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(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

التدابير الوقائية

جالمفيو،الفسادمكافحةوهيئاتسياسات
املشترياتمجالفيو،العامةالوظيفة

لومجا،ةالعاماملاليةمجالفيو،الحكومية
الىالوصول الخاص،القطاعشفافية

معاملجتوإشراك،القضاءونزاهةاملعلومات،
لغسمنعو ،املعنيةاألطرافبينالتعاون و 

.األموال

التجريم وإنفاذ القانون 

العامالقطاعينفياالختالسو الرشوة
،الوظائفاستغاللاساءةو ،والخاص

أفعالو ،املشروعغيراإلثراءو بالنفوذاملتاجرةو 
،ءاإلخفاو األموالغسلو ،بالفسادمرتبطة

والتقادماإلثباتو العدالةسيرإعاقةو 
.املحليوالتعاون 

التعاون الدولي

مبادئو القانونيةاملسائلفيالدوليلتعاون ا
ترامواحالتجريمإزدواجومبداالدوليالتعاون 
فيالتحقيقفيالتعاون و االنسانحقوق 

سليموتالدوليالتعاون وصور املاليةالجرائم
أساليبو املتبادلالقانونيوالتعاون املجرمين
.الخاصةالتحري 

استرداد املوجودات

حري والتاملعنيةالدوليةالصكوكفيتطور 
واملصادروالحجزوالتجميدواالستدالل

.واستخدامهااملصادراتوإرجاع



سادطبيعة نصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف

:  مثال
رالتدابيتتخذنأطرفدولةكلعلى"

يئاتبهالناستعريفلضماناملناسبة
يهاإلاملشارالصلةذاتالفسادمكافحة

"االتفاقيةهذهفي
13املادةمن(2)الفقرة

قواعد إلزامية

:مثال
عزيزوتتنميةلىإطرافاأل الدول تسعى"

قليمياالودون واالقليميالعامليالتعاون 
واجهزةةالقضائيالسلطاتبينوالثنائي

منةاملاليالرقابةواجهزةالقانون انفاذ
"االموالغسلمكافحةاجل

14املادةمن(5)الفقرة

إلزام بالسعي واألخذ 
بعين االعتبار

:مثال
،الطلبمتلقيةالطرفللدولةيجوز 
الدول تقرر لمما،االقتضاءعند

اتنفقتقتطعانذلك،خالفاالطراف
اوقيقالتحعملياتفيتكبدتهامعقولة
القضائيةاالجراءاتاواملالحقة
صادرةاملاملمتلكاتارجاعالىاملفضية

"دةاملاهذهبمقتض ىفيهاتتصرفاناو
57املادةمن(4)الفقرة

غير )نصوص اختيارية 
(إلزامية



آلية استعراض تنفيذ االتفاقية



مجموعة العمل 
بشأن الوقاية

(2009)

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•

ية تفعيل تعاون الدول األطراف فيما بينها لتحقيق أهداف االتفاق•

تشجيع تنفيذ االتفاقية واستعراضها •

السكريتاريا



املبادىء التوجيهية

والنزاهةوالشمول التدخلوعدموالكفاءةبالشفافيةتتسمأن•

فض يوال واملعاقبةالخصومةموقفتتجنبأن•
ُ
الأشكمنشكلأيت

التصنيفيالترتيب

التحدياتومواجهةالجيدةاملمارساتلتقاسمفرًصاتتيحأن•

البّناءالتعاون علىوتشجعتقنيبطابعتتسمأن•

القائمةواالقليميةالدوليةاالستعراضآللياتمكّملةتكون أن•
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األهداف

لإلتفاقيةالدول تنفيذدعم1.

االتفاقيةفيذتنفياألطرافالدول تتخذهاالتيالتدابيرعنبمعلوماتاملؤتمرتزويد2.
بذلكالقيامفيتواجههاالتيوالصعوبات

ةالتقنياملساعدةمنالخاصةاالحتياجاتتحديدعلىاألطرافالدول مساعدة3.
التقنيةاملساعدةتقديموتيسيرتعزيزوعلىوتسويغها

مجالكذلفيبماومكافحته،الفسادمنععلىالدوليالتعاون وتيسيرتشجيع4.
املوجوداتاسترداد

اقيةاالتفتنفيذفياألطرافالدول نجاحجوانبعنبمعلوماتاملؤتمرتزويد5.
ذلكفيجههاتواالتيوالتحدياتتتبعهاالتيالجيدةاملمارساتوعنبهاواالستعانة

االتفاقيةتنفيذفياملكتسبةوالخبراتواملمارساتاملعلوماتتبادلوتيسيرتشجيع6.
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ليةاآل

8

سحب القرعة الختيار الدول قيد االستعراض في كل سنة: بداية الدورة

ستين ختيار الدولسحب القرعة ال : بداية كل سنة
ُ
عامل

َ
لكل دولة ينِرَضتت

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

سنوات5

-2016( الثاني والخامسالفصالن)ثاني دورة 

2021

سنوات5

-2010( الثالث والرابعالفصالن)أول دورة 

2015



(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 •



التقييم الذاتي
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عندستراهاالتيالشاشةهيهذه
الذاتيالتقييمإلجراءالدخول 





التدفقات غير المشروعة لألموالالحد بقدر كبير من •

ها ، وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتواألسلحة

، بحلول عام ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة

2030.

.همابجميع أشكالالحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة •

لى عإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة •

.جميع المستويات

وحماية الحريات كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات •

.الدوليةاألساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات


