
األطر الدولية واإلقليمية لمكافحة الفساد

هيثم ياسين. د

خبير رئيسي في النزاهة ومكافحة الفساد

المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية



ويشمل.يةشخصمنفعةعلىللحصولالوظيفةأوالنفوذأوالسلطةاستخدامسوء

والخاصالعامالقطاعينفيأشكالهابجميعالرشوةجرائمخاصةالفساد

غاللواستتبديدهاأوفيهاالتصرفسوءأوالعموميةاألموالعلىواالستيالء

ألمانةاوخيانةالمشروعغيرواإلثراءاستعمالهاسوءأوالسلطةوتجاوزالنفوذ

.األموالوغسلالمعنويةالذواتأموالاستخداموسوء

2
الفســـــــــــاد



النــزاهــــة

ومقاصدهنالقانوبمقتضياتالتقيدتعكسالتيوالسلوكياتالمبادئمنمجموعة
مومالعبثقةالمساسشأنهمنعملأيعنواالمتناعالمصالحتضاربوتجنب

.تحكمهالتيللضوابطومطابقتهالسلوكأواألداءوسالمةصحةفي
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الـشفـافيـة

شأنهمنمابمنفتحةبطريقةوالعملللمعلوماتالحرالتدفقعلىخاصةبصورةيقومنظام
أصحاباعدتسالسبلوبأيسرالمناسبالوقتفيوكاملةصحيحةمعطياتتوفيريتيحأن

:علىالتعرفعلىالشأن

معينةخدمةإنجازكيفية•

القرارصنعأو•

وتقييمهوفهمه•

همأمامالمجالوفسحمصالحهمعلىالحفاظقصدالمناسبةواإلجراءاتالمواقفالتخاذ
.عراقيلأوحواجزدوناالقتضاءعندالمعنييناألشخاصلمساءلة
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المســاءلـــة

مجرائإلحدىارتكابهيثبتمعنويأوطبيعيشخصكلإخضاعأمبدإقرار

أوصفتهنعالنظرصرفبوذلكوالتأديبيةوالمدنيةالجزائيةللمسؤوليةالفساد

.وظيفته
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عائدات الفســـــاد

ولةمنقغيرأومنقولةماديّة،غيرأوماديّةسواءأنواعهابكلاألموال

يهافحقوجودأوملكيتهاتثبتالتيوالصكوكالمستنداتوكذلك

كابإرتمنمباشرغيرأومباشربشكلعليهاالمتحصلأوالمتأتية

.أنواعهابكلوالمداخيلالثمارذلكفيبماالفسادجرائمإحدى
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اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

.فساداللمكافحةقانونيًاالملزمالوحيدالعالميالصكهي•

منعديدللاإللزاميوالطابعالمدىالبعيداالتفاقيةنهجإن•

شاملةاستجابةلوضعفريدةأداةمنهايجعالنأحكامها

.عالميةلمشكلة



جعترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع  ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأن 01

02

03

مكافحة ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع و

الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات 

كات تعزيز النزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العمومية والممتل

العمومية

االتفاقيةأغراض



ادمحتوى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس

1

2

3

4

5

6

7

8

(4إلى مادة 1مادة )أحكام عامة 

(14إلى مادة 5مادة )التدابير الوقائية 

(42إلى مادة 15مادة )التجريم وإنفاذ القانون 

(50إلى مادة 43مادة )التعاون الدولي 

(59إلى مادة 51مادة )استرداد املوجودات 

(62إلى مادة 60مادة )املساعدة وتبادل املعلومات 

(64إلى مادة 63مادة )آليات التنفيذ 

(71إلى 65مادة )أحكام ختامية 



فساداملجاالت الرئيسة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال

الوقائيةالتدابير 

فةالوظيمجالفيو،الفسادمكافحةوهيئاتسياسات
املاليةمجالفيو،الحكوميةاملشترياتمجالفيو،العامة
الىالوصول الخاص،القطاعشفافيةومجال،ةالعام

بينون التعاو املجتمعوإشراك،القضاءونزاهةاملعلومات،
.األموالغسلمنعو ،املعنيةاألطراف

القانون وإنفاذالتجريم

،خاصوالالعامالقطاعينفياالختالسو الرشوة
فوذبالناملتاجرةو ،الوظائفاستغاللاساءةو 
،فسادبالمرتبطةأفعالو ،املشروعغيراإلثراءو 
العدالةسيرإعاقةو ،اإلخفاءو األموالغسلو 
.املحليوالتعاون والتقادماإلثباتو 

التعاون الدولي

التعاون ومبادئالقانونيةاملسائلفيالدوليلتعاون ا
حقوق واحترامالتجريمإزدواجومبداالدولي

اليةاملالجرائمفيالتحقيقفيالتعاون و االنسان
عاون والتاملجرمينوتسليمالدوليالتعاون وصور 

.الخاصةالتحري وأساليباملتبادلالقانوني

املوجوداتاسترداد

ري والتحاملعنيةالدوليةالصكوكفيتطور 
جاعوإر واملصادروالحجزوالتجميدواالستدالل
.واستخدامهااملصادرات



سادطبيعة نصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف

: مثال
تتخذنأطرفدولةكلعلى"

يفتعر لضماناملناسبةالتدابير
اتذالفسادمكافحةبهيئاتالناس
"فاقيةاالتهذهفيإليهااملشارالصلة
13املادةمن(2)الفقرة

قواعد إلزامية

:مثال
تنميةلىإطرافاأل الدول تسعى"

ميواالقليالعامليالتعاون وتعزيز
سلطاتالبينوالثنائياالقليميودون 

القانون انفاذواجهزةالقضائية
اجلمناملاليةالرقابةواجهزة
"االموالغسلمكافحة
14املادةمن(5)الفقرة

إلزام بالسعي واألخذ
بعين االعتبار

:مثال
متلقيةالطرفللدولةيجوز 

قرر تلمما،االقتضاءعندالطلب،
انذلك،خالفاالطرافالدول 
فيهاتكبدتمعقولةنفقاتتقتطع

اواملالحقةاوالتحقيقعمليات
لىااملفضيةالقضائيةاالجراءات

اناواملصادرةاملمتلكاتارجاع
"دةملااهذهبمقتض ىفيهاتتصرف
57املادةمن(4)الفقرة

نصوص اختيارية 
(غير إلزامية)



يةالمنصوص عنها في االتفاقالجرائم 

(15المادة )رشو الموظفين العموميين الوطنيين 

رشو الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات

(16المادة )الدولية العمومية 

ر اختالس الممتلكات او تبديدها او تسريبها بشكل آخ

(17المادة )من قبل موظف عمومي 

(23المادة )غسل العائدات اإلجرامية 

(25المادة )إعاقة سير العدالة 



(18المادة )المتاجرة بالنفوذ 

(19المادة )إساءة استغالل الوظائف 

(20المادة )اإلثراء غير المشروع 

المادة )اختالس الممتلكات في القطاع الخاص 

22)

(24المادة )اإلخفاء 

يةالمنصوص عنها في االتفاقالجرائم 



آلية استعراض تنفيذ االتفاقية



مجموعة 
العمل بشأن 

(2009)الوقاية

فريق إستعراض
التنفيذ

(2009)

مجموعة العمل بشأن 
استرداد األموال 

(2006  )

اجتماع الخبراء 
بشان التعاون 

(2011)الدولي

(63املادة )مؤتمر الدول األطراف

الجهاز الرئيس لوضع السياسات•

لتنفيذ االتفاقيةتحسين قدرات الدول األطراف•

تفاقية تفعيل تعاون الدول األطراف فيما بينها لتحقيق أهداف اال•

تشجيع تنفيذ االتفاقية واستعراضها •

السكرتاريا



املبادىء التوجيهية

والنزاهةوالشمول التدخلوعدموالكفاءةبالشفافيةتتسمأن•

فض يوال واملعاقبةالخصومةموقفتتجنبأن•
ُ
نيفيالتصالترتيبأشكالمنشكلأيت

التحدياتومواجهةالجيدةاملمارساتلتقاسمفرًصاتتيحأن•

البّناءالتعاون علىوتشجعتقنيبطابعتتسمأن•

القائمةواالقليميةالدوليةاالستعراضآللياتمكّملةتكون أن•



األهداف

لإلتفاقيةالدول تنفيذدعم1.

بذلكالقيامفيواجههاتالتيوالصعوباتاالتفاقيةتنفيذفياألطرافالدول تتخذهاالتيالتدابيرعنبمعلوماتاملؤتمرتزويد2.

املساعدةقديمتوتيسيرتعزيزوعلىوتسويغهاالتقنيةاملساعدةمنالخاصةاالحتياجاتتحديدعلىاألطرافالدول مساعدة3.

التقنية

املوجوداتاستردادمجالذلكفيبماومكافحته،الفسادمنععلىالدوليالتعاون وتيسيرتشجيع4.

تتبعهاالتيلجيدةااملمارساتوعنبهاواالستعانةاالتفاقيةتنفيذفياألطرافالدول نجاحجوانبعنبمعلوماتاملؤتمرتزويد5.

ذلكفيتواجههاالتيوالتحديات

االتفاقيةتنفيذفياملكتسبةوالخبراتواملمارساتاملعلوماتتبادلوتيسيرتشجيع6.



ليةاآل

سحب القرعة الختيار الدول قيد االستعراض في كل سنة: بداية الدورة
ستين ختيار الدولسحب القرعة ال : بداية كل سنة

ُ
عامل

َ
تت

َ
لكل دولة ينِرض

طلقت الدورة الثانية من آلية االستعراض في نوفمبر 
ُ
2015أ

آللية االستعراض  " السكرتاريا"هو UNODC))مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

سنوات10يتّم تكرارها كل عملّية حكومّية دولّية

سنوات 5

(الفصالن الثاني والخامس)ثاني دورة 

سنوات 5

(الفصالن الثالث والرابع)أول دورة 



(أشهر تقريًبا6)املسار 
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االعداد

عّين•
ُ
15الـعددهميتعدىال حكوميينوخبراءاتصالضابطاالستعراضقيدالدولةت

–االستعراضةلغ–الذاتيالتقييمالتقرير تقديمموعد:علىواالتفاقللتعّرفبعدعناتصالالسكريتارياتعقد•

الحوار–العملتقسيم

التــــقيــيــم 

الــــذاتي

(OMNIBUS)يتم تحضير تقرير التقييم الذاتي عبر استخدام قائمة التقييم الذاتي املرجعية الشاملة •

تشجع اآللية على اشراك املجتمع املدني اال أن ذلك ليس اجبارًيا •

مراجعة 

النظراء

ترجمتهعدبالسكريتاريااليهمترسلهالذيالذاتيالتقييمتقرير علىمالحظاتهماملستعرضتينالدولتينخبراءيقدم:املالحظاتتقديم•

املراجعةمخرجاتلتقديمبعدعناتصالعبر السكريتارياتنظمه:مباشرغير حوار •

العاّمةاألمانةمقر ينا،فيفيمشتركةإجتماعاتعقدأو وطنّيةزياراتبالقيامعبر السكريتاريامنبتسهيلاالستعراضقيدالدولةتنظمه:مباشرحوار •

األطرافالدول ملؤتمر 

صــــياغة 

التقرير

يحّضر خبراء الدولتين املستعرضتين مسودة التقرير الوطني بمساعدة السكريتاريا•

افق الدولة قيد االستعراض على التقرير الوطني النهائي وينشر منه امللخص التنفيذي• تو

تشجع اآللية على نشر التقرير الوطني اال أن ذلك ليس اجبارًيا •



، 2015ر سبتمب/لمجتمع المدني، في نيويورك، في أيلولعن ان يرؤساء دول وحكومات وكبار المسؤولين في األمم المتحدة وممثلجتمعا

بهدف اعتماد األهداف الجديدة للتنمية المستدامة، الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدةفي إطار



