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الإطار التطبيقي 

الصعوابت ومتطلبات النجاح ةاحلومكالإطار التنظميي خلالاي 

حداهثا و تس يريها و هماهما اإ



احلومكةخالايلإحداثالعامالإطار1.

:احلومكةخلالاياملنّظمالإطار2.

الإحداث✓

الإرشاف✓

التس يري✓

احلومكةخليةدور/ال هداف/املهام✓

:احلومكةخلالايالتطبيقيالإطار3.

القوةنقاط✓

والنقائصالصعوابت✓

احلومكةخالايهماملنجاحال ساس يةاملتطلبات✓



:عىل املس توى ادلويل❖

مثلالعاملّيةّسساتواملؤ الّّشاكتعديدشهدهتااليتاخملتلفةاملالّيةال زماتسلسةلبعد

1997س نةيّةالاّلتين وأ مرياكأ س يارشقدولمنعدديفحدثتاليتاملالّيةالاهنيارات

الولايتيفيعيالّطب والغازالكهرابءتسويقجماليفتعملاكنتواليتErnonرشكةوأ زمة

لالتّصالتال مريكيّةWorldComرشكةأ زمةوكذكل2001س نةال مريكيّةاملتّحدة

.2002س نة

الوحداتمجيعيفقهتطبيورضورةالرش يدةاحلومكةمبفهومالاهامتماّّتهذكللكّ ونتيجة

الاقتصاديّة



:عىل املس توى الوطين❖

هبدفادلوةلاتوخهتاليتالقطاعيةاملقاربةاإطاريفاحلومكةخالاياإحداثيندرج

واجلهاتيالكاله مس توىعىلالفسادومقاومةاحلومكةجماليفالإصالحاتتزنيل

س ياس يةتحتدايول وضاعالاس تجابةاإطاريفاحلومكةخالاياإحداثيتزنلكام

ىلهجةمناجامتعيةو أ خرىهجةمنومعليةموضوعيةأ س بابواإ



ال س باب املوضوعية والعملية  ال س باب الس ياس ية والاجامتعية

وسوءوالتجاوزاتالإخاللتعديدعنالكشف▪

اكفةيفعهناواملبلّغاملسجةلالفسادوممارساتالترصف

تقرير)يلواحملاملركزياملس توينيعىلالإداريةالهيالك

الرشوةو الفسادحولاحلقائقلتقيصالوطنيةاللجنة

.(2011لس نة

داريتنظمي▪ املركزيةوشديدوهريمتقليدياإ

الهيالكبصلالعمويمللترصفالتشاريكالبعدغياب▪

العمومية

عىلابلقتصارالإداريالعمليفالنجاعةغياب▪

يالءوعدمالّشعية رصفللتمكبداإ للجدوىال مهيةاإ

احلديثالإداري

تشكيــاتوال العرائضمنللعديدالعموميةالإدارةتلقي▪

دخالواملطالبة علهياالرضوريةالإصالحاتابإ

لعموميةاالهيالكصلبجديدةثقافةنّشاإىلالسعي▪

وضامنةوالنجاعواملساءةلالشفافيةملبادئتكريسا

املرفوعةللمطالباس تجابةالقانونعلوية

ملكفاحلكومةرئيسدلىوزيرخطةاإحداث▪

ثرالفسادومقـاومةابحلومكة اجمللسانتخاباإ

.التأ سييس



حداثاكنف،خمتصةداخليةهيالكتركزيمتالرش يدةاحلومكةلتكريسمعيلاكإجراء خالاياإ

دارةاجلديداملفهوممعللتعاطيأ ليةاحلومكة ومصاحلالعموميةالهيالكبنيربطحلقةوخلقلالإ

,الفسادومقاومةابحلومكةامللكفاحلكومةرئاسةدلىالوزير



املنظومة القانونية ❖

املنظومة املؤسساتية❖

منظومة التعيري والتقييس❖

املنظومة الإجرائية❖

الاسرتاتيجيات❖

السلوكية وال خالقيةاملنظومة ❖



.....(،الباب السابع 15،130الفصل : مثال ) ادلس تور التونيس ❑
ابلترصحياملتعلق2018اوت11يفاملؤرخ2018لس نة46عددال ســـــايسالقـــــانون❑

