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التدابير
الوقائية 

التعاون
الدولي

استرداد
الموجودات 

إنفاذ قانون
التجريم 

مكافحة الفسادل ا�مم المتحدة تفاقيةالركائز ا�ربعة �

تعزيز النزاھة والمساءلة وا'دارة السليمة للشؤون العمومية : الغرض
والممتلكات العمومية 
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سياسات وممارسات

مكافحة الفساد 

ھيئات مكافحة
الفساد

إب,غ الناس

العمومية  مشترياتال
وإدارة

ةوميالعما�موال  

الوقائيةالتدابير

تدابير منع
غسيل ا�موال

تدابير مخصصة

للقطاع الخاص 

قواعد سلوكمدونات 

للموظفين العموميين 

في الخدماتالوقاية  
القضائية والنيابة العامة 

مشاركة
المجتمع المدني
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الفساد في القطاع الخاص: 12المادة 

 الفساد، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة في القطاع الخاصضلوع  منع

عقوبات مدنية أو إدارية  فرض في القطاع الخاص، وعند ا;قتضاء الحسابات

.عدم ا;متثال لھذه التدابير عندة ورادعة ناسبأوجنائية فعالة ومت
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ع لقطاـت اھة كيانانزن صوف تستھداءات جريير وإضع معاولعمل على ا
،لصلةالخاص ذات ا

ية رلتجام المنشآت اجل قياأمن ك عد سلواقوت ناوضع مدولك بما في ذ   �
ليمـسف ومشروجه صحيح ونشطتھا على بممارسة ألصلة وجميع المھن ذات ا

المعايير: ب12المادة 

ليمـسف ومشروجه صحيح ونشطتھا على بممارسة ألصلة وجميع المھن ذات ا

 

رب المصالح اـع تضـمن   �

يةرلتجاالحسنة بين المنشآت اية رلتجاام الممارسات استخدايج وتر   �
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:  كـلع الخاص، بما في ذاـلقطت ااـكيانين فافية بـلشاز ـتعزي

لطبيعية واية ر;عتبات الشخصيااھوية ن بشأء ;قتضااد ــعنـير باتدذ ااتخـ   �
ت؛لشركاء وإدارة انشافي إلضالعة ا

المعايير : “د”و “ ج” 12المادة 

ع الخاص، بما لقطات اكياناط تنظم نشااءات التي �جرام استخدءة اساإمنع   �
ت لطاـلستي تمنحھا الاص ـلرخت وااـبا�عاناءات المتعلقة رـ�جاك ـلفي ذ

؛يةرلتجااطة ــة لcنشـــلعموميا
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ع لقطاالعموميين في ا الموظفينل ـعلى عمد وـقيض رـبفرب المصالح منع تضا�
تقاعدھمأو ستقالتھم ابعد الخاص 

ة  ـجعلمراة ـط كافيـباضوع الخاص اـلقطت اآـمنشى دـلن وـتكن أن اـضم�

المعايير :“و”و “ ھـ” 12المادة 

ة  ـجعلمراة ـط كافيـباضوع الخاص اـلقطت اآـمنشى دـلن وـتكن أن اـضم�
فھاـكشد واــلفسل ااــفعأع ــى منــاعد علــخلياً تست داباالحسا

ة  ـليتھا المابياناه وذـھع الخاص اـلقطت اآـمنشت اباـحسن وـتكن أن اـضم�
تصديق مjئمةت وجعة حساباامراءات مة خاضعة �جرزلjا
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السج#ت:  12المادة 

سبة  ير المحامعاي، وتطبيق ةـليت المااـلبيانان ـلكشف عت، والسجjوالدفاتر مسك ا�
:  ما يليبم لقيات، لمنع اباالحساجعة امرو

المحاسبية النظامية؛لدفاتر رج اخات حساباء نشاإ�

؛فيةرة واتبيينھا بصوأو دون لدفاتر في اينھا وتدت دون معامjاء جرإ� ؛فيةرة واتبيينھا بصوأو دون لدفاتر في اينھا وتدت دون معامjاء جرإ�

ت وھمية؛تسجيل نفقا�

؛لصحيحالوجه اغرضھا على يين تبدون مالية ت ماالتزاقيد �

؛ئفةات زامستندام ستخدا�

.نلقانوايفرضه ي لذاعد الموسبة قبل ف المتعمد لمستندات المحا�تjا�
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 ءاـلوعا من وىشار تمثل التي تلنفقاا عباقتطا تسمح ;أ لةدو كل على

مة ال�فعا نكاأر من ھي وىلرشاا ن� ،يــلضريبا  ١٥ دتينللما فقاًو المجرَّ

اقتطاع الرشاوى من الوعاء الضريبي

 في المتكبدة تلنفقاا سائر ء،;قتضاا عند ،كـكذلو ،ةـ;تفاقيا هھذ من ١٦و

.لفاسدا كلسلوا تعزيز
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جرائم إلزامية 5
)15المادة (رشوة الموظفين العموميين الوطنين 

)16المادة (الرشوة المباشرة لموظفين عموميين أجانب 
).17المادة (اخت#س الممتلكات أو تبديدھا أو تسريبھا بشكل آخر 

)23المادة (غسيل اLموال 
)25المادة (إعاقة سير العدالة 

الجرائم ا�لزامية وغيرھا من الجرائم الجنائية

)25المادة (إعاقة سير العدالة 

الجرائم الجنائية اLخرى 6
)16المادة (الرشوة غير المباشرة لموظفين عموميين أجانب 

)18المادة (المتاجرة بالنفوذ 
)19المادة (إساءة استخدام الوظائف 

)20المادة (اVثراء غير المشروع 
)21المادة (الرشوة في القطاع العام 

)22المادة (اخت#س الممتلكات في القطاع العام 
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أنظمة المكافآت�

Boeingشركة �

!مكافحة الفساد تختلف عن تعزيز النزاھة

وتشغيل ا�طفال  Nikeشركة �

:ا;ستراتيجيات الفعالة لتحقيق الھدفين�
الوسائل الفعالة لتخفيف الفساد�

وتعزيز النزاھة �
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 لcمراض كعjج بالعلنية يوصي من محق
 ضوء أن يقال وا;صطناعية، ا;جتماعية

 وأن المطھرة، المواد أفضل ھو الشمس
 الشرطة رجال أكثر ھو الكھربائي الضوء الشرطة رجال أكثر ھو الكھربائي الضوء
 .فعالية

Justice Louis Brandeis
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