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الرشيدة مةاحلوكالقانون األساسي هليئة تقدمي ملشروع 
التوجهات، الفلسفة العامة : ومكافحة الفساد

إعدادهاملعتمدة يف واملنهجية 
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سانوزارة العالقة مع اهليئات الدستورية واجملتمع املدين وحقوق اإلن



أعضاء اللجنة الفنية
 انالمدني وحقوق اإلنسالدستورية والمجتمع الهيئات العالقة مع وزارة /عاّمة مديرة الحّماميوسيلة السيدة

 خبيرة /  دكتورة  في القانون العام/أستاذة تعليم عالي نائلة شعبان      السيدة

 مةمدير بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكوكاهيةأحمد جعفر          السيد

 وزارة العدل/ بالقطب القضائي المالي قاضي تحقيق أول معز بن نصرهللا  السيد

بدائرة المحاسباترئيسة قسم / قاضية زنينةإيناس ة يدالس

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية / بمأمورية مكلفة هرمي        جهانلسيدةا

وريةالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية برئاسة الجمه/ بمأمورية مكلفة نجاة السويسي    لسيدةا

 لية هيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة الما/ مراقب للمالية من الدرجة األولى عادل اللطيفي      السيد

 ة الفساد  ومقاوموالحوكمةالوظيفة العمومية وزارة / مراقب عام للمصالح العمومية رابح    ميخائيل بن السيد

  اد ومقاومة الفسوالحوكمةالوظيفة العمومية وزارة / الحوكمةمديرة بمصالح إيمان بالّريش     السيدة

متفقد صحة بوزارة الصحة / الحوكمةرئيسة خلية حمدان    نادية بن السيدة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / مستشار مقررنجاة  باشا          السيدة

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري/ متصرف حلمي كريفة  السيد
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احملتـــــــوى

مقدمة

1-تاريخيةلمحة

2-القانونلمشروعالعامةوالفلسفةالمعتمدةالمنهجية

3-العامةوالتوجهاتاألسس

4-كافحةومالرشيدةالحوكمةلهيئةاألساسيالقانونمشروعتقديم

الفساد
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مقــــــــدمـــــــــة
:إطارفيالفسادومكافحةالرشيدةالحوكمةلهيئةاألساسيالقانونهذامشروعيتنّزل

نالقانوعلويةالدولةفيهتضمنتشاركيديمقراطيجمهوريلنظامالتأسيس
الفسادومنعالعامالمالفيالتصرفحسنعلىوتحرص

الثانيةالجمهوريةمؤسساتإرساءاستكمالنسقمعتماشيا

ةمستقلدستوريةهيئاتبإحداثالمتعلقة2014جانفي27دستورلمقتضياتتطبيقا

ادالفسومكافحةالرشيدةالحوكمةهيئةإرساءوالسيماالدستورأحكامتجسيد
.(130الفصل)
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المتعلق 125الفصل : السادس من الدستورالهيئة في الباب تتنّزل 

:الدستورية المستقلة التي تعمل على دعم الديمقراطيةبالهيئات 

هيئة دستورية

 القانونيةبالشخصية تتمتع

 والماليةاإلدارية واالستقاللية
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 معّززةقبل مجلس نواب الشعب بأغلبية ينتخب أعضاء الهيئة من.

 ة عامة نواب الشعب يناقش في جلسلمجلس سنويا ترفع الهيئة تقريرا

.مخصصة للغرض

 خابها تركيبة الهيئة والتمثيل فيها وطرق انتيضبط القانون األساسي
.وتنظيمها وسبل مساءلتها
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:الرشيدة ومكافحة الفسادالحوكمةبهيئة الدستور المتعلق من 130الفصل 

فيذها الرشيدة و منع الفساد و متابعة تنالحوكمةفي سياسات الهيئة تسهم
ثقافتهاونشر 

مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلةوتعزز

التحقق رصد حاالت الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها وتتولى
منها وإحالتها على الجهات المعنية

 اختصاصهافي مشاريع القوانين المتصلة بمجال وجوبا تستشار

  افي النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصهتبدي رأيها

 النزاهةوالكفاءةمن ذوي أعضاء مستقلين محايدين الهيئة من تتكون
ويجدد ثلث أعضائها كل. لفترة واحدة مدتها ست سنواتيباشرون مهامهم 

.سنتين
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حملة اترخيية-1
 لسنة 7مبادرة رئاسة الجمهورية  بإصدار المرسوم  عدد 2011فيفري

المتعلق بإحداث لجنة وطنية 2011فيفري 18المؤرخ في 2011
لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد 

