
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Adresse : 14 rue de l'lraq, Lafayette, 1002 Tunis, Tunisie 
Phone : +216 71844 226   Fax : +216 71 845 118  
Web site : www.iwatch.tn   Email : contact@iwatch.tn  

 

 

 

 سايس يتعلق هبيئة احلومكة الرش يدة وماكحفة الفسادمرشوع قانون أ  
 قراءة منظمة أنا يقظ ملشروع القانون ومقترحات للتعديل

 مشروع القانون  مشروع التعديل أساس التعديل

ضرورة التنصيص على مرجع الهيئة  الدستور التونس ي 

 من الدستور التونس ي  130الفصل 

: هيئة الحوكمة الفصل األّول   

الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة 

دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية 

القانونية واالستقاللية االدارية 

واملالية مقّرها تونس العاصمة يشار 

 إليها صلب هذا القانون "بالهيئة"

تفاقية األمم املتحدة تطبيقا ال

 ملكافحة الفساد 

ضمان التزام الدولة بمكافحة الفساد 

 أّيا كانت التوجهات السياسية للدولة

 من الدستور التونس ي  10الفصل 

وارد ملاتضع الدولة على ذّمة الهيئة  

البشرية واملادية الضرورية لحسن 

 تنفيذ املهام التي عهدت إليها 

 

 إضافة فصل جديد

: على كل من يتولى رئاسة 11الفصل 

الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو 

رئاسة الحكومة أو عضويتها أو 

عضوية مجلس نواب الشعب أو 

عضوية الهيئات الدستورية املستقلة 

أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه 

 وفق ما يضبطه القانون.

 

ه ستعهد للجهاز املكلف 
ّ
بما أن

الرشيدة متابعة وضعية  بالحوكمة

التصاريح ومنه التثّبت في ثراء 

األشخاص املنصوص عليهم صلب 

 من الدستور التونس ي  11الفصل 

ويبقى االستثناء ألشخاص املنتخبين 

صلب الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

: تتلقى الهيئة التصاريح 13الفصل 

ملكاسب ومصالح األشخاص طبق با

الشروط واالجراءات املنصوص عليها 

بالتشريع الجاري به العمل )الدستور 

 التونس ي(

وتعهد التصاريح باملكاسب ومصالح 

محكمة إلى في الهيئة  ناملنتخبي

 املحاسبات 

 

 

 

 

: تتلقى الهيئة التصاريح 13الفصل   

باملكاسب واملصالح لبعض أصناف 

ام طبق الشروط أعوان القطاع الع

واالجراءات املنصوص عليها بالتشريع 

  الجاري به العمل
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الني يمكن أن تحيل تصاريحها إلى 

 املحاسبات.محكمة 

ال يمكن للهيئة أن تراجع تصاريح 

أعضائها إذ يعّد تضاربا للمصالح 

وعليه تعهد هذه املهمة إلى محكمة 

املحاسبات التي يمكنها بدورها إجراء 

رقابة معّمقة على التصاريح املقّدمة 

 إليها

 إضافة فقرة جديدة 

ولى محكمة املحاسبات التثبت من تت

سالمة وصّحة التصاريح املودعة لديها 

 طبقا التشريع الجاري به العمل 

ويمكنها عند االقتضاء طلب 

توضيحات من قبل الخاضع للتصريح 

والذي يجب عليه أن يلبي 

 االستدعاءات املوجهة إليه 

: تتولى الهيئة التثبت من 14الفصل 

ودعة لديها سالمة وصّحة التصاريح امل

الداخلية التي تضعها  لإلجراءاتطبقا 

عند االقتضاء طلب  الهيئة. ويمكنها

 توضيحات من قبل الخاضع للتصريح

ويجب على األشخاص الخاضعين 

لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية 

 االستدعاءات املوجهة إليهم

 للنقاش ......

         

 

يعود إلى أحكام الباب الثاني من 

ق بالحقوق والحريات
ّ
 الدستور املتعل

 

مع  19االبقاء على أحكام الفصل 

د
ّ
 إضافة حالة التأك

د يمكن أن تكون بسبب 
ّ
حالة التأك

قة 
ّ
الخشية من اتالف مؤيدات متعل

 بشبهة فساد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافة حالة التأكد وعدم تفويض 

 هذه السلطة 

 

 وال تقبل هذه السلطة التفويض

لرئيس الهيئة وأعضائها  :19الفصل 

جمع املعلومات واألدلة والشهادات. 

أن يقوموا بأعمال التفتيش  ولهم

الوثائق واملعدات واملنقوالت وحجز 

دون إجراء آخر على أن تتّم إخالة 

املحاضر ونتائج األعمال املنجزة في 

إلى السلطة القضائية  اإلطارهذا 

ساعة  24املختصة في أجل ال يتجاوز 

 من تاريخ تلك األعمال 

ولهم الحق في االستنجاد بأعوان القّوة 

 العاّمة

وتعتمد املحاضر والتقارير التي 

يحررها رئيس الهيئة وأعضائها عند 

مباشرة أعمال التقص ي في جرائم 

الفساد حججا ال يمكن الطعن فيها إال 

 بالزور

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Adresse : 14 rue de l'lraq, Lafayette, 1002 Tunis, Tunisie 
Phone : +216 71844 226   Fax : +216 71 845 118  
Web site : www.iwatch.tn   Email : contact@iwatch.tn  

 

 

 

 

 

  

 

دإضافة 
ّ
في حالة  ما يفيد حالة التأك

تّدخل رئيس الهيئة وأحد أعضائها 

والتي يمكن أن ينجم عنها عدم حضور 

عليه لحضور  هأو التنبيذي الشبهة 

 تلك العملية 

 

: تتضمن محاضر الحجز 23الفصل 

 وجوبا التنصيصات التالية:

سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه -

 الشبهة بذلكوإعالم ذي 

 هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.-

أسماء وصفات ومقر األعوان الذين -

 تولوا الحجز.

 طبيعة األشياء املحجوزة وعددها.-

حضور ذي الشبهة عند وصف تلك -

األشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك 

 العملية

اسم وصفة املتعهد باألشياء -

 املحجوزة

 مكان تحرير املحضر وساعة ختمه-

اسم وصفة ومقر العون الذي تولى -

إذا تعذر على ‘تحرير محضر الحجز 

 من تولى الحجز القيام بذلك.

 

يعتبر قرار الحفظ من قبيل القرارات 

  .السلبية

قانون النفاذ إلى املعلومة وبعد صدور 

غ االطالع على سبب حفظ 
ّ
من حّق املبل

  .بالغه

 تضاف إلى ذلك 

ال 
ّ
 يكون قرار الحفظ معل

: يتولى أعوان قسم 28الفصل 

مكافحة الفساد إحالة تقرير حول 

األعمال مرفق باملحاضر والوثائق 

موضوع التقص ي إلى مجلس الهيئة 

قصد التداول والبت فيها بالحفظ أو 

اإلحالة على الجهات اإلدارية أو 

 القضائية املختّصة

كما تعلم الهيئة بقرارها عن شبهة 

 الخبير.الفساد أو الشاهد أو 

للهيئة حق التقاض ي والتداخل في كّل  

االجراءات أمام مختلف املحاكم 

وخاّصة ممارسة الحقوق املخّولة 

 إضافة فصل جديد 
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هذه الفقرة تحّد من سلطة الهيئة في 

يمكن أن  الفساد كماالكشف عن 

ل هذا االجراء مراحل التحقيق 
ّ
يعط

 صلبها 

تنزع هذه الفقرة امتياز السلطة 

 العاّمة الذي يجب أن تتمتع به الهيئة 

 

 

