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 مرشوع القانون الأسايس املتعلق بضبط

 أأسس العداةل الانتقالية وجمال اختصاصها

  

 في أسس العدالة االنتقالية  : األول لعنوانا                  
 

 الانتقالية العدالة في تعريف: ألاول  الباب
 

آلاليات والوسائل املعتمدة  من مسار متكامل العدالة الانتقالية على معنى هذا القانون هي :الفصل ألاول 

وجبر ضرر الضحايا  هامحاسبة املسؤولين عنو  تهاكشف حقيقماض ي انتهاكات حقوق إلانسان بلفهم ومعالجة 

 ضمانات عدم التكرار  يرس يورّد الاعتبار لهم بما يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها و 

 .نسانديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الا نظاملى إوالانتقال من حالة الاستبداد 
 

  في الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة: الباب الثاني
 

 

حماية املعطيات دون املساس ب يكفله القانون لكل املواطنينحق  الانتهاكات معرفة حقيقة :2الفصل

 .تهمكرامو مصلحة ة مراعا و  الشخصية

حقوق الانسان صادر حق من كل اعتداء جسيم أو ممنهج على هو نتهاع على معنى هذا القانون الا  :3الفصل

ولو لم تكن لهم الصفة أو الصالحية تحت حمايتها  او عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تتصرف باسمها 

كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم به مجموعات  التي تخول لهم ذلك

  .منظمة

 الاستبدادهو جملة الوسائل وإلاجراءات وألابحاث املعتمدة لفك منظومة  الكشف عن الحقيقة :4الفصل

واملالبسات املحيطة بها والنتائج ومصدرها ها وظروفها أسبابمعرفة و  هاوضبط الانتهاكاتبتحديد كل  وذلك

وهوية  هاوأماكن وجودالضحايا ري معرفة مصير سالق والاختفاءوفي حاالت الوفاة والفقدان  ،املترتبة عنها

 .واملسؤولين عنها مرتكبي هذه ألافعال

 

 الجمهورية التونسية
 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

 اللجنة الفنية لإلشراف على الحوار الوطني 

 حول العدالة االنتقالية
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والفئات  النساء وألاطفال وقع الانتهاكات علىالحقيقة خصوصية  عن كشفالعند  الاعتبار ويؤخذ بعين 

 .الهشة

ألاجيال املتعاقبة من التونسيات والتونسيين وهو واجب محمول حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل  :5الفصل

 .تخليد ذكرى الضحاياو ستخال  العبر التابعة لها او تحت اشرافها ال  وكل املؤسساتعلى الدولة 

 

 في املساءلة واملحاسبة: الثالث الباب
 

هي مجموع آلاليات التي تحول دون إلافالت من العقاب أو التفص ي من املحاسبة و  املساءلة:6الفصل

 .املسؤولية

غيرها حسب التشاريع الجاري بها أو املحاسبة من اختصا  الهيئات والسلطات القضائية و  املساءلة :7الفصل

 .العمل

يعهد لها النظر في  في التتبع والتحقيق واملحاكمة تحدث صلب املحاكم العدلية دوائر متخصصة :8الفصل

 :صادق عليها وخاصة منهاطبقا لالتفاقيات الدولية املالقضايا املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق إلانسان 

 ، القتل -

 الجنس ي، العنف أشكال من شكل وأي الاغتصاب -

  ، التعذيب -

 ،القسري  الاختفاء -

 . دون توفر ضمانات املحاكمات العادلةإلاعدام  -

 يلغى العملو  ال تسقط الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات املذكورة بالفصل السابق بمرور الزمن : 9الفصل

املتعلق بتنقيح   1066 أكتوبر 11املؤرخ في  1066لسنة  601املرسوم عدد من  5بالفقرة الرابعة من الفصل 

 .وإتمام املجلة الجزائية ومجلة إلاجراءات الجزائية

 .ويطبق هذا الفصل بأثر رجعي

  في جبر الضرر ورّد الاعتبار: الباب الرابع

و أجراء تعرضه النتهاع على معنى هذا القانون سواء كان فردا  كل من لحقه ضرر هو الضحية  :01الفصل

 .أو شخصا معنويا جماعة

وكل شخص على معنى قواعد القانون العام قرابتهم بالضحية لسرة الذين لحقهم ضرر فراد ألا أويعد ضحية 

 .و ملنع تعرضه لالنتهاعأثناء تدخله ملساعدة الضحية أحصل له ضرر 

  .قصاء املمنهجو إلاأويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش 

شكال الجبر الكافي أر يتوف مسؤولة علىجبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون و الدولة  :00الفصل

 .والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاع ووضعية كل ضحية
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املادي ورد الاعتبار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل و وي املعن جبر الضرر نظام يقوم على التعويض:01الفصل

واملعوقين و جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء وألاطفال أن يكون فرديا أوإلادماج ويمكن 

 .وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة

من الضحايا وخاصة كبار السن  ى ذلكلإتوفر الدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي ملن يحتاج  :03الفصل

و ات أوذوي الاحتياجات الخاصة واملرض ى والفئات الهشة دون انتظار صدور القرار واملعوقين والنساء وألاطفال 

 .حكام املتعلقة بجبر الضرر ألا 

بمجانية التقاض ي وتحمل املصاريف  على معنى هذا القانون حقوق إلانسان  اتيتمتع ضحايا انتهاك :04الفصل

والقانون املتعلق باإلعانة القضائية أمام املحكمة إلادارية  وفق القانون املتعلق باإلعانة العدلية  على الدولة

 .ووفقا للنصو  املنظمة للتسخير في املادة الجزائية

 في إصالح املؤسسات: الخامس بابال

بشكل ومعالجتها لى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد إصالح املؤسسات عملية تهدف إ :05فصلال

 .نسان وإرساء دولة القانون واحترام حقوق إلا يضمن عدم تكرار الانتهاكات

 ثبتت نمم مؤسسات الدولة ومرافقهاالتشريعات وغربلة  مراجعةخاصة صالح املؤسسات إويقتض ي 

 .عوانهاأتأهيل هيكلتها الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة  في مسؤوليته

  في املصالحة: السادس بابال

وبناء دولة القانون الاجتماعي  السلمو  العدالة املصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيقتهدف  :06الفصل

إلافالت من العقاب وعدم محاسبة املسؤولين عن  تعنيوال  ،وإعادة ثقة املواطن في مؤسسات الدولة

 .على معنى هذا القانون  الجسيمة لحقوق الانسان الانتهاكات

 

 الكرامةوالحقيقة  هيئة في :الثاني العنوان

 أحكام عامة:الباب ألاول 

 ليها فيإويشار  " والكرامة لحقيقة اهيئة  " سّمىمستقلة، ت علياتحدث بمقتض ى هذا القانون هيئة  :07الفصل

 مقّرها تونس العاصمةيكون  وإلاداري تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي  ،"الهيئة" بـ هذا القانون 

 ،ن تعقد جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهوريةأويمكن 

 .إلى أي مكان آخر داخل تراب الجمهورية لذلك تحويل مقرها إذا دعت الضرورة هامكن ليكما 

حين صدور هذا لى إ 6555 جانفي سنةمن شهر  ول ألا  من يغطي عمل الهيئة الفترة املمتدة :08الفصل

 .القانون 

قابلة للتمديد  انطالق عملها وهذه املدةسنوات بداية من تاريخ  ربعأبحّددت مّدة عمل الهيئة  :09الفصل

  قرار بملدة سنة مرة واحدة 
ّ
 .شهر من نهاية مدة عملهاأقبل ثالثة  لى املجلس النيابيإ يرفعالهيئة  ل منمعل
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 الهيئة تركيبة في : نيالثا الباب
 

 .ال تقل نسبة أي من الجنسين عن الثلثأعلى ضوا ععشر  خمسةتتركب الهيئة من  : 11الفصل

 .سيس ي من بين الشخصيات املعروفة بحيادها ونزاهتها وكفاءتهاأمن قبل املجلس الوطني الت اختيارهميقع 

 :عضاء الهيئة وجوباأيكون من بين  :10الفصل

،ترشحهم ممثالن عن الجمعيات املدافعة عن حقوق الانسانو  الضحاياجمعيات ممثالن عن  •

 .جمعياتهم

الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية  الترشحات الفردية فيمن  عضاءويختار بقية ألا 

 .كالقانون و العلوم الاجتماعية وإلانسانية والطب وألارشيف وإلاعالم والاتصال

 :يشترط للترشح لعضوية الهيئة :11الفصل

 ،الجنسية التونسية 

 ن سنة،يعن خمسة وثالث و املترشحةأاملترشح  أن ال يقل سن 

 والاستقاللية والحياد والنزاهة، الكفاءة 

 ،الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف 

  أو العزل ألي سبب مخل بالشرفالاحتيالي عدم سبق التفليس. 

 :يحجر على املترشح لعضوية الهيئة :13الفصل

 ،أن يكون نائبا في املجلس الوطني التأسيس ي •

 ،سياس يكون له مسؤولية في حزب تن أ •

د منصبا  قد يكون  أن •
ّ
شهر  ول من ألا في الفترة املمتدة بين  ةالحكوم صلب أو مسؤوليةنيابيا تقل

  ،نشاء الهيئةإ تاريخ و 6555 جانفي سنة

د خطة وال أو كاتبا عاما للوالية أو معتمدا أوال قد  أن يكون  •
ّ
أو أي منصب  أو عمدة، اأو معتمد تقل

 جوانشهر   من ول ألا تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية خالل الفترة املمتدة بين 

 ،نشاء الهيئةإتاريخ  و  6555 سنة 

 ،املنحل التجمع الدستوري الديمقراطيفي تحّمل مسؤولية حزبية  قد يكون  أن •

 .1062لالنتخابات الرئاسية لسنة  قصد الترشح السابق من ثبتت مناشدته للرئيسم  يكون  •

 .وتنشر  قائمة في املترشحات واملترشحين على املوقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيس ي

ورؤساء الكتل بالتوافق  تختار لجنة تتركب من رئيس املجلس الوطني التأسيس ي أو من ينوبه  :14الفصل

 .أعضاء الهيئة من بين الترشحات املقدمة إلى مكتب رئاسة املجلس
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 .الحاضرينعضاء ألا بأغلبية مع قائمة تكميلية يصادق عليهما  وترفع القائمة املتوافق عليها

وإذا تعذر التوافق تختار اللجنة قائمة تتضمن ضعف عدد أعضاء الهيئة بحسب الاختصاصات املحددة 

 .بأغلبية الثلثين تعرض على الجلسة العامة للتصويت عليهامن هذا القانون  10بالفصل 

التصويت على القائمة املحالة عليها من اللجنة بأغلبية  التأسيس يللمجلس الوطني وتتولى الجلسة العامة 

الحاصلين على أكثر ألاصوات مع احترام املترشحين من بين الحاضرين ويتم اختيار أعضاء الهيئة الاعضاء 

  .من هذا القانون  10فصل الباملقتضيات الواردة 

 .وتشكل قائمة تكميلية من املترشحين املتبقين الحاصلين على أكثر ألاصوات

يعفى و   يرفق  مطلب الترشح وجوبا بتصريح على الشرف بصحة املعلومات املقدمة من املترشح :15الفصل

 .في حالة ثبوت تقديم معطيات خاطئة من عضوية الهيئة

 في وذلك من هذا القانون  12بالفصل ليها إاللجنة املشار  مامأ املترشحين أحد على الاعتراض يجوز  :16الفصل

حالتها على الجلسة العامة إباملوقع الرسمي للمجلس وقبل  عالن عن القائمةإلا  تاريخ من سبوعأ غضون 

 .للتصويت عليها

رشح ـتامل تعويض يتم الاعتراض قبول  صورة وفيسبوع من تاريخ الاعتراض أجل أبت اللجنة في الاعتراضات في تو 

 .ملقتضيات هذا القانون  اطبق الهيئة لعضوية املترشحين بقية بين من عليه املعترض

 من وجه بأي و الطعنأ املراجعة تقبل وال نهائية الصورة هذه في الاعتراضات بخصو  اللجنة قرارات تكون 

 .هو وجال

 مصالح على القائمة حالةإ تاريخ من يوما عشر خمسة قصاهأ جلأ في بأمر الهيئة عضاءأ تسمية تتّم  :17الفصل

 .الحكومة رئاسة

عضاء بالتوافق يختار ألا  من تاريخ صدوره يوما عشر خمسة قصاهأ جلأ في لالجتماع دعوتهم مرألا  هذا ويتضمن

يترأسها اكبر الاعضاء سنا   في الجلسة الاولى عضاءل املطلقة لغلبية األ ن تعذر فبإو ين ونائب بينهم رئيسا للهيئة

 .ويساعده اصغرهم وصغراهم

 :اليمين التالية مباشرتهم ملهامهميؤّدي رئيس الهيئة وأعضاؤها  قبل  :18الفصل

دون تمييز على أّي أساس من الجنس، أو  أن أقوم بمهامي بحياد وإخال  وأمانة وشرف،العظيم أقسم باهلل 

وباحترام كرامة  وأن ألتزم بعدم إفشاء السّر املنهي الجهة أو  الانتماءاللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو 

 ". جلها الهيئةأت من ئالضحايا وباألهداف التي انش

 .ؤّدى اليمين أمام رئيس الجمهوريةتو 
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وال يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وأي  عمالهمأا ملمارسة تام اتفرغها ؤ رئيس الهيئة وأعضا يتفرغ :19الفصل

 .و تمثيليةأو خطة نيابية أمنصب 

للقيام و أعضائها بصفة فردية رخصة إللقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصه أل ن تمنح أويمكن للهيئة 

 .و حيادهأن ال يمس بكرامة العضو أنه أو نشاط من شأبمهام 

 .مرأمنحا تحدد بو جورا أعضاء الهيئة أويتقاض ى 

 :خالل مدة عملهم بالهيئة الهيئة وأعضائهايحجر على رئيس  :31الفصل

 ،من هذا القانون  15 مراعاة الاستثناء الوارد بالفصل معأي نشاط منهي بمقابل  يتعاط -

 ،صفتهم في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية استعمال -

 .وفقا لنظامها الداخلي في حالة مخالفة أحكام هذا الفصلمناسبة ويمكن للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها 

نظامها  فييحدد تنظيمه وطرق تسييره  ،سلطتها املباشرةيخضع ل اتنفيذي اجهاز تنش ئ الهيئة  :30الفصل

 .للجمهورية التونسية وينشر بالرائد الرسمي الداخلي

ولجان  جهويةدارية واملالية ومن مكاتب مركزية تتولى الشؤون إلا  مصالحيتكون الجهاز التنفيذي من 

 . وتخضع إلشرافها املباشر هافي املواضيع التي تندرج ضمن مشموالتتحدثها الهيئة متخصصة 

تتوفر فيهم  نأعلى لحاق إمن ذوي الخبرة والاختصا  بواسطة التعاقد أو طلب بأشخا  ن تستعين أللهيئة 

 .من هذا القانون  12و  11الشروط الواردة بالفصلين 

ينشر بالرائد الرسمي قتضيات نظامها الداخلي ملطبقا تّم تسمية أعضاء الجهاز التنفيذي بقرار من الهيئة يو 

 .للجمهورية التونسية

 املحمولة على أعضاء الهيئة وأعوانها الواجبات: الباب الثالث
 

عمال الهيئة أو نشرها خارج أفشاء إالسر املنهي ويحجر عليهم باملحافظة على ألاعضاء يلتزم  :31الفصل

 .التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها

 .عاملين معهاتويسري هذا التحجير على ألاعوان وامل

بالهيئة املحافظة على سرية كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو  عون كما يتعين على كل عضو أو 

 .شهادات أو معلومات أو مواد حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة

الع عليها  ة أوئعلى املؤيدات والوثائق التي بحوزة الهي الحصول  يحقوال 
ّ
من قبل املعنيين بها إال إلاط

 .منهاإذن ال بمقتض ى إخرى ال يكون ذلك ألا  واملؤاخذين بموجبها وفي الحاالت
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 :يتعّين على كّل عضو بالهيئة إعالم رئيسها بـ :33الفصل

 ،سنوات من تسميته بهذه الهيئة ثالثاملهام التي باشرها قبل  -

 .سنوات من تسميته بهذه الهيئة ثالثكل نيابة باشرها لدى شخص ماّدي أو معنوي قبل  -

على كل أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وقبل  يتعين :34الفصل

 .مباشرتهم ملهامهم في الهيئة

 . دائرة املحاسبات لىإويقدم  ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة

 .اعتبارهانه املّس من أأو سلوع من ش تصرفأن يتجّنبوا كّل  أعوانهايجب على أعضاء الهيئة و  :35الفصل

ق  نشاطأعضائها من أجل جناية أو جنحة أو من أجل  أحدأو ال يمكن تتّبع رئيس الهيئة :36الفصل
ّ
تتعل

 .ن ترخص الهيئة في ذلكأدون  عمالهم صلب الهيئة أو تتّصل بممارسة مهامهمأب

 .تعلم الهيئة فورا بذلك حالةه الذز القبض على العضو املعني وفي هغير أنه في حالة التلّبس بالجريمة يجو 

من املجلة  21حكام الفصل أدارية على معنى إملين معها سلطة ايعتبر أعضاء الهيئة وأعوانها والع :37الفصل

حماية من كّل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم وعلى الدولة ان توفر لهم الجزائية 

 .او بعد انتهاء مهامهم نوعها كان مهما بمناسبتها أو ملهامهم بالهيئة

حدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب بالعقوبات أويعتبر الاعتداء على  

 .املنصو  عليها باملجلة الجزائية

بضبط املتعلق  6525وت أ 5املؤرخ في  6525لسنة  82القانون عدد ة إلى ئيخضع أعوان الهي :38الفصل

ألاساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات النظام 

 .التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا

 .طوال مّدة عمل الهيئة مهامهميستمّر رئيس الهيئة وأعضاؤها في أداء  : 39الفصل

 .رئيسهاإلى  كتابيا استقالتهيحّق لكّل عضو من أعضاء الهيئة تقديم 

التغيب دون عذر غلبية الثلثين في صورة أب هاعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عنإيمكن 

 من اعتبار أو ارتكاب فعل يمّس  ثبوت العجز و أعن جلسات الهيئة و ست مرات متقطعة أمرات متتالية  ثالث

 .بالواجبات املهنية املحمولة عليه بموجب هذا القانون الخطير خالل و إلا أالهيئة 

قائمة ال أو وفاة عضو من أعضاء الهيئة يتّم اختيار عضو آخر مكانه من عفاءفي حالة الاستقالة أو إلا 

