئات التي ُّ

ّ
يتعلق األمر بدين مُّنح في انتهاك للقانُّون الوطني أو
النفوذ .ويُّمكن أيضا أن ُّ
شوة أو التهديد أو ُّّ
الر ُّ
استخدام ُّّ
العامة.
الدولي أو املصلحة ُّّ
الدولي ،أو دين يحتوي على شُّ ُّروط مُّخالفة للقانُّون ّ ُّ
ّ ُّ
ّ
ُ
ُ
القانون ّ
الدين الذي ال يُّمكن تسديده دُّون إحداث ضرر بالغ
املحتمل على معنى هذا
أخيرا يقصد بال ّ ّدين غير ّ
ّ
ّ
التربية
كالتي ترتبط بمجال ُّ
األساسيةُّّ ،
ُّّ
تعلقة بحُّقُّوق اإلنسان
الدولة املدُّينة على الوفاء بالتزاماتها املُّ ُّ
بقُّدرة ّ ُّ
ّ
ومية والبرامج
حتية العُّمُّ ُّّ
الت ُّّ
الالئق أو االستثمار في البنيات ُّّ
السكن ُّ
حية وتوفير ّ ُّ
الص ُّّ
والرعاية ّ ُّ
والتعليم واملاء ُّّ
ُّّ
واالجتماعية .أو يُّمكن أن يُّكُّون دينا سوف يُّؤدي تسديدُّه إلى عواقب
ُّّ
االقتصادية
ُّّ
التنمية
الضرورُّّية لتحقيق ُّّ
ّ
الضرورُّّية .قد يمكن تسديد مثل هذا
تتضمن تدهور مُّستويات املعيشة ُّ
ُّّ
والتي
الدولة املدينة ُّّ
وخيمة على سُّ ُّكان ّ ُّ
ّ
تعلقة بحُّقُّوق اإلنسان.
ولياتها املُّ ُّ
مسؤ ُّّ
تتحمل ُّ
حتى ُّّ
للدولة أن تُّوقف تسديده ُّّ
الدين ولكن ينبغي ّ ُّ
ّ ُّ
الفصل ّ :4
ّ
ّ
الدين الخارجي العُّمُّومي وامتداده،
اللجنة في دراسة طبيعة ّ ُّ
التدقيق املُّناط بعُّهدة ُّ
العام من ُّّ
ُّّ
يتمثل الهدف
ُّ
انية
التخفيضات في امليز ُّّ
ستتكفل كذلك بدراسة تأثير ُّّ
ُّّ
ونية .كما
فضال عن عملية ظهور و/أو تراكم املديُّ ُّّ
ّ
االجتماعية على حُّقُّوق املُّواطنين ّ
التونس ُّّيين ورفاههم.
ُّّ
ومية وبالبرامج
تعلقة بالخدمات العُّمُّ ُّّ
واإلجراءات املُّ ُّ
ّ
ّ
التي يُّمكن اعتبارها
الدين العُّمُّومي ُّّ
النسبة من ّ ُّ
ويتمثل الهدف من ذلك ،في نهاية املطاف ،في تحديد الجُّزء أو ُّ
ُّ
ّ
ولية في
واملسؤ ُّّ
ُّ
فافية
الش ُّّ
التدقيق أيضا لتعزيز ُّ
ونية أو غير مُّحتملة .كما يهدف ُّّ
شرعية أو غير قانُّ ُّّ
ُّّ
كريهة أو غير
يتم اعتماد
الدين العُّمُّومي ولضمان أن ُّّ
الوطنية ُّولصياغة الحُّجج وعريضات إلغاء ّ ُّ
ُّّ
ومية
املالية العُّمُّ ُّّ
إدارة ُّّ
القُّ ُّروض في املُّستقبل على أساس املُّصادقة املُّسبقةُّ .
ّ
ّ
التدقيق ّ
الثاني :تركيبة لجنة ّ
الباب ّ
الفصل ّ :5
ّ
ّ
ّ
مثلون
الشعب وأربعة ن ّواب من نفس اللجنة ي
نواب ُّ
تتكون لجنة التدقيق من رئيس لجنة املالية في مجلس ُّ
ّ
الكتل ّ
الن ّ
ورية ُّودائرة املُّحاسبات ُّوالهيئة العُّليا
يابية األكبر .كما تض ّم ممثل واحد عن ك ّل من املحكمة الدُّستُّ ُّّ
الوطنية ملُّكافحة الفسادُّ .