 32حذف الفقرة األخيرة من الفصل 

ألي جهة مجابهة  نال يمك :32الفصل 

طلبات الهيئة بالسر املنهي أو البنكي أو 

 الجبائي 

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا 

باالستثناءات املنصوص عليها 

بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى املعلومة 

فلها أن تلجأ إلى القضاء اإلداري 

الستصدار إذن استعجالي في الغرض 

للقائم بالحّق الشخص ي أمام املحاكم 

 الجزائية 

 

 

 

 

 

تّم تقسيم املّدة املحددة لتبّين مدى 

استعداد الجهة املطالبة باملعلومة من 

 ئة التعاون مع الهي

هو  اإلطارلكن يبقى االشكال في هذا 

 اثقال كاهل املحكمة االدارية 

 

 

العقوبة املنصوص عليها في الباب 

لسنة  22الثامن من القانون عدد 

ق بحّق النفاذ إلى املعلومة 2016
ّ
 املتعل

يجب على جميع الهياكل العمومية 

والخاّصة والهيئات الدستورية 

ة وغيرها من الهيئات بند 
ّ
املستقل

الهيئة تلقائيا أو بطلب منها باملعلومات 

لكل املعطيات التي املتضّمنة والوثائق 

بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة 

مهامها والتي تدخل ضمن مشموالت 

الهيئة وذلك في أجل أسبوع قابل 

إعالم الهيئة  واحدة معللتجديد مّرة 

 بذلك.

 

وعند انقضاء األجل املذكور دون 

االستجابة لطلب الهيئة أو في حاالت 

التأكد، يمكن لهذه األخيرة استصدار 

أذون استعجالية من القضاء االداري 

تحديد أجل  )يمكنفي الغرض 

 الستصدار االذن االستعجالي( 

 

 + عقوبة 

دينار إلى  500يعاقب بخطية من 

( كّل من 5000خمسة آالف دينا)ر

 يتعّمد تعطيل نفاذ الهيئة إلى املعلومة 

 

تلتزم جميع الهياكل  :30الفصل 

العمومية والخاّصة والهيئات 

الدستورية املستقلة وغيرها من 

الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب 

منها باملعلومات والوثائق املتضمنة 

املعطيات التي بلغت إلى علمها لكل 

بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل 

ضمن مشموالت الهيئة وذلك في أجل 

قدره خمسة عشر يوما من تاريخ 

 ايداع الطلب.

وعند انقضاء األجل املذكور دون 

االستجابة لطلب الهيئة أو في حاالت 

التأكد، يمكن لهذه األخيرة استصدار 

االداري  أذون استعجالية من القضاء

 في الغرض
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وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما 

 إيداع الطلب من تاريخ

قة بتجديد 
ّ
غياب االجراءات املتعل

 ثلث الهيئة 

 

 

 

يعفى الّن املّدة النيابية املقّررة 

بسنتين غير كلفية ملتابعة استراتيجية 

عمل الهيئة خاّصة في السنوات األولى 

  إلنشائها

إضافة املّدة النيابية وتجديد أعضاء 

 الهيئة

 انتهاءتتّم القرعة ثالثة أشهر قبل 

املدة النيابية ويواصل العضو املنتهية 

مدة نيابته بموجب القرعة ممارسة 

 نشاطه 

يعفى رئيس الهيئة من القرعة األولى 

 التي تلي فترته االنتخابية 

 

