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أساسيمشروع قانون
كاشفیھباإلبالغ عن الفساد وحمایة یتعلّق 

أحكام عامة:الباب األول

آلیاتصیغ وإجراءات اإلبالغ عن الفساد وضبط یھدف ھذا القانون إلى:الفصل األول
والحوكمة الرشیدةوالمساءلةالشفافیة والنزاھةمبادئتكریسیساھم في بما  كاشفیھحمایة 

.في القطاعین العام والخاصالفساد ومكافحتھمنع و

:ُیقصد بالمصطلحات التالیة على معنى ھذا القانون:2الفصل 

السلطات إبالغبیقوم عن حسن نیة طبیعي أو معنوي كل شخص :كاشف الفساد-أ
أعمالبوجودو تبعث على االعتقاد جدیاجدیة أتمثل قرائن بمعلومات المختصة 

طبقا للشروط واإلجراءات المنصوص علیھا وذلك مرتكبیھاقصد الكشف عنفساد
.بھذا القانون

ضرار بالمصلحة نھ اإلأو الخاص من شأكل تصرف  في القطاعین العام :الفساد-ب
و النفوذ أو الوظیفة أو المال  عاما كان أو أالعامة وذلك عبر سوء استخدام السلطة 

و للتوسط أو جماعیة مادیة  كانت أو اعتباریة أخاصا للحصول على منفعة شخصیة  
.بقصد حصول منفعة للغیر بشكل مخالف للقوانین والتراتیب الجاري بھا العمل

و أكاشف الفساد سواء كان ذات طبیعیة حمایة الى الھادفة االجراءات  جملة:الحمایة -ت
عن حاالت قد تسلط علیھ بسبب تبلیغھالتيأو التمییز شكال االنتقام أ ضد مختلف معنویة
و عقوبات مقنعة أكاشف الفساد شكل مضایقات مستمرة من االنتقام ذَ خَ تَّ إسواء ، الفساد

وأتأدیبیة كالعزل الجراءات اإلبما في ذلكوبصفة عامة كل اجراء تعسفي في حقھ 
جسدي اعتداءشكل أو ة أو النقلة دون رضاه النقلرفض طلب وأرفض الترقیة وأعفاء إلا

أو ضد كل شخص وثیق الصلة بھ على كاشف الفسادأو معنوي أو التھدید بھما یسلط ضد 
.من ھذا القانون24معنى الفصل 

من 130ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد المنصوص علیھا بالفصل :الھیئة-ث

.الدستور

:ما یليعلى وجھ الخصوص، و یشمل :الھیكل العمومي-ج

،وھیاكلھارئاسة الجمھوریة-
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الشعب،مجلس نواب -

،ومختلف الھیاكل الخاضعة إلشرافھا بالداخل والخارج رئاسة الحكومة-

،جمیع الھیئات القضائیة و المجلس األعلى للقضاء-

،المحكمة الدستوریة-

،الھیئات الدستوریة المستقلة-

،ومختلف الھیاكل الخاضعة إلشرافھا بالداخل والخارجوكتابات الدولة وزاراتال-

البنك المركزي التونسي،-

المؤسسات والمنشآت العمومیة،-

العمومیة،مالیة مؤسسات الالمؤسسات القرض و-

الجماعات المحلیة، -

الھیئات التعدیلیة،-

.الھیئات العمومیة المستقلة-

والھیاكل التي ال تعود ملكیتھا ویشمل كل األشخاص والمؤسسات :القطاع الخاص-د
أشخاص القانون الخاص التي وإلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعیات واألحزاب

.تسّیر مرفقا عاما

للممارسات تستجیبمن ھذا القانون، التي 2تمنح للھیاكل المشار إلیھا بالفصل :3الفصل 

توقي من الفساد ومنع حدوثھ، حوافز الالفضلى المتعارف علیھا وطنیا ودولیا، في مجال 
.سنادھا بمقتضى أمر حكوميإوإجراءاتتضبط شروط 

مباشرة إلى الجھات عن حاالت فساد اإلبالغ دونالقانون أحكام ھذاال تحول :4الفصل

.المختصةالقضائیة 

الباب الثاني 

الموجب للحمایة عن الفساد بالغاإلوإجراءاتفي شروط 

ولالقسم األ

بالغبتلقي اإلفي الجھة المختصة 

على كاشف الفساد أن یوجھ اإلبالغ عن الفساد وجوبا للھیئة التي علیھا أن تتخذ :5الفصل

