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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 الفساد  ومكافحة  الحوكمة إرساء مجال في وتنسيقه الدولة مجهود بدعم يتعلق 002/ 2021 عدد قانون مقترح

 

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العام وتعمل على منع الفساد وعلى دعم وتنسيق المجهود الوطني في مجال    –  الفصل األول

الحوكمة ومكافحة الفساد، وللغرض يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون توجيهي اإلقرار استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة  

بثق عنها خطط تنفيذية سنوية. كما يضبط هذا القانون التوجيهي األهداف االستراتيجية الكبرى  ومكافحة الفساد تغطي مدة خمس سنوات تن 

 والوسائل المستمرة لكامل المدة المستوجبة وااللتزامات المحمولة على كافة المتدخلين. 

تتولى اللجنة البرلمانية المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب في    –   2الفصل  

إطار تشاركي جامع إعداد مشروع االستراتيجية الخماسية وخططها التنفيذية السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وللغرض تحدث تنسيقية  

 مختلف السلط والوزارات والهياكل والهيئات والمنظمات الوطنية المعنية.  وطنية تضمن تمثيلية 

يتم بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب، وباقتراح من اللجنة المعنية، وضع األطر التنظيمية ألعمال    –   3الفصل  

 حل اإلعداد والمتابعة والتقييم.  التنسيقة الوطنية وضبط صيغ وآليات تشريك واستشارة مختلف األطراف المعنية في مرا

تتولى التنسيقية الوطنية وضع مشروع االستراتيجية الوطنية الخماسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تتولى وضع    –   4فصل  ال

ساس المؤشرات الموضوعية  الخطط السنوية التنفيذية لهذه االستراتيجية وتقييم مجهود مختلف الهياكل المعنية في تنفيذ كافة عناصرها على أ

  .المضبوطة للغرض. ولغاية اإلعداد والمتابعة والتقييم، تتفرع عن التنسيقية الوطنية لجان فرعية متخصصة

 تضبط تركيبة التنسيقية الوطنية وهيكلتها بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب.   – 5فصل ال

العمومية والهيئات المختصة والمنظمات الوطنية ومن أعضاء بصفتهم من بين  وتتكون من أعضاء ممثلين عن السلط والوزارات والهياكل 

المختصة وممثل رئاسة   البرلمانية  اللجنة  الوطنية رئيس  للتنسيقية  المشتركة  القيادة  المجال. يضم مكتب  المختصة في  الوطنية  الكفاءات 

 ة العليا للرقابة اإلدارية والمالية.  الحكومة ورئيس الهيئة المستقلة المكلفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئ 

 ويجتمع المكتب بصفة منتظمة كل شهر على األقل لمتابعة مختلف مراحل إعداد وتنفيذ االستراتيجية الخماسية وتقييمها.  

 بهدف إنجاز مهامها، تحدث لدى التنسيقية الوطنية الهياكل التالية:   – 6الفصل 

ل التحضيرية لصياغة مشروع االستراتيجية الخماسية، في اآلجال التي يضبطها مكتب القيادة المشتركة،  تعهد لها مهمة األعما  :لجنة تنفيذية 

عرضه على التنسيقية الوطنية لمناقشته وتعديله والموافقة عليه في    وتتولى إحالة المشروع على مكتب القيادة المشتركة الذي يتولى بدوره 

 . العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة بمقتضى قانون توجيهيالصيغة النهائية التي تعرض على الجلسة 

 وتتولى اللجنة التنفيذية القيام باألعمال التمهيدية لتسهيل متابعة إنجاز االستراتيجية الخماسية من قبل التنسيقية الوطنية.  

تب القيادة المشتركة، وتساعد التنسيقية تتكون من خبراء محايدين من غير أعضاء التنسيقية الوطنية تعمل تحت إشراف مك  : لجنة فتية

تعديالت  الوطنية على دراسة وتقييم االستراتيجية الخماسية التي تعرض عليها من قبل اللجنة التنفيذية، وتقترح على التنسيقية الوطنية إدخال ال

 شتركة.  الضرورية على مشروع االستراتيجية الخماسية، وذلك في اآلجال التي يضبطها مكتب القيادة الم

 كما تتولي اللجنة الفنية إبداء الرأي بخصوص التقييم الذاتي الذي تنجزه اللجنة التنفيذية بغاية عرضه على التنسيقية الوطنية.  

 تتولى إنجاز تقيم سنوي لمدي تقدم تنفيذ عناصر االستراتيجية الخماسية وعرضه على مكتب القيادة المشتركة. : لجنة متابعة وتقييم

  .الوطنية أن توسع تركيبتها وفقا لما تتناوله من مسائل أو قطاعات  للتنسيقية – 7الفصل 

 للتنسيقية الوطنية إحداث لجان فرعية وفرق عمل متخصصة من أعضائها حسب الحاجة.  – 8الفصل 

ني في المجال في مختلف  تضبط التنسيقية الوطنية الصيغ واآلليات التي تراها مناسبة لضمان مشاركة مكونات المجتمع المد  –   9الفصل  

 مراحل مسار اإلعداد والمتابعة والتقييم.

  :يمكن للتنسيقية الوطنية االستعانة بهيكل إسناد تقني يتم اختياره للقيام بما يلي – 10فصل ال

 لمساعدة على تصور وبلورة مقترحات قابلة لإلنجاز وإدماجها ضمن عناصر االستراتيجية.  ا −

 المحددة.   باالستراتيجية لدى القطاعات المعنية وحشد الدعم لمساعدتها على تملك مختلف األهداف التعريف  −

 المساعدة ودعم األنشطة الميدانية لتحقيق األهداف المرسومة.   −

 ، الجاريةعناصر االستراتيجية مع البرامج القائمة واالصالحات   وتکامل  إدماجخلق وسائل وآليات  −

  .ستراتيجية من قبل القطاعات المعنية وتقديم تقرير دوري في الغرض تقييم تنفيذ اال −
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة 

www.legislation-securite.tn  

  :تحدث لدى التنسيقية الوطنية كتابة قارة، تتولى خاصة  – 11لفصل ا

 تأمين التنظيم المادي واللوجستي للجلسات وإعداد الوثائق التي تعرض على األعضاء.   −

  .إعداد محاضر تأليفية للجلسات  −

ويتم   − الوثائق.  الوطنية  حفظ  التنسيقية  أشغال  تنسيق  بمهام  عام  منسق  تكليف  الشعب  نواب  مجلس  رئيس  من  قرار  بمقتضى 

  .واإلشراف اإلداري على الكتابة القارة. كما يقوم بكل المهام التي يكلف بها لحسن سير أشغال التنسيقية الوطنية

ة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجالي الحوكمة  للتنسيقية الوطنية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العام  –   12لفصل  ا

 ومكافحة الفساد، دون أن يكون لهم حق التصويت 

تجتمع التنسيقية الوطنية دوريا بدعوة من رئيسها مرتين على األقل كل شهر، ولها أيضا أن تجتمع في أي وقت بدعوة من    – 13الفصل   

ة، وال يكون اجتماعها صحيحا إال بحضور نصف أعضائها على األقل أو بمن حضر بعد  رئيسها أو من ثلث أعضائها كلما اقتضت الحاج 

 ساعة على أقصى تقدير من موعد االجتماع.  

أيام عمل، ويستثنى من ذلك جدول أعمال الجلسات    5تتولى الكتابة القارة التنسيقية الوطنية إرسال جدول أعمال الجلسات إلى األعضاء قبل  

 ستعجلة.  االستثنائية أو الم

 تضبط التنسيقية الوطنية روزنامة عملها. ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديالت عليها وفقا لتقدم األشغال وتقييمها له.  – 14لفصل ا

 تتخذ التنسيقية الوطنية قراراتها بالتوافق، وإن تعذر بأغلبية أعضائها الحاضرين.  – 15الفصل 

تعد التنسيقية الوطنية تقارير دورية حول نشاطها. كما تعد تقارير مرحلية حول تقدم أعمالها وبمناسبة متابعتها وتقييمها   –   16الفصل  

 للتنفيذ. وتقدم التوصيات في الغرض.  

أنظار رئاسة    –   17الفصل   الشعب على  نواب  لمجلس  العامة  الجلسة  قبل عرضه على مصادقة  الخماسية  االستراتيجية  يحال مشروع 

اء  الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس األعلى للقضاء إلبداء الرأي وتقديم االقتراحات في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ اإلحالة. وبانقض

   ضمنيا. األجل، يعد عدم الرد قبوال 

تدرج صلب مشاريع قوانين المالية االعتمادات الضرورية لتمويل االستراتيجية الخماسية في جميع مراحل االعداد والتنفيذ   –  18الفصل  

   .والمتابعة والتقييم


