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اتــــتوصي  

 لجنة السياسة واألمن وحقوق اإلنسان 
  وفي الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط  في أوروبا الفساد ومكافحة استرداد الممتلكات  حول

  

  محاربة الفساد ) أ
 ،المتوسط األبيض البحر جانبي علىفي المجتمع الحديث في العالم كلة بما في ذلك  آفةيعتبر  الفساد أن إلى اللجنة تالحظ  . 1

 المحلي لناتجل كبيرة خسارة حيث يشكلمؤثرا على اسس الديمقراطية ويساهم في زعزعة االستقرار لالنظمة السياسية 
 خاصةالو إسناد الصفقات العامة دورة بشدة يعوقو ،المباشر األجنبي االستثمار أمام عقبة يقفكما  لمنطقة،في ا اإلجمالي

وعلى العدالة االجتماعية وعلى اإلنسان؛ حقوق احترام على كبير تأثير وله ،األطراف والمتعدد الثنائي التعاون فعالية وكذلك
 المصداقية السياسية ويمس بشكل غير متناسب الفئات الغير ميسورة واالكثر هشاشة في المجتمع 

 
والذي تتكشف عنة مايعرف بالفردوس الضريبي و والتهرب الضريبي  الفساد محاربة بضرورة سياسي وجود وعي الحظتُ  . 2

مبادرة  مثل مبادراتالبعض وي المالئم لذلك التشريع طاراإل باعتماد وترحبوالهروب الغير قانوني لرؤؤس االموال 
 المستوى على وخاصة ،الواقع أرض على الوضع رعدم تطول هاأسفتعبر عن بيد أنها ، "الفساد ضد عرب برلمانيون"

 واإلقليمي؛ المحلي
 

 لمكافحةالهامة ومنها اتفاقية االمم المتحدة المتحدة  األممات اتفاقي التصديق علىعلى  جميع البرلمانات تُشجع اللجنة . 3
 ؛لفسادا في محاربة العالمية ليةهذه اآلل دون تأخيرو املالتنفيذ الش وتدعو الحكومات إلى الفساد

 
 في الفساد مكافحة معايير تحديدل المتوسط أجل من لالتحاد البرلمانية الجمعية في األعضاءالدول و األوروبي االتحاد دعوت . 4

 النظراء؛بين  مراجعةال ليةآ من خالل المعايير هذه متابعةضمان وبين هذه الدول  األطراف والمتعدد الثنائي التعاون
 

 ةوالمسؤولي الشفافية لتحسين فعالة أدوات تطبيق المتوسط أجل من لالتحاد البرلمانية الجمعية فياألعضاء  البرلمانات دعوت . 5
 تحسين إلى أيضا دعوكما ت ؛اإلدارات العموميةفي  الفساد مكافحةأجهزة  وتعزيز العامة الصفقاتفي  المهنية والكفاءة
 ؛الخاصة الصفقات المتعلقة بإسناد الفسادلحاالت  قضائيةال المتابعة

 
 حقوق اإلنسانلمدافعين عن او والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني للُمبلغين الفعال  لدعماعلى تقديم  البرلمانيين تُشجع . 6

فيما يتعلق  القدح والذم عدم تجريمو للمبلغين أكبر قانونية حمايةتوفير من خالل  محاربة الفسادالذين ينشطون في 
اذا كان هناك قرائن جدية لمثل هذة االدعاءات غسل األموال؛والفساد و الجريمة المنظمةالمقدمة ضد  والشكاوىباالدعاءات 

 وتشير بشكل خاص الى ضرورة الترويج للشفافية والمسائلة 
 

انها تشجع على خلق منصب مقرر خاص لالمم المتحدة حول الجريمة المالية والفساد وحقوق االنسان والذي ستكون مدة  . 7
  كاملة دون ان تؤدي الى االضرار او المساس بالتشريعات الوطنية مهامة  

 

 استرداد الممتلكات من طرف دول شمال أفريقيا  )ب



 
قانوني و واجب أخالقي هووتحديد الديون المغلوطة المبرمة في ظل االنظمة السابقة   استرداد الممتلكات ذكر اللجنة إلى أنتُ  . 8

 لنجاح، وبالتالي لدعم التنمية االقتصادية عنصرا حاسما ، كما يعتبرتوسط جنوب الم أفريقياشمال وشعوب نحو دول 
 وتونس وليبيا؛ في مصر التحوالت الديمقراطية

 
 أمر إلى الوطن إعادتها هذه الممتلكات استرداد ، في حين أن االتحاد األوروبي اختصاص من هو تجميد الممتلكات أنبتُذكر  . 9

التقنية  الصعوباتاللجنة تُدرك لذا ، القانونية الوطنية لمقتضياتوفقا ل األوروبيفي االتحاد  الدول األعضاءب ُمناط
بين سائر الحقيقي  تنسيقالاالرادة السياسية و أنب مع االقتناع متلكاتلمالفعال لسترداد الاب المرتبطة ةالقضائيوالقانونية و

 ؛أسرع من شأنه أن يُحرز تقدما مطالب منها الوكاالت الوطنية المتعددة في البلدان المطالبة بذلك والبلدان ال
 

 لتوفير أفضل سبل التعاون اإلجراءات القانونية العمل بنشاط على تعزيز إلى الدول المعنية برلمانات تدعو الصدد، في هذا . 10
 ؛ةالمنهوب استرداد األموال طلبات في معالجة والسلطات القضائية الشرطةبين 

 
 كما حثت ،2013 ولاألتشرين  /أكتوبر شهر لخال مراكش في قدعُ  الذياألموال  ستردادال العربي المنتدى متابعة  عتُشج . 11

 مشتركة طريق خارطة اعتماد على مصرـ  األوروبي واالتحاد تونسـ  األوروبي االتحاد كل من بين العمل يتمجموع
 ليبيابالنسبة ل عمل مجموعة إنشاءي ف أيضااللجنة كما ترغب  ،باسترداد األموال المعنية األوروبية والحكومات للمؤسسات

 الدولي؛ المجتمعبالتعاون مع 
 

محققين ( متعددة التخصصاتفرق خبراء  إنشاء تقديم مزيد من التسهيالت بشأن األوروبي الجمعية على االتحاد تقترح . 12
  .لممارساتا تبادل أفضلتنسيق والمن أجل ) الخ، قانونرجال و عامين ومدعين


