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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 الفساد  من   والتوقي  للحوكمة  عامة  إدارة  بإحداث  يتعلق 2020  أوت   27  في   مؤرخ  2020  لسنة   604  عدد  حكومي   أمر
 مشموالتها  وضبط الحكومة برئاسة

 الحكومة،  رئيس إن

 الفساد،  ومكافحة  والحوكمة  العمومية  بالوظيفة  المكلّف الحكومة رئيس  لدى  الدولة  وزير من باقتراح

 منه،  92  الفصل  وخاصة  الدستور على االطالع  بعد

 الفساد،  ومكافحة  الرشيدة الحوكمة  بهيئة المتعلق 2017 أوت  24 في  المؤرخ  2017 لسنة 59 عدد  األساسي القانون وعلى

  والجماعات  الدولة  ألعوان  العام  األساسي  النظام   بضبط  المتعلق 1983 مبرديس  12  في  المؤرخ  1983  لسنة   112  عدد  القانون  وعلى
 اإلدارية،  الصبغة ذات   العمومية والمؤسسات   المحلية

 ،2011 سبتمبر  23 في  المؤرخ  2011 لسنة  89 عدد المرسوم  منها وخاصة  وتممته  نقحته التي  النصوص جميع وعلى

 الفساد، بمكافحة المتعلق  2011 نوفمبر 14 في  المؤرخ  2011 لسنة  120 عدد  اإلطاري المرسوم وعلى

  من   92ل  الفص   ألحكام  طبقا  العليا  المدنية  الوظائف  بضبط  المتعلق 2015 أوت  17  في  المؤرخ  2015  لسنة  33  عدد  القانون  وعلى
 الدستور،

 األول، الوزير وظائف  وضبط  أولى وزارة بإحداث  المتعلق 1969 نوفمبر 7 في  المؤرخ  1969 لسنة  400 عدد األمر  وعلى

  التي   النصوص  جميع  وعلى  األولى  الوزارة  مصالح  بتنظيم  المتعلق  1970  أفريل  11  في  المؤرخ  1970  لسنة   118  عدد  األمر  وعلى
 ، 1987 ديسمبر 5 في  المؤرخ 1987 لسنة 1311 عدد  األمر  منها وخاصة تممته أو  نقحته

 األولى،  الوزارة  مصالح تنظيم بإعادة المتعلق 1971 أفريل  10 في  المؤرخ  1971 لسنة  133 عدد األمر  وعلى

 األولى، بالوزارة  هياكل  بإحداث المتعلّق 2002 سبتمبر 30 في المؤرخ  2002 لسنة  2131 عدد األمر  وعلى

  واإلعفاء   المركزية  باإلدارة  الوظيفية  الخطط   إسناد   نظام   بضبط   المتعلّق  2006  أفريل   24  في  المؤرخ  2006  لسنة  1245  عدد  األمر   وعلى
 منها، 

 مشموالتها، وضبط  الحوكمة خاليا  بإحداث المتعلّق 2016  أوت 12 في  المؤرخ 2016 لسنة 1158 عدد الحكومي  األمر  وعلى

 وأعضائها، الحكومة  رئيس  بتسمية المتعلّق فيفري   في  27 في  المؤرخ  2020 لسنة  19 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

  الحكومة   رئيس   لدى   الدولة   وزير  مشموالت   بضبط   المتعلّق   2020  أفريل   28  في  المؤرخ   2020  لسنة  167  عدد   الحكومي   األمر   وعلى
  الحكومة   رئيس  صالحيات ض  بع  وبتفويض  بالنظر   إليه  الراجعة   والمؤسسة  والهياكل الفساد  ومكافحة  والحوكمة  العمومية   بالوظيفة  المكلف

   له،

 الحكومة،  رئيس  استقالة  بقبول  المتعلق 2020 جويلية  15 في  المؤرخ  2020 لسنة  68 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 المالية،  وزير رأي  وعلى

 اإلدارية،  المحكمة رأي  وعلى

 .الوزراء مجلس  مداولة  وبعد

 :نصه اآلتي الحكومي  األمر  يصدر
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  الحوكمة   مجال   في   العامة   السياسة   تصور   في   المساهمة   تتولى   الفساد  من   والتوقي   للحوكمة   عامة   إدارة   الحكومة   برئاسة   تحدث   ـ  األول   فصل ال
 .الحوكمة   خاليا أنشطة  ومتابعة وتقييمها تنفيذها ومتابعة الفساد  ومكافحة الرشيدة