 .التكميلية
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رئيس من بين أعضائها وفقا تعيين حين لى إالرئاسة،في حالة شغور منصب رئيس الهيئة، يتولى نائبه مهام 

 .من هذا  القانون  18 لفصبالاملنصو  عليها  جراءاتل ل

 في مهام وصالحيات الهيئة:  رابعالباب ال
 

تمارس الهيئة مهامها وصالحياتها بحيادية واستقاللية تامة وفقا للحكام و املبادئ الواردة  : 41الفصل

 .بالعنوان ألاول من هذا القانون 

 .التأثير على قراراتها وال يحق ألي كان التدخل في أعمالها أو

 .تعتمد الهيئة مقاربة تشاركية وتشاورية في عملها

ل في كشف الحقيقة، للهيئة ممارسة املهام والاختصاصات التالية :40 الفصل
ّ
 :لتحقيق هدفها املتمث

 .النفاذ إلى ألارشيف العمومي والخا  •

مع  التحقيق في كل الانتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل وآلاليات التي تراها الزمة •

 ضمان حقوق الدفاع،

 ،الاستماع  إلى ضحايا الانتهاكات وتلقي شكاواهم •

البحث في حاالت الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبالغات والشكاوى التي ستقّدم إليها  •

 ،يد مصير الضحاياوتحد

تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون  •

 ،وتوضيح أسبابها واقتراح املعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبال

 .وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بياناتوإحصائها جمع املعطيات ورصد الانتهاكات  •

 : الهيئة تتولى  :41الفصل

 الانتهاكات، ضحايا ضرر  لجبر وجماعي فردي شامل برنامج وضع -

 الانتهاكات، لضحايا موحد سجل إعداد -

 موضوعية قواعد اساس على القانون  هذا ألحكام طبقا الانتهاكات ضحايا لتعويض الالزمة املعايير ضبط -

 صرفها، طرق وتحديد  الضحايا وكرامة والشفافية إلانصاف ومبادئ

 من اتخاذه تم ما كل مع مراعاة لفائدتهم ألاضرار جبر قرارات انتهاكات واتخاذ الضحايا من تعرض له بما إلاقرار -

 الضحايا، لفائدة سابقة أو قضائية إدارية وإجراءات قرارات

 . للضحايا وقتية و عاجلة إحاطة وتعويض إجراءات اتخاذ -
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 الاعتبار ورد الكرامة صندوق  عليه يطلق صندوق خا  يحدث التعويض قرارات تنفيذ لغرض :43الفصل

 .الاستبداد لضحايا

 .الضرر  جبر برامج لتنفيذ أخرى  إجراءات الهيئة وتقترح

 لحقوق  جسيمة انتهاكات ارتكاب لها فيها يثبت التي امللفات العمومية النيابة إلى الهيئة تحيل :44الفصل

 .القضائية السلطة قبل من الحقا اتخاذها يتم التي الاجراءات بكل اعالمها ويتم الانسان

 .وال تعارض امللفات الواقع إحالتها بمبدإ اتصال القضاء

    :صياغة الهيئة تتولى :45الفصل

 وإلاعالمية والقضائية وألامنية والاقتصادية وإلادارية السياسية باإلصالحات املتعلقة والاقتراحات التوصيات ـ

 وسوء إلانسان حقوق  وانتهاع والاستبداد القمع إلى العودة لتجنب تراها التي وغيرها إلادارة وغربلة والتربوية

 العام، املال في التصرف

 النساء حقوق  وبالخصو  ألافراد حقوق  وحماية الوطنية املصالحة على للتشجيع اتخاذها يمكن التي التدابير ـ

 ألاطفال،

 .القانون  دولة بناء في وتساهم الديمقراطي البناء تعّزز  التي وإلاجراءات واملقترحات التوصيات -

 لها يمكن كما الانتهاكات لضحايا الوطنية الذاكرة لحفظ تراها التي التدابير كل باتخاذ توص ي الهيئة :46الفصل

 .لذلك الالزمة الانشطة اقامة

والبت في ملفات الانتهاكات على يعهد إليها النظر  تحدث لجنة للتحكيم واملصالحة صلب الهيئة :47الفصل

بعد الحصول على موافقة الضحية وبناء على قواعد العدالة وإلانصاف واملعايير الدولية   معنى هذا القانون 

املعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب، وفي حاالت الانتهاكات الجسيمة ال يحول قرار 

 .ن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقابأعلى  اللجنة دون مسائلة مرتكبي الانتهاكات

كما تنظر لجنة التحكيم واملصالحة في مطالب الصلح في ملفات الفساد املالي وال يعلق تقديم مطلب الصلح 

 .النظر  في القضية وال تنقرض الدعوى العمومية إال بموجب تنفيذ بنود املصالحة

 .امللفات املعروضة على لجنة التحكيم واملصالحة في أصليا طرفا وجوبا الدولة تكون   :48الفصل 

 :تحكيم اتفاقية على واملصالحة بناء التحكيم لجنة تتعهد :49الفصل

 الضحية، من بطلب  -
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الدولة اذا  بموافقة املالي الفساد حاالت وفي الضحية موافقة شرط الانتهاع إليه املنسوب من بطلب -

رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير  عمومية او اموال مؤسسات تساهم الدولة في تعلق امللف باموال

 .مباشرة

الفساد في صورة تعهد لجنة التحكيم واملصالحة بناء على اتفاقية  ملكافحة الوطنية الهيئة من بإحالة -

 .تحكيم

 أوجه من وجه ألي قابل غير نهائيا قرارا واعتباره التحكيمي بالقرار القبول  على وجوبا باملطالب التنصيص يقع  

 .الطعن أو إلابطال او دعوى تجاوز السلطة

اليجوز ألطراف النزاع التحكيمي الامتناع عن املشاركة في جلسات الاستماع العمومية إذا طلبت  :51الفصل

 .الهيئة ذلك وتعلق اجراءات املصالحة في صورة عدم الالتزام بأحكام هذا الفصل

أمام اللجنة عمال قاطعا آلجال التقادم ويتوقف نظر  الهيئات القضائية في النزاعات يعتبر القيام  :50الفصل

املنشورة أمامها والتي تكون محل نظر اللجنة إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي مع مراعاة الاستثناء الوارد 

 .املتعلق بقضايا الفساد املالي 28بالفقرة الثانية من الفصل 

 :يتضمن القرار التحكيمي التنصيصات التالية :51الفصل

 ،عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصو  القانونية املنطبقة عليها 

 ،بيان وجود الانتهاكات من عدمه وألادلة املثبتة أو النافية لها 

 ،تحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها 

 يد طبيعة ألاضرار وقيمتها وطرق جبرهاتحد. 

يتم إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد إمضائه من الرئيس ألاّول ملحكمة الاستئناف  :53الفصل

 .بتونس في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إيداعه لديه

 واملؤسسات املحلية والجماعات واللجان العمومية والهيئات الدولة مصالح مختلف على يتعين :54الفصل

 لهم أمكن وما إليهم بلغ ما كل تتضمن بتصاريح الهيئة رئيس مّد   العموميين املوظفين وجميع العمومية واملنشآت

 من أو الهيئة مهام ضمن تندرج ومعطيات معلومات من بمهامهم قيامهم بمناسبة أو قيامهم في عليه الحصول 

 .وجه أحسن على بعهدتها املنوطة باملهام القيام على ألاخيرة هذه تساعد أن شأنها

 عند منها بطلب أو الهيئة إلى املذكورة وألاطراف املصالح من وبمبادرة مباشرة والوثائق البيانات هذه تقدم

 .الاقتضاء

لكل شخص مادي أو معنوي مد الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو  :55الفصل

 .له وما أمكن الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام اللجنةتعرض 



 

11 

 .معلومات أو شكاوى  أو بوثائق للجنة أدلى ملن لكل ذلك في وصوالت تسليم ويتم

 :التالية بالصالحيات الهيئة تتمتع مهامها إلنجاز :56الفصل

 نشاطها بداية من انطالقا سنة ملّدة قبولها يستمر أن على باالنتهاكات املتعلقة والعرائض الشكاوى  تلقي •

 أشهر، ستة أقصاها ملدة تمديدها للهيئة ويمكن

  بأنشطتها، متعلق غرض ألي علنية أو سرية استماع جلسات عقد •

 شهادته وال تجوز مجابهتها بالحصانة، سماع في فائدة ترى  شخص كل استدعاء •

 يمّدها أن معنوي  أو ماّدي شخص أي ومن العمومية والهيئات والقضائية إلادارية السلط مطالبة •

  بحوزتهم، التي املعلومات أو بالوثائق

الع •
ّ
 .عنها الصادرة القرارات أو وألاحكام املحاكم أمام املنشورة القضايا على الاط

 أجنبية طبق املعاهدات والاتفاقيات الدولية املبرمة في الغرض بدول  رسمية جهات من معلومات طلب •

 أخرى، بلدان من وغيرهم حكوميين وموظفين وشهود ضحايا من معلومات أية وجمع

 واملنقوالت الوثائق وحجز التفتيش بأعمال والقيام والخاّصة العمومية باملحالت املعاينات إجراء •

