
 

 ساسيأقانون مشروع 

 عـلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادتي 
  

 الباب األول
 أحكام عامة

 
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية  :الفصل األول

   ."الهيئة"ـــ القانون بويشار إليها صلب هذا  مقرها تونس العاصمة، واالستقاللية اإلدارية والمالية
وأحكام  المستقلةبضبط األحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية التشريع المتعلق هيئة النطبق على ي :2الفصل 

 .هذا القانون األساسي
هيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها اليضبط هذا القانون األساسي مهام وصالحيات  :3الفصل 

  .وتنظيمها وسبل مساءلتها
شخاص الطبيعيين والذوات القانون تجاه جميع األهذا ب تمارس الهيئة صالحياتها المنصوص عليها :4 الفصل 

 . اصلمعنوية في القطاعين العام والخا
  

  الباب الثاني
 وصالحياتهامهام الهيئة 

 : مهام الهيئة القسم األول
 

تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خالل إرساء نظم مالئمة لكشف : 5 الفصل
حالتها على الجهات المعنية  .وفقا للتشريع الجاري به العمل مواطنه ورصد حاالته والتقصي فيها والتحقق منها وا 

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخالقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر  :6الفصل 
كل األطراف الفاعلة ومختلف  الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع

 في مكافحة الفساد. مكونات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة
ومنها على وجه  تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص :7الفصل 

  خالل: منوالنجاعة وذلك  والنزاهة واإلنصاف والمشاركةوالشفافية  القانون والمساءلةالخصوص سيادة 
 اقتراح اآلليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.  -        
  .الرشيدة وتعميمهاالسعي إلى إرساء الممارسات الفّعالة لتكريس مبادئ الحوكمة   -        

لدولية االقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير ا -        
 المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
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 إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.       -          
دارة المخاطر للحوكمة الرشيدة  -           المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وا 

 المؤسساتية.
 من خالل:  ه: تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحت8الفصل 

حداث قاعد واإلحصائياتجمع المعطيات والبيانات  -           ة بيانات بهدف استغاللها في المتعلقة بالفساد وا 
 .الموكلة إليهاإنجاز المهام 

 .والعمل على تعميمها دلة اجرائيةأ توفير -          
 إنجاز ونشر البحوث والدراسات واالستشارات. -         
 تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية.  -         
 إقامة عالقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني . -         

سيما تلك المتعلقة بالوقاية من  بمجال اختصاصها تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة :9الفصل 
 الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. 

   المتصلة بمجال اختصاصها.الترتيبية يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص 
  .االستشارةتسلمها  من تاريخ وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثالثين يوما

 .بالرأي المعنيةتعلم الهيئة الجهة و  باختصاصهاللهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة  :10الفصل 
بمجال اختصاصها بهدف تقييم  المتعلقةو  سارية المفعولالنصوص القانونية تتولى الهيئة دراسة  :11الفصل 
  .إلى الجهة المختصة وتقديم مقترحات لتطويرهايتها مدى فعال

معها اتفاقيات تتعاون الهيئة مع نظيراتها األجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم : 12الفصل 
كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل اإلنذار  .اختصاصهامجال في 

 .وردع مرتكبيهاوتفادي ارتكابها وكشفها المبكر بجرائم الفساد 
الشروط  طبقالقطاع العام  أعوان أصنافبعض ل المصالحو  التصاريح بالمكاسبالهيئة  تتلقى :13الفصل 

 .الجاري به العملتشريع المنصوص عليها بال واإلجراءات
التي الداخلية  تتولى الهيئة التثبت من سالمة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا لإلجراءات :14الفصل 

 طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.ويمكنها عند االقتضاء  تضعها الهيئة.
  ليهم.إالموجهة  االستدعاءاتجابة الهيئة وتلبية إالخاضعين لواجب التصريح  شخاصويجب على األ

العام  ينالقطاعفي الشفافية وتمنع تضارب المصالح  سكرّ ت ترسيخ وتدعيم نظمعلى الهيئة تعمل : 15الفصل 
 والخاص.

 جراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوّقي من تضارب المصالح.كما تتخذ اإل
 

 صالحيات الهيئة : الثانيالقسم 
 في شبهات الفساد  يالتقص  : الفرع األول
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حاالت الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصي  رصدتتولى الهيئة  :16الفصل 

 قبل إحالتها على الجهات اإلدارية أو القضائية ذات النظر عند االقتضاء.فيها والتحقق منها 
التقّصي حول األعمال التي لقي عريضة الهيئة من تلقاء نفسها أو بعد إشعار أو تبليغ أو ت تولىت :17الفصل 

 من شأنها أن تكّون شبهات فساد بهدف معرفة مالبساتها.
تتلقى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حاالت فساد طبق الصيغ واإلجراءات المنصوص عليها : 18الفصل 
 . الجاري به العملبالتشريع 

لغين عن الفساد والشهود وأي تولى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير واآلليات الكفيلة بحماية المبكما ت
و تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة أالغ نه عرضة للضرر بمناسبة االبأخر تقدر الهيئة آشخص 
 .في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها مهامها

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات واألدلة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز : 19الفصل 
الوثائق والمعدات والمنقوالت دون إجراء آخر على أن تتم إحالة المحاضر ونتائج األعمال المنجزة في هذا 

 تلك األعمال.ساعة من تاريخ  24اإلطار إلى السلطة القضائية المختصة في أجل ال يتجاوز 
 ولهم الحق في االستنجاد بأعوان القوة العامة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها رئيس الهيئة وأعضائها عند مباشرة أعمال التقصي في جرائم الفساد 
 .حججا ال يمكن الطعن فيها إال بالزور

لمجّلة اإلجراءات الجزائية وألحكام يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا  :20الفصل 
  .هذا القانون
الشهادات وجمع تلقي المختصة شراف السلطة القضائية إتحت بصفتهم مأموري ضابطة عدلية و ويتولوا 

وتحرير المحاضر المعلومات واألدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقوالت والمعدات 
 ولهم الحق في االستنجاد بأعوان القوة العامة. .والتقارير

شبهة فساد  يمكن ألعوان قسم مكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهّمة التقصي في ملف، وجود
 في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

والتحري  لالستفسارو القطاع الخاص أاء كل شخص سواء من القطاع العام استدعللهيئة الحق في  :21الفصل 
 معه حول شبهات الفساد.

 ويتم االستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
 مواصلة الهيئة النظر في الملف. دون، بعد االستدعاء ،وال يحول عدم الحضور

ذا امتنع هذا ا  ه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، و علي تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي :22الفصل 
 االخير عن االمضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.

 .المصاحبة وتضمن بالمحاضر االفعال التي من شانها ان تكون موضوع تقصي و وسائل االثبات
 التالية:  التنصيصاتمحاضر الحجز وجوبا  تتضمن :23الفصل 
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عالم ذي الشبهة بذلك -                     .سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه وا 

 معلوما.هوية ذي الشبهة إذا كان  -  

 الحجز.أسماء وصفات ومقر األعوان الذين تولوا  -           

 .المحجوزة وعددهاشياء طبيعة األ -   

 العملية.حضور ذي الشبهة عند وصف تلك األشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك  -    

 المحجوزة.األشياء ب المتعهداسم وصفة  -   

 .مكان تحرير المحضر وساعة ختمه -                    

تولى الحجز اسم وصفة ومقر العون الذي تولى تحرير محضر الحجز إذا تعذر على من  -     
  .القيام بذلك

 إمضاء محضر الحجز من قبل األعوان الذين تولوا الحجز ومن قبل العون الذي تولى تحريره. يتم :24الفصل 

عليه ويترجم له  يتلونهإذا كان ذو الشبهة حاضرا فإنه يجب على األعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن 
 ويدعى لإلمضاء عليه.  ،حاال عند االقتضاء

وفي صورة امتناعه عن اإلمضاء أو التصريح بأنه ال يحسن الكتابة أو إذا تبينت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، 
 التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تسلم له نسخة منه إذا طلب ذلك. يتم فإنه 

  .يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يعين مقرا معلوما

  .صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضرفي 
يحيلوا ل التقصي في شبهات الفساد و آعوان قسم مكافحة الفساد السلط القضائية المختصة بمأيعلم  :25الفصل 

  ووثائق. تقارير جميع ما يتعلق بها من محاضر و
السلطة القضائية المختصة اتخاذ أن تطلب من ، جدية في صورة  وجود شبهة فسادللهيئة، يمكن : 26الفصل 

