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      خالصة وافية  -اًثاني  

      تونس    
مقدمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لتونس يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
، ٢٠٠٤آذار/مـارس   ٣٠قيـة) يف  عت تـونس اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد (االتفا      وقَّ

تصـديقها علـى االتفاقيـة       ٢٠٠٨آذار/مـارس   ٢٤قت عليهـا يف  وصد وأودعـت تـونس صـك .
  .٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٣لدى األمني العام يف 

وتونس من البلدان اليت تأخذ بنظام القانون املـدين. ومصـادر القـانون الرئيسـية هـي الدسـتور،       
. ويشمل اإلطار القـانوين الـوطين املعـين مبكافحـة     والقوانني اليت يقرها الربملان، والقانون الدويل

ــة (القــانون اجلنــائي يف        اًالفســاد أحكامــ  ــك الــة اجلزائي ــوانني متعــددة، مبــا يف ذل واردة يف ق
لســنة  ٧٥تــونس)، وجملــة اإلجــراءات اجلزائيــة (قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة)، والقــانون عــدد    

ــدويل ملكافحــة   وامل ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب   ١٠املــؤرخ  ٢٠٠٣ ــدعم اهــود ال ــق ب تعل
  اإلرهاب ومنع غسل األموال (قانون منع غسل األموال).

فــإنَّ  ،٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ٢٧مــن الدســتور اجلديــد الصــادر يف  ٢٠ومبوجــب الفصــل 
ويصـادق عليهــا أعلــى مــن القــوانني   نــواب الشــعب جملــس مرتبـة املعاهــدات الــيت يوافــق عليهـا  

ــن الدســتور  ــن مثَّوأدىن م ــإنَّ  . وم ــة،     ف ــك أحكــام االتفاقي ــا يف ذل ــك املعاهــدات، مب أحكــام تل
ودومنـا حاجـة    تلقائيـا عدا ما يقتضي منها فرض عقوبـات أو تـدابري قسـرية، تعتـرب سـارية       فيما

  إىل اشتراعها يف القانون التونسي.
الضــابطة وتشــملُ اجلهــات الرئيســية املختصــة مبكافحــة الفســاد، إىل جانــب القضــاة وأعضــاء    

العدليــة، اهليئــةَ الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، والقطــب القضــائي املــايل التــابع للمحكمــة االبتدائيــة  
التونسـي. وجتــدر   بتـونس العاصـمة، واللجنـة التونســية للتحاليـل املاليـة التابعـة للبنــك املركـزي       

سـمى "هيئـة   من الدستور اجلديد ينص على إنشاء هيئـة جديـدة ت   ١٣٠الفصل  اإلشارة إىل أنَّ
  احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
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      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

      مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

أحكــام هــذا  لكــنوظفني العمــوميني الــوطنيني، مــن الــة اجلزائيــة رشــو املــ  ٩١جيــرم الفصــل 
الفصل ال تشـتمل علـى نـصٍ صـريحٍ بشـأن فعـل العـرض وال بشـأن ارتكـاب األفعـال بصـورة            

من الفصل نفسه، حيث تـنص علـى    ٢هذا الفراغ متلؤه الفقرة أنَّ  مباشرة أو غري مباشرة. غري
أو  صراحةً الوعود أو العروض املمنوحة لصـاحل شـخص   ٩١معاقبة الوسطاء. وال جيرم الفصل 

  كيان آخر.
 ٨٥و ٨٤و ٨٣وجتــــرم الــــة اجلزائيــــة ارتشــــاء املــــوظفني العمــــوميني الــــوطنيني (الفصــــول 

  ).٨٨و  ٨٧و
املــوظفني العمــوميني خيــص وال يــنص القــانون التونســي علــى جتــرمي الرشــو أو االرتشــاء فيمــا    

  .األجانب أو موظفي املنظمات الدولية العمومية
اجلزائية املتاجرةَ بالنفوذ، بيد أنَّ أحكام الفصل تقتصـر علـى قبـول     من الة ٨٧وجيرم الفصل 

  مقابل، وال تشمل االلتماس أو أفعال الوعد والعرض واملنح.
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
ألحكـام االتفاقيـة.    اًمن قانون منع غسل األموال غسلَ عائـدات اجلرميـة وفقـ    ٦٢جيرم الفصل 

ق هذا الفصل بني غسل األموال على يد مرتكب اجلرم األصلي (قيام الشـخص نفسـه   وال يفر
  بغسل األرباح اليت حصل عليها أو "غسل األموال الذايت") وغسلها على يد الغري.

وتسري األحكام املتعلقـة بغسـل األمـوال ولـو      ،وميكن اعتبار أي جناية أو جنحة جرميةً أصلية
  رتكبت خارج البالد.كانت اجلرمية األصلية قد ا

)، والتــآمر  ٣٢وتســري األحكــام العامــة الــواردة بالــة اجلزائيــة بشــأن املشــاركة (الفصــل         
  )، على جرمية غسل األموال.٥٩)، والشروع (الفصل ١٣٢و ١٣١(الفصالن 

  بغسل األموال. املتعلق من قانوا اًومل تقدم تونس إىل األمني العام لألمم املتحدة نسخ
مــن الــة اجلزائيــة باعتبارهــا مــن األفعــال الــيت    ٣٢مشــمولة بالفصــل  اًاإلخفــاء أيضــوجرميــة 

  والتحريض على ارتكاب جرمية. تنطوي على املساعدة
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     

اخــتالس املمتلكــات مــن قبــل     مــن الــة اجلزائيــة    ١٠٠و ٩٩و ٩٦جتــرم أحكــام الفصــول   
  املوظفني العموميني، ويشمل ذلك مجيع أنواع املمتلكات، اخلاصة والعامة على حد سواء.

