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املؤسسةوحومكةاحلومكةخالاي 

املؤسسةحومكةيف احلومكةدور خلية 

احلومكةالإطار التنظميي خلالاي 

متطلبات النجاح
الصعوابت 

والنقائص
نقاط القوة

همام وأ هداف خلية 
احلومكة

الإحداث والتس يري

والإرشاف
العامالإطار

احلومكة

مؤرشات 
القياس

جمالت
احلومكة

منظومة
احلومكة

مبادئ  وأ ليات 
احلومكة

أ هداف 
احلومكة

احلومكةمفهوم 



ادلوليةالمتويلمؤسسةتعريف(IFC):الالزمةالعملياتوالهيالكمجموعة

املشاركنينيبوالواجباتاحلقوقوتوزيعوحتديداملؤسسةوضبطلتوجيه

واملدراءالإدارةجملسوأ عضاءاملسامهنيفهموضامناملؤسساتيفالرئيس يني

أ مرأ نبشالقراراتابختاذاخلاصةوالاجراءاتالقواعدحتديدوكذكللها،

الرشكة

والتمنيةالاقتصاديالتعاونمنظمةتعريف(OECD):العالقاتمنمجموعة

دارةعىلالقامئنيبنيفامي منوغريمهال سهمومحةلالإدارةوجملسالرشكةاإ

املسامهني



للمحاس بينيادلويلالاحتادتعريف(IFAC):واملامرساتاملسؤولياتمنمجموعة

:هبدف(احلومكةهيئة)التنفيذيةوالإدارةالإدارةجملسهبايقوماليت

الاسرتاتيجي،التوجيهتوفري/1)

،ال هدافحتقيقضامن/2

دارةمنالتأ كد/3 حصيح،بشلكاخملاطراإ

(مسؤولبشلكاملنشأ ةموارداس تخداممنالتحقق/4



احلومكةمفهوم 

 Selon la norme ISO 26000 «La gouvernance de l'organisation est le

système par lequel une organisation prend des décisions et les

applique en vue d'atteindre ses objectifs. La gouvernance de

l'organisation peut comprendre à la fois des mécanismes formels

de gouvernance, reposant sur des processus et des structures

définis, et des mécanismes informels, émergeant en fonction des

valeurs et de la culture de l'organisation, souvent sous l'influence

des personnes qui dirigent l'organisation. [...]



وأ خالقياتسلوكمدونةعىلاملصادقةواملتعلق2014لس نة4030عددلل مرطبقا

نالعمويمالعون حيددوهوؤسيس،املاملس توىعىلالتوجيهورقابةللنظام:يهاحلومكةفاإ

الالزمةالإجراءاتو القواعدويوحضاملعنيةفئاتمجيعمعوالعالقاتواحلقوقاملس ئوليات

واملساءةلشفافيةوال العداةليدمعنظاموهو.املنظمةبعملاملتعلقةالرش يدةالقراراتلصنع

.العملبيئةيفواملصداقيةالثقةويعززاملؤسس ية



حتقيق الشفافية والعداةل.

دارة الرشكة واملس .لنيؤومنح حق مساءةل اإ

 أ حصاب املصلحةمراعاة مصاحل.

احلد من اس تغالل السلطة يف غري املصلحة العامة.

تمنية الاستامثر وتشجيع تدفقه.

ال رابحتمنية.

اتحة فرص معل جديدة .اإ

زايدة الثقة يف الاقتصاد الوطين

تعميق دور سوق املال

احلفاظ عىل حقوق ال قلية وصغار املستمثرين



لل ممالعاّمةعّيةاجل قبلمنبنيويوركاعامتدهاوقعالفسادملاكحفةادلوليةالتفاقية

2008لس نة16عددالقانونمبقتىضعلهيااملوافقةوقعت.2003أ كتوبر31يفاملتّحدة

.2008فيفري25يفمؤّرخ

2016س نةيفعلهيااملوافقو2010لس نةملاكحفةالعربيةالتفاقية

دول وحكومات اتفاقية الاحتاد الإفريقي ملنع الفساد وحماربته، اليت اعمتدها رؤساء

.2003الاحتاد الإفريقي س نة 

ارية ادلولية، اليت اتفاقية ماكحفة رشوة املوظفني العموميني ال جانب يف املعامالت التج

