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 اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة الفساد
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 مدير مشروع مكافحة الفساد

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال افريقيا



 المحتوى

 تعريف الفساد•

 الخلفية التاريخية لالتفاقية الدولية:اإلطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد •

غراضها الرئيسية •  اإلطار النظري لالتفاقية وا 

 السمات المميزة لالتفاقية •

سئلة تثار حول االتفاقية•
 
 ا

 منهج االتفاقية في مكافحة الفساد•

 التعاون الدولي لمكافحة الفساد•

 االتفاقية وفض المنازعات المتعلقة بتنفيذها•
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  تعريف الفساد

 لماذا؟. لم تضع االتفاقية تعريفا للفساد

 ما هو الفساد بصفة عامة؟ 

 WBلتحقيق مكاسب خاصة السلطة العامة إساءة استغالل  •

  TIلتحقيق مكاسب خاصةالسلطة المخولة إساءة استغالل •

 السلطة ؟من يقوم بإساءة استغالل 

 ؟ما هو المقصود بالمصلحة الخاصة
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 الخلفية التاريخية لالتفاقية الدولية 

مريكية الدول اتفاقية•
 
مريكية الدول منظمة اعتمدتها التي :الفساد لمكافحة اال

 
ول تعد التي ،1996 عام اال

 
 لوضع محاولة ا

 .ملزمة دولية اتفاقية إطار في الفساد ضد نظام
جانب العموميين الموظفين رشوة مكافحة اتفاقية•

 
 الدولي التعاون منظمة اعتمدتها التي :الدولية التجارية المعامالت في اال

 .1997 عام والتنمية
وربا مجلس اعتمدها التي :الفساد بشان الجنائي القانون اتفاقية•

 
  .1999 عام ا

وربا مجلس اعتمدها التي :الفساد بشانالمدني  القانون اتفاقية•
 
 .1999 عام ا

 .2003 عام اإلفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء اعتمدها التي :ومحاربته الفساد لمنع اإلفريقي االتحاد اتفاقية•
 دخلت حيز التنفيذ هذا العام:  ومحاربته الفساد لمنعالجامعة العربية  اتفاقية•
مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية •

 
 .2003سبتمبر  29دخلت حّيز النفاذ في : اتفاقية اال

مم اتفاقية•
 
 عام ديسمبر 14 في التنفيذ حيز ودخلت 2003 عام ديسمبر في للتوقيع طرحت: الفساد لمكافحة المتحدة اال
2005. 

 ٢٠١٠االتفاقية العربية لمكافحة الفساد •
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 اإلطار النظري لالتفاقية وأغراضها الرئيسية 

 :اإلطار النظري لالتفاقية
  .(4 مادة إلى 1 مادة) عامة أحكام : األول الفصل•
  .(14 مادة إلى 5 مادة) الوقائية التدابير : الثاني الفصل•
  .(42 مادة إلى 15 مادة) القانون وإنفاذ التجريم : الثالث الفصل•
  .(50 مادة إلى 43 مادة) الدولي التعاون : الرابع الفصل•
  .(59 مادة إلى 51 مادة) الموجودات استرداد : الخامس الفصل•
  .(62 مادة إلى 60 مادة) المعلومات وتبادل المساعدة : السادس الفصل•
  .(64 مادة إلى 63 مادة) التنفيذ آليات : السابع الفصل•
  .(71 مادة إلى 65 مادة) ختامية أحكام : الثامن الفصل•

   :االتفاقيةأغراض 
  .وأنجعبصورة أكفأ منع ومكافحة الفساد ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى •
، بما في التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفسادترويج وتيسير ودعم •

   .الموجوداتذلك في مجال استرداد 
 .والممتلكات العموميةواإلدارة السليمة للشؤون العمومية تعزيز النـزاهة والمساءلة •
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 لفهم االتفاقية بهاالصكوك القانونية التي يجب اإللمام 

 :الرسمية الوثائق•
 األعمال التحضيرية لالتفاقية الدولية–

 األطرافالقرارات التي تصدر عن مؤتمر الدول –

 الية استعراض التنفيذ–

 االتفاقات الثنائية الدولية ذات الصلة–

 :الوثائق االسترشادية•
 الدليل التشريعي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد–

 الدليل الفني التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد–
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 السمات المميزة لالتفاقية

احترام السيادة الداخلية للدول وعدم التدخل في شئونها •

 .  الداخلية

 .الخاصة بصون السيادة 4وهذا يظهر جلًيا من نص المادة 

 .احترام القانون الداخلي للدول والمرونة الكبيرة في التطبيق•

هو ما يتضح من استهالل معظم نصوص االتفاقية بالتأكيد على أن     

وفًقا للمبادئ "يكون تنفيذ الدولة اللتزاماتها المنبثقة عن هذه االتفاقية 
  .”األساسية لقانونها الداخلي

 أفعال بارتكاب المدانين األشخاص إدماج إلعادةتدابير  وضع•
 (30/10/م) .مجتمعاتهم في االتفاقية لهذه وفًقا مجّرمة
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 السمات المميزة لالتفاقية

 ألخذ في االعتبار االتفاقات األخرى التي وقعت عليها الدولة ا•
 حيث القانون إنفاذ مجال في بالتعاون الخاصة 48 المـادةمثال ذلك ما تنص عليه       

 من ترتيبات أو اتفاقات المعنية األطراف الدول بين هناك تكن لم إذا"" على تنص
 للتعاون األساس بمثابة االتفاقية هذه تعتبر أن األطراف للدول جاز ،القبيل هذا

 "االتفاقية بهذه المشمولة الجرائم بشأن القانون إنفاذ مجال في المتبادل

 الشمولية والتوسع في التجريم•

 غطت بنود االتفاقية معظم مظاهر الفساد     

هل السمات السابقة تعتبر مراعاة للواقع الدولي أم أنها من مواطن •
 االتفاقية؟ضعف 

 وضعت آلية لمراقبة تنفيذ الدول لها•
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 منهج اتفاقية األمم المتحدة في التجريمأسئلة تثار حول 

 المصادرة بغير حكم قضائي•

 اسقاط األهلية بغير حكم قضائي•

 تجريم اإلعداد الرتكاب جريمة •

 كثير من األحكام غير اإللزامية في االتفاقية•

ما زال العقاب على عدم االلتزام باالتفاقية معنوي شأنها شأن كافة •

 االتفاقيات الدولية

 دور المجتمع المدني في آلية االستعراض•
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 منهج اتفاقية األمم المتحدة في التجريمأسئلة تثار حول 

 إسقاط األهليه بدون حكم قضائي–

 مناسبة وسيلة بأي أو قضائي بأمر ،األهلية إسقاطتجيز االتفاقية 
 .(/30/7) أخرى

 المصادرة بدون حكم قضائي–

 إدانة دون فساد جرائم من المتأتية الممتلكات بمصادرة السماح
 بسبب الجاني مالحقة فيها يمكن ال التي الحاالت في جنائية
 مناسبة أخرى حاالت في أو الغياب أو الفرار أو الوفاة

 .(ج/54/1)

 االعداد الرتكاب الجريمةتجريم –
 أخرى وتدابير تشريعية تدابير من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد
 مجّرم فعل الرتكاب اإلعداد ،الداخلي لقانونها وفًقا ،تجّرم لكي
 .(27/3/م) االتفاقية لهذه وفًقا
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 تابع  -منهج اتفاقية األمم المتحدة في التجريمأسئلة تثار حول 

خرى فيما يتعلق يتسليم المجرمين وإرجاع الموجودات•
 
 ك ثرة اإلحالة إلى اتفاقات ا

حكاًما تفصيلية ملزمة فيما يتعلق بتسليم المجرمين – مم المتحدة لمكافحة الفساد ا 
 
لم تتضمن اتفاقية اال
خرى  وإرجاع الموجودات ك ثرت من اإلحالة إلى اتفاقيات ا   وا 

 دور المجتمع المدني في تنفيذ االتفاقية وفي الية االستعراض•
 (١٣والمادة  ٥المادة )وتمكين المجتمع المدني في مكافحة الفساد الدولة ملتزمة باشراك •
لية االستعراض استشاري •

 
 دور المجتمع المدني في ا

جنبي العام الموظف رشوتجريم •
 
و اال

 
  دولية عمومية منظمة في الموظف ا

 
 عرضها او بها وعدها

   (16/1)م .(عليه
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 منهج اتفاقية األمم المتحدة في مكافحة الفساد

 خلق بيئة طاردة للفساد•
 العامالشفافية في ادارة الشان •

 تنظيم تعارض المصالح لالشخاص المعرضين سياسيا•

 االهتمام بدور المجتمع المدني•

 تسهيل الكشف عن الجريمة•
 حماية المبلغين والخبراء والشهود–

 التبليغ عن الجريمة والعفو عن العقوبة: تحفيز المجرم للتبليغ عن فعلته–

 تقييد السرية المصرفية–

 ايجاد جهات معنية بمكافحة الفساد–

 استقالل الجهات المعنية بالمكافحة–

 الشمولية والتوسع التجريم•
 االسلوب الحصري في تعداد جرائم الفساد–

 اتاحة التوسع في التجريم للدولة–

 تجريم الفساد في القطاعين العام والخاص–

 التشديد في العقوبات•
 اتاحة امكانية تشديد العقاب عما هو موجود باالتفاقية –

 فترة تقادم طويلة او عدم السقوط بالتقادم–

 اعطاء آهمية كبيرة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد•
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 خلق بيئة طاردة للفساد

التركيز على منع حدوث الجريمة من المنبع قبل التركيز •

 لإلجرامخلق بيئة رادعة طاردة : على التجريم

ال يمكن أن يزدهر الفساد في بيئة : الشفافية في ادارة الشأن العام–

 شفافة

أهم قطاع يتأثر :الشفافية في ادارة المناقصات والمزايدات العامة–

 بالفساد في أي دولة

الشفافية والموضوعية في التعيين والترقية في الوظيفة العامة –

 (العنصر البشري اهم عنصر في مكافحة الفساد)
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 خلق بيئة طاردة للفساد

شخاص المعرضين •
 
 سياسياتنظيم تضارب المصالح لال

 نظام اقرارات الذمة المالية•

 االفصاح عن المصالح•

 الكشف الدوري عن الحسابات المالية البنكية للمسئولين الكبار•

و الشراء منها•
 
 تقييد البيع للدولة ا

 تقييد العمل في القطاع الخاص بعد ترك الخدمة العامة لفترة معينة•

 

 



 خلق بيئة طاردة للفساد

 الفسادتقييد السلطات التقديرية للحد من •

ي بين مناسب توازن  إحداث•
 
و حصانات ا

 
 للموظفين ممنوحة قضائية امتيازات ا

ي في فعالة ومقاضاة ومالحقة تحقيق بعمليات القيام وإمكانية العموميين
 
 ا

 (30/2/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرم فعل

ن•
 
ي الدولة ممارسة تكون ا

 
 التي المبادئ ضوء في تقديرية قانونية صالحيات ال

رستها
 
 (30/3/م) .االتفاقية هذه ا

 



 شمولية منهج التجريم في االتفاقية

 (ب-ا  /15/م. )الموظف العام الوطني رشوةتجريم جميع صور •

 (ب-ا  /15/م). الدوليالموظف العام  رشوةتجريم جميع صور •

و خصوصية• وراق مالية عمومية ا  و ا  موال ا  و ا  ي ممتلكات ا  و تبديد ا   (17/م. )تجريم اختالس ا 

 (ب-ا  /18/م. )لتحقيق مصالح خاصةاستغالل النفوذ تجريم •

و موقعه•  ( 19/م. )تجريم تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظائ فه ا 

 (20/م. )الموظف العام على حساب وظيفته إثراًء غير مشروع إثراءتجريم •

 (ب -ا  /21/م. )الموظف في القطاع الخاصتجريم جميع صور رشوة •

 (22/م. )تجريم اختالس الممتلكات في القطاع الخاص•

 االشخاص االعتباريةوضع عقوبات مدنية وادارية وجنائية على •



 تسهيل الكشف عن الجريمة

همية خاصة لدور المبلغين والشهود والخبراء في كشف الطبيعة الخاصة لجريمة الفساد • وما يستتبعه من ا 
 هذه الجريمه

 جريمة الفساد جريمة مستتره -      

 اختالف طبيعة المجني عليه في جرائم الفساد -      

فعال تتعلق بشهادة ُيْدلون الذين والخبراء للشهود فّعالة حماية توفير•
 
 وكذلك االتفاقية لهذه وفقا مجّرمة با

قاربهم
 
شخاص وسائر ال

 
لوثيقي اال ي من ،االقتضاء عند بهم الصلة ا  و انتقام ا  -4-2-32/1/م) محتمل ترهيب ا 

 (37/4م) ،(5

و زور بشهادة اإلدالء على التحريض تجريم• و بالشهادة اإلدالء في المحمود غير التدخل ا  دلة تقديم ا 
 
 في اال

فعال بارتكاب تتعلق إجراءات  (ا  /25/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرمة ا 