عديــدة ميكــن اعتبــار أنهــا تنــدرج حتــت إســاءة اســتغالل الوظــائف  وقــد جرمــت تــونس أفعــاالً
تعمالُ املوظـف  اسـ  من الة اجلزائية). وباإلضـافة إىل ذلـك، يعتـرب    اًمكرر ٩٧و ٩٥(الفصالن 

ــائلَ تابعــة هلــا           ــل معاملــة املوظــف العمــومي خصــائص وظيفتــه أو وس عامــومي أو مــن ي العم
  من الة اجلزائية). ١١٤الرتكاب جرمية من الظروف املشددة للعقوبة (الفصل 

 ه ال يوجد يف القانون التونسي نصويف حني أنم اإلثراء غري املشروع، فثممشـروع قـانون    جير
  .ايد نظر احلكومة حاليق

متعددة تندرج حتت اختالس املمتلكات يف القطـاع اخلـاص،    وجترم التشريعات التونسية أفعاالً
ــة       ــة األمان ــال أو خيان ــق االحتي ــل إســاءة اســتعمال ممتلكــات الشــركات، أو االســتيالء بطري مث

ــول  ــل     ٣٠٠و ٢٩٧و ٢٦٣و ٢٥٨(الفصــ ــة؛ والفصــ ــة اجلزائيــ ــن الــ ــة   ٢٢٣مــ ــن جملــ مــ
  التجارية).  الشركات

      
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

مـن الـة اجلزائيـة بعبـارات عامـة اسـتخدام أي وسـيلة للتحـريض          ٢٤٤تتناول أحكام الفصل 
علـى اإلدالء بشــهادة زور. ومــع ذلــك، فالقــانون التونسـي ال جيــرم اســتخدام القــوة البدنيــة أو   

غــري مســتحقة أو عرضــها أو منحهــا للتــدخل يف اإلدالء   التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد مبزيــة  
  بالشهادة أو للحصول على األدلة أو التدخل يف تقدميها.

العنف أو التهديـد باسـتخدامه يف حـق موظـف      من الة اجلزائية استخدام ١١٦وجيرم الفصل 
  عمومي جلربه على فعل أو ترك أمر من عالئق وظيفته.

    
    )٢٦بارية (املادة مسؤولية الشخصيات االعت    

األفعال ا مـة  فيما خيصتـونس علـى املسـؤولية اجلنائيـة      لالتفاقيـة، ال يـنص القـانون يف    اًوفقـ ر
ــة ــع غســل    ٦٦إال فيمــا يتعلــق بغســل األمــوال (الفصــل    للشخصــيات االعتباري ــانون من مــن ق

لألشـخاص الطبيعـيني   األموال). وال يترتب علـى هـذه املسـؤولية اإلخـالل باملسـؤولية اجلنائيـة       
  الذين ارتكبوا اجلرائم.
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الفصول املتعلقة باملسؤولية املدنيـة يف جملـة االلتزامـات والعقـود تنطبـق      فإنَّ  وعالوة على ذلك،

  ).١٠٧و ٨٣و ٨٢(الفصول  على الشخصيات االعتبارية اًأيض
تعلـق  سـوى فيمـا ي   وال يفرض القانون التونسي عقوبـات مالئمـة علـى الشخصـيات االعتباريـة     

  بغسل األموال.
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مبوجـب  رمـة  وينطبق على األفعـال ا  ،من الة اجلزائية املساعدة والتحريض ٣٢جيرم الفصل 

  االتفاقية.
مــن الــة اجلزائيــة الشــروع يف ارتكــاب أي جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون   ٥٩وجيــرم الفصــل 

أعوام، وهـو مـا يشـمل اجلـرائم التاليـة: ارتشـاء املـوظفني العمـوميني         بالسجن ألكثر من مخسة 
الـــوطنيني؛ واخـــتالس املمتلكـــات أو تبديـــدها أو تســـريبها بشـــكل آخـــر مـــن قبـــل املـــوظفني  

  العموميني، وبعض حاالت خيانة األمانة؛ وغسل األموال.
  وال توجد نصوص جترم اإلعداد الرتكاب جرمية.

      
    )٣٧و ٣٠واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان  املالحقة واملقاضاة  

فيمــا خيــص جــرائم الفســاد، اعتمــدت تــونس عقوبــات بالســجن ملــدة تتــراوح بــني عــام واحــد  
أمـام   اً، باإلضافة إىل عقوبات مالية وعقوبات تبعية. وال تشكِّل احلصانات عائقـ اًوعشرين عام

امالحقة مرتكيب هذه اجلرائم قضائي.  
 ٣٠و ٢٨وتأخذ تونس بنظـام املالحقـة القضـائية حبسـب السـلطة التقديريـة. وتـنظِّم الفصـول         

  من جملة اإلجراءات اجلزائية ممارسة تلك الصالحية. ٣٦و
مــن جملــة اإلجــراءات   ٨٦الفصــل فــإنَّ  وفيمــا يتعلــق بــإجراءات اإلفــراج علــى ذمــة احملاكمــة،  

بــاإلفراج يف أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى   اًاجلزائيــة جييــز لقاضــي التحقيــق أن يصــدر أمــر  
  بضمان أو بدون ضمان بعد أخذ رأي وكيل اجلمهورية.

ــة الســراح الشــرطي، أن ميــنح اإلفــراج املشــروط       ــاء علــى موافقــة جلن وجيــوز لــوزير العــدل، بن
(السراح الشرطي) للمحكوم عليهم الذين قضـوا نصـف مـدة العقوبـة أو ثلثيهـا (الفصـول مـن        

  من جملة اإلجراءات اجلزائية). ٣٦٠إىل  ٣٥٣
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من النظـام األساسـي العـام ألعـوان الدولـة واجلماعـات احملليـة واملؤسسـات          ٥٦الفصل  وينص

ــى إيقــاف أي موظــف عمــومي       ــام) عل ــة (النظــام األساســي الع ــة ذات الصــبغة اإلداري العمومي
رفـع القضـية    اًفـور يرتكب جرمية من جرائم احلق العام عن مباشرة وظيفته على الفور. وجيـب  

إذا كـان األمــر يتعلـق باالرتشـاء أو اخــتالس املـال العــام أو      اًلـدى النيابـة العموميــة، وخصوصـ   
  التزوير أو إفشاء السر املهين.

وجيـب علــى احملــاكم أن تفــرض احلرمــان مــن تـويل املناصــب العامــة كعقوبــة تكميليــة يف حالــة   
السلطة وتبديد املـال العـام وغسـل األمـوال.      االرتشاء، وجيوز هلا ذلك يف حالة إساءة استغالل

  على الشركات اليت متتلك الدولة أكثر من نصف رأس ماهلا. اًوتنطبق هذه األحكام أيض
ــاش         ــن املع ــان م ــزل دون احلرم ــني الع ــذار وب ــني اإلن ــراوح ب ــة تت ــرض جــزاءات تأديبي وجيــوز ف

مــــن النظــــام  ٥١صـــل  التقاعـــدي (جرايــــة التقاعــــد) باإلضـــافة إىل العقوبــــات اجلنائيــــة (الف  
  العام).  األساسي

  وقد اعتمدت تونس جمموعة من التدابري لتشجيع إعادة إدماج ارمني املدانني يف اتمع.
ه ال عقاب على الراشي أو الوسيط الـذي يكشـف   من الة اجلزائية على أن ٩٣ل وينص الفص

الوقـت نفسـه مبـا يثبـت ذلـك.       من تلقاء نفسه عن جرمية الرشوة قبل بدء أي حماكمة ويأيت يف
بيد أنَّ هـذا الفصـل ال ينطبـق إال علـى جـرائم الرشـوة حتديـدا دون غريهـا مـن جـرائم الفسـاد            
املنصوص عليها يف االتفاقية (غسل األموال، اإلخفـاء، االخـتالس، إسـاءة اسـتغالل الوظـائف،      

ــدابري لتشــجيع األشــخاص      ــل، فلــيس لــدى تــونس ت ــة). وباملث املشــاركني يف إعاقــة ســري العدال
ارتكاب جرائم أو الذين سـبق هلـم ذلـك علـى التعـاون مـع السـلطات ـدف حرمـان مـرتكيب           

  اجلرمية من عائداا واسترداد تلك العائدات.
وال متنح تونس احلصانة من املالحقة وال يـنص قانوـا علـى ختفيـف عقوبـة األشـخاص الـذين        

  أو مالحقتها. يف عمليات التحقيق يف اجلرائم اًيقدمون عون
  وال تنص التشريعات التونسية على محاية األشخاص املتعاونني مع سلطات إنفاذ القانون.

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

لضـمان محايـة الضـحايا أو الشـهود أو اخلـرباء الـذين        متكـامالً  اًال يوفِّر القانون التونسـي نظامـ  
قـد يرتكـب يف حقهـم مـن      أو سائر األشخاص الوثيقي الصلة م مما يدلون بشهادة أو أقارم

  حمددة. تدابري محاية على انتقام أو ترهيب. ومع ذلك فهناك أحكام يف عدة نصوص تنص
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عليـه   اًواستخدام وسائل االتصال املرئية أو املسموعة لسـماع الشـهود واخلـرباء لـيس منصوصـ     

  إال فيما خيص احملاكمات املتعلقة باإلرهاب.
وليس لدى تونس تدابري مالئمة لضمان توفري احلماية من املعاملـة التعسـفية ألي شـخص يبلـغ     

  السلطات عن جرائم فساد.
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
العائـدات،   مبا يف ذلـك املمتلكـات الـيت حتـلُّ حمـلَّ      ة،جتب مصادرة أي عائدات تتأتى من اجلرمي

وكذلك األرباح وسائر املكاسب املستمدة من عائدات اجلرميـة أو مـن املمتلكـات الـيت تعـادل      
مــن الــة اجلزائيــة، والفصــل  ٩٨، ٩٤، ٢٩، ٢٨، ٥قيمتــها قيمــة تلــك العائــدات (الفصــول 

  من قانون منع غسل األموال). ٦٧
علـى املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى الـيت       اً(احلجز اخلاص) أيض وتنطبق املصادرة

  استخدمت أو كانت معدة لالستخدام يف جرائم.
وميـنح القـانون التونســي صـالحيات حتقيــق واسـعة لقضــاة التحقيـق، وللهيئــة الوطنيـة ملكافحــة       

ائدات اجلرمية وأدواـا أو حتديـد   استبانة عخيص الفساد، وللجنة التونسية للتحاليل املالية، فيما 
  مكاا أو جتميدها أو مصادرا. وال جيوز التذرع بالسرية املصرفية أمام هذه السلطات.

مـن جملـة اإلجـراءات     ١٠٠إىل  ٩٧ألحكام الفصول من  اًوتدار املمتلكات احملجوز عليها وفق
 ٢٨ل خلزينـة الدولـة (املـادة    اجلزائية، أما املمتلكات املصادرة (اخلاضـعة للحجـز اخلـاص) فتـؤو    

من الة اجلزائية)، وتديرها اللجنة الوطنية للتصرف يف األمـوال واملمتلكـات املعنيـة باملصـادرة     
املـؤرخ   ٢٠١١لسـنة   ٦٨أو االسترجاع لفائدة الدولـة، والـيت أُنشـئت مبوجـب املرسـوم عـدد       

  .٢٠١١متوز/يوليه  ١٤
ذلك خيالف مبدأ افتـراض الـرباءة (الفصـل     ات ألنَّون التونسي عكس عبء اإلثبوال جييز القان

  من الدستور). ٢٧
      
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

تتوقف فترة التقادم اليت ميكن خالهلا إقامة الدعوى اجلنائية على تصنيف اجلرمية املعنيـة، حيـث   
للمخالفـــات تصــل إىل عشـــر ســـنوات للجنايـــات، وثـــالث ســـنوات للجـــنح، وســـنة واحـــدة  

مبوجـب االتفاقيـة   رمـة  مـن جملـة اإلجـراءات اجلزائيـة). ومجيـع األفعـال ا       ٥و ٤و ٣(الفصول 
  مصنفة يف القانون التونسي إما كجنايات أو كجنح.
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وبــالرغم مــن أنَّ القــانون التونســي ال يــنص صــراحة علــى تعليــق فتــرة التقــادم يف حــال إفــالت 

من جملة اإلجراءات اجلزائية ينص علـى قطـع فتـرة التقـادم      ٦الفصل فإنَّ  اجلاين من يد العدالة،
  األمر مبن مل تشملهم تلك األعمال. تعلق بأي أعمال حتقيق أو مالحقة (تتبع)، ولو

اإلدانـة الـيت سـبق أن صـدرت       وال تنص التشريعات على إمكانية أن تؤخذ يف االعتبار أحكـام
  حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى.

