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تقديم عن االتفاقية الدولية ومنهج الوقاية•

سياسات وآليات وتدابير الوقاية من الفساد المباشرة•

تقليل فرص ارتكاب جريمة الفساد–

غير المباشرةسياسات وآليات وتدابير الوقاية من الفساد •

تسهيل الكشف عن جريمة الفساد–

الردع العقابي–

ملخص ألهم السياسات والتدابير الوقائية•

خالصات•

المحتويات



تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادالمحة عن 

(4مادةإلى 1مادة)عامةأحكام :األولالفصل•

(14مادةإلى 5مادة)الوقائيةالتدابير :الثانيالفصل•

(42مادةإلى 15مادة)القانونوإنفاذالتجريم :الثالثالفصل•

(50مادةإلى 43مادة)الدوليالتعاون :الرابعالفصل•

(59مادةإلى 51مادة)الموجوداتاسترداد :الخامسالفصل•

(62مادةإلى 60مادة)المعلوماتوتبادلالمساعدة :السادسالفصل•

(64مادةإلى 63مادة)التنفيذآليات :السابعالفصل•

(71مادةإلى 65مادة)ختاميةأحكام :الثامنالفصل•



األغراض الرئيسية لالتفاقية

. أنجعومكافحة الفساد بصورة أكفأ ومنعالرامية إلى التدابيروتدعيم ترويج •

مكافحة ومنعفي مجال والمساعدة التقنية التعاون الدولي ودعمترويج وتيسير •

.  الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات

تعزيز النـزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات •

.العمومية



تقليل فرص ارتكاب الفساد

الفسادسياسات الوقاية من •

الفسادمن مؤسسات الوقاية •

إشراك المجتمع المدني•

والمساءلةالشفافية •

المصالحمعالجة تضارب •

الفسادتقييد السلطات التقديرية للحد من •



جريمة الفسادتسهيل الكشف عن 

الفسادالتحفيز على االبالغ عن جرائم •

والشهودحماية المبلغين •

السجالت تقييد السرية المصرفية وإتاحة •

الرقابة على المؤسسات المالية وحركة األموال عبر الحدود•

الفسادالتعاون بين السلطات لكشف •



العالقة مع الردع العقابي

التجريمالشمولية والتوسع في •

الفسادتشديد العقاب على جرائم •

الجريمةتدابير وقائية وجبرية بعد ارتكاب •

الفسادتعزيز التعاون الدولي لمالحقة مرتكبي جرائم •



الوقائية لهيئات مكافحة الفسادالسياسات واآلليات أهم

لفسادوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وتشريعات لمكافحة ا•

وتعديل القائم منها عند الحاجة

التوصية والعمل على إنشاء هيئات جديدة•

(الرقابة الداخلية أهمها)تغييرات هيكلية في اإلدارة العامة •

إنشاء آليات مؤسسية للتنسيق بين الجهات القائمة•

إنشاء اليات مؤسسية للشفافية وتداول المعلومات •

لكللتبليغ والشكوى وحماية القائمين بذاليات مؤسسية إنشاء •



الوقائية لهيئات مكافحة الفسادالتدابيرأهم

التدريب للموظفين العموميين •

التعليم والتثقيف ورفع الوعي  للمواطنين•

(قوانينقرارات وليس)تدابير لتنفيذ مدونات السلوك ومواثيق الشرف •

ها دورياالقيام بمراجعة التشريعات والتدابير القائمة وقياس فاعليت•

التعريف بهيئات مكافحة الفساد وكيفية التواصل معها•

التنسيق الوقتي بين الجهات القائمة •

تلقي الشكاوى والتبليغات ومعالجتها أو احالتها  •
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