املدة الىيابيت ألاولى
الدورة البرملاهيت الخامست 2012-2012

الجمهىريت الخىوسيت
مجلس هىاب الشعب

جقرير لجىت الحقىق والحرياث والعالقاث الخارجيت
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حىل مشروع قاهىن أساس ي ًخعلق باملىافقت على اهضمام الجمهىريت الخىوسيت
إلى اجفاقيت الاجحاد الافريقي ملىع الفساد ومكافحخه.
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جوان 9102

السيد رئيس مجلس هىاب الشعب وهائبيه،
السيد ممثل الحكىمت،
السيداث والسادة أعضاء مجلس هىاب الشعب،
جدشرف لجىت الحقىق والحرياث والعالقاث الخارجيت بأن حعرض عليكم جقريرها حىل مشروع
القاهىن ألاساس ي عدد  2012/02املخعلق باملىافقت على اهضمام الجمهىريت الخىوسيت إلى اجفاقيت
الاجحاد الافريقي ملىع الفساد ومكافحخه.

جقدًم املشروع:
ظهغث عضص مً اإلاباصعاث ؤلاكلُمُت جغمي ئلى جـعُل أخيام اجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الـؿاص
ّ
الصً الضولي
بيُىعن في  31صٌؿمبر  ،2003وصزلذ خيز الخىـُظ في صٌؿمبر  ،2002وحعخبر هظه اإلاباصعاث
اإلاغحعي في مجاٌ الخىقي مً ظاهغة الـؿاص ومياؿدخه.
وفي هظا ؤلاػاع جىضعج أخيام اجـاكُت الاجداص الاؿغٍلي إلاىع الـؿاص ومياؿدخه ،ئط جم اعخماصها مً
كبل الضوعة العاصًت الثاهُت إلاإجمغ عؤؾاء صوٌ وخيىماث الاجداص اإلاىعلضة بمابىجى في  11حىٍلُت ،2003
لخضزل في خيز الخىـُظ في  00أوث 2000
وتهضؾ هظه الاجـاكُت ئلى جغهيز وجؼىٍغ آلالُاث الظغوعٍت والىؾائل العملُت إلاىع واؾدئصاٌ
الـؿاص مً اللاعة الاؿغٍلُت بمسخلف مظاهغه ،عالوة على جلىين وحؿهُل الخعاون اإلاخباصٌ بين مسخلف
البلضان اإلاىخمين لهظه اللاعة ،والىصىٌ ئلى طمان الخؼبُم ألامثل آللُاث مىع ظاهغة الـؿاص .ئطاؿت ئلى
جىخُض الدشغَعاث اإلاعخمضة في هظا اإلاجاٌ ومىائمتها.
وجلخض ي هظه الاجـاكُت اعخماص الدشغَعاث الالػمت وزلم الهُاول الىـُلت بملاومت الـؿاص
واللظاء علُه وهشـه والعلاب علُه .هما جضعى ئلى حعؼٍؼ الخعاون بين البلضان الاؿغٍلُت في مُضان مياؿدت
ّ
مسخصت
الـؿاص وحؿلُم اإلاؼلىبين للعضالت .هما جلخض ي في ؿصلها الثاوي والعشغون اوشاء هُئت اؾدشاعٍت
ّ
ّ
الخلضم الحاصل في الضوٌ الاؿغٍلُت في هظا اإلاجاٌ وعؿع جلاعٍغ صوعٍت ئلى
لضي الاجداص الاؿغٍلي جخىلى جلُُم
مإجمغ عؤؾاء الضوٌ والحيىماث.
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وجماشُا مع ألاهمُت التي جىليها البالص الخىوؿُت إلاياؿدت الـؿاص ،واعخباعا ألهمُت هظه الاجـاكُت
التي ال جخعاعض أخيامها مع الاجـاكُت الضولُت إلاياؿدت الـؿاص التي صاصكذ عليها جىوـ ،جم الخىكُع على
الاهظمام لهظه الاجـاكُت بأصٌـ أبابا في  22حاهـي .2013
ّ
وفي هظا ؤلاػاع ّ
ًخنزٌ مشغوع اللاهىن ألاؾاس ي اإلاعغوض واإلاخعلم باإلاىاؿلت على اهظمام الجمهىعٍت
الخىوؿُت ئلى اجـاكُت الاجداص الاؿغٍلي إلاىع الـؿاص ومياؿدخه.

 .1أعمال اللجىت:
لخعمُم الىظغ في مدخىي الاجـاكُت وملخظُاتها علضث لجىت الحلىق والحغٍاث والعالكاث
الخاعحُت حلؿت ًىم ؤلازىين  22ماي  2012حلؿت زصصتها لالؾخماع ئلى الؿُض عئِـ الهُئت الىػىُت
إلاياؿدت الـؿاص والىؿض اإلاغاؿم له خىٌ مشغوع اللاهىن ألاؾاس ي عضص  2010/00اإلاخعلم باإلاىاؿلت على
اهظمام الجمهىعٍت الخىوؿُت ئلى اجـاكُت الاجداص ؤلاؿغٍلي إلاىع الـؿاص ومياؿدخه.
ّ
وزمً عئِـ الهُئت في بضاًت مضازلخه اهظمام الجمهىعٍت الخىوؿُت ئلى اجـاكُت الاجداص ؤلاؿغٍلي
إلاىع الـؿاص ومياؿدخه مىصُا في آلان طاجه بالخعجُل باالهظمام ئلى بلُت الاجـاكُاث طاث الصلت.
هظا وأبضي اؾخؼغابه مً جأزغ جىوـ في اإلاصاصكت على الاجـاكُت اإلاظوىعة والتي جم اعخماصها مىظ
جاعٍش  11حىٍلُت  2003والحاٌ أنها صاصكذ على الاجـاكُت الضولُت مىظ ؾىت ّ ،2000
مبِىا في هظا الصضص
أهه ؾبم للهُئت أن أوصذ في عضًض اإلاىاؾباث الؼغؾ الحيىمي باإلؾغاع باإلاصاصكت عليها.
وأشاع ئلى أن اإلاصاصكت على الاهظمام ئلى الاجـاكُت مىطىع الىظغ مً شأهه حعؼٍؼ اهخماء البالص
الخىوؿُت ئلى اللاعة ؤلاؿغٍلُت وجؼىٍغ العالكاث الخجاعٍت مع بلُت الضوٌ ؤلاؿغٍلُت في اإلاجاالث الاكخصاصًت
والخجاعٍت والضبلىماؾُت باإلطاؿت ئلى جدؿين صىعتها لضي الغأي العام ؤلاؿغٍلي والضولي ،الؾُما وأن جىوـ
أصبدذ جصىف مإزغا طمً اللائماث الؿىصاء والغماصًت هدُجت طعف حعاونها مع مدُؼها الخاعجي
زاصت في مجاٌ مياؿدت الـؿاص.
ومً حهت أزغي ،اهخلض عئِـ الهُئت الخمثُل الظعُف للضولت الخىوؿُت في اإلاىظماث الضولُت
عىض صعىتها لخلضًم جلغٍغها الؿىىي خىٌ مياؿدت الـؿاص ومىاكشخه وطلً ملاعهت ببلُت الضوٌ وصعى ئلى
حشغًٍ حمُع ألاػغاؾ طاث الصلت الؾُما مً العاملين في مجاٌ ؤلاعالم واللؼاع الخاص ومسخلف
ّ
ميىهاث اإلاجخمع اإلاضوي مإهضا على أن ال ًلخصغ الحظىع على ممثلي أحهؼة الضولت.
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هما اهخلض عضم حشغًٍ الهُئت في الاحخماعاث اإلاىظمت مً كبل الاجداص الاؿغٍلي والتي جسصص
للخضاوٌ خىٌ مؿألت مياؿدت الـؿاص وآزغها الاحخماع اإلالخئم في هىاهشىغ.
هظا وصعى ئلى الدؿغَع في الاهظمام ئلى هُئت مجلـ أوعوبا "  " GRECOالتي كبلذ عظىٍت الضولت
الخىوؿُت بدُث أصبدذ جخصضع الضوٌ العغبُت وؤلاؿغٍلُت في العظىٍت بهظه الهُئت ،معبرا عً اؾخؼغابه
مً حعؼل هظا اإلاؿاع مىظ ما ًؼٍض عً الؿىتّ ،
وشضص في طاث الخصىص على طغوعة أن جبضي الحيىمت
الخىوؿُت مىكـا عؾمُا في هظا اإلاجاٌ زصىصا وأن بىىص الاجـاكُت اإلاخعللت بها جخؼابم في مجملها مع ما
جظمىخه الاجـاكُت الضولُت إلاياؿدت الـؿاص واللاهىن اإلاىظم خالُا للهُئت وحمُع اللىاهين طاث الصلت
بمياؿدت الـؿاص والتي مً بُنها اللاهىن ألاؾاس ي عضص  10لؿىت  2012اإلاإعر في  2ماعؽ  2012واإلاخعلم
باإلبالغ عً الـؿاص وخماًت اإلابلؼين عىه.
وفي جـاعلهم ،اعخبر أػلب أعظاء اللجىت الحاطغون أن مياؿدت الـؿاص مؿإولُت وػىُت وصولُت،

ّ
مشضصًً على أن ًخم اجساط حمُع ؤلاحغاءاث والىؾائل لللظاء على هظه آلاؿت.

وأطاؿىا بأن الاجـاكُت مىطىع الىظغ مً شأنها وطع وجؼىٍغ آلالُاث الظغوعٍت والعملُت إلاىع
عصع واؾدئصاٌ الـؿاص في اللاعة بمسخلف مظاهغه.
هما أهض بعع ألاعظاء على طغوعة ئؾهام اإلاإؾؿاث ؤلاعالمُت في جغؾُش عللُت مياؿدت الـؿاص
ووشغ زلاؿت اإلاؿإولُت والشـاؿُت في ئصاعة ألامىاٌ العمىمُت في خين حؿاءٌ البعع آلازغ عً هُـُت
الخعاػي مع مؿألت الؿغٍت اإلاصغؿُت الؾُما وأنها مدل ججاطب بين عضًض ألاػغاؾ.
هظا وحؿاءٌ أخض ألاعظاء خىٌ مضي ئمياهُت ئبضاء جىوـ لخدـظها على مؿائل مدضصة واعصة
باالجـاكُت وئصزاٌ حعضًالث في زصىصها ،صاعُا مً حهت أزغي ئلى وشغ الخصاعٍذ باإلاياؾب وؿم ما ًىص
علُه اللاهىن كصض اللظاء على خمالث الدشىٍه التي ػالذ عضًض الشخصُاث الىػىُت والؿُاؾُين على
وحه الخصىص.
هما ػلب جىطُذ مضي صحت ئخالت هُئت الحلُلت والىغامت إلاهامها اإلاخعللت بدؿلُم ّ
ملغعاث حبر
طغع ضحاًا الاهتهاواث ئلى هُئت مياؿدت الـؿاص.
ومً حاهب آزغ ،حؿاءٌ بعع أعظاء اللجىت خىٌ مضي وحىص حعاون بين مسخلف أحهؼة اللظاء
في مجاٌ مياؿدت الـؿاص في ظل ؾلؼت كظائُت لم جغجم وؿم حعبيرهم ئلى اإلاعاًير الضولُت ،مشيرًً في
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ّ
ؾُاق مخصل ئلى جلليهم للعضًض الشياوي مً كبل اإلابلؼين عً الـؿاص الظًً جم تهضًضهم على زلـُت
جبلُؼهم عً الـؿاص ،ألامغ الظي صؿع البعع ئلى العؼوؾ عً الخبلُؽ.
في خين حؿاءٌ ،أخض ألاعظاء عً الجضوي مً ؾً عضًض الىصىص اللاهىهُت (اللاهىن اإلاخعلم
بهُئت الحىهمت الغشُضة ومياؿدت الـؿاص واللاهىن اإلاخعلم بالخصغٍذ باإلاياؾب واإلاصالح واللاهىن اإلاخعلم
بدماًت اإلابلؼين) واإلاصاصكت على عضص هام مً الاجـاكُاث الضولُت وؤلاكلُمُت الغامُت ئلى مياؿدت الـؿاص
ملابل جـاكم ظاهغة الـؿاص وعضم جىؿير الحماًت الظغوعٍت للمبلؼين عىه.
ومً هاخُت أزغي ،حؿاءٌ عضص مً الىىاب الحاطغون خىٌ الضوٌ ؤلاؿغٍلُت التي ؾبم لها
الاهظمام ئلى هظه الاجـاكُت وخىٌ ئمياهُت ئبغام اجـاكُاث زىائُت مع الضوٌ التي جميزث في هظا اإلاجاٌ
ّ
ئؿغٍلُا في
بمماعؾاث ؿظلى وطلً بهضؾ الاؾخـاصة مً ججاعبها .هما حؿاءٌ البعع آلازغ عً جغجِب جىوـ
هظا اإلاجاٌ.
وفي ئحابخهّ ،بين عئِـ الهُئت الىػىُت إلاياؿدت الـؿاص أن الهُئت اؾدشعغث مىظ البضاًت أهمُت
حشغًٍ ؤلاعالم في اؾتراجُجُت الحىهمت الغشُضة ومياؿدت الـؿاص التي وطعها اإلاجلـ الىػني الخأؾِس ي
مىظ ؾىت  2012وخغصذ في هظا الؿُاق على جمثُل هلابت الصحاؿُين في لجىت اللُاصة ،هظا باإلطاؿت ئلى
ئبغام حملت مً الاجـاكُاث واإلاىازُم مع مسخلف وؾائل ؤلاعالم العمىمي وهظلً الجمعُاث الىاشؼت في
اإلاجاٌ وطلً بهضؾ عغض الىمظاث ؤلاشهاعٍت الخىعىٍت واللُام بدمالث جدؿِؿُت خىٌ أهمُت الخبلُؽ
عً الـؿاص والخصغٍذ عً اإلاياؾب ،مثمىا مؿاهمت ؤلاعالم الىػني والصحاؿت الاؾخلصائُت على وحه
الخصىص واإلاجخمع اإلاضوي في الؿىىاث ألازيرة في جغؾُش الىعي بظغوعة مداعبت الـؿاص.
ومً حهت أزغي ،أشاع عئِـ الهُئت ئلى أن ّ
الؿغ اإلاصغفي ًظـي هىع مً الحماًت الـاؾضًً مظُـا
أهه في اإلالابل ال ًمىً للهُئت أن حعاعض به في خالت زبىث شبهاث ؿؿاص.
وفي ئحابخه ،خىٌ حؿاؤٌ أخض ألاعظاء خىٌ مضي ئمياهُت ئصزاٌ حعضًالث على بعع البىىص
الاجـاكُت اإلاعغوطتّ ،بين عئِـ الهُئت أهه باإلميان اللُام بالخعضًالث الظغوعٍت خاٌ مصاصكت البرإلاان على
الاهظمام لالجـاكُت.
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أما ؿُما ًخعلم بيشغ الخصا ٍذ على اإلاياؾب ،ؿلض أوضح أن الهُئت كض ّ
أعضث باالشتران مع هُئت
ع
خماًت اإلاعؼُاث الشخصُت همىطحا في الؼغض وكامذ باخالخه مىظ أشهغ على اإلاصالح اإلاسخصت بغئاؾت
الحيىمت وهى خالُا بصضص ؤلاجمام وؾدخىلى الهُئت خاٌ ئهجاػه وشغ هظه الخصاعٍذ.
هظا وهـى ئخالت هُئت الحلُلت والىغامت ملـاث ضحاًا الاهتهاواث على معنى اللاهىن اإلاخعلم
بالعضالت الاهخلالُت على الهُئت الىػىُت إلاياؿدت الـؿاص ،مىضحا في ئػاع الحغص على خؿً الخصغؾ في
ّ
اإلاىاعص ،مىىذ هُئت مياؿدت الـؿاص مىظـي هُئت الحلُلت والىغامت بؼلب مً هظه ألازيرة مً اؾخؼالٌ
ملغاتها بالجهاث كصض اؾخىماٌ جىػَع الاؾخدلاكاث ألصحابها ،مظُـا أهه جم ػلم اإلالغ باللصغًٍ بصـت
اؾخثىائُت وطلً على زلـُت أعماٌ العىف التي ػالذ العاملين به.
أما ؿُما ًخعلم بعضص مً اإلاىظماث ؤلاؿغٍلُت التي جخعلم بها شبهاث ؿؿاص ،ؿلض أهض أن العغائع
مغؿىعت طضها هي مدل أهظاع اللظاء ؤلاؿغٍلي ،مظهغا في طاث الؿُاق أن اللظاء الخىوس ي في خاحت ئلى
ئصالح حظعي الؾُما على مؿخىي ؤلاحغاءاث التي جخصف بالخعلُض ،مشضصا على طغوعة حعصير اإلاغؿم
اللظائي عبر ئعؾاء مىظىمت ئعالمُت خضًثت على ػغاع بلُت الضوٌ وأطاؾ بأن البيروكغاػُت مً شأنها
الدشجُع على الـؿاص في ظل ػُاب اإلاؿاءلت واإلاداؾبت وطعف الغكابت ؤلاصاعٍت.
هظا وشضص عئِـ الهُئت على طغوعة جـعُل اإلاجلـ ألاعلى للخصضي للـؿاص واؾترصاص أمىاٌ
وممخلياث الضولت والخصغؾ ؿيها بما مً شأهه أن ٌؿهل الخيؿُم والخعاون بين مسخلف الهُاول اإلاعىُت
وبالخالي ججؿُض ؤلاعاصة الـعلُت إلاياؿدت الـؿاصّ ،
مبِىا في هظا الشأن أن عضص ملـاث الـؿاص اإلادالت على
اللظاء مً كبل الىػاعاث كض شهضث اعجـاعا ملحىظا ؾىت  2012ملاعهت بالؿىت التي ؾبلتها.
أما في زصىص عضم جىؿغ الحماًت الياؿُت للمبلؼين عً الـؿاص وعجؼ الهُئت عً حؿىٍت
وطعُاتهم اإلاهىُت ومىع اللُام بهغؾلتهم أو الخىىُل بهم وبأؿغاص عائالتهم ،ؿلض أعحع طلً ئلى ػُاب
الىصىص الخؼبُلُت لللاهىن ألاؾاس ي عضص  10لؿىت  2012اإلاإعر في  2ماعؽ  2012واإلاخعلم باإلبالغ عً
الـؿاص وخماًت اإلابلؼين عىه.
وأطاؾ أهه على الغػم مً طلً ،ؿان الهُئت جخعهض بعضًض ملـاث الخبلُؽ التي جلاعب الخمؿمائت
ملف ،ؿظال عً وىهه جم ئخضار لجىت مشترهت بين الهُئت الىػىُت إلاياؿدت الـؿاص وعئاؾت الحيىمت للبذ
في مؼالب الحماًت وحؿىٍت وطعُت مً جىلىا الخبلُؽ عً خاالث الـؿاص.
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في الخخامّ ،بين عئِـ الهُئت أن بعع الضوٌ ؤلاؿغٍلُت التي جميزث باإلاماعؾاث الـظلى اؾدثمغث في
مياؿدت الـؿاص وؿم ما جلخظُه اإلاعاًير الضولُت مما هخج عىه جدؿً مإشغاث الىمى الاكخصاصي
والاحخماعي لضيها ومً الضوٌ التي خللذ أعلى وؿبت همى في هظا الشأن طهغ عواهضا ،بىحؿىاها وواب ؿاع و
كض أؿاص أن جىوـ ّ
حعض ألاولى على اإلاؿخىي اإلاؼاعبي في مياؿدت الـؿاص مؿخؼال اإلاىاؾبت للخظهير باوعلاص
صوعة كغٍبا بمصغ خىٌ وطع اؾتراجُجُا مىخضة الؾترحاع ألامىاٌ اإلانهىبت.
 .2قرار اللجىت :
ّ
واؿلذ اللجىت زالٌ حلؿت  22ماي  2012باإلحماع على مشغوع اللـاهىن ألاؾاؾ ـي واإلاخعلم
باإلاىاؿلت على اهظمام الجمهىعٍت الخىوؿُت ئلى اجـاكُت الاجداص الاؿغٍلي إلاىع الـؿاص ومياؿدخه .هما
صاصكذ على الخلغٍغ زالٌ حلؿتها اإلاىعلضة بخاعٍش  20حىان  2012باحماع ألاعظاء الحاطغًٍ وهي
جىص ي الجلؿت العامت باإلاىاؿلت عليها.
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رئـ ـ ـيست اللجىت

مقررة مساعدة

لطيفت الحباش ي

ملياء الدريدي

لجنة الحقىق والحريات والعالقات الخارجية

مشروع قانىن أساس ي عدد 8800/80

جىان 8802

مشروع قانىن أساس ي يتعلق باملىافقة على انضمام الجمهىرية التىنسية
إلى اثفاقية الاثحاد الافريقي ملنع الفساد ومكافحته.

فصل وحيد:
تمت املىافقة على انضمام الجمهىرية التىنسية إلى اتفاقية الاتحاد الافزيقي ملنع الفساد ومكافحته،
امللحقة بهذا القانىن ألاساس ي ،واملعتمدة بمابىتى في  11جىيلية 2003