املصاحلتضاربواملّشوعغريالإثراءوماكحفةاملصـــــاحلوابملاكسب
حداثاملتعلق2017أ وت24يفاملؤرخ2017لس نة59عددال سايسالقانون❑ ةهيئوتنظميابإ

الفسادوماكحفةالرش يدةاحلومكة
املتعلق ابلإبالغ عن الفساد 2017مارس 7املؤرخ يف 2017لس نة 10القانون ال سايس عدد ❑

وحامية املبلغني
املتعلق ابلنفاذ اإىل املعلومة2016مارس 24املؤّرخ يف 2016لس نة 22القانون ال سايس عدد ❑
املتعلق مباكحفة الفساد2011نومفرب 14املؤرخ يف 2011لس نة 120عدد الإطارياملرسوم ❑
حداث خالاي 2016أ وت  12املؤرخ يف 2016لس نة 1158ال مر عدد ❑ احلومكةاملتعلق ابإ

وضبط مشمولهتا
ك املتعلق ابملصادقة عىل مدّونة سلو 2014أ كتوبر 3املؤرخ يف 2014لس نة 4030ال مر عدد ❑

وأ خالقيات العون العمويم



ة واللجان اجللسة العامة، اللجان التّشيعي)الربملان -1

(اخملتصة

(العديل، الإداري، املايل وادلس توري)القضاء -2

الهيئات ادلس تورية  -3

هيئة احلومكة الرش يدة وماكحفة الفساد-

الهيئات ادلس تورية ال خرى-

الهيئات التعديلية-4

ىل املعلومة- هيئة النفاذ اإ

جملس حامية املعطيات الشخصية-

جملس املنافسة-

هيئة السوق املالية-

احلكومة-5

..اجمللس ال عىل للتصدي للفساد-

ابحلومكةاملصاحل امللكفة-

اجمللس الوطين للحوار الاجامتعي-

الرش يدةاحلومكةخالاي -
هيالك الرقابة الإدارية-6

هيالك الرقابة العامة-

هيالك التفقد ادلاخيل-

هيالك التدقيق ادلاخيل-

هيالك التدقيق اخلاريج-

الهيالك التكوينية والتعلميية-7

تنظاميت اجملمتع املدين-8

الهيالك الإعالمية-9



RNG(2016  )املرجعية الوطنية للحومكة ❑

املعهد العريب لرؤساء (  IACE 2014)دليل حومكة املؤسسات ❑

(املؤسسات

-2018-ومية دليل املامرسات الفضىل حلومكة املؤسسات واملنشأ ت العم❑

أ لية الاس تعراض لالتفاقية ادلولية ملاكحفة الفساد❑

ISO 37001املواصفة ادلولية لنظم الترصف يف ماكحفة الفساد ❑

ISO 31000املواصفة ادلولية للترصف يف اخملاطر ❑

11



املنظومة الإجرائية

طار الصف: أ دةل الإجراءات ❑ قةمثال دليل الّشاءات العمومية خارج اإ

الترصف يف املزيانية حسب ال هداف❑

 TUNEPSمنظومة الّشاءات عىل اخلط ❑



2020-2016الرش يدة وماكحفة الفسادللحومكةالاسرتاتيجية الوطنية ❑
صالح الإدارة احلومكة» حمور 2020/2016خمطط التمنية ❑ الرش يدة واإ

»و الوقاية من الفساد 
2020اسرتاتيجية التحديث الإداري ❑
OGPخطة العمل الوطنية لّشاكة احلكومة املفتوحة  ❑





