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1987أبريل 10يرجع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب إلى •

ظام في تلك الفترة، في نهايات ن( ضعيف)كان هناك نفس إصالحي •

الرئيس بورقيبة

لمسؤولين القانون يقوم على فكرة التصريح التلقائي والدوري من قبل ا•

رية الحكوميين الذين بيدهم اتخاذ القرارات الخطيرة والهامة، وعلى س

.التصريح

.2011تصريح حتى سنة 22.000حوالي : النتائج كانت ضعيفة نسبيا•

فافية المجتمع المدني في تونس يطمح إلى منظومة تضمن مزيدا من الش•
.والفعالية





1 .من حيث األشخاص:

 كان 1987سنة )واجب التصريح ال يشمل رئيس الجمهورية

ه ت نزيها رئيسا مدى الحياة بموجب الدستور، وهو بالتالي منزَّ

(.مطلقا وفوق أجهزة الدولة جميعا

 وهو بالمقابل يشمل طائفة واسعة جدا من الموظفين الذين

افترض محرر النص أن بيدهم اتخاذ القرارات الهامة وخاصة 

(آمرو الصرف)القرارات المالية 

نيتها مفهو آمر الصرف يشمل مدير مدرسة ابتدائية ريفية ميزا
.السنوية بعض مئات الدنانير



2 .من حيث مجال التطبيق الموضوعي

يشمل المكاسب المنقولة والعقارية

ال يشير إلى المصالح

وال إلى الديون

 غير مذكورة صراحة ومحل )وال إلى المكاسب الموجودة بالخارج

(إشكال



1. إيداع التصريح لدى دائرة المحاسبات

 لية المادائرة المحاسبات هي جهة قضائية متخصصة في الرقابة  /
ديوان المحاسبة حسب المصطلح المشرقي

ية الورقمجرد فضاء لتخزين التصاريح : دور دائرة المحاسبات
(عدد هام من الصفحات بالنسبة لكل تصريح)

 1987تصريح منذ 30.000لديها حاليا نحو

دقق ليست لها صالحيات عدا التخزين وال تحلل التصاريح وال ت
فيها

ريح نظيرا يمكنها التنبيه على الموظف الذي يتخلف عن التص
ومعاقبته



 (يحياد سلب)ليس من دورها مساعدة المصرح على تعمير التصريح

2 .إيداع نسخة من التصريح لدى رئاسة الجمهورية

في مساعدة رئيس الجمهورية عند القيام بالتعيينات: الغاية المعلنة

الوظائف الهامة

3 .(سريةمبدأ ال)المصرح بها منعدم تقريبا نفاذ العموم إلى المعلومات



4 . 2011بعد سنة:

هم رفض عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة صراحة التصريح بمكاسب

(لم يقدموا مثاال حسنا في مجال التصريح بالمكاسب)

األعذار المقدمة  :

افية التصريح بالمكاسب ليس له أي دور في تحقيق النزاهة والشف  /

ة نزع/ حماية العائلة / حرة الحياة الخاصة / قادمون من القطاع الخاص 
ة النزاهة المفترض/ اإلعالم نحو اإلفراط في هتك حرمة حياة الناس 



ذلك رئيس الجمهورية قدم تصريحا بمكاسبه مع أن القانون ال يلزمه ب

.لكنه لم يقم بنشره

 بنشر التصريح بمكاسبه كامال على موقع( طوعا)وزير واحد قام

.إلكتروني حكومته وتقاسمته بعض المواقع اإللكترونية األخرى



مساع جادة لمراجعة القانون  :

 وقع نقاش بين جهات حكومية منها خصوصا رئاسة الجمهورية
UNDPومنظمات مجتمع مدني و

ية تم إعداد مشروع أولي لقانون ومراجعته بالتعاون مع الوزارة المعن
وبرنامج األمم المتحدة اإلقليمي ومنظمات المجتمع المدني





الحد من قائمة المصرحين

 ة الرؤساء الثالثة وأعضاء الحكوم)شمول كافة المسؤولين السامين

(.والدواوين الرئاسية والوزارية وأعضاء البرلمان

 وضع )االقتصار على سامي الموظفين الذين بيدهم قرارات هامة

(مؤشرات لتحديد معيار القرارات الهامة

تطوير دور دائرة المحاسبات  :

التدقيق في التصاريح-أ

المساعدة على إقامة التصريح-ب



التخزين اإللكتروني للوثائق: مناهج العمل ووسائله

 مثال الجمعيات)شمول التصريح لمسيري منظمات المجتمع المدني

(.الرياضية باعتبار أنها تتلقى دعما ماليا من أجهزة الدولة

لمسؤولين على التفكير في وجوبية نشر التصاريح بالنسبة لبعض سامي ا

.األقل

ات الرئاسية التفكير في وجوبية نشر التصاريح قبل الترشح لالنتخاب
.والبرلمانية