ُّّ
واملالية ُّوالهيئة
ُّّ
اإلدارُّّية
للرقابة ُّ
ُّّ
ولية مشهود لها بالخبرة في مجال تدقيق ّ
وطنية ود ّ
ّ
ّ
الدين العمومي فضال عن
وتضم أيضا اثنى عشر كفاءة
ّ
ّ
االجتماعية في االختصاصُّ .
ممثلين عن الحركات
التدقيق والكفاءات ّ
ال يتقاض ى أعضاء لجنة ّ
أي أجر أو منحة مقابل عملهمُّ .
التي تستعين بها ّ ُّ
الفصل ّ :6
ّ
ّ
قررها ونائب
اللجنة ونائب رئيسها ومُّ ُّّ
الشعب ،رئيس ُّ
ينتخب أعضاء اللجنة ،بعد تعيينهم من قبل مجلس نواب ُّ
ّ
ّ
م ّ
مختصة يترأس
للجنة تك ُّوين مجمُّوعات عمل
التصويت الختيارهم باألغلبية البسيطة .ويمكن ُّ
ويتم ُّّ
قررهاُّّ .
ّ
وطنية ود ّ
أعمالها أحد أعضائها وبإمكان مجموعة العمل االستعانة بخبرات وكفاءات ّ
ولية من غير أعضاء اللجنةُّ .
ّ
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ّ
ّ
التدقيق ّ
مهام لجنة ّ
الثالثّّ :
الباب ّ
الفصل ّ :7
ّ ّ
التدقيق الكاملة في ال ّ ُّديُّون ،أصال وفوائض ومصاريف وتوابع،
عملية ُّّ
منهجية إنجاز ُّّ
ُّّ
اللجنة تحديد
تتولى ُّ
ُّ
ّ
ّ
املالية التي أُّجريت خالل
صرفات ُّّ
الت ُّّ
فاوض واعادة الهيكلة وغير ذلك من أشكال ُّ
الت ُّ
كل صيغ إعادة ُّ
ومراجعة ُّّ
األول من هذا القانُّون ،وجرد املبالغ املدفُّوعة كاملةُّ .
الفترة املنصُّوص عليها بالفصل ُّّ
ّ
الخاصة
ُّّ
ولية
ؤسسات الدُّ ُّّ
واالتفاقات املُّبرمة مع املُّ ّ ُّ
لكل العُّقُّود ُّ
واملراجعة ُّّ
التدقيق ُّ
كما تقُّوم بتنفيذ أعمال ُّّ
تعهداته مُّقترنة بضمانات صادرة عن
الخاص إذا كانت ُّّ
ّ ُّ
العام أ ُّو القطاع
ُّّ
وطُّرق الحُّصُّول عليها من طرف القطاع
ؤسسة أو مجموعة ّ
خاصة أو ّ
مالية ّ
أجنبيةُّ .
ُّّ
عامة أو دولة
مؤسسات ُّّ
ونسية لفائدة مُّ ّ ُّ
الدولة التُّ ُّّ
ّ ُّ
ويجب على لجنة التدقيق في كل الحاالت االطالع علىُّ :
 الد ُّراسات التقنية ُّوالوثائق املالية واالجتماعية وغيرها التي استخدمت لدعم مبررات طلب القرض
والت ومصاريف وأعباء وتوابع.
 مبالغ القروض وعمالتها ،وما وظف عليها من فوائض وعم ُّ
 شروط التفاوض مع مقارنتها بالواقع االقتصادي واملالي والتجاريُّ.
 شروط وخطط اإلصالح الهيكلي وتقييم نتائجهاُّ .
 كيفية تخصيص هذه املوارد واستخدامها الفعلي.
 اآلثار الكاملة املترتبة على استعمال جملة هذه القروض والبحث في أي ظروف أخرى ذات صلة.
 هوية األشخاص الذين قاموا باإلجراءات التي كانت ضرورية التخاذ التعهدات املالية أو ألزموا املقترض
التونس ي بها.
 آليات فض النزاعات واختيار القانون املنطبق التي تم التنصيص عليها في العقد ومدى انسجامها فيما بينها
وتالؤمها مع الخيارات الوطنية الكبرىُُّّ .
الفصل ّ :8
تحدد اللجنة كيفية استعمال املعلومات التي تم الحصول عليها بهدف تأسيس قاعدة بيانات عامة من شأنها
التوصل إلى تحقيقات وطنية مستقلة ضرورية لحالة التداين ُّوالسياسة االقتصادية والبيئة املالية وتقييم
تأثيرها على التنميةُّ .