 تسهيل الكشف عن الجريمة

و البدنية القوة استخدام تجريم•
 
و التهديد ا

 
ي ممارسة في للتدخل الترهيب ا

 
و قضائي موظف ا

 
 معني ا

فعال بارتكاب يتعلق فيما الرسمية مهامه القانون بإنفاذ
 
 (ب/25/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرمة ا

ي المختصة السلطات بإبالغ يقوم لمن الحماية لتوفير مناسبة تشريعية تدابير وضع•
 
 تتعلق وقائع با

فعال
 
 (33/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرمة با

 المعنية الوطنية السلطات إبالغ على فيها والمقيمين الدولة رعايا لتشجيع تدابير من يلزم ما اتخاذ •
 (39/2/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرم فعل ارتكاب عن

 رادعة عقوبات وضع مع االعتبارية للشخصيات واإلدارية والجنائية المدنية المسؤولية تقرير•
 .الجرائم ارتكبت التي الطبيعية للشخصيات الجنائية بالمسؤولية مساس دون للمخالفين

 (4-3-2-26/1/م)

 
 



 تسهيل الكشف عن الجريمة

 الفسادالتحفيز على االبالغ عن جرائم •

و شاركوا في ارتكاب فعل  تدابير مناسبة لتشجيعاتخاذ •
 
شخاص الذين يشاركون ا

 
اال

مجّرم وفقا لهذه االتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة 
غراض التحقيق واإلثبات

 
همها؛( 37/1/م. )ال

 
 وا

و إمكانية تخفيف عقوبة •
 
المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق ا
و منحه الحصانة القضائية

 
ن فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقية ا

 
.  المالحقة بشا

 (3-37/2/م)
 

 



 تسهيل الكشف عن الجريمة

 تقييد السرية المصرفية•

 عن تطبيق •
 
ليات مناسبة لتذليل العقبات التي قد تنشا

 
قوانين السرية إيجاد ا

فعال مجّرمة وفقا لهذه المصرفية 
 
في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في ا

 (40/م. )االتفاقية

همية تقييد السرية المصرفية؟•
 
 ا

 التوازن بين االفشاء وبين حق الخصوصية•



عنجريمة الفسادتسهيل الكشف   

 الفسادالتعاون بين السلطات لكشف •

 ،العموميين موظفيها وكذلك ،العمومية الدولة سلطات بين التعاون تشجيع•
فعال في التحقيق عن المسؤولة وسلطاتها ،جانب من

 
 ومالحقة اإلجرامية اال

خر جانب من ،مرتكبيها
 
 (38/م) .ا

 وكيانات والمالحقة بالتحقيق المعنية الوطنية السلطات بين التعاون تشجيع•
مور  يتصل فيما الخاص القطاع

 
فعال بارتكاب المتعلقة باال

 
 لهذه وفقا مجّرمة ا

  (39/1/م) .االتفاقية
 



 التوسع في التجريم

ي المشاركة تجّريم•
 
 (27/1/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرم فعل في صفة با

ي تجّريم•
 
 (27/2/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرم فعل ارتكاب في شروع ا

 العلم عنصر توافر على الموضوعية الوقائعية المالبسات من االستدالل إمكانية•
و
 
و النية ا

 
 (28/م) .االتفاقية لهذه وفقا مجّرم لفعل ركنا بصفته الغرض ا



 تشديد العقاب على جرائم الفساد

 فيها ُتراعى لعقوبات خاضًعا االتفاقية لهذه وفًقا مجّرم فع ل ارتكاب طرف دولة كل تجعل•
 صالحياتها المختصة السلطات بممارسة مساس دون (30/1/م) .الجرم ذلك جسامة
ديبية

 
 .(30/8/م) المدنيين المستخدمين تجاه التا

ن ،الجنائية اإلجراءات في عليه المدعى حضور  ضرورة•
 
 الجرائم جسامة االعتبار بعين يؤخذ وا

و المبّكر اإلفراج إمكانية في النظر لدى المعنية
 
شخاص عن المشروط ا

 
 (5-30/4/م) .اال

همية ذا عامال الفساد اعتبار•
 
و إللغاء قانونية إجراءات اتخاذ في ا

 
و عقد فسخ ا

 
  امتياز سحب ا

 
 وا

و المماثلة الصكوك من ذلك غير
 
ي اتخاذ ا

 
خر تصحيحي إجراء ا

 
 (34/م) .ا

خذ•
 
 الجرائم بصد للدولة القضائية بالوالية يتعلق فيما والشخصي اإلقليمي بالمعيارين اال

 (6-4-3-2-42/1/م) .االتفاقية في عليا المنصوص
 
 



 تشديد العقاب على جرائم الفساد

 المتهم العمومي الموظف تنحية من ،االقتضاء عند ،المختصة السلطة تمكين•
و االتفاقية لهذه وفقا مجرم فعل بارتكاب