.التدابیر الضامنة لحمایة ھویتھ

:وتختص الھیئة وجوبا بالنظر في اإلبالغ عن حاالت الفساد المتعلقة بالصور التالیة
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.كان المّبلغ عنھ رئیسا للھیكل العمومي المعنيإذا-
أعضاء الھیئات الدستوریة المستقلة أو المجلس كان المبلغ عنھ أحدذا إ-

و الجماعات أمجلس نواب الشعب أو االعلى للقضاء أو المحكمة الدستوریة
.المحلیة

.ذا كان المبلغ عنھ ینتمي إلى القطاع الخاصإ-

أن تحیل ما خرج عن ذلك إلى الھیاكل المعنیة دون منع كاشف الفساد من ولھا
.اللجوء مباشرة للقضاء في كل الحاالت

تحدید الھیكل االداري ،ألحكام ھذا القانون اھیكل عمومي خاضعكل یتعّین على :6الفصل 

و .والبحث فیھاالمحالة إلیھ من قبل الھیئة بتلقي اإلبالغ عن شبھات الفساد ھ،داخلالمختص
."الھیكل االداري المختص"ـ لیھ فیما یلي بیشار إ

في  یوجھ إلى الھیئة أنعلى كل ھیكل عمومي خاضع ألحكام ھذا القانون یتعین كما     
أرقام الھاتفللجمھوریة التونسیة ظرف شھرین من تاریخ نشر ھذا القانون بالرائد الرسمي 

موقع العلى ونشرھا الخاص بالھیكل االداري المختصوالبرید اإللكترونيوالفاكس
.الخاص بھاإللكتروني

داري المختص وذلك بتمكینھ كل العمومیة تیسیر عمل الھیكل اإلیجب على الھیا:7الفصل 

من الموارد المادیة والبشریة الضروریة ألداء مھامھ المنصوص علیھا في ھذا القانون 
.أعمالھالتدخل فيوعدم 

الثاني القسم

االبالغ وإجراءاتفي صیغ 

على الھیئة مواصلة النظر في ملفات االبالغ عن حاالت الفساد بعد سحبھا من :8الفصل 

:الھیكل المعني في الصور  التالیة 
1-�ωϮѧѧο Ϯϣ�Ϧѧѧϣ�ϖѧѧ˷ϘΤΘϠϟ�Δѧѧϣί ϼϟ�Ε˯ήѧѧΟϹ�ΫΎѧѧΨ˷ΗΎΑ�ϲѧѧϨόϤϟ�ϲϣϮѧѧϤόϟ�ϞѧѧϜϴϬϟ�ϢѧѧϘϳ�Ϣѧѧϟ�Ϋ·

.المحّددة بھذا القانوناإلبالغ والتعامل معھ ضمن اآلجال 
.إذا باشر الھیكل العمومي المعني اتّخاذ إجراءات تعّسفیّة تبعا  لإلبالغ-2

تقدیم اإلبالغ كتابیا على أن یتضمن ذلك التنصیصات كاشف الفسادیتولى :9الفصل 

.من ھذا القانون11الوجوبیّة المشار إلیھا بالفصل 
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إیداع اإلبالغ مباشرة لدى الھیئة مقابل وصل یسلّم وجوبا في الغرض أو عن طریق یتمّ 

.البرید مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

ویمكن اإلبالغ عن حاالت الفساد عبر المنظومات اإللكترونیة الرسمیة المخصصة 

.للغرض

یطلب الحفاظ على نأولھ .الھیئةكشف ھویتھ لدى كاشف الفسادیجب على :10الفصل

.سریة ھویتھ في جمیع مراحل التثبت من ابالغھ

:یليیجب أن یتضّمن اإلبالغ عن الفساد ما :11الفصل 

سم ولقب كاشف الفساد وعنوانھ ورقم بطاقة تعریفھ،إ-1
معنویا،شخصا  كاشف الفسادالتسمیة االجتماعیة و المقر االجتماعي إذا كان -2

فعال  موضوع اإلبالغ، األ-3

.بالغ عن حاالت الفسادو الھیكل موضوع اإلأھویة الشخص -4

11إذا لم یتضّمن اإلبالغ عن حاالت الفساد البیانات المنصوص علیھا بالفصل :12لفصلا

 سبعة تتولى الھیئة دعوة كاشف الفساد  الستكمال البیانات في أجل ال یتجاوزمن ھذا القانون،

ن یستكمل البیانات المطلوبة في  أیام من تاریخ توصلھا باالبالغ وعلى كاشف الفساد أ)7(