غاية169هدف و17

الُمتحدةاألممفياألعضاءالدولكلُمشاركة

ومنظماتالحكوميةغيرالمنظماتمعالتعاون
المدنيالُمجتمع

إلقليمياالمستوىعلىوالتشاورمفتوحةُمنتديات
العالمحولو

حولشخصمليون 4،5منأكثررأياستطالع
تحقيقهايُمكنوكيفاألهدافأهم

فضلأمكانًاالعالمجعلفيالرغبةعلىاالتفاق
فيهللعيشُمساواةوأكثر



األهدافالتكامل بين جميع 



16و 4مثال الهدفين 



الىصولالوفيالمساواةوضمانوالدوليالوطنيالمستويينعلىالقانونسيادةتعزيز16.3الهدف

للجميعالعدالة

عة،روـالمشغيرلحةـواألساليةـالماتـالتدفقمنكبيربشكلالحد2030عامبحلول16.4الهدف

ةالمنظمالجريمةأشكالجميعومكافحةوإعادتهاالمسروقةاألصولاستردادوتعزيز

أشكالهمابجميعوالرشوةالفسادمنكبيرةبدرجةالحد16.5الهدف

المستوياتجميععلىوشفافةللمساءلةوخاضعةفعالةمؤسساتتطوير16.5الهدف

انية التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع من اجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمك
ستوياتوصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع الم



للتنمية المستدامة 16غايات الهدف 

.مكانكلفيالوفياتمعدالتمنبهيتصلوماالعنفأشكالجميعمنكبيرةبدرجةالحد1.

.يبهموتعذاألطفالضدالعنفأشكالوجميعبالبشرواالتجارواالستغاللالمعاملةإساءةإنهاء2.

.العدالةإلىيعالجموصولفرصتكافؤوضمانوالدوليالوطنيالصعيدينعلىالقانون سيادةتعزيز3.

المسروقةاألصولاستردادوتعزيزواألسلحة،لألموالالمشروعةغيرالتدفقاتمنكبيربقدرالحد4.

.2030عامبحلولالمنظمة،الجريمةأشكالجميعومكافحةوإعادتها

.المستوياتجميععلىللمساءلةوخاضعةوشفافةفعالةمؤسساتإنشاء5.

.أشكالهمابجميعوالرشوةالفسادمنكبيرةبدرجةالحد6.



.ستوياتالمجميععلىوتمثيليوتشاركيللجميعوشامللالحتياجاتمستجيبنحوعلىالقراراتاتخاذضمان7.

.العالميةالحوكمةمؤسساتفيالناميةالبلدانمشاركةوتعزيزتوسيع8.

2030عامبحلولالمواليد،تسجيلذلكفيبماللجميع،قانونيةهويةتوفير9.

.ات الدوليةكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية واالتفاقي10.

المستويات،جميععلىالقدراتلبناءسعياً الدولي،التعاون منهابوسائلالصلة،ذاتالوطنيةالمؤسساتتعزيز11.

.والجريمةاإلرهابومكافحةالعنفلمنعالنامية،البلدانفيسيماوال

.المستدامةالتنميةلتحقيقالتمييزيةغيروالسياساتالقوانينتعزيز7.

للتنمية المستدامة 16غايات الهدف 



للتنمية المستدامة16أهمية الهدف 

محوري بالنسبة لبقية أهداف التنمية المستدامة



لبنان

لبـــنـــان: مثال



للتنمية المستدامة 16المعوقات األساسية امام تحقيق الهدف 

المؤسسات غير الفعالة 
والمساءلة المحدودة  ضعف سيادة القانون  تقلص المساحة المدنية  

ضعف إدماج حقوق اإلنسان 
في المعايير والممارسات 

االجتماعية والثقافية 

وضع السياسات غير 
الشاملة للجميع



تكثيف الجهود لبناء مؤسسات فعالة
تعزيز: وخاضعة للمساءلة والشفافية

سلطة الفصل بين السلطات، وخاصة بين ال
التنفيذيةالقضائية والسلطتين التشريعية و 

ة دعم سيادة القانون ومكافح
الفساد وتعزيز الحريات 

المدنية

اك توسيع الفضاء المدني وإشر 
.  منظمات المجتمع المدني

ال كشركاء في تحقيق جدول أعم
ومحاسبة الدولة 2030عام 

على التقدم المحرز

دعم جميع الجهود المبذولة
للنهوض بحقوق اإلنسان

للتنمية المستدامة ؟16كيف نعزز فرص تحقيق الهدف 



تعريف تبييض األموال

تحويل األموال القذرة الى أموال نظيفة: الهدف•

نيات ذات ال يقتصر ذلك على المال النقدي بل على االموال االلكترونية  والمقت•
...عقارات، مجوهرات، تحف: القيم العالية

كل فعل أو محاولة إلخفاء مصدر أموال أو أصول ناتجة عن عمل إجرامي
ةالجريمة األصلي

31



الجرائم األصلية لتبييض األموال

تزوير وقرصنة البضائع•المشاركة في الجريمة المنظمة•

الجرائم المتعلقة بالبيئة•رهابرهاب وتمويل اإلاإل•

القتل وايقاع جروح خطيرة•تجار بالبشر وتهريب المهاجريناإل•

الخطف وحجز الحرية واتخاذ الرهائن•ستغالل الجنسي بما فيه االطفالاإل•

تجار غير المشروع بالمخدرات اإل•

والمؤثرات العقلية

ات سواق عبر استعمال معلومالمضاربة باأل•

غير متاحة للعموم

التهريب•تجار غير المشروع بالسالحاإل•

بتزازاإل•تهريب السلع المسروقة•

التزوير•الفساد والرشوة•

القرصنة•حتيالاإل•

السرقة والسطو•تزوير العمالت•
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مراحل تبييض األموال

Placement

اإليداع   

Layering

التمويه  

Integration

اإلدماج  



األموالغسل 

غسل األموال

الهدف

مجال التطبيق

الحــافـــز

يهدف الى اخفاء مصدر 

المال

جريمةيَُطبَق على عائدات ال

يشكل وجود األموال غير 

المشروعة الحافز لتبييض 

األموال



األموالغسل 

غسل األموال

الدافع

مصدر المال

قيم العمليات

اتجاه المال

الربح

غير مشروع

غالباً كبير

يعود المال الى مصدره–دائري

يُفضَّل القنوات المالية الرسمية القنوات



األموالالركائز األساسية لمكافحة غسل 

اتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن

توصيات مجموعة العمل المالي

المبادرات الدولية واإلقليمية 

القوانين والتشريعات الوطنية

http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fatf-gafi.org/&ei=X0qUVbOwBoivswGvgYu4BQ&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNHZLe8nojRve8txJfv12r1YEPEZSQ&ust=1435868032261893
http://www.google.com.lb/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.eurasiangroup.org/detail/news1/the_egmont_group_uniting_world_financial_intelligence/&ei=7kqUVe7eEYuSsAHtnaXQAw&psig=AFQjCNHs51QCRAaSz2cQQOF7iMpMwpIm4g&ust=1435868270367784
http://www.google.com.lb/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.fatf-gafi.org/pages/menafatf.html&ei=E0uUVeyCH8SwsQG76YCYBg&psig=AFQjCNGh7LErTOG3CGzZGPtOjDOzuAR1wQ&ust=1435868307598752
http://www.google.com.lb/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://peasecpa.com/?p=1173&ei=w0uUVbOXO8KvsQHgvoHwAQ&psig=AFQjCNEVjDGnlEOvw-xuVTJEG2dFvyY_2g&ust=1435868484067238


األمواليرتبط عدد من اتفاقيات األمم المتحدة بمجال مكافحة غسل 

.1988في عام ( فيينا)اتفاقيه مكافحة اإلتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية •

.1999اتفاقيه قمع تمويل اإلرهاب في عام •

.2000في عام ( باليرمو)اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود •

.2003في عام ( ميريدا(اتفاقيه مكافحة الفساد •

الشامل،الدمارأسلحةانتشاروكذاوتمويله،اإلرهاببمكافحةالمتعلقةالقراراتمنالعديداألمنمجلسأصدركما

.القراراتهذهبتنفيذالدولوتلتزم