،1997نومفرب21اعمتدهتا منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي يف 



احلومكة

ةالتشاركي

ةالشفافي

املساءةل
علوية

القانون

الكفاءة 
والنجاعة

الزناهة



ىلالنفاذحقأ مّهها املعلومةاإ

ىلالنفاذ-ـ .بطلبعلهياصولاحليفواحلقاملعينالهيلكمنمببادرةاملعلومةنرش:املعلومةاإ
تتحصلأ وتنتجهااليتوعاؤهاأ وشلكهاأ واترخيهااكنهماممدونةمعلومةلك:املعلومة-ـ

طاريفالإداريةالهيالكعلهيا .نشاطهاممارسةاإ
النفاذوطالبلومةاملعحبوزتهاذلياملعينالهيلكغريمعنوي،أ وطبيعيخشص،لك:الغري-

ىل .املعلومةاإ

ىلالنفاذيفواحلقالاعالميفاحلقادلوةلتضمن:32الفصل–ادلس تور- لومةاملعاإ
ىلادلوةلتسعى- ىلالنفاذيفاحلقضامناإ التصالش باكتاإ

ىلالنفاذحبقاملتعلق2016مارس24يفاملؤرخ2016لس نة22عددال سايسالقانون- اإ
املعلومة



:مفهوهما

حكومةئقواثعىلالاّطالعيفالشعبعامةبأ حقيةالقائةلالفكرةيهاملفتوحةاحلكومة-

دلىجيعلمباال قلعىلترّصفاهتا،مراقبةيفوبأ حقيهتمهبا،تقوماليتوالاجراءاتدولهتم

.حكومتهتفعهلمّعاعامةفكرةالشعبهذا

أ صبحمبا،التصالاتوتكنولوجياملصدرمفتوحةابلربجميّاتحديثاالفكرةهذهارتبطت-

الس ياساتوضعيفاملشاركةمنأ يضابلالاطالع،منفقطليساملواطنني،ميكّن

.مسؤوةلومشاركةفعاليةبأ كرثتنفيذها،ومراقبةاحلكوميةوالقرارت

2014جانفي14منذمنفتحةحكومةأ جلمنالرشاكةمبادرةيفتونساخنراط*



ةالاسرتاتيجي القيادة اتتقدمي اخلدم دارة املالي ةالإ دارة املوارد  اإ

البرشية

الهيلك 

التنظميي

الشفافية

التشاركية

القانونعلوية

املساءةل

الزناهة

يةالكفاءة والفاعل 

الإنصاف

الاس تدامة



احلومكةراكئز 

الرؤية 
والاسرتاتيجية 

الواحضة
أ نظمة ترصف موثقة

الثقافة املؤسس ية 
املناس بة



املوارد 

البرشية

النظام 

املعلومايت

الرشاءات

العمومية

احلومكة

ال رش يف
املالية 

العمومية

ال داء
أ ساليب اختاذ 

القرار



ترتيب تونس تفاصيل املعيار املعيار املؤرش

دوةل 149من بني 2018س نة 102املرتبة 

نقطة55.54برصيد 

املايلكفاءة القطاعومؤرشات عن الاقتصاد اللكي وأ سس المنو  ةاجلودة الاقتصادي

مؤرش 

«الازدهار»

جماليف77واحلومكةجماليف73املرتبةيف)

يفالشخصيةاحلرايتجمالويفال من

(التعلميجماليف103و120املرتبة

دارة ال عامل، والبنية التحتية لل عامل، ومعوقات الا بتاكر، بيئة اإ

ومرونة سوق العمل

بيئة ال عامل

119جودة الاقتصاد  يف املرتبة  ياس يةأ داء ادلوةل يف كفاءة احلكومة وادلميقراطية واملشاركة الس   احلومكة