.أیام من تاریخ توصلھ بطلب االستكمال )10(عشرة جل ال یتجاوز أ

تتولى الھیئة إتّخاذ التدابیر الالزمة للتحقّق من صحة المعطیات المضمنة :13الفصل

.من  ھذا القانون 5على معنى الفصل بالملفات التي تعھدت بھا

وتتولى الھیاكل المعنیة اتخاذ التدابیر المنصوص علیھا بالفقرة السابقة فیما یتعلق بالملفات 
.الھیئةالمحالة علیھا من 

تتولى الھیئة إعداد تقریر حول األعمال موضوع اإلبالغ وإعالم كاشف الفساد :14الفصل 

بنتائج تقریرھا في أجل ال یتجاوز الشھر من تاریخ تقدیم اإلبالغ الذي تعھدت بھ على معنى 

.من ھذا القانون ویمكن تمدید األجل شھرا إضافیا إذا توفرت أسباب جدیة لذلك5الفصل 

ل المعنیة إعداد تقریر حول األعمال موضوع اإلبالغ والمحالة علیھا كما تتولى الھیاك
جل ال یتجاوز الشھر ، و یمكن للھیكل المعني أمن الھیئة وإعالم الھیئة بنتائج تقریرھا في 
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طلب تمدید األجل بخمسة عشر یوما إضافیا إذا توفرت أسباب جدیة لذلك ، وعلى الھیئة أن 
.جل أسبوع من تاریخ توصلھا بھ من الھیكل المعنيأقریر في تعلم كاشف الفساد بنتائج الت

تقدیم اقتراحات أو معلومات أو أدلّة إضافیة أثناء كاشف الفسادیمكن ل:15الفصل

.التحقیقات أو االستعالمات الالحقة التي تقوم بھا الھیئة

إذا ثبت بناء على اإلبالغ المحال من الھیئة على الھیكل المعني وجود شبھة :16الفصل

:فساد یتعین على الھیكل المعني اتخاذ اإلجراءات الضروریة التالیة 

إحالة المعني باألمر على مجلس التأدیب التّخاذ اإلجراءات التأدیبیة ضّده وذلك وفق -

.التشریع الجاري بھ العمل

.لنیابة العمومیة إذا كانت األفعال المرتكبة معاقبا علیھا جزائیاإحالة الملّف إلى ا-

إحالة تقریر إلى الھیئة بخصوص الملف المحال علیھا وإعالمھا بكل اإلجراءات المتخذة -

.بما في ذلك اإلحاالت على النیابة العمومیة 

ثالثالباب ال

في شروط وآلیات حمایة المّبلغ

بناء على طلب منھ أو بمبادرة  من الھیئة وبشرط موافقتھ الفسادكاشف ینتفع :17الفصل 

كما تتّم حمایتھ من .بالحمایة من أّي شكل من أشكال اإلنتقام أو التمییز أو الترھیب أو القمع

ضررا مادیا أو معنویا إذا أّي مالحقة جزائیة أو مدنیة أو إداریة أو أّي إجراء آخر یلحق بھ

.كان كل ذلك بمناسبة اإلبالغ أو تبعا لھ

تسند الحمایة بقرار من الھیئة ویتّم تنفیذ قرارات الحمایة بالتنسیق مع السلطات العمومیة 

.المعنیة بتوفیرھا وخاصة األمنیة وفق التشریع الجاري بھ العمل

24المشار إلیھم بالفصل كاشف الفسادلصلة بوتنسحب الحمایة على األشخاص وثیقي ا

.من ھذا القانون

.ویستثنى من الحمایة من یقّدم عمدا، تبلیغا بقصد اإلضرار بالغیر دون وجھ حقّ 

.على المعلومات التي قام بإبالغھابإقامة الحجة كاشف الفسادال ُیلزم :18الفصل
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كاشف الفسادواآللیات الالزمة لھا ومّدتھا وتجیبتدرس الھیئة طلبات الحمایة :19الفصل 

.في ظرف ثالثة أیام من تاریخ توصلھا بالطلب

في صورة رفض طلب الحمایة، یتعیّن أن یكون قرار الرفض مكتوبا ومعلّال، وتقوم 

.ساعة من تاریخ الرفض24أقصاه في اجل كاشف الفسادالھیئة بإبالغھ إلى 

توفیر الحمایة أو إقرارھا بصورة جزئیة أو غیر كافیة أو یمكن الطعن في قرار رفض
تعدیلھا أو إنھائھا أمام القاضي اإلداري االستعجالي الذي یصدر  قراره في أجل سبعة أیام 

ویكون قراره قابال للطعن باالستئناف طبق اإلجراءات المقّررة بالنسبة إلى .من تاریخ القیام
.األذون االستعجالیة

یتعیّن الحفاظ على سریة ھویّة كاشف الفساد بشكل كامل من قبل الھیئة، وال :20الفصل

.تكشف ھویّتھ إال بعد موافقتھ المسبقة والكتابیة

یمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع اإلستماع  إلى كاشف الفساد كشاھد أمام 
.ایة سریّة ھویّتھ تجاه الغیرالجھة القضائیة ذات النظر التي تتّخذ ما یلزم من تدابیر لحم

ال تسلّط على كاشف الفساد أیّة عقوبات تأدیبیة أو جزائیة على أسـاس مخالفتھ :21 لفصلا
.للسّر المھني أو لواجب التحفظ إذا اتخذت تلك العقوبات بمناسبة اإلبالغ أو تبعا لھ

یتمتع كاشف الفساد باإلعانة العدلیة وباإلعانة القضائیة لدى المحكمة اإلداریة :22الفصل

في خصوص الدعاوى المثارة ضده أو التي یقوم بإثارتھا والمرتبطة بإبالغھ عن الفساد 
.وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة لالنتفاع بھا

:جراءات التالیة بعض اإلو أیشمل قرار الحمایة تمتیع كاشف الفساد بكل :23الفصل

.مع السلطات العمومیة المعنیة بتوفیرھابالتنسیق الحمایة الشخصیة لكاشف الفساد توفیر-1

نقلة كاشف الفساد بطلب منھ أو بعد موافقتھ من مكان عملھ وفق ما تقتضیھ ضرورات -2

.الحمایة

.كاشف الفسادتوفیر اإلرشاد القانوني والنفسي ل-3



7

وسائل لإلبالغ الفوري عن أّي خطر یتھّدده، أو یتھّدد أي شخص الفسادكاشف منح -4

.من األشخاص وثیقي الصلة بھ، بمناسبة التبلیغ أو تبعا لھ

.تعدیل إجراءات الحمایة بأي شكل من األشكال وفق ما تقتضیھ مصلحة كاشف الفساد-5

كاشف أیّة تدابیر أخرى من شأنھا منع كّل ضرر مھني أو جسدي أو معنوي عن إتّخاذ-6
.الفساد

تنسحب األحكام المتعلقة بالحمایة المشار إلیھا بھذا الباب وفقا لما تقّدره الھیئة، :24الفصل

والخبراء و أّي األولى والشھودعلى كاشف الفساد وقرینھ وأصولھ وفروعھ إلى الدرجة 

.لھشخص آخر تقّدر الھیئة أنّھ عرضة للضرر بمناسبة اإلبالغ أو تبعا 

یجب على كاشف الفساد، وأّي من األشخاص المشمولین بالحمایة والمشار إلیھم :25الفصل

من ھذا القانون، إتّباع تدابیر السالمة التي تضعھا السلطات المعنیة لھ وتعلمھ  24بالفصل 

.بھا

تمنح الدولة مكافأة مالیة لكاشفي الفساد الذین أّدى إبالغھم إلى الحیلولة دون :26الفصل 

ارتكاب أّي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافھا أو اكتشاف مرتكبیھا أو البعض 

.منھم أو استرداد األموال المتأتّیة منھا

.من مآل اإلبالغة بعد التأكدأفاتقترح الھیئة إسناد المك

بأمر حكومي باقتراح من الوزیر ةأفاإسناد المكیتم تحدید آلیات وصیغ ومعاییر :27الفصل

.المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد

داریة تعسفیة، یحمل على إجراءات إلى إكاشف الفسادفي صورة تعرض :28الفصل

لم تكن  كاشف الفسادالتي ألحقت ضررا بعبء إثبات أّن التدابیر الھیكل العمومي أو المشّغل،

.بمناسبة التبلیغ أو تبعا لھ

تلتزم الدولة بتعویض كاشف الفساد، أو عند اإلقتضاء أّي شخص من األشخاص :29الفصل 

ویقدر التعویض من ھذا القانون، الذي أصابھ ضرر نتیجة اإلبالغ،24المشار إلیھم بالفصل 

.بما یوازي ما تعّرض لھ من أضرار مادیة ومعنویة

عنھا وفقا لھذا القانون، یحّق للدولة أن تعود علیھ المبلغفي صورة إدانة مرتكب الجریمة 
إلستخالص النفقات المترتّبة على حمایة كاشف الفساد أو أّي شخص من األشخاص المشار 
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نون واستخالص النفقات الناتجة عن التعویض على معنى الفقرة من ھذا القا24إلیھم بالفصل
.األولى من ھذا الفصل 

یعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جریمة فساد، بإبالغ السلط :30الفصل 

ذات النظر بإرشادات أو معلومات قبل علمھا بھا مّكنت من إكتشاف الجریمة وتفادي تنفیذھا 

.مرتكبیھا أو البعض منھم أو إقتفاء األموال المتأتیّة منھاأو إكتشاف

ذلك دون أن تعود الدولة على المعني باألمر السترجاع كل المبالغ والمكاسب یحولال  و
.التي تحصل علیھا بمناسبة ارتكاب الجریمة ما لم یبادر من تلقاء نفسھ بذلك

قام من یسعف بالحّط إلى النصف من العقوبة المقّررة أصالة للجریمة،:31الفصـل 

إبالغھا  ىمّكنت اإلرشادات أو المعلومات التي تولفساد في القطاع العام ویمةارتكاب جرب
من ،لي أو التتبعات أو التحقیق أو أثناء المحاكمةإلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث األوّ 

، أو من الكشف ارتكاب جرائم فساد أخرىتفادي لجریمة الفساد المّبلغ عنھا أو وضع حّد 
.أو من إلقاء القبض علیھمعن جمیع فاعلیھا أو بعضھم

رابعالباب ال

العقوبات في

لف أسنوات وبخطیة مالیة تتراوح بین ) 5( خمس من سنة إلىیعاقب بالسجن :32الفصل

أالف دینار، كل من تعّمد كشف ھویة كاشف الفساد، بأّي وسیلة كانت،  )5( خمسةدینارا و

.بشكل مباشر أو غیر مباشـر

.وال یحول ذلك دون تسلیط العقوبات التأدیبیّة على كاشف الھویة إذا كان عونا عمومیا

  ) 5( خمسةسنوات وبخطیة مالیة تتراوح بین  ) 10( عشرلى إ ) 5( خمسن ویعاقب م
آالف دینار في حال أّدى الكشف إلى إیقاع ضرر جسدي جسیم )10(عشرةالف دینار و آ

.من ھذا القانون24بكاشف الفساد أو أّي شخص من األشخاص المشار إلیھم بالفصل 

أشھر إلى سنتین كل من تسبب في إلحاق ضرر ) 6( ستةیعاقب بالسجن من :33الفصل

.من ھذا القانون24بكاشف الفساد أو أي شخص من األشخاص المشار إلیھم بالفصل 

) 5( خمسبالسجن من الفاعل وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسیم یعاقب 
.سنوات) 10( عشر إلى
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إذا كانت دون تسلیط العقوبة األشدّ ،من ھذا القانون32ال تحول أحكام الفصل :34الفصل

.األفعال المذكورة تشكل جریمة أخرى معاقب علیھا بعقوبة أشد في نصوص قانونیة أخرى

من ھذا القانون، 17في حاالت اإلبالغ على معنى الفقرة األخیرة من الفصل :35الفصل

سنوات وخطیة مالیة  ) 5( خمستسلط على المبلغ عقوبة بالسجن تتراوح من سنة  إلى 

دینار ویحرم آلیا من التمتّع بالحقوق المنصوص آالف) 5( خمسةلف دینارا  و أتتراوح بین 

.علیھا بھذا القانون

وال یحول ذلك دون تسلیط عقوبات تأدیبیة على من تعّمد تقدیم إبالغ بقصد اإلضرار 

.بالغیر إذا كان عونا عمومیا

اإلبالغ، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبر الضرر المادي یمكن للمتضّرر من ھذا 
.والمعنوي الحاصل لھ 

لخامسالباب ا

انتقالیةأحكام 

یدخل ھذا القانون حّیز النفاذ من تاریخ نشره بالرائد الرسمي للجمھوریة :36الفصل 

المؤرخ 2011لسنة  120وتتولّى الھیئة المحدثة بمقتضى المرسوم اإلطاري عدد .التونسیة

التعھد بالمھام المسندة بمقتضى ھذا القانون الفساد،بمكافحةالمتعلق2011نوفمبر 14في 

من الدستور وابداء 130الرشیدة ومكافحة الفساد المنصوص علیھا بالفصل لھیئة الحوكمة

الرأي في مشاریع النصوص القانونیة المتصلة بمجال اختصاصھا، وذلك إلى حین مباشرة 
.الھیئة المعنیة لمھامھا


