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محتوى العرض 

الرؤية

املسار

األغراض

املحتوى 

املجاالت الرئيسية 

االتفاقية وأهداف التنمية 
املستدامة

مؤتمر دول األطراف

الوثائق واملرجعيات ذات 
الصلة

نصوصالطبيعة 



الرؤية

تعبير عن التوجه العالمي
مكافحة الجديد نحو اعتبار

أولويةالفساد

ملعايير وقواعد خارطة طريق 
وتدابير تمكن الدول من تعزيز 

واإلجرائيةنظمها القانونية 
. ملكافحة الفساد

آلية جامعة تعمل كمظلة 
ي لالتفاقيات الدولية األخرى الت

صدرت قبلها

تغيير في نوعية حياةتستهدف 
الناس من خالل التغلب على 
الفساد كأكبر عقبات التنمية



مسار وضع االتفاقية واعتمادها 

2000

نقاشات املجتمع الدولي 
حول وضع صك قانوني

لجنة مخصصة للتفاوض 
2000يناير4في 

2003
2005

9فتح باب التوقيع في 
2003من عام يناير

14دخلت حيز التنفيذ في
 2005يناير

2017

دولة موقعة 140

دولة طرف183



حالة التوقيع واملصادقة على االتفاقية

9ي وقع املغرب على اإلتفاقية ف
وتمت املصادقة 2003دجنبر 

2007ماي 9عليها في 

دولة طرف20

: دولة موقعة 
سوريا

دولة غير 
صومال:طرف



(املادة األولى)تفاقية االأغراض

ن ترويج وتيسير التعاو

الدولي والمساعدة 

التقنية في مجال مكافحة 

.الفساد

تعزيز النزاهة 

والمساءلة واإلدارة 

السليمة للشؤون 

العمومية والممتلكات 

.العمومية

ر ترويج وتدعيم التدابي

الرامية إلى منع 

ومكافحة الفساد بصورة

.أنجع وأكفأ



الفسادملكافحةاملتحدةاألمماتفاقيةمحتوى 

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 



الفسادملكافحةاملتحدةاألممالتفاقيةالرئيسةاملجاالت

التدابير الوقائية

المجفيو،الفسادمكافحةوهيئاتسياسات
املشترياتمجالفيو،العامةالوظيفة

ومجال،ةالعاماملاليةمجالفيو،الحكومية
الىالوصول الخاص،القطاعشفافية

معاملجتوإشراك،القضاءونزاهةاملعلومات،
لغسمنعو ،املعنيةاألطرافبينالتعاون و 

.األموال

التجريم وإنفاذ القانون 

العامالقطاعينفياالختالسو الرشوة
،الوظائفاستغاللاساءةو ،والخاص

أفعالو ،املشروعغيراإلثراءو بالنفوذاملتاجرةو 
،اإلخفاءو األموالغسلو ،بالفسادمرتبطة

والتقادماإلثباتو العدالةسيرإعاقةو 
.املحليوالتعاون 

التعاون الدولي

بادئومالقانونيةاملسائلفيالدوليلتعاون ا
رامواحتالتجريمإزدواجومبداالدوليالتعاون 
فيالتحقيقفيالتعاون و االنسانحقوق 

ليموتسالدوليالتعاون وصور املاليةالجرائم
ساليبوأاملتبادلالقانونيوالتعاون املجرمين
.الخاصةالتحري 

استرداد املوجودات

حري والتاملعنيةالدوليةالصكوكفيتطور 
واملصادروالحجزوالتجميدواالستدالل

.واستخدامهااملصادراتوإرجاع



الفسادملكافحةاملتحدةاألمماتفاقيةنصوصطبيعة

: مثال
رالتدابيتتخذنأطرفدولةكلعلى"

ئاتبهيالناستعريفلضماناملناسبة
فييهاإلاملشارالصلةذاتالفسادمكافحة

"..االتفاقيةهذه
13املادةمن(2)الفقرة

قواعد إلزامية

:مثال
زيزوتعتنميةلىإطرافاأل الدول تسعى"

ليمياالقودون واالقليميالعالميالتعاون 
اجهزةو القضائيةالسلطاتبينوالثنائي

مناملاليةالرقابةواجهزةالقانون انفاذ
"االموالغسلمكافحةاجل

14املادةمن(5)الفقرة

إلزام بالسعي واألخذ 
بعين االعتبار

:مثال
عند،الطلبمتلقيةالطرفللدولةيجوز 

االطرافالدول تقرر لمما،االقتضاء
ةمعقولنفقاتتقتطعان،ذلكخالف

الحقةاملاوالتحقيقعملياتفيتكبدتها
الىاملفضيةالقضائيةاالجراءاتاو

رفتتصاناواملصادرةاملمتلكاتارجاع
".دةاملاهذهبمقتض ىفيها

57املادةمن(4)الفقرة

نصوص اختيارية 
(غير إلزامية)



األطرافدول المؤتمر

مجموعة العمل 
بشأن الوقاية

(2009)

فريق إستعراض
التنفيذ

(2009)

مجموعة العمل 
بشأن استرداد 

األموال 
(2006  )

ن اجتماع الخبراء بشا
التعاون الدولي

(2011)



الوثائق واملرجعيات ذات الصلة باالتفاقية

األعمال التحضيرية لإلتفاقية •

قرارات مؤتمر دول األطراف•

ميةالقواعد التوجيهية الدولية واإلقلي•

وثائق إرشادية بشأن االتفاقية •



املستدامةالتنميةوأهدافاالتفاقية

التدفقات غير المشروعة لألموال الحد بقدر كبير من •

، وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتها واألسلحة

.2030، بحلول عام ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة

.بجميع أشكالهماالحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة •

علىإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة •

.جميع المستويات

وحماية الحريات كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات •

.وليةاألساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الد



شكرا

ريم قائدبيه
ليمي مسؤولة البحوث والتنسيق في املشروع اإلق

العربية ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان
التابع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي


