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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
 للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

    2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
    المقترحات والمساهمات الواردة من الحكومات  
مقترحات بشأن مضمون مشروع االتفاقية الشاملة لمكافحة       : تونس  

    الفساد
ري      -1 ف موحد لمفهوم الرشوة من جهة األفعال المكونة         ضرورة وضع تع

ا    لبية من الجانبين الراشي والمرتشي        (له ال س ة وأفع ال ايجابي واألشخاص ) أفع
ا    تورطين فيه ن  (الم ن عموميي واص –موظفي نها  ) خ تأتية ع ائدات الم ، والع

 ). هدايا–مبالغ مالية (

التي لها عالقة   تدعو تونس الى االستفادة من محتوى االتفاقيات السابقة            -2
بر          نظمة ع ريمة الم ة الج تحدة لمكافح م الم ة األم ة اتفاقي وع وخاص بالموض
م التوقيع عليها إبان المؤتـمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع               تي ت الوطنية، ال

ي    ا، ف رمو، إيطالي ي بالي د ف ذي ُعق ة، ال لى االتفاقي انون 15 – 12ع  آ
مبر /األول ادي االزدواجي 2000ديس ع تف دم  ، م ة، والتضارب أو ع ن جه ة م

ة     ة باالتفاقي بة المكرس ات المراق ام وآلي ن أحك رى، بي ة أخ ن جه تالؤم م ال
 .المذآورة في هذا المجال ومشروع االتفاقية الحالية موضوع الدرس
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نها      -3 ة م دول وخاص ن ال ة بي تدابير الوقائي م ال لى تعمي ترآيز ع بغي ال ين
ي     ا ف ناء قدراته تاج الى ب تي تح دول ال ال ال ذا المج ذه  . ه الج ه بغي أن تع وين

 :التدابير بالخصوص المسائل التالية

ن       )أ(  ن العموميي دى الموظفي نـزاهة ل ب ال س بواج نمية الح ت
ا في ذلك الذوات المعنوية أو باألشخاص       نيين بالموضوع، بم واألشخاص المع
ب           عور بواج م الش دد، ودع ذا الص ي ه ابي ف ا دور رق تي له ات ال والمؤسس

 والتبليغ لديهم؛اإلعالم 

ادي        )ب(  ع الم ين الوض لى تحس رص ع دول الى الح وة ال دع
 واالجتماعي لألعوان العموميين؛

ي        )ج(  رف ف بة ادارة التص ات مراق ر آلي دول الى تطوي وة ال دع
ة، وتطبيق قواعد تضمن شفافية عقد الصفقات العمومية سواء             وال العمومي األم

 آانت داخلية أو دولية؛

دول  )د(  وة ال نها      دع لق م ا تع ة م ن وخاص راجعة القواني  الى م
اد وتأثيرها على النمو، وتكريس                 يد خطورة ظاهرة الفس ات ألجل تجس بالعقوب

 عقوبات جزائية ومدنية وادارية واقتصادية رادعة؛

ترونية،    )ه(  جيالت االلك ثل التس ة م ن األدل دة م واع جدي بول أن ق
 .دوتوفير الوسائل الكفيلة بحماية الشاآين والشهو

ي في المجال                    -4 تعاون الدول م ال دول على تدعي ة أن تحث ال بغي لالتفاقي ين
و في غياب إتفاق ثنائي، وفي           ليم المجرمين ول ادة تس القضائي، وخاصة في م
تمدة من أفعال الفساد، والقيام                 ائدات المس تيش، وحجز الع تطبيق اجراءات التف

لة بالكشف عن الجريمة، ومساعدة الدو         ل المعنية على مالحقتها باألبحاث الكفي
ي       ي خصوص التشريعات والخبرات ف لومات ف بادل المع ا، وتحسين ت وعقابه
مجال وسائل عمل السلطات المختصة في مكافحة جرائم الرشوة، مع الحفاظ          

 .على قدر مناسب من االستقاللية وروح المبادرة الواجب توفيرها لهم

أهيل للدول التي تشكو من تفشي      -5 رنامج ت  ظاهرة الفساد والتي ال وضع ب
تحدة    م الم ا، وحث األم فها وردعه تها وآش ة لمراقب درة الالزم ا الق توفر لديه ت
نية، وخاصة المالية منها على مساعدة تلك الدول على             ة المع نظمات الدولي والم
ذه     تي تكمن خلف ه د عامال من العوامل ال تي تع ر ال كلة الفق التغلب على مش
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ادة   افة الى زي رة، اض ارية  الظاه اريع االستش داد المش نية واع اعدات التق المس
 .ومسودات نماذج القوانين والبرامج التكوينية

 ــــــــــــ