 الممتلكات. وأاالجراءات التحفظية الالزمة كتحجير السفر أو تجميد األموال 
أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها األجنبية  طار صالحية التقصي،إفي  يمكن للهيئة: 27 الفصل

مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات  برمة في الغرضوفقا التفاقيات مولية مختصة ومنظمات د
 .المتداولة المتعلقة باألمن القومي والدفاع الوطني

موضوع مرفق بالمحاضر والوثائق عمال حالة تقرير حول األإعوان قسم مكافحة الفساد أيتولى  :28الفصل 
و القضائية أدارية الجهات اإلحالة على و اإلأبالحفظ لى مجلس الهيئة قصد التداول والبت فيها إالتقصي 
 المختصة.

  .المبلغ عن شبهة الفساد أو الشاهد أو الخبيركما تعلم الهيئة بقرارها 
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وتتولى  ،صيالتقأعمال عن وجوبا الهيئة  ىتتخل، تعهد قلم التحقيق في شبهة فسادفي صورة  :29الفصل 
  الجهة القضائية إعالمها بنتائج التحقيقات والقرارات واألحكام. 

 الفرع الثاني 
 الع حق االط  
 

بمد الهيئة الهيئات غيرها من  والهيئات الدستورية المستقلة والعمومية والخاصة الهياكل جميع تلتزم : 30الفصل 
سبة ممارسة المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناتلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل 

 .من تاريخ ايداع الطلب وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما مهامها والتي تدخل ضمن مشموالت الهيئة
هذه األخيرة استصدار ل يمكن، أو في حاالت التأكد عند انقضاء األجل المذكور دون االستجابة لطلب الهيئةو 

 اإلداري في الغرض. أذون استعجالية من القضاء
السنوية والتقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق تتلقى الهيئة نسخ من التقارير : 31 الفصل

 .تاريخ تقديمها للسلط المعنيةفي أجل ثالثين يوما من  وذلك الصادرة عن محكمة المحاسباتوالخصوصية 
 . أو البنكي أو الجبائي يمكن ألي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني ال :32 الفصل

ذا كان   أن تلجأ اهفل بالنفاذ إلى المعلومة يع الخاصباالستثناءات المنصوص عليها بالتشر  امتعلقالهيئة طلب وا 
من تاريخ إيداع  اوذلك في أجل قدره خمسة عشر يوم إلى القضاء اإلداري الستصدار إذن استعجالي في الغرض

 .الطلب
 ثالباب الثال

 تنظيم الهيئة
 تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من ::   33الفصل 

 مجلس الهيئة -        
 الجهاز اإلداري -       
يحدد النظام الداخلي و  بقرار من مجلس الهيئة تراب الجمهورية داخلللهيئة إحداث فروع لها يمكن : 34الفصل 

 شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصالحياتها وتركيبتها.
في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها الهيكلي  هاوتنظيمتعد الهيئة نظامها الداخلي  :35الفصل 
 ماوتتم المصادقة عليه على مجلس الهيئة.  ماالمحكمة اإلدارية إلبداء الرأي قبل عرضه وجوبا إلى ماوتحيله

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع االلكتروني للهيئة. همانشر تم ويالمجلس أعضاء لثي بأغلبية ث

 : مجلس الهيئةالقسم األول
 الفرع األول : تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه
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يباشرون مهامهم لفترة واحدة تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة،  :36الفصل 
  مدتها ست سنوات.
كل سنتين على أن يمارس األعضاء المنتهية مدة واليتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة  ء الهيئةويجدد ثلث أعضا

 إلى حين تسلم األعضاء الجدد لمهامهم
 
 هيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كاآلتي:اليتركب مجلس  

 يعدل يضاق / 1      
 مالي قاضي /2
  إداري قاض / 3      
 محام / 4      
 أو التدقيق مختص في مراقبة الحسابات/ 5      
 مختص في العلوم االجتماعية/ 6      
 الرقابة اإلدارية والمالية  العمومية أو الجباية أوالمالية  / مختص في7      

 االتصال واإلعالم / مختص في 8      
 .الترشح تاريخ تقديم في سنوات على األقل 10 أقدمية لهم جميعهم
وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة ال تقل منظمات عضو ناشط ب/9      