 عدد اإلطاريبإصدار المرسوم مبادرة رئاسة الجمهورية 2011نوفمبر
بمكافحة المتعلق 2011نوفمبر 14المؤرخ في 2011لسنة 120

الفساد 

 د                  عداإلطاريإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم
نوية هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المع»وهي 2011لسنة 120

« واالستقالل اإلداري والمالي
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 2014جانفي27بعد صدور دستور:

 قانون من قبل الهيئة الحالية تم إعداد مشروع 2015سنة

 لجنة البندقية»و « مجلس أوروبا»بالتعاون مع  »

 2015نوفمبر  19في تنظيم يوم دراسي  لمناقشة المشروع

 إرسال  مشروع القانون إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف

2015ديسمبر 7بالعالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في 

اقتراح خطة ورزنامة عمل والقانون في مشروع النظر عادة إ

من قبل وزارة العالقة مع الهيئات 2015مسودة من الستكماله انطالقا 

الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان
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والفلسفة العامةاملعتمدة املنهجية -2
تشاركيةمقاربة:المعتمدةالمنهجية

الهيئاتمعالعالقةوزارةصلبفنيةلجنةوتكليفتكوين:2016مارسأول
حوكمةاللهيئةاألساسيالقانونبإعداداإلنسانوحقوقالمدنيوالمجتمعالدستورية

العامالقانونفيوخبيرةالوزارةمنإطارمنمكونةالفسادومكافحةالرشيدة

والماليةاإلداريةللرقابةالعلياالهيئةوالمحاسباتدائرةووزارات7وممثلي
الفسادلمكافحةالوطنيةوالهيئة

7جلساتهاأولىالفنيةاللجنةبدأت:2016مارس

27المدنيبالمجتمعناشطينبعضمععملجلسةالوزارةنظمت:2016أفريل
المشروعهذاعناصرأهمحولواقتراحاتهمآرائهمإلىلالستماع

ماي20وصفاقسماي13والقصرينماي9ببنزرتاستشارات:2016ماي
2016ماي27وتونس

الدوليينالخبراءمععملورشة:2016ماي24و23يوميPNUD))
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مشروع القانونمرجعيات إعداد وصياغة 
2014جانفي27التونسيةالجمهوريةدستور

الفسادلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقية

بإحداثالمتعلق2011فيفري18فيالمؤرخ2011لسنة7عددالمرسوم
والفسادالرشوةحولالحقائقلتقصيوطنيةلجنة

2011نوفمبر14فيالمؤرخ2011لسنة120عدداإلطاريالمرسوم
الفسادبمكافحةوالمتعلق

ينبالمشتركةباألحكاموالمتعلقالوزارةأعدتهالذياألساسيالقانونمشروع
المستقلةالدستوريةالهيئات

المصالحوتضاربالمشروعغيراإلثراءبمكافحةالمتعلقالقانونمشروع

الفسادعنالمبلّغينبحمايةالمتعلقالقانونمشروع

المدنيةبالمصادرةالمتعلقالقانونمشروع

لعربيةاالمنطقةفيالفسادمكافحةهيئاتقوانينوخاصةالمقارنةالتشريعات
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القانونفلسفة مشروع 
 مكافحة لفي المنظومة الوطنية أساسي فاعل الرشيدة ومكافحة الفساد الحوكمةهيئة

الفساد

اد ومنعه الرشيدة والوقاية من الفسللحوكمةالهيئة في ضبط السياسات العامة تسهم
على إرساء ثقافة الشرعية والمساواة أمام القانون وعدم اإلفالت من وتعمل
.العقاب

قصي الفساد في القطاعين العام والخاص، والتشبهات رصد في الفعالية والنجاعة
منهافيها والتحقق 

تعزيز حياد الهيئة ودعم شرعيتها

 والضمانات تجسيم االستقاللية

تمثيلية متنوعة ومتعددة تضمن األداء األفضل  لمهامها

 والعمل الناجعة بصالحيات واسعة التدخل آليات

والعمل لفعاليتها التنظيم والتسيير الالزمة في منح المرونة.
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األسس والتوجهـــــات العامة -3
والخاصالعامالقطاعين:الهيئةاختصاصمجال