الفصل ّ :9
تتولى اللجنة إرساء نظام شفاف للمعلومات ضمن قاعدة بيانات ،سواء بالنسبة لعملية تحليل وتدقيق الديو ُّن
السابقة أو بالنسبة لكل العمليات املالية في املستقبلُّ .
وتقوم اللجنة للغرض بالحصول على ما يلزم من أنظمة تكنولوجيا املعلوماتُّ .
الفصل ّ :10
ّ
ّ
الضرورية لتنفيذ أشغالها على أال تتجاوز مُّ ّدة أشغالها ثمانية عشر شهراُّ .
تواصل اللجنة عملها خالل الفترة ُّّ
ّ ّ
ّ
ويتضمن هذا ّ
ّ
ّ
التقرير وجوبا ملحقا
كتابيا إلى رئيس مجلس ّنواب الشعب.
قدم اللجنة في نهاية عملها تقريرا
ت
والتوصيات .كما ترفع اللجنة تقا ير دور ّية كل ّ
النتائج واالستنتاجات ّ
واضحا يحتوي على خالصة ّ
ستة أشهر إلى
ر
ّ
رئيس مجلس ّنواب الشعبُّ .
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الفصل ّ :11
تتمثل واجبات رئيس اللجنة فيُّ :
 الدعوة إلى عقد االجتماعاتُّ .
 تمثيل اللجنة أمام الهيئات الوطنية والدولية ُّوأمام مجلس نواب الشعب ُّ
 طلب توفير كافة املعلومات التي تطلبها اللجنة من جميع جهات القطاع العامُّ .
الباب الرابع صالحيات اللجنة ّ
الفصل ّ :12
تتمتع لجنة التحقيق لغاية تنفيذ مهامها بالصالحيات التاليةُّ :
ّ
ّ
اللجنة
وظفي ُّ
التنسيق بين جميع مُّ ُّ
ولية ُّّ
مسؤ ُّّ
 تعيين وتحديد ُّ
ّ
الصلة ألداء عملها على نحو سليمُّ .
الداخلية ذات ُّّ
اللوائح ّ ُّ
 وضع ُّ
ّ
والتراتيب واإلجراءات الجاري بها
والدولية وتوظيفها وفقا للمعايير ُّ
ُّّ
املحلية
ُّّ
الفني
التدقيق ُّّ
 تحديد شركات ُّّ
العملُّ .
ّ
ّ
الفنية والوحدات
اللجان ُّّ
الدراسات املُّوكلة إلى ُّ
حقق من ّ ُّ
والت ُّّ
املتعلقة بمُّراجعة الحسابات ُّّ
التقارير ُّ
 تجميع ُّّ
املعنيةُّ .
ُّّ
الوزارات
الخاصة في ُّ
ُّّ
ّ
الداخليُّ .
الخاصة بعملها ّ ُّ
ُّّ
التشغيل
السنوية وخطط ُّ
 املُّوافقة على امليزا ُّّنية ّ ُّ
العامُّ .
ُّّ
ؤسسات القطاع
الفنية من مُّ ّ ُّ
 التماس املُّساعدة ُّّ
ّ
مومية دُّون
إمكانية معارضتها
ُّّ
مهامها من مُّختلف الجهات واإلدارات العُّ ُّّ
الالزمة ألداء ُّّ
 الحُّصُّول على املعلُّومات ُّ
بالسر املنهي أو الجبائي أو نحوه.
الدين العموميُّ .
العامة في هذا املجال لتعزيز مُّراقبة ّ ُّ
والسياسات ُّّ
اقتراح القواعد القانون ُّّية ّ ُّ
ُّ 
الباب الخامس أحكام ختامية ّ
الفصل ّ :13
امليزانية العامة ملوازنة الدولة وتحت إشراف ُّوزارة املالية ُّ
ميزانية اللجنة في ُّ
تدرج ُّ
الفصل ّ :14
ّ
خاصة في الخدمات
ُّّ
الدعم لها،
اللجنة وتقديم ّ ُّ
الدولة ومصالحها العمل على تسهيل عمل ُّ
على كافة هياكل ّ ُّ
ّ
شغيليةُّ .
ُّّ
قنية ُّ
والت
والت ُّّ
واملالية ُّّ
ُّّ
وجستية
ُّّ
اللُّ
ّ
أي وثيقة أو معلُّومة تطلبها ،سواء كانت موجُّودة ضمن األرشيف
الدولة تعزيز وتبسيط الحُّصول على ّ ُّ
كما على ُّ
املالي أو غيرهُّ .
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