 تحقيقاتها، موضوع باالنتهاكات الصلة ذات املستعملة وألادوات

 الحقيقة، كشف من تمكنها أو آلية إجراء أي إلى الالتجاء •

 كان مهما سماعهم تتولى الذين وكل والخبراء والضحايا الشهود لحماية املناسبة التدابير كافة اتخاذ •

 ألامنية الاحتياطات ضمانات جهة من وذلك القانون  هذا بأحكام املشمولة الانتهاكات بخصو  مركزهم

 املختصة، والهياكل املصالح مع بالتعاون  وذلك السرية جهة ومن أالعتداءات ومن التجريم من والحماية

 .والحماية والتحقيق بالتقص ي املّتصلة مهامها لتنفيذ العامة السلطة بأعوان الاستعانة •

 الضحايا خصوصيات احترام مع الاستماع جلسات وسير تنظيم إجراءات بتحديد الهيئة تتكفل :57الفصل

 .والنفسية الجسدية سالمتهم وضمان الانتهاكات عن املسؤولين وكذلك وألاطفال النساء وخاصة

 املنهي السر على الحفاظ بواجب وثائق أو معلومات على للحصول  الهيئة طلبات مواجهة يجوز  ال :58الفصل

 تطلبها التي الوثائق أو املعلومات لديه توجد التي املعنوي  أو املادي الشخص صفة أو طبيعة كانت مهما وذلك

 .للهيئة إفشائها أجل من ألاسرار هذه على املؤتمنون  يؤاخذ وال الهيئة

 اقتراف حول  جدية أدلة وجود عند أو إتالفها يخش ى وثائق اكتشاف عند الهيئة لرئيس يمكن :59الفصل

 ملنع و وألادلة الوثائق تلك لحفظ الالزمة التحفظية إلاجراءات  باتخاذ يأذن  أن اختصاصها ضمن تدخل انتهاكات

 أو نقلها أو فيها التصرف أو تبديلها أو الجريمة موضوع واملمتلكات ألاموال إحالة من الانتهاكات تلك مرتكبي

 .اتالفها

 في سير أعمال الهيئة وتنظيمها :خامسالباب ال

 

 :لتشكيلها القيام باألعمال التحضيرية التالية املوالية شهرأ اجل اقصاه ستةتتولـى الهيئة خالل  : 61الفصل
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  بالرائد الرسميوضع النظام الداخلي الذي ينشر فورا، 

 تركيز إدارة تنفيذية، 

  مخطط عمل لكامل مدة عملهاوضع، 

  ملدة سنةوضع برنامج عمل، 

  لسير أعمالها في كافة مجاالت الاختصا مبسطة  جرائيةإ أدلةوضع،  

  عالمية شاملةإوضع خطة، 

  قاعدة بياناتوضع، 

  ألداء مهامها التي تراها ضرورية ألانشطةالقيام بكل. 

تضع الهيئة نظاما داخليا يضبط قواعد سير عملها وآليات تسييرها إداريا وماليا وفنيا وكيفية  :60الفصل

 .حكام هذا القانون أاتخاذ قراراتها بما ال يتعارض مع 

ويعّد جدول أعمال  اجتماعاتهاانعقاد ومكان  تاريخيسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويحّدد  :61الفصل

 .أعضاء الهيئة استشارةبعد  الاجتماعات

أو ألحد  هيلنائبه ئمضاإو أ بعض صالحياتهويمكن له تفويض  ويمثلها لدى الغير رئيسهاالهيئة  جلساتيرأس 

 .عضائهاأإطاراتها بعد موافقة مر ألحد ن اقتض ى ألا إو  أعضاء الهيئة

بحضور  إال وال يكون اجتماعاتها صحيحة  أعضائها ثلثتجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من  :63الفصل

 . ثي الاعضاءثل

 عضائهاأل  املطلقة غلبيةاأل ن تعذر فبإتتخذ قراراتها بالتوافق و و تكون مداوالت الهيئة سرية  :64فصلال

 .، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي ألاصواتالحاضرين

شغال أملواكبة وكل من ترى فائدة في حضوره  الجهويةاملكاتب أعضاء اللجان الفنية أو  ن تدعو أوللهيئة 

 .على أن ال يكون لهم الحق في التصويتالجلسة 

ق بشخص ماّدي أو معنوي  أية ال يمكن ألي عضو بالهيئة املشاركة في مداوالت في :65الفصل
ّ
مسألة تتعل

 .شخص ي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود نفعتكون له 

إذا تعلقت بشخص تكون له مصلحة أو قرابة خالل الفترة  ،على عضو الهيئة املشاركة في املداوالت يمنعكما 

 .الالحقة إلحالة امللف على السلطة القضائية

ح في أي عضو  يمكن ألي شخص ماّدي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة أن يجرّ : 66الفصل