و العمل عن وقفه ا 
  مراعاة مع ،نقله ا 

 مبدا 
 (30/6/م) .البراءة افتراض

هلية إسقاط من التمكين• شخاص عن معينة زمنية لفترة الشخص ا 
 
 المدانين اال

فعال بارتكاب و عمومي منصب لتولي االتفاقية لهذه وفقا مجّرمة ا  ة في منصب ا 
 
 منشا

و كليا مملوكة
 (30/7/م) .للدولة جزئيا ا 

ن القضائية اإلجراءات فيها تبدا   طويلة تقادم فترة تحديد•
 
ي بشا م فعل ا   لهذه وفقا مجرَّ

طول تقادم فترة وتحدد االتفاقية و ا   الجاني إفالت حال في بالتقادم العمل تعّليق ا 
 (29/م) .العدالة يد من المزعوم

 



ك ثر تطورا في مجال استرداد الموجودات
 
حكام ا

 
 ا

تية اإلجرامية العائدات مصادرة•
 
فعال من المتا  ما وكل االتفاقية لهذه وفقا مجّرمة ا 

 (10-9-7-6-5-4-3-2-31/1/م) .ارتكابها في استخدم

و المصرفية السجالت إتاحة• و المالية ا  و التجارية ا   يخدم بما معينة بإجراءات حجزها ا 
 (31/7/م) .المفسدين تعقب

و الممتلكات إبدال تجريم• و إحالتها ا  و  (2-23/1/م) إخفائها ا   تغيير او اك تسابها ا 
و طبيعتها
ي فيها التصرف ا 

 
نها العلم م ع صورة با

 
 يكن لم ولو حتى إجرامية عائدات با

 . (24/م) الجريمة في شريكا الشخص
ن يجوز  ال •  (31/9/م) النية حسن الغير بحقوق المصادرة تمس ا 



عمال الفساد
 
 التعويض عن ا

و الكيانات حق ضمان•
 
شخاص ا

 
صابهم الذين اال

 
 في فساد لفعل نتيجة ضرر  ا

 على الحصول بغية ،الضرر  ذلك إحداث عن المسئولين ضد قضائية دعوى رفع
 (35/م) .تعويض

عمال الفساد ونظرية السيادة•
 
 التعويض عن ا



 مبادئ وصور التعاون الدولي في االتفاقية الدولية

 مبدا  ازدواجية التجريم •
شخاص المحكوم عليهم•

 
 تسليم المجرمين والمتهمين و نقل اال

 المساعدة القانونية المتبادلة  •
ساليب التحري الخاصة•  (التسليم المراقب)ا 
جانب واللجوء الى القضاء الوطني•

 
 اال

جنبية •
 
حكام اال

 
 تنفيذ اال

جل المصادرة•
 
 التعاون الدولي ال

 التعاون الدولي في تبادل المعلومات•
 التعاون الدولي في المجال الفني•

 
 Hussein Hassan      

hussein.hassan@unodc.org 



 تسوية المنازعات الدولية الناشئة عن تطبيق االتفاقية

 ادلويل القضاء التحكمي املفاوضات

Hussein Hassan      
hussein.hassan@unodc.org 



 تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق االتفاقية

 اختيارية وليست لها ترتيبات معينة: المفاوضات•
 فشل المفاوضات–
 الى؛فشلت الجهود يمكن اللجوء  واذا“ فترة معقولة”التفاوض اعطاء مساع  ......–

 التحكيم•
 إحدى الدول تطلب االحالة الى محكمة العدل الدولية–
شهر يمكن اللجوء –

 
 الى؛عدم التوصل الى اتفاق حول ترتيبات التحكيم خالل ستة ا

 القضاء الدولي•
 بمعنى؛يكون وفقا للنظام االساس للمحكمة، –
 موافقة الدولتين على اللجوء الى المحكمة–

Hussein Hassan      
hussein.hassan@unodc.org 



 مالحظات عامة حول تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق االتفاقية

 

و •
 
النظام اختياري يتطلب التوافق وال يمكن اجبار الدولة على اللجوء الى التحكيم ا

 القضاء الدولي

لية يمكن التحفظ من االساس من قبل الدولة على هذه •
 
 (66/3مادة )اال

في حالة التحفظ ال تستفيد الدولة من هذه االلية في مواجهة الدول التي لم تتحفظ •
 عليها

 يمكن سحب هذا التحفظ في اي وقت•

Hussein Hassan      
hussein.hassan@unodc.org 



 

 

 

Thank you 
Hussein Hassan 

hussein.hassan@unodc.org 
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