2016و2014ميثاق رشف أ عضاء احلكومة لسنيت  ❑

ميثاق احلوار الاجامتعي❑

2014العقد الاجامتعي ❑

(2018قانون س نة ) املسؤولية اجملمتعية ❑

و مدوانت سلوك وأ خالقيات العون العمويم العامة أ و اخلصوصية أ  ❑

القطاعية



:منشورينمبقتىضاحلومكةخالايمعلتنظميأ وىلمرحةليفمتّ 

يةالشفـــاف بتكـــريساملتعلق2012مارس27يفاملؤرخ2012لس نة16عدداملنشور▪

خليةاإحداث…ادلوةلهيالكمجيععىليتعني"الفسادومقاومةالرشيـدةاحلومكــــةو

"الرش يدةاحلومكةخليةتسمى

صالحياتبضبطاملتعلق2012سبمترب27يفاملؤرخ2012لس نة55عدداملنشور▪

احلومكةخالاي



:اإصدار،متّ س نواتأ ربعةّتربةوبعد

حداثاملتعلق2016أ وت12يفاملؤرخ2016لس نة1158عددال مر▪ وضبطاحلومكةخالايابإ

مشمولهتا

:ال مرحّدد▪

الإحداث✓

الإرشاف✓

التس يري✓

املهام✓



وزارةخلية مركزية للحومكة بك ▪

بك مؤسسة أ و منشاة معوميةخلية حومكة ▪

وليةخلية حومكة بك ▪

بدلية مقر وليةخلية حومكة بك ▪

:مالحظة 

2012لس نة 16مّت احداث خلية مركزية بك وزارة  بعد ان اكنت خلية كبقية اخلالاي مضن املنشور عدد •

“احداث خلية حومكة بك بدلية مقر الولية”مّت اضافة •

o 2016لس نة 1158ال مر عدد
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الوزارات الواليات ةالبلديات مقر الوالي المؤسسات و المنشآت
العمومية

العدد الجملي

الحوكمةمعطيات كمية عن خاليا 

العدد المحتمل لإلحداث العدد الواقعي لإلحداث

91%

100%

100%

48%

لإلحداثالمائويةالنسب 

الوزارات الواليات البلديات مقر الوالية المؤسسات و المنشآت العمومية



رساء جلنة احلومكة  :ية ابملهام ال يت ذكرهاخلية احلومكة تتكون من ممثيل الهيالك العمومية املعن صلبيمت اإ

ـ الإصالح الإداري،
ـ اجلودة،

ـ ال خالقيات املهنية،
ـ العالقة مع املواطن،
،ـ الإدارة الالكرتونية

وميكن تعيني أ ي عضو أ خر خبلية احلومكة

o (4الفصل )2016لس نة 1158ال مر عدد



رئاسة الحكومة 
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يف املس تويني املركزي واجلهوياحلومكةالعالقة بني خالاي 



اخللية املركزية 

للحومكة

احلومكةمصاحل 
ة الهيئة الوطنية ملاكحف

الفساد

ت ابملؤسسات واملنشأ ت حتاحلومكةخالاي 

تالولاي/البدلايت مقر الولية/الإرشاف



ابدليوانللحومكةاملركزيةاخلليةتلحق▪

لوليةامقروالبدلايتللولايتابلنس بةالعامةابلكتابةاحلومكةخليةتلحق▪

واملنشأ تملؤسساتابلنس بةاملؤسسةجملسأ والإدارةمبجلساحلومكةخليةتلحق▪

العمومية

o 2016لس نة 1158ال مر عدد



طاراملركزيةاخلليةبتس يرييلكّف▪ عاممديرعنخطتهتقللاإ

طارابلوليةاحلومكةخليةبتس يرييلكّف▪ دارةمديراكهيةعنخطتهتقللاإ ركزيةماإ

طارالوليةمقرابلبدليةاحلومكةخليةبتس يرييلكّف▪ دارةمصلحةيسرئ عنخطتهتقللاإ مركزيةاإ

طارالعمومية،واملنشأ تابملؤسساتاحلومكةخليةبتس يرييلكّف▪ دارةمديرعنتهخط تقللاإ اإ

يعادلماأ ومركزيمديرأ ومركزية

مشهود هل ابلزناهة والكفاءة                                         

o 2016لس نة 1158ال مر عدد



الإدراج ابلهيك التنظميي التفرغ احلومكةعدد خالاي  احلومكةخلية 

05 14 22 الوزارات

00 00 24 الولايت

00 00 24 البدلايت مقر الولية

-- 22 97 املؤسسات و املنشأ ت 

العمومية

-- 36 167 امجليلالعدد 



همام وظيفية

عداد الربانمج • للخليةالس نوياإ

عداد• تأ ليفيتقريراإ

ئمبادتطبيقحسنعىلالسهر•

لبصالفساد،منوالوقايةاحلومكة

ليه،تنمتياذليالهيك اإ

بعهتا،ومتاالتبليغحبالتالتعهد•

يفذاختفاميالفسادملفاتمتابعة•

احولهوالإحصائياتومأ لهاشأ هنا

الربامجوضعيفواملسامهةالعمل•

خططو والقطاعيةالوطنيةوالاسرتاتيجيات

سادالف منوالوقايةاحلومكةلتكريسالعمل

،،،،،

بداء• يفةوخاصالتكوينبرامجيفالرأ ياإ

الفساد،منوالوقايةاحلومكةجمال

بداء• نونيةالقاالنصوصمشاريعيفالرأ ياإ

.والرتتيبية،

أ هناشمناليتوالإجراءاتال لياتاقرتاح•

،،،املتاحة،للمواردال مثلالاس تغالل

عداديفاملشاركة• الاس تبياانتاإ

القطاعية،والإحصائيات

القياتابل خامللكفةالهيالكمعالتنس يق•

وابلإدارةاملواطنمعوابلعالقةوابجلودةاملهنية

....الإلكرتونية

ةهمام حتسيس ية و توعوييةهمام تشاركية و تنس يق 

يفديناملابجملمتعالإدارةعالقةتعزيز•

طار اوري،والتشالتشاريكاملساردفعاإ

الزناهةقميو والشفافيةاحلومكةثقافةنّش•

اماحرت عىلوالسهرالترصفوحسن

يةاملهن وال خالقياتالسلوكمدوانت

ظميتنالإجراءات،أ دةلتطبيقوحسن

قايةوالو ابحلومكةالعالقةذاتالندوات

الفساد،من

(  5الفصل )2016لس نة 1158ال مر عدد 



نصوص تّشيعية وترتيبية أ خرى

جيب عىل لك هيك خاضع ل حاكم هذا ”ـ 2016لس نة 22من القانون عدد 32لفصل ا

رر يصدر يف الغرض، وذكل مبقتىض مقملكّف ابلنفاذ اإىل املعلومة وانئب هل القانون، تعيني 

“.........وظيفيةيتضّمن أ مه البياانت اليت تعّرف هبويهّتام ورتبهتام وخّطهتام ال

م يتعنّي عىل لك هيك معويم خاضع ل حاك”ـ 2017لس نة 10من القانون عدد 7الفصل 

ات الفساد احملاةل ، بتلقي الإبالغ عن ش هبالهيك الإداري اخملتص داخهلهذا القانون، حتديد 

ليه من قبل الهيئة والبحث فهيا ليه فامي ييل بـ . اإ “........"اري اخملتصالهيك الإد"ويشار اإ



نصوص تّشيعية وترتيبية أ خرى

نال عواقياممتابعةالعموميةالهيالكعىل”ـ2018لس نة46عددالقانونمن12الفصل

لهياالراجعني قبلمعويمهيكلكعىلوجيب.الهيئةمعابلتنس يقالترصحيبواجبابلنظراإ

عوانال  يفاإمسيةبقامئةالهيئةمدّ القانون،هذامن5ابلفصلعلهيااملنصوصال جالانهتاء

ليهالراجعني “......ذكلال مرىضاقتلكاّمحتييهناو الترصحيبواجباملطالبنيابلنظراإ

ةخمليجامعةأ ووزارةبكمنسقتعيني"2017لس نة26عدداملنشورمنالرابعةالنقطة

مدّ واملتابعةليةمع تيسريويتوىلللهيئةخماطبايكونمعوميةمنشأ ةأ ومعوميةمؤسسةأ و

"املهمةهذههلعهدتاذلياخملاطبابمسال خريةهذه



آليات مبادئ وإرساء 
الحوكمة الرشيدة

العمل على تحسين 

هيكل العموميعالقات ال

مع جميع األطراف 
المتداخلة

المساهمة في

مكافحة الفساد 
وتطوير ثقافة النزاهة



عداد س ياسة ومنوال ▪ ابلهيك العمويم املعين،احلومكةاملسامهة يف اإ

جراءات لتكريس مبادئ ▪ ،احلومكةاقرتاح أ ليات واإ

عداد اسرتاتيجية اتصال للتعريف ▪ ك العمويم وخارجه،الرش يدة ومبادهئا داخل الهيابحلومكةاإ

عداد برانمج تكوين يف جمال ▪ ،احلومكةاإ

عدادالقيام▪ رساءملدىوالتقيميواملتابعةالنشاطتقاريرابإ وماكحفةالرش يدةمكةاحلو س ياسةاإ

.الفساد



احلومكةالإطار التطبيقي خلالاي 



احلومكةجماليفخرباتاكتسبت2012س نةمنذحمدثةحومكةخالايوجود▪

واملؤسساتيةونيةالقاناملنظومةوتطوراحلومكةخلالاياحملدثةالرتتيبيةالنصوصتطور▪

الفسادمقاومةوللحومكة

خلالايعامامدير14تسمية)للحومكةاملركزيةاخلالايرؤساءلكتفرغتعمميحنوتوجه▪

(التونس يةللبالدالرمسيابلرائداحلومكة

العموميةنشأ توامل ابملؤسساتاحلومكةوخلالايللحومكةمركزيةخلالايانحجةّتاربوجود▪

دراج▪ للتكوينالس نويةاخملططاتمضنابحلومكةمتعلقةحماوراإ

دراج▪ 2016/2020التمنيةخمططمضناحلومكةعناكملحموراإ



س ناد أ عىل اخلطط الوظيفية عىل رأ س خالاي احلومكة▪ اإ

تكوين مكونني يف جمال احلومكة▪

امللتقياتخاللمنواجلهوياملركزياملس توينيعىلاحلومكةخالايبنيالعالقةتشبيك▪

احلومكةجماليفالتجاربوتقدمي



:  صعوابت ونقائص يف مس توى النص الرتتييب ❖

غياب الإجراءات وال ليات الالزمة لعمل خالاي احلومكة▪

وجود قواعد عامة مقابل وضعيات خصوصية خلالاي احلومكة▪

غياب تنظمي هيلكي واحض خلالاي احلومكة▪

عدم التنصيص عىل تفرغ رؤساء خالاي احلومكة▪

اقتصار النص عىل اإحداث جلنة احلومكة صلب اخللية املركزية للحومكة▪

 العموميةالتسمية يف اخلطط الوظيفية مل تأ خذ بعني الاعتبار خصوصية الهيالك▪



:صعوابت ونقائص يف مس توى املامرسة ❖

تداخل بني همام خالاي احلومكة وبقية الوحدات داخل نفس الهيك العمويم▪

غياب التكوين الالزم لرؤساء خالاي احلومكة▪

غياب التواصل بني خالاي احلومكة فامي بيهنا▪

غياب الإماكنيات املادية والبّشية لعمل خالاي احلومكة▪

حداث خالاي احلومكة ببعض الهيالك العمو ▪ ميةعدم تفعيل الفصل املتعلق ابإ

يف املؤسسات عدم وجود العدد الاكيف للكفاءات اليت تس تجيب لّشوط التسمية خاصة▪

و املنشأ ت العمومية

غياب الرؤية  وال هداف الاسرتاتيجية خللية احلومكة▪



:  عىل املس توى التنظميي ❖

دراج خالاي احلومكة مضن الهيك التنظميي للوزارات واملؤسســـــات العمــوم ▪ ية والولايت اإ

و البدلايت

جراءات لعمل خالاي احلومكة▪ عداد أ دةل اإ اإ

تفعيل جلان احلومكة صلب خالاي احلومكة▪

دارة املنشأ ة عن هممة رئاسة جملس الإدارة لضامن مبداإ التوازن بني▪  الهيك فصل هممة اإ

.التنفيذي وهيك املداوةل

توفري الوسائل البّشية واملادية الرضورية لإجناز همام اخللية،▪

. تفرغ رئيس خلية احلومكة ▪



هويالتشبيك الإلكرتوين بني خالاي احلومكة يف املس تويني املركزي واجل ▪

لها عالقة ابحلومكة تنظمي أ نشطة تشاركية بني خمتلف خالاي احلومكة وال طراف ال خرى اليت▪

و الوقاية من الفساد

عداد أ منوذج تقرير نشاط موحد ملتابعة  وتقيمي معل خالاي احلومكة▪ اإ

عداد مدونة سلوك لل خالقيات خاصة خبالاي احلومكة▪ اإ

التعاون واملساندة من طرف مجيع الوحدات داخل الهيك العمويم،▪

تسهيل نفاذ اخللية اإىل املعلومات والتقارير ذات الصةل،▪

اجياد أ دةل اجراءات للتقيمي واملتابعة يف مس توى الهيك العمويم▪



2016-1158عددال مرمن4ابلفصلعلهيااملنصوصاحلومكةجلنةتفعيل▪

احلومكةنةجل مضناملؤسسةجملسأ والإدارةجملسأ عضاءمتثيليةضامنعىلاحلرص▪

دراجرضورة▪ أ عاملجدولنمضقارةكنقاطالفسادمنوالتويقابحلومكةاملتعلقةالنقاطاإ

دارةجمالس ,العموميةواملنشأ تاملؤسساتاإ

لزاميةعىلاحلرص▪ »بصفةعمويمالالهيكصلباحملدثةابللجاناحلومكةخالايحضوراإ

«مالحظ



:عىل مس توى التكوين ❖

حلومكة تنظمي ملتقيات حتسيس ية وتكوينية لتوضيح همام ومشمولت خالاي ا▪

تطوير الكفاءات ابلهيك العمويم يف جمال احلومكة،▪

تكوين رؤساء خالاي احلومكة مككونني يف جمال احلومكة والوقاية من الفساد▪

الت لها عالقة متكني أ عضاء اخللية من التكوين يف املس توين الوطين وادلويل يف جم▪

,,,,اتيجي ابحلومكة اكلترصف يف اخملاطر والاستّشاف واليقظة والتخطيط الاسرت 



لبعضالتفرغاختياركوتر احلومكةخلليةمرنهيلكيتنظمياعامتدمعالتفرغعىلالتنصيص▪

العموميةواملؤسساتالبدلايتمنال صناف

امجلهوريةةورئاسالنوابجملسمثلالعموميةالهيالكبكاحلومكةخالاياإحداثتعممي▪

,,,,,,ادلس توريةوالهيئات

ضافة▪ ابحلومكةعالقةهال ملصطلحاتالتعريفاتعىلحيتويالعامةابل حاكممتعلقحموراإ

,,,,,,,,,واملساءةلوالشفافيةوالزناهةاكلفساد

احلومكةخالايمنصنفلكخصوصيةوهماممشرتكةوهماممشمولتوضع▪

حداثتعممي▪ بدليةلكصوصيةخلالاعتباربعنيال خذمعالبدلايتلكعىلاحلومكةخالاياإ

2000أ وت24يفاملؤرخ2000لس نة1886عددال مرابعامتد



املتعلق2015لس نة2217ال مرابعامتدمؤسسةلكخلصوصيةالاعتباربعنيال خذ▪

العموميةغلبيةال  ذاتوالّشاكتالعموميةواملنشأ تاملؤسساترؤساءتأ جرينظامبضبط

احلومكةجماليفتعملاليتال خرىالعموميةوالهيالكاحلومكةخالايبنيالعالقةتوضيح▪

جماليفاخلربة(احلومكةخليةرئيسلختياروموضوعيةواحضةمعايرياعامتد▪

),,,احلومكةجماليفالتكوين/احلومكةجماليفعلميةشهائد/احلومكة

لزامية▪ حلومكةاباملعنيةللهيالكالرقابيةالتقاريرلكعىلاحلومكةخالاياطالعاإ

ضافةمعاحلومكةخالايأ صنافلكصلباحلومكةجلنةاإحداثتعممي▪ اللجنةتمشمولاإ

دخال▪ الإجراءاتأ دةلمثلاحلومكةخلالايمعلأ لياتاإ