 شبهات الفسادالتعهد التلقائي للهيئة في كل

فيوالتقّصيالرصدمجالفيخاصةواسعةوصالحياتمهاممنحها

العدليةالضابطةصالحيات:الفسادشبهات

عملهاطرقوتركيبتهافيباالستقالليةالهيئةدعم

والماليةاإلداريةاستقالليتهاضمان

عدملضماناالقضائيةواألجهزةالحكوميةالهياكلمعوالتنسيقالتعاون

االختصاصتنازع

رفوالتصالتسييرفيالمرونةتضمنعملووسائلآلياتمنتمكينها

تدخالتهاكلفيوالفعاليةالنجاعةلضمان
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األساسي مشروع القانون تقدمي -4
العامةاألحكام باب 

استقاللية الهيئة

للهيئة أن تحدث فروعا داخل تراب الجمهورية

في مهام وصالحيات الهيئة   باب 

المهام 

 الرشيدة ومنع الفسادللحوكمةالمساهمة في ضبط السياسات العامة
والوقاية منه

 لوعي الرشيدة وقيمها وأخالقياتها ونشر االحوكمةتعمل على نشر ثقافة
االجتماعي بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته

 تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون

 رصد شبهات أو حاالت فساد بالقطاعين العام والخاص
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الصالحيات 

 إلبالغ عن شبهة فسادتبعا أو تعهد تلقائي

 إفراد الهيئة بتلقي التصريح بالمكاسب وبالمصالح

والتوقّيح تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العمومية ومنع تضارب المصال

منه بالتنسيق مع المصالح العمومية 

تمتيع أعوان قسم مكافحة الفساد بصالحيات الضابطة العدلية

 مات والنفاذ إلى كل المعلووالتقارير على كل الملفات االّطالع في الحق

صاصهاتستشار الهيئة  وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اخت.
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ابب تنظيم اهليئة
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جهاز تنفيذي
الرشيدةالحوكمةقسم 

قسم مكافحة الفساد 

جهاز إداري

الفروع 
الجهوية

مجلس الهيئة



االنتخابوشروط الرتكيبة 
9 من مجلس نواب الشعب بأغلبية معززةأعضاء منتخبين

 حوكمةبالفي كل المجاالت ذات الصلة التنوعتمثيلية واسعة تضمن

الرشيدة ومكافحة الفساد

 اختيار األعضاء واضحة، موضوعية شروط ترشح و اجراءات

وشفافة 

 ،لخبرة الكفاءة وامراعاة مبدأ التناصف، النزاهة واالستقاللية والحياد

 ر ثم ترشح فردي وح:مستويينعلى طريقة اختيار أكثر شفافية

ي في اللجنة الخاصة لمجلس نواب الشعب  واالنتخاب فاالختيار 
.الجلسة العامة
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واملساءلةاهليئة ابب ضماانت حسن سري عمل 
 للمهام الكلّي التفرغ

 ة من التتبع أو اإليقاف ألعضاء و رئيس مجلس الهيئالحصانة وتحجير
ممارسة مهامهم وهذا يجسد أو بأعمالهم تتعلق وأفعال آراء أجل 

االستقاللية 

 ن الحماية  ألعضاء الهيئة و أعوانها واعتبارهم موظفين عمومييتوفير
الجزائيةمن المجلة 82على معنى الفصل 

المصالحالتصريح بالتضارب في التصريح بالمكاسب و

 ر الحياد، النزاهة، التحفظ والس: واجباتوالرئيس يخضعون لعدة األعضاء
المهني

 ّززة معأغلبية / معلل تقرير / الجسيمالخطأ : وشفافةواضحة اإلعفاءإجراءات
لإلعفاء
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يف املســـاءلــــــــة

هالشعب ومناقشتنواب لمجلس تقرير سنوي  للنشاطرفع جوبيةو

الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع التقرير بالرائد نشر

للهيئةاإللكتروني 

 لمحكمة المحاسباتللرقابة الالحقة الحسابات المالية للهيئة تخضع
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ابب األحكام املختلفة

 أعضاء ترشحهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 6اختيار عضوين من بين
ويتم إدراجهما ضمن . 30عليها بالفصل يستجيبون لشروط الترشح المنصوص 

.  ثلث األعضاء الذين تجدد عضويتهم بعد سنتين

استثناء تخضع صفقات الهيئة إلى األحكام المنظمة لصفقات المنشأة العمومية ب
ي في الطلبات التي تكتسي صبغة سرية في عالقة بمهامها المتصلة بالتقصّ 

.  شبهات الفساد وحماية المبلّغين

 الملفات الممتلكات،: الجديدةالهيئة الحالية للهيئة بخصوص انتقال مقتضيات
.والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها
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الربيد اإللكرتوين 

كتروني يمكنكم إرسال مالحظاتكم وتوصياتكم اإلضافية على العنوان االل

:التالي

wassila.hammami@pm.gov.tn
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