ل يوّجه إلى رئيس الهيئة
ّ
 . من أعضائها وذلك بمكتوب معل
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و ال  بأغلبية ألاعضاء الحاضرين تاريخ ايداعهلب التجريح من قبل الهيئة في أجل أسبوع من يتّم البت في مط

 . يشارع في التصويت العضو املجرح فيه

وكامل الصالحيات  إنجاز مختلف مهامها،و يعطي هذا القانون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات لتسيير  :67الفصل

 .هذا القانون بللقيام بواجباتها املنصو  عليها 

 في ميزانية الهيئة :سادسالباب ال
 

ة تكون للهيئة  :68الفصل 
ّ
 :تكّون منوتميزانية مستقل

 سنوية مخّصصة من ميزانية الدولة، اعتمادت 

 ،الهبات والتبّرعات والعطايا املمنوحة للهيئة 

 كل املوارد التي يمكن تخصيصها  للهيئة. 

ه يمنع قبول هبات أو تبّرعات مشروطة
ّ
 .على أن

وتعرض على الجهة الحكومية املختّصة قبل إحالتها على السلطة  قبل أعضاءهاميزانية الهيئة من  عدادإيتم 

 .التشريعية للمصادقة عليها

 .تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة املحاسبة العمومية وال 

يقع اختياره من بين الخبراء املحاسبين املرّسمين  غير قابلة للتجديد سنتينعّين الهيئة مراقب حسابات ملّدة ت

 .بجدول هيئة الخبراء املحاسبين للبالد التونسية، وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة املحاسبات

 للمنشآت وفق إلاجراءات الخاصة بالصفقات العموميةوتنّفذ جميع صفقات الهيئة  تبرم :69الفصل

  .ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون  العمومية

 .فول لليرادات واملصاريرئيس الهيئة هو آمر الصرف ألا  :71الفصل

 العقوبات الجزائيةفي :  بعساالباب ال
 

 :شخص كل دينار ألفا قدرها وبخطية أشهر ستة بالسجن يعاقب :70الفصل

 لها، ازدراء املحكمة في حصوله حال في يشكل عمل بأي يقوم -

 متعمد، بشكل الهيئة عمل يعيق -

 ،بالشهادة للدالء اللجنة لدعوة الامتثال عدم -

 .بالهيئة عمله بمناسبة عليها تحّصل سرية معلومات أية عن يكشف -



 

14 

 أية يتلف او مزورة بوثائق يمّدها أو الهيئة أمام زور بشهادة يدلي من كل حق في الجزائية املجلة أحكام وتنطبق

 .القانون  هذا في عليها املنصو  إلاجراءات أو التحقيقات من بأّي  صلة ذات ماّدة أو وثيقة

 في ختم أعمال الهيئة:  ثامنالباب ال
 

 :عن أنشطتها على النحو التالي تقارير  بوضع تقوم الهيئة :71الفصل

 ،املجلس النيابيقّدم إلى ت سنويةرير اـ تق 6

 :تضّمني مهامهاـ تقريرا شامال منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء  1

 ،بعد التثّبت والتحقيق إليها توصلتالحقائق التي  -

 ،تحديد املسؤوليات -

الانتهاكات املشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في  ألاسباب التي أدت إلى -

 ،املستقبل

اتخاذها للتشجيع على املصالحة الوطنية وحماية حقوق ألافراد وعلى ألاخص حقوق  الواجب التدابير -

 ،ألاطفالوالنساء 

 ،التوصيات واملقترحات وإلاجراءات التي تعّزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون  -

وإلادارية والاقتصادية وألامنية والقضائية التوصيات والاقتراحات املتعلقة باإلصالحات السياسية  -

وإلاعالمية والتربوية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاع حقوق إلانسان 

 ،وسوء التصرف في املال العام

 .يوضع التقرير الذي ستقدمه الهيئة على ذّمة العموم وينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية -

م الهيئة كل وثائقها و  :73فصلال
ّ
مستنداتها إلى تختم أعمال الهيئة بنهاية الفترة املحّددة لها قانونا وتسل

 .في صورة احداثهابالذاكرة الوطنية  ة بحفظخاص مؤسسةألارشيف الوطني أو إيداعها ب

املسؤولية حول  أو أي شخص أّدى مهّمته بتكليف من الهيئة ال يتحّمل أعضاء الهيئة وموظفوها :74الفصل 

عنها تطبيقا ألحكام هذا  أو التوصيات املعبر أو الاستنتاجات أو وجهات النظر ريراأي من محتويات التق

 .القانون 

من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل  سنةتتولى الحكومة خالل  :75الفصل

 .هاإلى املجلس النيابي ملناقشتالخطة والبرنامج تقّدم و  لتنفيذ التوصيات واملقترحات التي قدمتها الهيئة

 ----------------------------

 