في صورة حدوث شغور في مجلس -

القانون الهيئة وفق مقتضيات هذا 

هي مّدة انتخاب عضو جديد تنت يتّم 

الشخص  يابةننيابته في تاريخ انتهاء 

الذي عوضه ويمكن إعادة انتخاب 

العضو املعوض إذا مارس مهام 

 التعويض لفترة تقّل عن سنة

يتعّين على العضو املنتخب في أجل - 

انتخابه التوقف  لإلعالنالشهر املوالي 

يا أو ضال نشاط وإذا كان قعن ك

إنه يوضع في غير املباشرة فموظفا 

 الخاّصة 

تتكون الهيئة من أعضاء  :36الفصل 

محايدين من ذوي الكفاءة مستقلين 

مهامهم لفترة  ن، يباشرو والنزاهة

 واحدة مدتها ست سنوات

ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين 

على أن يمارس األعضاء املنتهية مدة 

واليتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة 

 إلى حين تسلم األعضاء الجدد ملهامهم

من تسعة يتركب مجلس الهيئة 

أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس 

 نواب الشعب كاآلتي:

 قاض ي عدلي/1

 قاض ي مالي/2

 قاض إداري /3

 محام /4

مختص في مراقبة الحسابات  /5

 والتدقيق

 مختص في العلوم االجتماعية/6

مختص في املالية العمومية أو /7

 الجباية أو الرقابة اإلدارية واملالية

 عالممختص في االتصال واال  /8

سنوات على  10جميعهم لهم أقدمية 

 األقل في تاريخ تقديم الترشح

عضو ناشط بمنظمات وجمعيات  /9

املجتمع املدني املعنية بالحوكمة 

الرشيدة ومكافحة الفساد ملّدة ال تقل 

 عن ثالث سنوات

بالنسبة للجمعية أو املنظمة الناشطة 

باملجتمع املدني ،يجب أن تكون 

ذ ثالث سنوات تونسية مصرح بها من

على األقل وأن تكون وضعيتها اإلدارية 
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واملالية قانونية طبقا للتشريع الجاري 

 به العمل.

ق بسحب الثقة  
ّ
غياب االجراء املتعل

من كامل مجلس الهيئة واإلجراءات 

قة بهذا القرار 
ّ
 .االستثنائية املتعل

 

 

 

 

 

يا الرئيس أو العضو الذي 
ّ
يعتبر متخل

ثالثة يتغيب دون مبرر عن 

و  اجتماعات متتالية ملجلس الهيئة

 ستة مرات في السنة,

في حالة الشغور الطارئ  :47الفصل 

ركيبة مجلس بسبب الوفاة أو تعلى 

ي أو 
ّ
االستقالة أو االعفاء أو التخل

مجلس  الثّقة، يعاينالعجز أو سحب 

الهيئة حالة الشغور ـويدونها بمحضر 

خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة 

صحبة باقي امللف ملجلس نواب 

الشعب الذي يتولى سّد هذا الشغور 

في أجل ستة أشهر من تاريخ االحالة 

املنصوص عليها بهذا  لإلجراءاتطبقا 

 القانون 

يا الرئيس أو العضو الذي 
ّ
يعتبر متخل

ثالثة اجتماعات يتغيب دون مبرر عن 

متتالية ملجلس الهيئة وغم استدعائه 

 وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا

وفي صورة سحب الثقة من مجلس 

الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما 

يقتضيه القانون ـيعاين رئيس مجلس 

نواب الشعب حالة الشغور ويتولى 

 إلجراءاتاملجلس سد الشغور طبقا 

في أجل  انتخاب أعضاء مجلس الهيئة

 ستة أشهر من تاريخ اإلحالة 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى 

نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد 

املنصوص  لإلجراءاتالشغور طبقا 

 عليها بهذا القانون.

ائبه نوفي حالة شغور منصب الرئيس و 

يتولى األعضاء التوافق على رئيس 

جديد ونائب له ، فإّن تعذر يتم 

ائبه بأغلبية مجلس انتخاب الرئيس ون

 الهيئة إلى حين استكمال الشغور 
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إضافة مهمة أخرى لهيئة الحوكمة  

الرشيدة وهي مراجعة التقارير 

املودعة لدى الهيئة بموجب الفصل 

من هذا القانون وإعداد تقرير  31

بذلك يتضّمن التجاوزات صلبها 

واالجراءات املتخذة من طرف االدارة 

 في هذا الشأن 

ة 
ّ
وفي حالة غياب االجراءات املتخذ

يتوجه قسم الحوكمة الرشيدة 

بمكتوب للجهاز االداري املعني مضّمن 

 بتوصيات مع تحديد أجل للتطبيق 

يضم الجهاز اإلداري  :51الفصل 

قسم الحوكمة الرشيدة وقسم 

مكافحة الفساد ويحدد التنظيم 

الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل 

 قسم وطرق عمله

رس أعوان قسم الحوكمة يما

الرشيدة مهامهم خاّصة في إطار 

من هذا  15و 14و 13أحكام الفصول 

 القانون 

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد 

مهامهم خاصة في اطار أحكام 

 29إلى 20ومن  18إلى  16الفصول من 

 من هذا القانون 

قة بالوضعية امليفتقد مشروع القانون إلى مجموعة من الفصول امل
ّ
صلبها، ، االنتداب الية للهيئةتعل

ق بالعقوبات  الحصانة
ّ
ـامكانية اعتماد الهيئة لألشخاص من ذوي الخبرة ...إلى جانب غياب باب مهّم متعل

 ما يقّوي الهيئة وهو  عترفض التعاون م املؤسسات التيوالذي تنتج عن عرقلة عمل الهيئة وامتناع بعض 

 صالحياتها.

الهيئة على مراقبة إجراءات تصفية األموال املصادرة بموجب  للهيئة: تسهرإضافة مهّمة ـأخرى يجب 

 التشريع الجاري به العمل أو بموجب القرارات القضائية

 كما يجب األخذ بعين االعتبار:

 شفافية عمل الهيئة -

 ضمان استقاللية الهيئة -

 تقديم تقارير الهيئة للعموم-

دائمة أساسها بناء نظام نزاهة وطني وتوعية املجتمع على أسباب وضع استراتيجية وطنية شاملة وقائية  -

 الفساد وأوجهه ونتائجه وآليات مواجهته

من الضروري منح الهيئة والعاملين فيها حق التحقيق والتقص ي عن الثراء غير املشروع لكبار املسؤولين  -

 جمعوها، ومنمصادر األموال التي  االطالع على الذمم املالية لهؤالء االشخاص والتأكد من خاللوذلك من 

الضروري لزيادة فاعلية الهيئة إعطاؤها أيضا حق التحفظ على األموال واألوراق ذات العالقة بوجود شبهة 

 . ملتهمين إلى النيابة العاّمةفساد واستدعاء الشهود وإحالة ا
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 اقتراح فصول 

 املوضوع الفصل األساس في التعديل

 

 

 

 

 

 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 الفساد 

دراسة مقارنة بين مختلف الهيئات 

 املتعلقة بمكافحة الفساد 

ق  2006لعام  62القانون عدد 
ّ
املتعل

 هيئة مكافحة الفساد في األردن 

مشروع قانون الهيئة العليا املستقلة 

 لالتصال السمعي والبصري 

:تتمتع الهيئة 1الفصل 

 ية.باالستقاللية املال

تتكون ميزانية الهيئة من عنوان 

 .أول وعنوان ثان

يتضمن العنوان األول نفقات 

 .التصرف واملوارد االعتيادية

 وتشمل املوارد االعتيادية:

 املوارد الذاتية، •

االعتمادات املخصصة لها  •

 من ميزانية الدولة،

 التبرعات والهبات والوصايا، •

 .املوارد املختلفة •

نفقات ويتضمن العنوان الثاني 

وموارد التنمية بما في ذلك منح 

التجهيز املسندة لها من ميزانية 

 الدولة

 42الفصل 

يقع ضبط ميزانية الهيئة من قبل 

إحالتها على يقع  مجلسها. ويقع و

مجلس نواب الشعب للمصادقة 

 عليها.

رئيس الهيئة هو آمر الصرف 

األول لإليرادات واملصاريف 

 املدرجة بميزانية الهيئة. ويحّل 

ه نائبه 
ّ
 محل

 43الفصل 

ال تنطبق األحكام املتعلقة 

بالرقابة العامة املسّبقة 

للمصاريف العمومية على نفقات 

 الهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعية املالية للهيئة
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وتخضع الهيئة إلى الرقابة الالحقة 

 ملحكمة املحاسبات.

 46الفصل 

يعّين مجلس الهيئة مراقبا 

للحسابات أو أكثر مرّسمين 

بجدول هيئة الخبراء املحاسبين 

د التونسية ملّدة ثالث بالبال 

سنوات غير قابلة للتجديد مع 

ضرورة احترام مبادئ املنافسة 

 والشفافية واملساواة.

يعلم مراقب الحسابات مجلس 

الهيئة بكل مخالفة يعينها خالل 

 ممارسة نيابته 

تقع املصادقة من قبل مجلس 

الهيئة على الحسابات السنوية 

على أساس تقرير مراقب 

 الحسابات.

نشرها على املوقع الرسمي  ويقع

 30للهيئة خالل أجل ال يتجاوز 

 جوان من السنة املوالية.

 

 

اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 

 الفساد

 املثال األردني 

النسخة السابقة من مشروع 

 القانون 

ال يمكن رفع حصانة عضو الهيئة إال 

بعد مداولة ملجلس الهيئة تتخذ 

بأغلبية ثالثة أرباع بعد استعاد املعني 

 باألمر في جلسة استماع 

إال أنه يمكن عند التلبس ايقافه ويتم 

 اعالم رئيس الهيئة بذلك 

ق االجراء برئيس الهيئة 
ّ
واذا تعل

يمارس وكيل الرئيس صالحيات 

 الرئيس 

  الحصانة

فراغ تشريعي يمكن أن يفض ي إلى 

 تأويل خاطئ 

ضرورة ادراج طرق االنتداب صلب 

الهيئة بما يحمي الهيئة من 

 .االختراقات 

 االنتداب 
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كما يجب منح رئيس الهيئة سلطة 

طلب انتداب أو طلب إلحاق موظفين 

 .عموميين بالهيئة 

ب الحماية التي يتمّتع بها  إلى جان 

قة بحماية  وموظف
ّ
الهيئة واملتعل

املوظف العمومي يجب أن يتمتع 

أعوان الهيئة بحماية إضافية وعليه 

 يجب إضافة مثل هذا الفصل 

يتمتع عضو بالحماية ضد ما يمكن 

أن يتعرض إليه من تهديدات 

واعتداءات وقذف أو ثلب وعلى 

 الهيئة أن توفر له هذه الحماية 

ات تلتزم الهيئة بحمايته ضد التهديد

والتهجمات مهما كان نوعها التي 

يتعرض إليها بمناسبة ممارسة 

وظائفه وبجبر الضرر املتولد عنها 

 عند االقتضاء 

تلتزم الهيئة بالحلول وفق الشروط 

املبينة بالفقرة السابقة بالحلول محل 

العون الضحية في حقوقها للحصول 

ممن قاموا بالتهديدات أو التهجمات 

قة باستخالص التعويضات 
ّ
املتعل

 بعضوها 

وللهيئة حق القيام بالدعوى املباشرة 

التي ترفعها عند االقتضاء ضد 

 مقترف األفعال املذكورة 

 الحماية 

من مشروع القانون  31الفصل 

املتعلق بمّد الهيئة من تقارير التفّقد 

واالمتناع عن مّدها والذي ال ينشأ 

معه أّية عقوبة للجهة املمتنعة مّما 

 إضعاف صالحيات الهيئة ينتج عنه 

يفتقر مشروع قانون الهيئة إلى 

العقوبات التي تجعل من اجرائتها 

نافذة يجب ادراجها للحفاظ على 

 نفوذ الهيئة تجاه أصحاب النفوذ 

 العقوبات 