يف مؤرش رأ س املال135يف املرتبة  اتحة التعلمي، وجودة التعلمي اإ التعلمي

البنية التحتية للصحة والرعاية الوقائية قطاع الصحة

السالمة وال من

قياس تقدم ادلوةل يف جمال احلقوق القانونية احلرية الشخصية

يرأ س املال الاجامتع

افظة عىل قياس أ داء ادلوةل يف جودة البيئة الطبيعية وهجود احمل

.البيئة

ةالبيئة الطبيعي



ااحملاور

Voiceواملساءةلاملشاركة and Accountability

 Theللحومكةاملؤرش العاملي 

Worldwide Governance

Indicators (WGI)،

Politicalالعنفوغيابالس يايسالاس تقرار Stability

and Absence of Violence

Governmentفاعلية احلكومة  Effectiveness

Regulatoryالتنظاميت والترشيعات  Quality

Ruleس يادة القانون of Law

Control of Corruptionالس يطرة عىل الفساد 



ومكةاحلوالوقاية من الفساد املصاحبة خلالاي احلومكةمنظومة 

املنظومة 

ةاملؤسساتي

املنظومة 

السلوكية 

وال خالقية

اتالاسرتاتيجي
املنظومة 

الإجرائية

منظومة 

التعيري 

والتقييس

املنظومة 

القانونية 



عىل املس توى ادلويل:

مثلالعاملّيةّسساتواملؤ الرّشاكتعديدشهدهتااليتاخملتلفةاملالّيةال زماتسلسةلعدب

1997س نةيّةالاّلتين وأ مرياكأ س يارشقدولمنعدديفحدثتاليتاملالّيةالاهنيارات

الولايتيفيعيالّطب والغازالكهرابءتسويقجماليفتعملاكنتواليتErnonرشكةوأ زمة

لالتّصالتال مريكيّةWorldComرشكةأ زمةوكذكل2001س نةال مريكيّةاملتّحدة

.2002س نة

الوحداتمجيعيفقهتطبيورضورةالرش يدةاحلومكةمبفهومالاهامتماّّتهذكلللكّ ونتيجة

الاقتصاديّة



 املس توى الوطينعىل:

حداثيندرج طاريفاحلومكةخالاياإ هبدفادلوةلاتوخهتاليتالقطاعيةاملقاربةاإ

واجلهاتيالكاله مس توىعىلالفسادومقاومةاحلومكةجماليفالإصالحاتتزنيل

حداثيتزنلكام طاريفاحلومكةخالاياإ س ياس يةتوحتدايل وضاعالاس تجابةاإ

ىلهجةمنواجامتعية أ خرىهجةمنومعليةموضوعيةأ س بابواإ



والعملية ال س باب املوضوعية  والاجامتعيةال س باب الس ياس ية 

وسوءوالتجاوزاتالإخاللتعديدعنالكشف

اكفةيفعهناواملبلّغاملسجةلالفسادوممارساتالترصف

داريةالهيالك تقرير)يلواحملاملركزياملس توينيعىلالإ

والرشوةالفسادحولاحلقائقلتقيصالوطنيةاللجنة

.(2011لس نة

داريتنظمي املركزيةوشديدوهريمتقليدياإ

الهيالكبصلالعمويمللترصفالتشاريكالبعدغياب

العمومية

عىلابلقتصارالإداريالعمليفالنجاعةغياب

يالءوعدمالرشعية رصفللتمكبداإ للجدوىال مهيةاإ

احلديثالإداري

تشكيــاتوال العرائضمنللعديدالعموميةالإدارةتلقي

دخالواملطالبة علهياالرضوريةالإصالحاتابإ

ىلالسعي لعموميةاالهيالكصلبجديدةثقافةنرشاإ

وضامنةوالنجاعواملساءةلالشفافيةملبادئتكريسا

املرفوعةللمطالباس تجابةالقانونعلوية

حداث ملكفاحلكومةرئيسدلىوزيرخطةاإ

ثرالفسادومقـاومةابحلومكة اجمللسانتخاباإ

.التأ سييس



حداثاكنف،خمتصةداخليةهيالكتركزيمتالرش يدةاحلومكةلتكريسمعيلاكإجراء خالاياإ

دارةاجلديداملفهوممعللتعاطيأ ليةاحلومكة ومصاحلالعموميةالهيالكبنيربطحلقةوخلقلالإ

,الفسادومقاومةابحلومكةامللكفاحلكومةرئاسةدلىالوزير



:منشورينمبقتىضاحلومكةخالايمعلتنظميأ وىلمرحةليفمتّ 

يةالشفـــاف بتكـــريساملتعلق2012مارس27يفاملؤرخ2012لس نة16عدداملنشور

حداث…ادلوةلهيالكمجيععىليتعني"الفسادومقاومةالرشيـدةاحلومكــــةو خليةاإ

"الرش يدةاحلومكةخليةتسمى

صالحياتبضبطاملتعلق2012سبمترب27يفاملؤرخ2012لس نة55عدداملنشور

احلومكةخالاي



صدار،متّ س نواتأ ربعةّتربةوبعد :اإ

حداثاملتعلق2016أ وت12يفاملؤرخ2016لس نة1158عددال مر وضبطاحلومكةخالايابإ

مشمولهتا

ال مرحّدد:

الإحداث

الإرشاف

التس يري

املهام



 وزارةخلية مركزية للحومكة بلك

 بلك مؤسسة أ و منشاة معوميةخلية حومكة

 وليةخلية حومكة بلك

 بدلية مقر وليةخلية حومكة بلك

:مالحظة 

2012لس نة 16مّت احداث خلية مركزية بلك وزارة  بعد ان اكنت خلية كبقية اخلالاي مضن املنشور عدد •

“احداث خلية حومكة بلك بدلية مقر الولية”مّت اضافة •

o 2016لس نة 1158ال مر عدد



رساء جلنة احلومكة يمت  :ذكرهاية ابملهام ال يت خلية احلومكة تتكون من ممثيل الهيالك العمومية املعن صلباإ

ـ الإصالح الإداري،
ـ اجلودة،

ـ ال خالقيات املهنية،
ـ العالقة مع املواطن،

،الالكرتونيةـ الإدارة 

احلومكةوميكن تعيني أ ي عضو أ خر خبلية 

o (4الفصل )2016لس نة 1158ال مر عدد



رئاسة الحكومة 

مصالح الحوكمة

وزارة المالية

وزارة العدل

وزارة الداخلية

وزارة الشؤون 

المحلية والبيئة

وزارة الصناعة

وزارة الطاقة 
والمناجم 
والطاقات 

المتجددة

وزارة السياحة 
والصناعات 

التقليدية

....وزارة

وزارة الشؤون 

االجتماعية

الواليات

البلديات

1ع.م.م
3ع.م.م2ع.م.م

1ع.م.م

2ع.م.م

3ع.م.م

1ع.م.م

3ع.م.م

3ع.م.م2ع.م.م1ع.م.م

جلهويالعالقة بني خالاي احلومكة  يف املس تويني املركزي وا



اخللية املركزية 

للحومكة

احلومكةمصاحل 
حفة الهيئة الوطنية ملاك

الفساد

ت ابملؤسسات واملنشأ ت حتاحلومكةخالاي 

تالولاي/البدلايت مقر الولية/الإرشاف



ابدليوانللحومكةاملركزيةاخلليةتلحق

لوليةامقروالبدلايتللولايتابلنس بةالعامةابلكتابةاحلومكةخليةتلحق

واملنشأ تملؤسساتابلنس بةاملؤسسةجملسأ والإدارةمبجلساحلومكةخليةتلحق

العمومية

o 2016لس نة 1158ال مر عدد



طاراملركزيةاخلليةبتس يرييلكّف عاممديرعنخطتهتقللاإ

طارابلوليةاحلومكةخليةبتس يرييلكّف دارةمديراكهيةعنخطتهتقللاإ ركزيةماإ

طارالوليةمقرابلبدليةاحلومكةخليةبتس يرييلكّف دارةمصلحةيسرئ عنخطتهتقللاإ مركزيةاإ

طارالعمومية،واملنشأ تابملؤسساتاحلومكةخليةبتس يرييلكّف دارةمديرعنتهخط تقللاإ اإ

يعادلماأ ومركزيمديرأ ومركزية

مشهود هل ابلزناهة والكفاءة                                         

o 2016لس نة 1158ال مر عدد



همام وظيفية

عداد الربانمج • للخليةالس نوياإ

عداد• تأ ليفيتقريراإ

ئمبادتطبيقحسنعىلالسهر•

لبصالفساد،منوالوقايةاحلومكة

ليه،تنمتياذليالهيلك اإ

بعهتا،ومتاالتبليغحبالتالتعهد•

يفذاختفاميالفسادملفاتمتابعة•

احولهوالإحصائياتومأ لهاشأ هنا

الربامجوضعيفواملسامهةالعمل•

خططو والقطاعيةالوطنيةوالاسرتاتيجيات

سادالف منوالوقايةاحلومكةلتكريسالعمل

،،،،،

بداء• يفةوخاصالتكوينبرامجيفالرأ ياإ

الفساد،منوالوقايةاحلومكةجمال

بداء• نونيةالقاالنصوصمشاريعيفالرأ ياإ

.والرتتيبية،

أ هناشمناليتوالإجراءاتال لياتاقرتاح•

،،،،املتاحةللمواردال مثلالاس تغالل

عداديفاملشاركة• الاس تبياانتاإ

القطاعية،والإحصائيات

القياتابل خامللكفةالهيالكمعالتنس يق•

وابلإدارةاملواطنمعوابلعالقةوابجلودةاملهنية

....الإلكرتونية

همام حتسيس ية و توعويةةهمام تشاركية و تنس يقي

يفديناملابجملمتعالإدارةعالقةتعزيز•

طار اوري،والتشالتشاريكاملساردفعاإ

الزناهةقميو والشفافيةاحلومكةثقافةنرش•

اماحرت عىلوالسهرالترصفوحسن

يةاملهن وال خالقياتالسلوكمدوانت

ظميتن،الإجراءاتأ دةلتطبيقوحسن

قايةوالو ابحلومكةالعالقةذاتالندوات
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احلومكةالإطار التطبيقي خلالاي 



احلومكةجماليفخرباتاكتسبت2012س نةمنذحمدثةحومكةخالايوجود

واملؤسساتيةونيةالقاناملنظومةوتطوراحلومكةخلالاياحملدثةالرتتيبيةالنصوصتطور

الفسادمقاومةوللحومكة

للحومكةاملركزيةاخلالايرؤساءلكتفرغتعمميحنوتوجه

العموميةنشأ توامل ابملؤسساتاحلومكةوخلالايللحومكةمركزيةخلالايانحجةّتاربوجود

دراج للتكوينالس نويةاخملططاتمضنابحلومكةمتعلقةحماوراإ

دراج 2016/2020التمنيةخمططمضناحلومكةعناكملحموراإ



س ناد أ عىل اخلطط الوظيفية عىل رأ س خالاي احلومكة اإ

تكوين مكونني يف جمال احلومكة

امللتقياتخاللمنواجلهوياملركزياملس توينيعىلاحلومكةخالايبنيالعالقةتشبيك

احلومكةجماليفالتجاربوتقدمي



 صعوابت ونقائص يف مس توى النص الرتتييب  :

غياب الإجراءات وال ليات الالزمة لعمل خالاي احلومكة

وجود قواعد عامة مقابل وضعيات خصوصية خلالاي احلومكة

غياب تنظمي هيلكي واحض خلالاي احلومكة

عدم التنصيص عىل تفرغ رؤساء خالاي احلومكة

حداث جلنة احلومكة صلب اخللية املركزية للحومكة اقتصار النص عىل اإ

العموميةالتسمية يف اخلطط الوظيفية مل تأ خذ بعني الاعتبار خصوصية الهيالك 



 صعوابت ونقائص يف مس توى املامرسة:

تداخل بني همام خالاي احلومكة وبقية الوحدات داخل نفس الهيلك العمويم

غياب التكوين الالزم لرؤساء خالاي احلومكة

غياب التواصل بني خالاي احلومكة فامي بيهنا

غياب الإماكنيات املادية والبرشية لعمل خالاي احلومكة

 حداث خالاي احلومكة ببعض الهيالك العمو ميةعدم تفعيل الفصل املتعلق ابإ

يف املؤسسات عدم وجود العدد الاكيف للكفاءات اليت تس تجيب لرشوط التسمية خاصة

و املنشأ ت العمومية

غياب الرؤية  وال هداف الإسرتاتيجية خللية احلومكة



 عىل املس توى التنظميي  :

 دراج خالاي احلومكة مضن الهيلك التنظميي للوزارات واملؤسســـــات العمــوم ية والولايت اإ

و البدلايت

جراءات لعمل خالاي احلومكة عداد أ دةل اإ اإ

تفعيل جلان احلومكة صلب خالاي احلومكة

دارة املنشأ ة عن هممة رئاسة جملس الإدارة لضامن مبداإ التوازن بني  الهيلك فصل هممة اإ

.التنفيذي وهيلك املداوةل

،توفري الوسائل البرشية واملادية الرضورية لإجناز همام اخللية

 تفرغ رئيس خلية احلومكة .



 هويالتشبيك الإلكرتوين بني خالاي احلومكة يف املس تويني املركزي واجل

لها عالقة ابحلومكة تنظمي أ نشطة تشاركية بني خمتلف خالاي احلومكة وال طراف ال خرى اليت

و الوقاية من الفساد

عداد أ منوذج تقرير نشاط موحد ملتابعة  وتقيمي معل خالاي احلومكة اإ

عداد مدونة سلوك لل خالقيات خاصة خبالاي احلومكة اإ

،التعاون واملساندة من طرف مجيع الوحدات داخل الهيلك العمويم

،ىل املعلومات والتقارير ذات الصةل تسهيل نفاذ اخللية اإ

جراءات للتقيمي واملتابعة يف مس توى الهيلك العمويم جياد أ دةل اإ اإ



2016-1158عددال مرمن4ابلفصلعلهيااملنصوصاحلومكةجلنةتفعيل

احلومكةنةجل مضناملؤسسةجملسأ والإدارةجملسأ عضاءمتثيليةضامنعىلاحلرص

دراجرضورة أ عاملجدولنمضقارةكنقاطالفسادمنوالتويقابحلومكةاملتعلقةالنقاطاإ

دارةجمالس ,العموميةواملنشأ تاملؤسساتاإ

لزاميةعىلاحلرص »بصفةلعمويماالهيلكصلباحملدثةابللجاناحلومكةخالايحضوراإ

«مالحظ



 يف مس توى التكوين:

حلومكة تنظمي ملتقيات حتسيس ية وتكوينية لتوضيح همام ومشمولت خالاي ا

،تطوير الكفاءات ابلهيلك العمويم يف جمال احلومكة

تكوين رؤساء خالاي احلومكة مككونني يف جمال احلومكة والوقاية من الفساد

الت لها عالقة متكني أ عضاء اخللية من التكوين يف املس توين الوطين وادلويل يف جم

,,,,اتيجي ابحلومكة اكلترصف يف اخملاطر والاسترشاف واليقظة والتخطيط الاسرت 



املؤسسةحومكةيف احلومكةدور خالاي 



 عداد س ياسة ومنوال ابلهيلك العمويم املعين،احلومكةاملسامهة يف اإ

عداديفاملسامهة• طاريفحومكةاسرتاتيجيةاإ املؤسسةاسرتاتيجيةاإ

 جراءات لتكريس مبادئ ،احلومكةاقرتاح أ ليات واإ

 عداد اسرتاتيجية اتصال للتعريف لك العمويم وخارجه،الرش يدة ومبادهئا داخل الهيابحلومكةاإ

 عداد برانمج تكوين و حتسيس يف جمال ،احلومكةاإ

عدادالقيام رساءملدىوالتقيميواملتابعةالنشاطتقاريرابإ وماكحفةالرش يدةمكةاحلو س ياسةاإ

.الفساد



/قتصاديةالااخملاطر)العمويمالهيلكداخلالالحومكةخماطرخارطةوضعيفاملسامهة•

(....القانونيةاخملاطر/املاليةاخملاطر

عداديفاملسامهة• عدادخاللمن(ال نشطةمجموعة)الترصفمساراتاإ جر أ دةلاإ اءاتاإ

املتدخةلوال طرافالعملأ دواتعىلحيتويالغرضيف

الترصفجمالتيفال داءقياسمؤرشاتوضعيفاملسامهة•

عداديفاملسامهة• خصوصيةوأ خالقياتسلوكمدونةاإ

املؤسسةمس توىعىلاحلومكةمنوالصياغةيفاملسامهة•



حداثفلسفةتقوم جماليفصةخمتداخليةهيالكتركزيعىلاحلومكةخالاياإ

جيادمعاحلومكة العموميةهيالكوال ابحلومكةامللكفةالوزارةبنيوظيفيةعالقةاإ

رساءأ نابعتبار ابلتواصلتسموي وتشاركيامشوليابعدايتخذاحلومكةمبادئاإ

.وادليناميكية