 .عن ثالث سنوات

 ثالث سنواتمصرح بها منذ تونسية ، يجب أن تكون لمجتمع المدنيباالناشطة  أو المنظمةجمعية لل بالنسبة 
 العمل. به للتشريع الجاريطبقا  اإلدارية والمالية قانونيةأن تكون وضعيتها على األقل و 

 يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:  :37الفصل 
 . ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون تونسي الجنسية  -         

 .سنة 30أن ال يقل سنه عن  -         
 الفساد.مكافحة أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو  -        
 ونزيها.أن يكون مستقال، محايدا  -        
 .ةقانوني وضعية جبايةأن يكون في  -        
 سنوات السابقة لتقديم الترشح. خمسسياسي خالل ال يكون قد انتمى لحزبأاّل  -        

أو  أو تم عزله أو إعفاؤه جنايةأو  جنحة حقه حكم قضائي بات من أجل قد صدر في يكونأاّل  -          
  فساد.من الجرائم المتعلقة بالسبب ارتكاب جريمة من مهامه ب طرده أو شطبه

 . لديه على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونيةوعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا 
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من  واقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو اإلعفاءويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء ل
 الهيئة.

طبقا للنظام الداخلي  كلفةيفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الم :38 فصلال
لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب 
ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توّفرها والوثائق المكّونة لملف 

 .الترشح

للغرض وفق معايير  ضبطيطبقا لسلم تقييمي  قبول الترشحات والبت فيها البرلمانيةتتولى اللجنة       
 .موضوعية وشفافة ويتم نشره  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات

 تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من األصناف المذكورة والمستوفين للشروط   
 ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع  القانونية 

 ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

 . وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب     

سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين  في أجلاللجنة البرلمانية يتم االعتراض أمام  :39 فصلال 
بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. و تبت اللجنة في االعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ 

 غلق باب االعتراضات.

ة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع ل االعتراضات وتحيين القائمإعالم المعنيين باألمر بمآاللجنة و تتولى 
 .االلكتروني لمجلس نواب الشعب

في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة  اللجنة البرلمانيةيتم الطعن في قرارات  :40 فصلال
 اإلدارية العليا التي تبّت في أجل أقصاه سبعة أيام من تلّقي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى
  .اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار و نشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب

الثمانية األوائل من كل  من قائمة المقبولين نهائيا إلى الجلسة العامة اللجنة البرلمانيةيحيل رئيس  :41فصل ال
 .كلما أمكن ذلك التناصف بين المرأة والرجل مراعاةمع  ،صنف

 أربعالقائمة المتوفرة على ان ال يقل العدد عن  حالةإتتم  أحد االصناففي في صورة عدم توفر العدد المطلوب 
 . مع مراعاة قاعدة التناصف في الصنف المعني
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يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب النتخاب األعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية 
دورات متتالية إلى حين  في لكل صنفعلى األسماء  اسريالتصويت  ، ويكونالمجلسأعضاء ( 2/3ثلثي )
 .كلما أمكن ذلكالتناصف قاعدة مع احترام مجلس الهيئة، تركيبة اكتمال 

 قاعدة مع احترام نفس العدد من األصوات يتم اختيار أكبرهم سنا أكثر علىأو  صورة حصول مترشحينفي 
 كلما أمكن ذلك. التناصف

يتم اختيار  أصغرهم.يجتمع األعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر األعضاء سنا يساعده : 42الفصل 
ن تعّذر و ، بينهم رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق ، وفي (2/3) مجلس الهيئة اعضاءالتصويت بأغلبية ثلثي فا 

 .كلما أمكن ذلك مع التزام التناصف في اختيارهما حال تساوي األصوات يقّدم األكبر سنا
 اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: الهيئة وأعضاؤهمجلس رئيس يؤدي  :43 الفصل

 بكلوأن أقوم بمهامي بأمانة و الص وأن أحترم الدستور والقانون أقسم باهلل العظيم أن أخدم الوطن بإخ"
 ". ونزاهةاستقاللية وحياد 

 
 : مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله الفرع الثاني

 
وتعزيزها  الرشيدة ومكافحة الفساد جلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمةيشرف م :44الفصل 

 :وتطويرها ويقوم على وجه الخصوص باألعمال التالية
 ،النظام الداخلي للهيئة المصادقة على  -
 ،المصادقة على التنظيم الهيكلي - 
 تسمية مدير الجهاز اإلداري، -  
 ،للهيئة الجهاز اإلداريتركيز  -

 _ درس ومتابعة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد والبت في شأنها بعد التداول.  
متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب والمصالح وحاالت تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمـة  -

 الرشيدة والبت فيها. 