 :من الفساد  من والتوقي   للحوكمة العامة اإلدارة تتكون ـ 2 الفصل

 الفساد،  من التوقي  وحدة  −

 الحوكمة،  خاليا متابعة وحدة  −

 .التعاون وبرامج  والتخطيط  الدراسات وحدة  −

  الجاري   للتراتيب  طبقا مركزية  إدارة   عام  مدير   وامتيازات  بخطة   إطار  الفساد  من   والتوقي  للحوكمة   العامة  اإلدارة   تسيير  يتولى   ـ  3  الفصل
  المركزية   باإلدارة   الوظيفية  الخطط  إحدى   لهم   تسند  أن   يمكن  إطارات  للحوكمة   العامة   اإلدارة   على  المشرف   اإلطار   ويساعد  العمل  بها

 .العمل بها الجاري  بالتراتيب عليها المنصوص

 :بـ خاصة  الفساد من التوقي  وحدة   تكلّف ـ 4 الفصل

 المختصة،  الهياكل مع بالتنسيق يحدد عام  إلطار طبقا  لمكافحته  مالئمة ونظم  الفساد لمنع  توجيهية مبادئ  وضع في المساهمة −

 المعنية،  الجهات مع  بالتنسيق الفساد لمكافحة  الوطنية االستراتيجية  تنفيذ على السهر −

  بالتنسيق   وذلك   والخاص  العام   بالقطاعين  الفساد   تفشي   على  تشجع   أن   شأنها من  التي   الممارسات   من بالحد   الكفيلة   اآلليات   اقتراح  −
 المعنية  والخاصة العمومية والهياكل الهيئات  مختلف مع

 .المعنية الهياكل  مع بالتنسيق الفساد بشبهات  المتعلقة العرائض متابعة −

 :بـ خاصة  الحوكمة خاليا  متابعة وحدة   تكلّف ـ 5 الفصل

 بها، الواردة المعطيات  ستغالل وا  دورية بصفة تعدها التي التقارير وتلقي وتقييمه  الحوكمة خاليا  نشاط متابعة −

 الحوكمة، خاليا مع باالشتراك تنفيذها ومتابعة  الفساد من للتوقي  قطاعية   برامج رتصو  في المساهمة −

 واجبات تحدد  سلوك نات مدو اعتماد في  عمومي مرفق  بتسيير المكلّفين واألشخاص العمومية  الهياكل مساندة −

 وحقوقهم، مستخدميها −

 .ومكافحته  الفساد  من بالتوقي  المتعلقة والدولية  الوطنية  والمعايير  النظم اعتماد في  المعنية الهياكل مرافقة  −

 :بـ خاصة التعاون وبرامج والتخطيط   الدراسات وحدة  تكلّف  ـ 6 الفصل

 في   الرأي   وإبداء  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية   الرشيدة   بالحوكمة  العالقة  ذات   والترتيبية  التشريعية  النصوص  مشاريع  اقتراح −
 المجال،  في  عليها المعروضة النصوص

 الفساد،  ومكافحة  الرشيدة الحوكمة مجال  في  للدولة العامة  السياسة  تصور في المساهمة −

 المشترك،  االهتمام ذات المجاالت كل  في  الفساد  ومكافحة   الرشيدة الحوكمة هيئة مع التنسيق −

 واستغاللها، الفساد من والوقاية  الحوكمة  مجال  في  ية لووالد  ةالوطني  شرات  المؤ متابعة −

 الفساد،  من والوقاية   الرشيدة الحوكمة مجال  في  ةولي والد يةالوطن  والممارسات  والمواصفات  للمعايير بالنسبة  يقظة نظام إرساء −

  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة   بمجاالت  يتعلق  ما  كل  في  والدولية  األممية والهياكل   المنظمات  مع  التعاون  برامج  وتطوير  متابعة −
 منه،  والوقاية 

  وإعداد  وتوصيات  قرارات  من  عنها  يصدر  وما  الفني  الطابع  ذات  والدولية اإلقليمية  والهيئات  المنظمات  وأنشطة  برامج  متابعة −
 المختصة،  الهياكل مع بالتعاون واألنشطة  البرامج هذه من لالستفادة العمل خطط

 عليها، المصادق  والثنائية واإلقليمية   الدولية االتفاقيات إطار في  النظيرة  الحكومية والهيئات اإلدارات  مع والتنسيق التعاون −

 اختصاصها،  مجال في  تندرج التي  والبحوث  بالدراسات القيام −

 .ومكافحته الفساد من والتوقي الحوكمة  مجال  في للتكوين برامج إعداد  في المساهمة −

  الذي   الحكومي األمر  هذا  بتنفيذ  مكلّف  الفساد  ومكافحة  والحوكمة  العمومية بالوظيفة   المكلف  الحكومة  رئيس   لدى   الدولة   وزير  ـ  7  الفصل
 .التونسية للجمهورية  الرسمي بالرائد ينشر

 . 2020 أوت  27 في  تونس 