      
    )٤٢الوالية القضائية (املادة   

لواليتـها القضـائية، باسـتثناء جـرائم الفسـاد       ٤٢أخضعت تونس احلاالت املشار إليها يف املادة 
املرتكبة ضد البالد، واجلرائم اليت يرتكبها شخص عدمي اجلنسية يوجد مكـان إقامتـه املعتـاد يف    

ـدف ارتكـاب تلـك     إقليمها، واملشاركة يف جرائم غسل األموال اليت ت رتكب خارج إقليمهـا
  اجلرمية يف إقليمها.

  يف تونس. اًومبدأ "إما التسليم وإما احملاكمة" ليس مقنن
      
    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان   

نون) تعترب العقود املبنية على سبب غري جائز (خمالف لألخالق احلميدة أو النظـام العـام أو القـا   
  والغية. باطلة

ذا أمهيـة يف اختـاذ    قانونيـة عديـدة تتـيح اعتبـار الفسـاد عـامالً       اًأحكامـ فـإنَّ   وباإلضافة إىل ذلـك 
مـن الـة    ٩٨إجراءات قانونيـة إللغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتيـاز (ومـن أبرزهـا الفصـل          

مـن جملـة    ٥٣٩و  ٦٧و ٦٢من جملـة الشـركات التجاريـة، والفصـول      ٢٠٠اجلزائية، والفصل 
  عن فصول أخرى يف املراسيم املتعلقة باالشتراء العمومي). االلتزامات والعقود، فضالً

، ألي شـخص حلقـه ضـرر مـن     ٧و ١سـيما يف الفصـلني    وتكفل جملة اإلجراءات اجلزائيـة، وال 
 جراء جرمية، مبا يف ذلك أفعال الفساد، أن يقيم الدعوى املدنية يف ذات الوقت الذي تقـام فيـه  

  جرب الضرر الواقع عليه. اًوى العمومية طالبالدع
      
    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد   

  توجد يف تونس عدة جهات خمتصة مبكافحة الفساد.
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فــإىل جانــب القضــاة وأعضــاء الضــابطة العدليــة، أنشــأت تــونس قبــل وقــت قريــب جــدا اهليئــة  

ــة ملكافحــة الفســاد    ــن قضــايا الفســاد       الوطني ــع بصــالحيات التحــري ع ــاز مســتقل يتمت كجه
  والتحقيق فيها.

ز اإلطار املؤسسي من خـالل إنشـاء القطـب القضـائي املـايل يف احملكمـة االبتدائيـة بتـونس         وعز
ة واملتشعبة. أمـا اللجنـة   التحقيق يف قضايا الفساد املعقَّدالعاصمة، ليضطلع باملالحقة القضائية و

يف مكافحـة غسـل األمـوال     اهامـ  اًليل املالية التابعـة للبنـك املركـزي فتلعـب دور    التونسية للتحا
  والفساد.

من التدريب واملـوارد، وتتمتـع    كافياً اًقدر رأي املسؤولني التونسيني، وتتلقى هذه اجلهات، يف
  بقدر كاف من االستقاللية.

طنيـة، وال سـيما الفصـل    ولدى تونس أحكام قانونية تضـمن فعاليـة التعـاون بـني السـلطات الو     
من جملة اإلجراءات اجلزائية الذي يلزم مجيع املوظفني العموميني بإبالغ وكيل اجلمهوريـة   ٢٩

مـن املرسـوم    ٣٤و ١١مبا يتصل بعلمهم من اجلرائم أثناء مباشرة وظائفهم، وكذلك الفصالن 
تعلـــق وامل ٢٠١١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٤املـــؤرخ يف  ٢٠١١لســـنة  ١٢٠اإلطـــاري عـــدد 

  من قانون منع غسل األموال. ٨١مبكافحة الفساد، والفصل 
 ١٢٠مـن املرسـوم اإلطـاري عـدد      ٣٥الفصـل  فـإنَّ   وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع اخلـاص، 

ينص على إلزام مجيع األشخاص بإبالغ رئيس اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد عن كـل مـا ينمـو    
 يـنص مـن قـانون منـع غسـل األمـوال       ٨٥الفصـل  فـإنَّ   لإىل علمهم من حاالت الفساد. وباملث

على إلزام املؤسسات املالية املصرفية وغريهـا مـن مؤسسـات القطـاع اخلـاص بالتقـدم بتصـريح        
إىل اللجنة التونسية للتحاليل املالية جبميع املعامالت اليت يشتبه يف ارتباطها بعائدات متأتيـة مـن   

  أعمال غري مشروعة.
  نس بوابة شبكية لإلبالغ عن الفساد دون الكشف عن هوية املبلِّغ.كما أنشأت تو

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢  

تنفيـذ  خيـص  ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة التالية فيما 
  الفصل الثالث من االتفاقية:

 ٢الفسـاد دون الكشـف عـن هويـة املبلِّـغ (الفقـرة       إنشاء بوابة شبكية لإلبالغ عـن   •  
  )؛٣٩  من املادة
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يبــدو أنَّ التعــاون بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص واتمــع املــدين يف مكافحــة   •  

  ).٣٩من املادة  ٢الفساد جيري على حنو نشط وشامل (الفقرة 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ - ٣- ٢ 
  ملكافحة الفساد:حاليا من شأن اخلطوات التالية أن تعزز التدابري القائمة 

 تشمل جرمية رشو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني   أن اعتماد تدابري تشريعية لضمان   •    
اهلبات املمنوحة لصاحل شخص أو كيان آخر. وسوف يكون من املفيـد  الوعود أو 

بصـورة مباشـرة أو    املرتكبـة  عرض واألفعالأن يشمل التعريف صراحةً فعل ال اًأيض
  )؛١٥غري مباشرة (الفقرة أ من املادة 

جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة      •   
  )؛١٦من املادة  ١(الفقرة 

النظر يف جتـرمي ارتشـاء املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة           •   
  )؛١٦من املادة  ٢ية (الفقرة العموم

صـيغة الفصـل    تـونس علـى أن تنظـر يف تنقـيح     تشـجع  فيما خيص املتاجرة بـالنفوذ،   •   
من الـة اجلزائيـة لتوسـيع نطـاق التجـرمي ليشـمل االلتمـاس إىل جانـب أفعـال           ٨٧

  )؛١٨الوعد والعرض واملنح (املادة 
إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة بغســل األمــوال  تقــدمي نســخة مــن القــانون املتعلــق  •   

  )؛٢٣(د) من املادة  ٢(الفقرة 
 اًقانون لتجرمي اإلثراء غـري املشـروع وفقـ    تشجع تونس على التعجيل بعملية اعتماد  •   

  )؛٢٠كام االتفاقية (املادة حأل
جترمي استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة          •   

ــة أو     أو  ــى األدل ــدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو للحصــول عل ــا للت عرضــها أو منحه
  )؛٢٥التدخل يف تقدميها (الفقرة أ من املادة 

نطاق املسؤولية اجلنائية للشخصـيات االعتباريـة (الفقـرة     تشجع تونس على توسيع  •   
  )؛٢٦من املادة  ١
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   •  ــنص ــة    ال ــة ورادع ــات فعال ــى عقوب ــع اجلــرم   عل ــا   ومتناســبة م خيــص املرتكــب فيم

يف اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة (فيمـا عـدا      الضالعة الشخصيات االعتبارية
  )؛٢٦من املادة  ٤غسل األموال) (الفقرة 

اعتمــاد تــدابري مالئمــة لتحســني تنظــيم إدارة املوجــودات امــدة واحملجــوز عليهــا     •   
  )؛٣١من املادة  ٣واملصادرة (الفقرة 

  ):٣٧من املادة  ٤والفقرة  ٣٣و ٣٢يتعلق حبماية الشهود واملبلِّغني (املادتان  فيما  •   
للشـهود واخلـرباء، وألقـارم وسـائر      اعتماد التدابري الالزمة لضمان محاية فعالة -   

يف حقهــم مــن  األشــخاص الــوثيقي الصــلة ــم عنــد االقتضــاء، ممــا قــد يرتكــب
علـى الضـحايا مـا دامـوا      اًدابري أيضـ انتقام أو ترهيب. وجيب أن تنطبق تلك التـ 

  وعلى املتهمني الذين يقدمون العون يف التحقيق أو املالحقة القضائية؛ اًشهود
النظر يف اعتماد التدابري الالزمة لضمان توفري احلماية من املعاملة التعسـفية ألي   -  

  شخص يبلغ عن جرائم فساد؛
الـذين يشـاركون أو شـاركوا يف ارتكـاب     اختاذ تدابري مناسبة لتشـجيع األشـخاص    •   

مـن   لالتفاقيـة علـى تقـدمي معلومـات مفيـدة إىل السـلطات املختصـة        اًفعل جمرم وفق
)، وعلـى تـوفري مسـاعدة    أجل التحقيق واإلثبات (فيما عـدا جـرائم الرشـوة حتديـدا    

دة للســلطات املختصــة ميكــن أن تســهم يف حرمــان اجلنــاة مــن عائــدات   فعليــة حمــد
  )؛٣٧من املادة  ١واسترداد تلك العائدات (الفقرة اجلرمية 

يعتــد بــه يف التحقيــق أو  اًالنظــر يف إمكانيــة ختفيــف عقوبــة املتــهم الــذي يقــدم عونــ •  
  )؛٣٧من املادة  ٢املالحقة القضائية (الفقرة 

يعتـد بـه يف    اًالنظر يف إمكانية منح احلصـانة مـن املالحقـة للمتـهم الـذي يقـدم عونـ        •  
  )؛٣٧من املادة  ٣أو املالحقة القضائية (الفقرة  التحقيق

  ).٤٢من املادة  ٤تشجع تونس على تقنني مبدأ "إما التسليم وإما احملاكمة" (الفقرة  •  
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت حددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية - ٤- ٢ 
، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦، ١٥فيما يتعلـق بـاملواد   املمارسات اجليدة/الدروس املستفادة  •  

  ؛٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢



 

12 V.15-03718 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.23  

 
، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦تشريعات منوذجية فيما يتعلق بـاملواد   •  

  ؛٤١، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢
، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦، ١٥وضـع خطـة عمــل لتنفيـذ االتفاقيـة فيمــا يتعلـق بــاملواد       •  

  ؛٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢
، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠املشــورة القانونيــة فيمــا يتعلــق بــاملواد  •  

  ؛٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦
، ١٥يف عني املكان من قبل خبري يف مكافحة الفسـاد فيمـا يتعلـق بـاملواد      املساعدة •  

٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦ ،
  ؛٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩

ــاملواد     •   ــاء قــدرات الســلطات الوطنيــة فيمــا يتعلــق ب ، ٢٦، ٢٢، ٢٠املســاعدة يف بن
  ؛٤٢، ٤٠، ٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠

  ؛٣٧و ٣٢اتفاق أو ترتيب منوذجي فيما يتعلق باملادتني  •  
سوسـيولوجية ميدانيـة للوقـوف علـى حجـم      ، القيام بدراسـة  ٢١فيما يتعلق باملادة  •  

  الظاهرة والقطاعات املعنية؛
ــادة   •   ــق بامل ــده     ٣٠فيمــا يتعل ــدين ــدف تزوي ــدريب خــاص للمجتمــع امل ، تنظــيم ت

ــدانني يف      ــخاص املـ ــل األشـ ــادة تأهيـ ــدوره يف إعـ ــي بـ ــىت يفـ ــة حـ ــائل الالزمـ بالوسـ
  الفساد؛  جرائم

للمشـرفني علـى اهليئـات املتخصصـة يف مكافحـة      ، تنظيم تدريب ٣٦فيما يتعلق باملادة  •  
  الفساد بغية تدريبهم على تقييم مدى استقالليتهم وتدريب مواردهم البشرية.