 يئة إعداد النظام األساسي الخاص بأعوان اله -
  المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة، - 
 المصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات أعضاء الهيئة وأعوانها. -
 ،ومتابعة تنفيذه للهيئة برنامج العمل السنوي المصادقة على - 
 المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،  -
 األخرى التي تصدرها الهيئة. السنوي والتقاريرالمصادقة على التقرير  - 

  .يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث األعضاء :45الفصل 
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لدراسة المسائل المدرجة بجدول األعمال ذلك و اقتضت الحاجة وكلما على األقّل ويجتمع المجلس مرة كل شهر 
   والمصادقة عليها.

مداوالت مجلس الهيئة مغلقة. وال يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إاّل بحضور ثلثي  تكون
 األعضاء. 

وفي صورة عدم توّفر النصاب، فإّن المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أّيام من التاريخ المحّدد 
 .يقل عدد الحاضرين عن أربعة أالّ على  لالجتماع األّول وذلك للنظر في نفس جدول األعمال

وفي كّل الحاالت يّتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي األصوات 
 مرّجحا.  نائبهرئيس أو عند التعّذر اليكون صوت 

    إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها. نائبهويتوّلى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعّذر 
 لة إليه الصالحيات التالية:الموكيمارس في نطاق المهام رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة و  :46فصل ال

 ،تمثيل الهيئة -      
 آمر صرف الهيئة. -      
 ، ي والنظام األساسي الخاص لألعوانوالتنظيم الهيكل اإلشراف على إعداد النظام الداخلي -     
 ، للهيئة إعداد البرنامج السنوياإلشراف على  -      
 جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،  تحديد  -      
 اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،  -      
 .األخرى والتقارير على إعداد التقرير السنوي للهيئةاإلشراف  -      

من صالحياته المحددة بالفقرة األولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو ألي عضو رئيس تفويض البعض لليمكن 
 من أعضاء الهيئة.   

ض ض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوّ يمكن للرئيس، في إطار التسيير اإلداري والمالي للهيئة، أن يفوّ 
 لفائدتهم.

 يأو التخلّ عفاء اإلأو  أو االستقالةبسبب الوفاة في حالة الّشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة  :47 فصلال
الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة  يعاين مجلس ،أو سحب الثقة عجزالأو 

ي أجل ستة أشهر من تاريخ االحالة، فصحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سّد هذا الشغور 
  القانون.لإلجراءات المنصوص عليها بهذا  طبقا

متتالية لمجلس الهيئة رغم  ثالثة اجتماعاتيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن يعتبر متخلّ 
نذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.  استدعائه وا 

رئيس مجلس نواب يعاين طبق ما يقتضيه القانون، أو أحد أعضائه وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة  
 ستةفي أجل  الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا إلجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة

 .أشهر من تاريخ اإلحالة
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رئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا لإلجراءات المنصوص الفي حالة شغور منصب 
 عليها بهذا القانون.

يتم إن تعذر ف ،ونائب له رئيس ونائبه يتولى األعضاء التوافق على رئيس جديدالمنصب وفي حالة شغور  
 إلى حين استكمال الشغور.مجلس الهيئة أعضاء بأغلبية انتخاب الرئيس ونائبه 

  الجهاز اإلداريالقسم الثاني: 
 :بمقتضى هذا القانون وخاصةالموكلة له اإلدارية والمالية والفنية المهام  الجهاز اإلداريتولى ي :48الفصل 
 .الهيئة تسييرمساعدة رئيس الهيئة في  -      

 ه مجلس الهيئة،المهام التي يوكلها لتنفيذ  -      
 ،الهيئة مجلس إعداد الملفات المعروضة على -      
 ، التصرف اإلداري والمالي -      

 ،الميزانيةإعداد مشروع  -      
 ،وصيانته إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة -      
 ،تحرير محاضر جلسات الهيئة وحفظها -      

 .حفظ وثائق الهيئة -      
حالتها على المجلس، -        اعداد مشاريع تقارير الهيئة وا 

 ، تحت إشراف رئيس الهيئة.مدير الجهاز اإلداري: يسير 49الفصل 
شروط الخبرة لالذين يستجيبون من بين المترشحين بالملفات  الجهاز اإلداري الهيئة بانتداب مديريقوم مجلس 

بالرائد الرسمي وذلك تبعا إلعالن عن فتح الترشح للخطة والفني والكفاءة في التصرف اإلداري والمالي 
ح الترشح أجل تقديم ويتضمن إعالن فت .على الموقع االلكتروني للهيئة وبالصحفللجمهورية التونسية و 

 الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
ن تعذر فبأغلبية ثلثي الجهاز اإلداريالهيئة تسمية مدير  يتولى مجلس ويتم إعفاؤه  األعضاء (2/3) بالتوافق وا 

 طبق نفس اإلجراءات.
يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص : 50الفصل 

 .من هذا القانون 54عليها بالفصل 
النظام و التنظيم الهيكلي يضم الجهاز اإلداري قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد. ويحدد  :51 لفصلا

 الداخلي تنظيم كل قسم وطرق عمله.
 من هذا القانون. 15و  14و  13ول قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفص يمارس أعوان

 29 إلى 20ومن  18 الى 16من ل و في إطار أحكام الفصخاصة يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم 
  من هذا القانون. 
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يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس : 52لفصل ا
أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أقسم باهلل العظيم المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا: " 

 .أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني"
تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إعداد  :53الفصل 

 دليل اجراءات عملهما.
 

 الباب الرابع: 
  ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة

 
   رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية: يخضع :54الفصل 

 التفرغ الكلي لممارسة مهامهم -             
 حضور الجلسات  -             

وفق التشريع المتعلق بمكافحة االثراء غير المشروع وتضارب ومصالحهم  التصريح بمكاسبهم -             
 عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها.المصالح 

حسب  مهامهم بالهيئةالمصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء  التصريح بكل حاالت تضارب -            
  التشريع المتعلق بمكافحة االثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

 الحياد ظ،حفّ النزاهة، التّ  -           
 عدم الترشح ألي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة ،  -            
 ،موازية بمقابلعدم تعاطي أنشطة مهنية  -            
عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس األعلى للقضاء  -            

 بأو منصب منتخ
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم االمتناع عن المشاركة : 55 الفصل

ذات العالقة إلى حين بت مجلس الهيئة في األمر في ظرف عشرة أيام في الجلسات أو المداوالت أو القرارات 
 .من تاريخ التصريح

ويتولى التداول بأغلبية األعضاء ودون حضور العضو  ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح
عضو على مشاركة ال بصفة وقتية يؤثر،ن أنه أفعلي وجدي من شالمعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح 

المشاركة في الجلسات أو المداوالت أو القرارات ذات العالقة إلى حين  بعدم هإعالم يتم ،المعني في المداوالت
 زوال المانع. 
المعني به العضو إعالم يتم  بصفة دائمة ،ن يؤثرأنه أفعلي وجدي من ش ثبوت تضارب مصالح وفي صورة

، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق وتمكينه من الدفاع عن نفسه
 .من هذا القانون 60مقتضيات اإلعفاء المبينة بالفصل 
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بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني من الغير  عند حصول العلم أو اإلعالم
وفي صورة ثبوت تعمد العضو  .لمناسب طبق الفقرتين السابقتينواتخاذ القرار ا والتحقق من االفعال المنسوبة اليه

المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب المذكور إخفاء تضارب 
  .من هذا القانون 60طبق مقتضيات اإلعفاء المبينة بالفصل 

عن الملف إلى حين ستبعاده افي صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعّين  :56الفصل 
 في شأنه.المناسب قرار الاتخاذ 

المحافظة علـى السـّر المهنـي فـي كـل مـا بلـغ إلـى  هاوأعوان يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة 57الفصل 
علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم اسـتغالل مـا أمكـنهم االطـالع 

 .إليهم ولو بعد زوال صفتهمالموكلة عليه من معلومات لغير األغراض التي تقتضيها المهام 
التتبعـــات بصـــرف النظـــر عـــن أو التأديـــب ويعـــد إفشـــاء الســـر المهنـــي مـــن قبيـــل الخطـــأ الجســـيم الموجـــب لإلعفـــاء 

 .الجزائية
يحّجر استعمال المعطيات الشخصية المجّمعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشـريع  : 58الفصل 

 المعطيات الشخصية.المتعلق بحماية 
 82معنى مقتضيات الفصل على  موظفين عموميين هاوأعوانالهيئة مجلس رئيس وأعضاء يعتبر : 59الفصل  

الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو االعتداءات التي قد تلحقهم أثناء  من المجلة
 مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

بمثابة االعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا ويعتبر االعتداء على أحدهم 
 ألحكام المجلة الجزائية.

يـــتم إعفـــاء رئـــيس مجلـــس الهيئـــة أو أحـــد أعضـــائه فـــي صـــورة ارتكابـــه لخطـــأ جســـيم أثنـــاء القيـــام   :60الفصلللل  
حكـم بـات مـن أجـل جنحـة قصـدية بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صـورة اإلدانـة بمقتضـى 

  .أو جنـاية
 (2/3)ثلثي على تقرير معلل ممضى من إال بناء  أو أحد األعضاءرئيس الفي كل الحاالت ال يمكن إعفاء 

أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم اإلعفاء بتصويت ثلثي 
  ( أعضاء مجلس نواب الشعب.2/3)

المنظمة لصفقات المنشآت العموميـة باسـتثناء الطلبـات التـي تكتسـي ألحكام لصفقات الهيئة  تخضع: 61الفصل 
والتصــريح بالمكاســب  صــبغة ســرية فــي عالقــة بمهامهــا المتصــلة بالتقصــي فــي شــبهات الفســاد وحمايــة المبّلغــين

جراءات المراقبة الخاصة بهاوالمصالح  بقرار من مجلس الهيئة. . وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وا 
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسـها ممثـل عـن مجلـس الهيئـة غيـر رئيسـها أو نائبـه تتركـب 

 من األعضاء اآلتي ذكرهم:
 عضو من مجلس الهيئة،
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 ( عن الجهاز اإلداري،2ممثلين )
 رئيس وحدة التدقيق : عضو قار. 
 قبة الصفقات صبغة استشارية  وال يلزم مجلس الهيئة. ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمرا

مجــال الحوكمــة الرشــيدة  فــي لنشــاطها وتقريــرا  إلــى مجلــس نــواب الشــعب تقريــرا ســنوياترفــع الهيئــة   :62 الفصللل
ويتم نشرهما  في جلسة عامة مخصصة للغرض ماوتتم مناقشته وتوصيات الهيئة في هذا المجال ومكافحة الفساد

مـــع احتـــرام التشـــريع المتعلـــق بحمايـــة  بالهيئـــةاإللكترونـــي الخـــاص الموقع وبـــ الرســـمي للجمهوريـــة التونســـيةبالرائـــد 
 .المعطيات الشخصية

 إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.التقريرين المذكورين أعاله كما تقدم الهيئة  
 .يتم نشرها للعموم حة الفسادتعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكاف

 
 انتقاليةأحكام : الخامسالباب 

بالحفاظ قدر اإلمكان على التناصف الهيئة كل سنتين بالقرعة مع االلتزام يتم تجديد ثلث أعضاء  :63الفصل 
ين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس يوفي المرتين األولالهيئة. في تركيبة مجلس 

 للهيئة وال يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد. 

 المحدثة بمقتضىتحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : 64الفصل 
المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل  2011نوفمبر 14المؤرخ في  2011لسنة  120اإلطاري عدد  المرسوم

عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية 
 كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

والبيانات مهما كانت الوسائط  الملفاتجميع هيئة الوجوبا إلى  الوطنية لمكافحة الفسادل الهيئة تحي :65الفصل 
 الحاملة لها.

الى حين صدور القوانين األساسية المنظمة للقضاء االداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين  :66الفصل 
دارية وتنظيمها واالجراءات المتبعة لديها على إلالمحكمة اوالتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صالحيات 

 األحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
ألحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم اإلطاري األحكام المخالفة جميع تلغى  :67الفصل 
من تاريخ مباشرة بداية وذلك المتعلق بمكافحة الفساد  2011نوفمبر  14المؤرخ في  2011لسنة  120عدد 

 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.


