
 
 

 

 

 
 

 كلمة الوفد التونسي

 حدةاألمم المتّ  ةاتفاقیّ ول األطراف في لمؤتمر الدّ  ثامنةلدورة الا في

 لمكافحة الفساد
 )2019نوفمبر  20-16 أبوظبيا( 

 
 

لدولة اإلمارات العر�یة المتحدة الشقیقة، رئیس دیوان المحاسبة ، معالي الد�تور حارب سعید العمیمي

 رئیس المؤتمر،و 

السید یوري فیدوتوف، مدیر عام مكتب األمم المتحدة �فیینا والمدیر التنفیذي لمكتب األمم المتحدة 

 المعني �المخدرات والجر�مة،

 معالي السیدات والسادة الوزراء،

 ائمیناصحاب السعادة السیدات والسادة السفراء والممثلین الد

 حضرات السیدات والسادة،

 الحضور الكرام،

 السید الرئیس،

�سعدني في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم إلیكم، ومن خاللكم إلى دولة اإلمارات العر�یة المتحدة 

تسییرها الشقیقة، �خالص التهاني بتولي رئاسة مؤتمرنا خالل هذه الدورة، ونحن على ثقة بنجاحكم في 

ومة االماراتیة والشعب وال �فوتني بهذه المناسبة أن أعرب عن جز�ل الشكر واالمتنان للحك و�دارة أعمالها

 الضیافة.شقیق لحسن التنظیم و�رم اإلماراتي ال

كما اغتنم هذه الفرصة ألتوجه �التحیة إلى السیدة تالما ألمانا النائب العام لجمهور�ة غواتیماال 

 .2017الصد�قة عن حسن ادارتها للدورة السا�عة للمؤتمر المنعقد سنة 

ق التقدیر والشكر لمكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات وفي نفس اإلطار، أود أن أعرب عن فائ

التي یبذلها في مجال دعم تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة  ه السید یوري فیدوتوف للجهودوالجر�مة وعلى رأس

لمكافحة الفساد على نطاق واسع، وتقد�م المساعدة الفنیة الالزمة للدول األعضاء قصد تمكینها من اال�فاء 
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�التهاني للسیدة غادة والي من جمهور�ة  أتقدمفوتني أن �ما ال � ها ازاء مختلف فصول االتفاقیة.بتعهدات

 والجر�مة.   مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات مصر الشقیقة �عد تعیینها على رأس
 

 سید الرئیس،ال
 

على اتفاقیة األمم  2008سبتمبر  23في إطار التزاماتها �موجب مصادقتها في و ، بلدي تونس إنّ 

 أشواطا هاّمة، والذي تقدم الد�مقراطي بناءال الرهانات التي �فرضها تواصلورغم  ،المتحدة لمكافحة الفساد

اإل�فاء �كافة التزاماتها في إطار  المضّي قدما في التوّقي من الفساد ومكافحته وعلى حر�صة على ظلّ ت

 تنفیذ ما جاء في االتفاقیة. 
  

المرحلة الثانیة من االستعراض حول � المتعلقة االستعداداتفي  یةتونسال الجمهور�ة شرعتوقد 

هذه المرحلة تقدما هاما  وتشهد خالل، لموجودات"الفصلین الثاني "التدابیر الوقائیة" والخامس "استرداد ا

لتكر�س مبادئ النزاهة والشفافیة والمساءلة �ما �سهم في التوقي من  والمؤّسساتیةفي إرساء األطر القانونیة 

 .الفساد ومكافحته

 على االقتصار، ولذا سیتم التشر�عات واإلصالحات ذات العالقة إن المجال ال �سمح بتعداد �امل

 .منذ الدورة السا�قة لمؤتمر الدول األطراف في االتفاقیة إنجازه في هذا الصدد ما تمّ  أهمّ 

الترسانة القانونیة تّمت المصادقة على اّتفاقیة االّتحاد اإلفر�قي لمنع الفساد ومكافحته فعلى مستوى 

من ٬ 2014منذ سنة  المدسترة وتّم التأكید على االستقاللیة اإلدار�ة والمالیة للهیئة المكلفة �مكافحة الفساد

یتعلق �األحكام المشتر�ة بین الهیئات  خاص بها الي جانب قانون أساسي ثان أساسي قانون  خالل سنّ 

�ما شهدت هذه الفترة سّن قانون یتعّلق �التصر�ح �المكاسب والمصالح ومكافحة اإلثراء غیر  ،الدستور�ة

سبات �منحها صالحّیات قضائیة ورقابیة المشروع وتضارب المصالح و�طار قانوني جدید لمحكمة المحا

ونظام جدید لموازنة الدولة یرتكز على مهّمات وأهداف وهو ما من شانه أن �قطع مع ثقافة  ،واسعة

تعمیم منظومة الشراء العمومي على الخّط لجمیع الهیاكل  �ما تمّ  ،التصّرف المبنّي على استهالك الوسائل

 العمومیة.

تواصل بالدنا المضّي قدما على درب تبسیط اإلجراءات اإلدار�ة من خالل إصدار قائمة حصرّ�ة و  

بهدف  لألنشطة االقتصاد�ة الخاضعة لنظام الترخیص وذلك إضافة إلى إحداث سجّل وطنّي للمؤّسسات

سجّال للمستفیدین الحقیقیین. �الخصوص ت االقتصاد�ة والمالیة، و�شمل هذا السجّل دعم شفافیة المعامال
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تكر�س مبدأ المصالحة بین المؤسسات كما تّم سّن إطار قانوني للمسؤولیة المجتمعیة للمؤّسسات بهدف 

وشهد  ومحیطها البیئي واالجتماعي من خالل مساهمتها في مسار التنمیة المستدامة والحو�مة الرشیدة.

 توسیع تعر�ف عملیة غسل األموالیتمّثل في  التشر�ع المتعّلق �مكافحة اإلرهاب ومنع غسیل األموال تطّورا

 حقائمة الهیاكل المشمولة �اّتباع قواعد التصّرف الحذر لتشمل الجمعیات والمنّظمات غیر الهادفة للر�و 

 .لواجبة تجاه حرفائهمقاعدة األشخاص المحمول علیهم واجب اّتخاذ تدابیر العنا�ة او 

سا في جملة من التدابیر على أسااإلنجازات  مت، فقد تجسّ المستوى المؤّسساتيا فیما �خص أمّ 

المساهمة الفعالة في تكو�ن الشبكة اإلفر�قیة لهیئات مكافحة الفساد واعتماد خّطة العمل الثانیة غرار 

والتي تواصل في اعتماد مقار�ة جزر  ومكافحة الفسادة المرتبطة �االستراتیجیة الوطنیة للحو�مة الرشید

النزاهة في قطاعات ذات أولو�ة وذات مخاطر عالیة وهي قوات األمن الداخلي والجمارك وقطاع الصحة 

 والبلد�ات. العمومیة 

و�قرار إجراءات اختیار أفراد  اعتماد معاییر محاسبیة خاّصة �الجمعیات واألحزاب السیاسیةكما تّم 

ي المناصب العمومیة ذات المخاطر العالیة وتطو�ر أدّلة مرجعیة في مجال األخالقیات المهنیة لتولّ 

�القطاع العمومي وحّث �ّل الهیاكل العمومیة على احترام الحّق في النفاذ إلى المعلومة �ما أعّدت السلطة 

 القضائیة مشروع مدّونة أخالق القاضي وهو محّل استشارة اآلن.
 

 ٬الحضور االكر�م یس،ید الرئالس  
 

أعلنت و�ذ ُتحیّي بالدنا �ل المبادرات التي قامت بها أو ، الفصل الخامس من االتفاقیة� یتعلقفیما 

تضّم فإّنها  منهو�ة،جاع جزء من األموال والممتلكات العنها دول شقیقة وصد�قة والتي مكنتنا  من استر 

في ا بقي محدودا جدّ ی في المجال لالتفاقیة التطبیق الناجعأّن  أّكدت صوتها إلى ما سبق من مداخالت 

أهمیة  وذلك �النظر إلى هذا الخصوصوتدعو إلى تكثیف الجهود لدفع التعاون في مجال استرداد األموال 

إن وفي رأینا ف للتأكید أّن ال أحدا �مكنه اإلفالت من العقابهذا الملف االقتصاد�ة والمعنو�ة السیاسیة و 

 یةك عدد من هذه الدول �إعطاء األولو�ة لتطبیق قوانینها الوطنیة على حساب أحكام االتفاقیة األممتمسّ 

صارخ مع معاییر القانون الدولي التي  لمكافحة الفساد في مجال استرجاع الموجودات، لیتعارض �شكل

 �جب أن تحظى �العلو�ة. 

 سید الرئیس،ال
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" ال یتخّلف أحد على الر�ب" سیما تفعیال لشعار اف التنمیة المستدامة والتحقیق أهد ال شك أنّ 

من جاّد ومستدام  مواطني ضمان انخراط مجتمعيافة اإلفالت من العقاب �غا�ة �ستدعي القطع مع ثق

هذا االنخراط هو أكبر ضمانة  ٬من أجل حرب جادة على آفة الفسادو أجل ارساء المز�د من الحو�مة 

 لكسب هذه الحرب ولضمان حقوق األجیال القادمة.

 

 سید الرئیس،ال

یا ألشغال المؤتمر النجاح والتوفیق خدمة د لكم الشكر، ُمتمنّ �فوتني، في ختام هذه الكلمة، أن أجدّ  ال

التي تحظى بها اتفاقیة األمم المتحدة  مكانة المتمّیزةا للتعز�ز  المبذول من قبل المجموعة الدولیةللجهد 

 لمكافحة الفساد.

على حسن اإلصغاء. وشكرا                                                  
 