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل -٣  

طلـوبني يف  اضطلعت تونس بإجراءات فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم امل
بعة يف جمال التعاون الـدويل بالتفصـيل نظـر   قضايا الفساد، غري أناًه يصعب تقييم املمارسات املت 

  لعدم توافر البيانات واإلحصاءات ذات الصلة.
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      مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض - ١- ٣  

    )٤٤تسليم ارمني (املادة    
 ٣٠٨اجلزائيـة (الفصـول مـن    أحكام الباب الثامن من الكتاب الرابع من جملة اإلجراءات  تنظِّم
("تســليم اــرمني" بالصــيغة الــواردة يف االتفاقيــة) مــا مل تــنص        ) تســليم املطلــوبني ٣٣٠إىل 

  املعاهدات على غري ذلك.
وتنطوي إجراءات التسليم يف الوقـت ذاتـه علـى شـق قضـائي وآخـر إداري. وال بـد مـن إرسـال          

ة. وبعـد التحقُّـق مـن الوثـائق، ترسـل وزارة      القنوات الدبلوماسـي  طلبات التسليم إىل احلكومة عرب
ــإذا رأى       ــانون. ف ــه للق ــيت تفحــص مــدى مطابقت ــب إىل وزارة العــدل، ال ــة الطل الشــؤون اخلارجي

ه حييــل الطلـب إىل الوكيــل العــام  مــن املالئـم قبــول طلــب التسـليم، فإنــ   أنــهكاتـب الدولــة للعـدل   
  إللقاء القبض على الشخص املطلوب.الفور  للجمهورية، الذي يتخذ اخلطوات الالزمة على

والنظــر يف طلبــات التســليم مــن اختصــاص دائــرة االــام لــدى حمكمــة االســتئناف بتــونس           
من تـاريخ   اًيوم ١٥العاصمة. وميثُل الشخص األجنيب املطلوب تسليمه أمام الدائرة يف غضون 

  .إعالمه بوثيقة اإليقاف
مثوله أمام الدائرة باملوافقـة علـى تسـليمه إىل    إذا صرح الشخص األجنيب املطلوب تسليمه أثناء 

وزارة العدل مسؤولة عن اختاذ القـرار الـذي    وتكون ،هذا التصريح يسجل فإنَّ الدولة الطالبة،
  .اًتراه مناسب

بشأن طلـب التسـليم، ويكـون رأيهـا      اًمسبب اًدائرة االام تبدي رأيفإنَّ  وفيما عدا تلك احلالة،
إذا مـا انتـهت الـدائرة إىل أنَّ شـروط التسـليم القانونيـة غـري متـوفرة، أو أنَّ         للطعـن. و  غري قابل

، وال ميكـن  ا، فإنهـا تبـدي رأيهـا بـرفض التسـليم. ويكـون هـذا الـرأي ائيـ         اًهناك خطأ واضح
  معه تنفيذ التسليم.

ضـه. فـإذا   للحكومـة تنفيـذ التسـليم أو رف    إذا كان رأي الـدائرة يقضـي بقبـول التسـليم، فيجـوز      ماأ
  يقضي بذلك على رئيس اجلمهورية ليوقِّعه. اًتقرر تنفيذ التسليم، يعرض كاتب الدولة للعدل أمر

ــة         ــب مباشــر صــادر عــن الســلطات القضــائية للدول ــى طل ــاء عل ويف احلــاالت املســتعجلة، وبن
علـى الشـخص األجـنيب املطلـوب      اًالطالبة، جيـوز لـوكالء اجلمهوريـة أن يـأذنوا بـالتحفظ مؤقتـ      

  إىل إشعار فقط بأي وسيلة ينتج عنها مستند كتايب. اًتسليمه استناد
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ــة         ــدأ، بالتســليم إذا مل يســتوف شــرط ازدواجي ــث املب ــن حي ــانون التونســي، م وال يســمح الق

ــة). غــري    ٣١١التجــرمي (الفصــل   ــة اإلجــراءات اجلزائي ــهمــن جمل ــك يف   أن مثَّ اســتثناءات مــن ذل
  املعاهدات. بعض

وجيــب أن يعاقَــب علــى مجلــة اجلــرائم املطلــوب التســليم مــن أجلــها مبوجــب القــانون التونســي  
  مــة بعقوبــة جنائيــة أو إصــالحية (جناحيــة) (وهــو مــا ينطبــق علــى مجيــع األفعــال امبوجــب ر

 ة،ستة أشهر أو أكثـر. ويف حالـة اإلدانـ    االتفاقية) ومبوجب قانون الدولة الطالبة، بالسجن ملدة
ــإنَّ  ــةف ــة جيــب أن تكــون الســجن ملــدة     العقوب ــيت تفرضــها احملكمــة األجنبي ــر   ال شــهرين أو أكث

  من جملة اإلجراءات اجلزائية). ٣١١(الفصل 
 اقانونيــ اًأنهــا تعتــرب االتفاقيــة أساســ  وال تشــترط تــونس وجــود معاهــدة لتســليم املطلــوبني، إال 

لالتفاقيـة،   اًوفقـ رمـة  مـن األفعـال ا   عـالً لتسليم املطلوبني. وميكن تسليم أي شخص ارتكب ف
مـن الدسـتور    ٢٠ولو مل تتوافر ازدواجية التجرمي، بالتطبيق املباشر ألحكـام االتفاقيـة (الفصـل    

مـن تلـك األفعـال     امن جملة اإلجراءات اجلزائية). وال يعترب القانون التونسـي أيـ   ٣٠٨والفصل 
  جرائم سياسية.

مــن جملــة  ٣١٨يف أراضــيها ومطلــوب تســليمه (الفصــل   وحتتجــز تــونس أي شــخص موجــود 
  اإلجراءات اجلزائية).

مــن جملــة اإلجــراءات   ٣١٢مــن الدســتور والفصــل   ٢٥وتــونس ال تســلِّم مواطنيهــا (الفصــل  
اجلزائية)، وال توجد استثناءات مـن تلـك القاعـدة تسـمح ولـو بالتسـليم املشـروط للمـواطنني.         

  .اًمعترف به، وإمنا ليس مقنن ومبدأ "إما التسليم وإما احملاكمة"
وجيوز النظر يف تنفيـذ أحكـام اإلدانـة اجلنائيـة األجنبيـة علـى سـبيل االسـتثناء يف األحـوال الـيت           

  تكون هناك فيها معاهدة تنظِّم هذه املسألة.
ضـمانات للمحاكمـة العادلـة     فـثم  ،وبالرغم من أنَّ رأي دائرة االام ـائي وغـري قابـل للطعـن    

) ويف جملـــة اإلجـــراءات اجلزائيـــة، وتســـري تلـــك ٢٧منصـــوص عليهـــا يف الدســـتور (الفصـــل 
  الضمانات على إجراءات التسليم.

عدة فصول حتظر أي صورة من صور التمييـز (وأبرزهـا الفصـول     ٢٠١٤وترد يف دستور عام 
  عامة. )، وإن كانت أحكامها مصوغة بعبارات٤٩، ٤٦، ٣٠، ٢٩، ٢٧
القانون التونسي أو املعاهدات الثنائية اليت أبرمتها تونس على إمكانية رفض التسـليم   ينصوال 

  على مسائل مالية. ال لسبب إال ألنَّ اجلرمية املعنية تنطوي أيضا
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وقد أبرمت تونس معاهدات ثنائية عديـدة بشـأن تسـليم املطلـوبني وهـي دولـة طـرف يف عـدة         

  اف بشأن هذه املسألة.معاهدات متعددة األطر
    

    )٤٧و ٤٥نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املادتان     
  مل تربم تونس أي اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم.

  وليس لدى تونس تشريعات بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.
    

    )٤٦املتبادلة (املادة املساعدة القانونية     
لة تـنظِّم مسـألة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، حيـث تنظِّمهـا        ليس لـدى تـونس تشـريعات مفصـ    

األحكام العامة يف الباب الرابع من الكتاب الرابع مـن جملـة اإلجـراءات اجلزائيـة (الفصـول مـن       
ــلة، ســـواء الثنائيـــ     ٣٣٥إىل  ٣٣١ ــب أحكـــام املعاهـــدات ذات الصـ ة أو املتعـــددة )، إىل جانـ

  فيها. اًاألطراف، واليت تكون تونس طرف
ــذا         ــة يف ه ــة) لتكــون الســلطة املركزي ــدل (إدارة الشــؤون اجلزائي ــونس وزارة الع ــت ت ــد مس وق

  الشأن. واللغات املقبولة هي العربية والفرنسية.
ــد التحقُّــ       ــوات الدبلوماســية. وبع ــة عــرب القن ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــل طلب رســن وت ق م

ــر العــدل، الــذي حييلــه إىل القاضــي       ــة الطلــب إىل وزي ــائق، يرســل وزيــر الشــؤون اخلارجي الوث
  املختص لتنفيذه.

بـأي   ،سـلطة قضـائية إىل أخـرى    ويف احلاالت املسـتعجلة، ميكـن إرسـال الطلبـات مباشـرة مـن      
سـية.  ينتج عنها مستند كتايب، شريطة إرسال الطلبات بعـد ذلـك عـرب القنـوات الدبلوما     وسيلة

  إرسال الطلبات عرب اإلنتربول. اًويف احلاالت املستعجلة، ميكن أيض
وبإمكان تونس أن تقدم املساعدة املتبادلة بصرف النظـر عـن وجـود معاهـدة مـن عدمـه وعـن        

مجيع اإلجراءات اليت ميكن القيـام ـا يف   فإنَّ  عدم توافر ازدواجية التجرمي. وعالوة على ذلك،
  إىل طلب للمساعدة القانونية املتبادلة. اًلية جيوز القيام ا أيضا استنادالقضايا اجلنائية احمل

خيــص وفيمــا عــدا غســل األمــوال، ال ميكــن لتــونس أن تقــدم املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا  
  اجلرائم املشمولة باالتفاقية واليت ميكن مساءلة شخصية اعتبارية عنها.

دة بشــأن آجــال تنفيــذ الطلبــات، أو آجــال الــرد علــى   أحكــام حمــدوال تــرد يف القــانون احمللــي 
  االستفسارات املقدمة من الدولة الطالبة بشأن وضعية الطلب والتقدم احملرز يف معاجلته.
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هـذه  فـإنَّ   ويف حني أنَّ السلطات التونسية ميكن أن تقدم معلومات طواعية دون طلب مسـبق، 

  املمارسة ليست خاضعة للتنظيم.
ال توجــد قــوانني حمليــة بشــأن ســرية املعلومــات واألدلــة املرســلة يف ســياق طلــب للمســاعدة    و

بعــض أنَّ  القانونيــة املتبادلــة، وال بشــأن القيــود علــى اســتخدام تلــك املعلومــات واألدلــة. غــري   
  يف هذا الصدد. اًاالتفاقات القانونية الثنائية تشمل أحكام
بواسـطة الفيـديو، فقـد سـبق      سـات االسـتماع  عقـد جل  وبالرغم مـن عـدم وجـود قواعـد تـنظم     

عقدت ترتيبات ثنائيـة اسـتجابت مـن خالهلـا لطلبـات للمسـاعدة القانونيـة أُرسـلت          لتونس أن
  باستخدام وصالت فيديو.

ــى       ــة ينطــوي عل ــة املتبادل وال ينظــر إىل الســرية املصــرفية أو إىل كــون طلــب املســاعدة القانوني
  ض.مسائل مالية باعتبارمها سببني للرف

مــن جملــة  ٣٣٥وميكــن نقــل األشــخاص احملتجــزين أو الــذين يقضــون عقوبــة مبوجــب الفصــل   
ــة   اًاإلجــراءات اجلزائيــة. وعمليــات النقــل مــن هــذا القبيــل تنظِّمهــا أساســ    إمــا أحكــام االتفاقي

  أو أحكام املعاهدات الثنائية. اًمباشر اًبتطبيقها تطبيق
ــة     ــدة، ســواء ثنائي ــونس معاهــدات عدي أو متعــددة األطــراف، بشــأن املســاعدة   وقــد أبرمــت ت

  القانونية املتبادلة.
    

 التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

 ـا األجنبيـة،          ثَمقنوات عديـدة لالتصـال املباشـر بـني سـلطات إنفـاذ القـانون يف تـونس ونظريا 
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربـول) يف تـونس العاصـمة واللجنـة التونسـية      مكتب  منها

  للتحاليل املالية.
لتبـادل   I-24/7 وتستخدم قنوات االتصال املعتـادة، عـالوة علـى القنـوات السـرية مثـل منظومـة       

  البيانات التابع لإلنتربول ومثل نظام إيغمونت.
ت بشـأن التعـاون املباشـر بـني وكـاالت إنفـاذ القـانون،        وقد أبرمت تونس العديد مـن املعاهـدا  

عـت  أساس لذلك النوع من التعـاون. وباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد وقَّ     ا تعترب أنَّ االتفاقيةأنهكما 
  اللجنة التونسية للتحاليل املالية مذكِّرات تفاهم عديدة مع املؤسسات املناظرة هلا.
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ا مل يسبق هلا االخنراط يف تبادل العاملني أو غريهـم  وقد عينت تونس جهات اتصال وطنية وإمن

  من اخلرباء.
  وليس لدى تونس تشريعات أو ترتيبات أو اتفاقات تنظِّم التحقيقات املشتركة.

وال يوجد لدى تـونس تشـريع فيمـا خيـص اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة. غـري أنَّ هنـاك           
  مشروع قانون قيد اإلعداد يف هذا الصدد.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة - ٢- ٣  

ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة التالية فيما خيـص تنفيـذ   
  الفصل الرابع من االتفاقية:

بإمكان تونس تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بصرف النظـر عـن تـوافر ازدواجيـة       •  
  التجرمي.

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ - ٣- ٣  

  ملكافحة الفساد:حاليا من شأن اخلطوات التالية أن تعزز التدابري القائمة 
النظر يف تكييف نظام املعلومات إلتاحة إمكانيـة مجـع البيانـات وتقـدمي إحصـاءات        •    

  بشأن طلبات التعاون الدويل املتعلقة جبرائم الفساد؛ أكثر دقة وتفصيالً
ــنني املمارســة املت  جتشــ  •     ــى تق ــونس عل ــى حظــر تســليم     ع ت ــالنص صــراحة عل ــة ب بع

املطلوبني إذا كان طلب التسليم مقـدما ملالحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب جنسـه       
مــن  ١٥أو عرقـه أو ديانتــه أو جنسـيته أو أصــله اإلثـين أو آرائــه السياسـية (الفقــرة     

  )؛٤٤املادة 
ــيل   النظـــر يف اعتمـــاد قـــانون خمصـــص   •     يـــنظِّم املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة بالتفصـ

  )؛٤٦  (املادة
اختــاذ التــدابري الالزمــة لــتمكني تــونس مــن تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا     •    

يتعلق بـاجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة (فيمـا عـدا غسـل األمـوال) الـيت ميكـن مسـاءلة           
  )؛٤٦من املادة  ٢شخصية اعتبارية عنها (الفقرة 

مــن  ٤تشــجع تــونس علــى تنظــيم إرســال املعلومــات دون طلــب مســبق (الفقــرة      •    
  )؛٤٦  املادة
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تنظيم مسألة سرية املعلومات واألدلة املرسـلة يف سـياق طلـب للمسـاعدة القانونيـة        •    

املتبادلة وكذلك القيود املفروضة على استخدام تلك املعلومـات واألدلـة (الفقـرات    
  )؛٤٦ة من املاد ٢٠و ١٩و ٥

 ١٨تشجع تونس علـى تنظـيم عقـد جلسـات االسـتماع بواسـطة الفيـديو (الفقـرة           •    
  )؛٤٦من املادة 

اعتماد التدابري الالزمة فيما يتعلق بآجال تنفيـذ طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،        •    
ومتابعــة االستفســارات املقدمــة مــن الدولــة الطالبــة بشــأن وضــعية الطلــب والتقــدم 

  )؛٤٦من املادة  ٢٤احملرز يف معاجلته (الفقرة 
  )؛٤٧النظر يف اعتماد قانون متعلق بنقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •    
بوســائل منــها تبــادل   التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون،  تشــجع تــونس علــى تعزيــز   •    

  )؛٤٨من املادة (ه)  ١العاملني (الفقرة 
ترتيبات جتيز للسلطات املختصة أن تنشئ هيئـات حتقيـق   النظر يف إبرام اتفاقات أو   •    

  )؛٤٩مشتركة (الفقرة 
  ).٥٠تنظيم استخدام أساليب التحري اخلاصة (املادة   •    

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت حددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  

، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤بــاملواد املمارســات اجليدة/الــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق       •    
  ؛٥٠، ٤٩، ٤٨

، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤وضـع خطـة عمــل لتنفيـذ االتفاقيـة فيمــا يتعلـق بــاملواد        •    
  ؛٥٠، ٤٩

، ٤٤املساعدة يف عني املكان من قبل خبري يف مكافحة الفسـاد فيمـا يتعلـق بـاملواد       •    
  ؛٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥

ــاء قــدرات الســلطات ال   •     ــاملواد  املســاعدة يف بن ، ٤٦، ٤٥، ٤٤وطنيــة فيمــا يتعلــق ب
  ؛٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧

  ؛٤٦و ٤٥جية فيما يتعلق باملادتني معاهدات منوذ  •    
  .٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٦اتفاقات أو ترتيبات منوذجية فيما يتعلق باملواد   •    


