
لزامية يف  مقتضيات تنفيذ الأحاكم الإ

 اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة الفساد
 

 حسين حسن

 مسئول إقليمي لمكافحة الفساد

 مشروع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربيه

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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 المحتوى

 منهج االتفاقية في مكافحة الفساد•

 متطلبات االتفاقية على المستوى المحلي•

 االتفاقية على المستوى الدوليمتطلبات •

 االتفاقيةاإلجرائية في االلتزامات •
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 الفساداالتفاقية في مكافحة منهج 

 االتفاقيات الدولية االخرى الشبيهه•

 االطار النظري لالتفاقية واغراضها الرئيسية•

 الصكوك المفسرة والمكملة لالتفاقية •

 لالتفاقيةالصكوك المفسرة والمكملة •

 الصكوك المفسرة والمكملة لالتفاقية   •

 االلتزامات اإلجرائية وااللتزامات الموضوعية في االتفاقية•
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 االتفاقيات الدولية االخرى الشبيهه

 التي ،1996 عام األمريكية الدول منظمة اعتمدتها التي :الفساد لمكافحة األمريكية الدول اتفاقية•
 .ملزمة دولية اتفاقية إطار في الفساد ضد نظام لوضع محاولة أول تعد

 اعتمدتها التي :الدولية التجارية المعامالت في األجانب العموميين الموظفين رشوة مكافحة اتفاقية•
 .1997 عام والتنمية الدولي التعاون منظمة

  .1999 عام أوربا مجلس اعتمدها التي :الفساد بشان الجنائي القانون اتفاقية•
 .1999 عام أوربا مجلس اعتمدها التي :الفساد بشانالمدني  القانون اتفاقية•
 االتحاد وحكومات دول رؤساء اعتمدها التي :ومحاربته الفساد لمنع اإلفريقي االتحاد اتفاقية•

 .2003 عام اإلفريقي
سبتمبر  29دخلت حّيز النفاذ في : اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية •

2003. 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليه •
 االتفاقية الدولية لمنع تمويل اإلرهاب •
 ٢٠١٠االتفاقية العربية لمكافحة الفساد •
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 اإلطار النظري لالتفاقية وأغراضها الرئيسية 

 :اإلطار النظري لالتفاقية
ول الفصل•

أ
حكام : اال

أ
  .(4 مادة إلى 1 مادة) عامة ا

  .(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•
ليات : السابع الفصل•

 
  .(64 مادة إلى 63 مادة) التنفيذ ا

حكام : الثامن الفصل•
أ
  .(71 مادة إلى 65 مادة) ختامية ا

غراض     :االتفاقيةاأ
نجعمنع ومكافحة الفساد ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى •

أ
 وا
أ
ك فا

أ
 .  بصورة ا

، بما في ذلك في مجال استرداد التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفسادترويج وتيسير ودعم •
 .  الموجودات

 .والممتلكات العموميةواإلدارة السليمة للشؤون العمومية تعزيز الن زاهة والمساءلة •
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 السمات المميزة لالتفاقية

 .  احترام السيادة الداخلية للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية•

الخاصة بصون  4وهذا يظهر جلًيا من نص المادة 
 .السيادة

 .احترام القانون الداخلي للدول والمرونة الكبيرة في التطبيق•

ن     
أ
كيد على ا

أ
هو ما يتضح من استهالل معظم نصوص االتفاقية بالتا

وفًقا "يكون تنفيذ الدولة اللتزاماتها المنبثقة عن هذه االتفاقية 
ساسية لقانونها الداخلي

أ
  .”للمبادئ اال
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 المفسرة والمكملة لالتفاقية الصكوك 

 :الرسمية الوثائق•
عمال التحضيرية لالتفاقية الدولية–

أ
 اال

طراف؛القرارات التي تصدر عن مؤتمر الدول –
أ
 اال

 الية استعراض التنفيذ–

 االتفاقات الثنائية الدولية ذات الصلة–

 :الوثائق االسترشادية•
مم المتحدة لمكافحة الفساد–

أ
 الدليل التشريعي التفاقية اال

مم المتحدة لمكافحة الفساد–
أ
 الدليل الفني التفاقية اال
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 تفاقية في الترريماالمنهج أسئلة تثار حول 

 المصادرة بغير حكم قضائي1.

 اسقاط االهلية بغير حكم قضائي2.

 تجريم االعداد الرتكاب جريمة 3.

حكام غير االلزامية في االتفاقية4.
أ
 ك ثير من اال

لية االستعراض5.
 
 دور المجتمع المدني في ا

 العقاب على عدم االلتزام باالتفاقية 6.

 ك ثرة اإلحالة الى اتفاقيات اخرى 7.

جنبي الموظف  ارتشاءتجريم 8.
أ
 والحصانة الدبلوماسيةال
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 مقتضيات تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني

ليات الوقاية من الفساد)خلق بيئة طاردة للفساد 1.
 
 (تعزيز سياسات وا

 وتحقيقها إثباتها تسهيل الكشف عن جريمة الفساد 2.

 الشمولية والتوسع في تجريم الفساد3.

 الفسادتشديد العقوبات على جرائم 4.
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 للفسادبيئة طاردة خلق  -1

 وتنفيذ سياسات خاصة بمنع الفساد ومكافحته وضع 1.

شخاص 2.
أ
و ا
أ
و جهات ا

أ
 بمنع الفساد ومكافحته معنية ضمان وجود جهة ا

ن العام 3.
أ
 الشفافية والموضوعية في إدارة الشا

شخاص ذوو الحيثية السياسية 4.
أ
شخاص "تنظيم تعارض المصالح لال

أ
اال

 «  المعرضين سياسيا

 بالتوعية للوقاية من الفساد االهتمام 5.

 إدماج المحكوم عليهم في المجتمعإعادة 6.
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 تابع -للفساد بيئة طاردة خلق  -1

 وتنفيذ سياسات خاصة بمنع الفساد ومكافحته وضع  -1

ن تكون هناك سياسات لمكافحة الفساد •
أ
 ا

ن تكون •
أ
 متسقةمكافحة الفساد سياسات ا

ن تكون سياسات مكافحة •
أ
 الفساد شاملة ا

رض لمنع الفساد •
أ
ن تكون هناك ممارسات فعالة على اال

أ
 ا

 الصلةإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير اإلدارية ذات •
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 تابع -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

و ضمان وجود  -2
أ
و هيائت ا

أ
شخاص معنية بمنع الفساد هيئة ا

أ
ا

 ومكافحته

شخاص معنية بمنع ومكافحة الفساد•
أ
و ا
أ
و هيائت ا

أ
 .  وجود هيئة ا

ي تدخل يؤثر سلبا على حياديتها •
أ
 ضمان استقاللية الهيئة من ا

ن •
أ
 تكون الهيئة ك فؤه في مكافحة الفسادا

 الهيئةوجود موظفين متخصصين في –

 بالهيئةوتنفيذ برامج تدريب للعاملين وضع –
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 تابع -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

ن العامتعزيز  -3
أ
 الشفافية والموضوعية والمساءله في الشا

(aموال العمومية
أ
 تعزيز الشفافية والمساءله في إدارة اال

(bتعزيز الشفافية والموضوعية في إدارة المشتريات العامة 

(c تعزيز الشفافية والموضوعية في نظم المستخدمين المدنيين 
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 تابع -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

ن العامتعزيز  -3
أ
 الشفافية والموضوعية والمساءله في الشا

(a موال العموميةعزيز
أ
 الشفافية والمساءله في إدارة اال

 .  العتماد الميزانية الوطنيةإجراءات •

 .  عن اإليرادات والنفقات في حينهااإلبالغ •

 .  يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابةنظاًما •

 .  فعالة وك فؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخليةنظًما •

تدابير تصحيحية، عند االقتضاء، في حال عدم االمتثال لالشتراطات المقررة في اتخاذ •

 .  هذه الفقرة
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 تابع -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

ن العامتعزيز  -3
أ
 الشفافية والموضوعية والمساءله في الشا

- (b الشفافية والموضوعية في إدارة المشتريات العامةعزيز ت 
 في عملية الشراء الشفافية 1.

 بالمشاركة بحيث يسمح لكل الموهلين التنافس 2.

 في اتخاذ القرارات الموضوعية 3.

 على اتخاذ القرارات واتاحة الفرصة للطعن على هذه القرارات الرقابة 4.

 تداركهاالتفاقية ال تتحدث عن مبيعات الدولة وهذا قصور في االتفاقية يجب –

hussein.hassan@undp.org 15 



 تابع -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

ن العامتعزيز  -3
أ
 الشفافية والموضوعية والمساءله في الشا

 - (c  الشفافية والموضوعية في نظم المستخدمين المدنيين عزيز 
نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على وضع 1.

 التقاعد، 

ن 2.
 تقوم هذه النظم على مبادئ الك فاءة والشفافية والمعايير الموضوعية،اأ

برامج تعليمية وتدريبية تمكن الموظفين من القيام بمسؤولياتهم بنزاهة وك فاءة، وضع  3.
 خاصة المناصب االك ثر عرضة للفساد،

جور كافية تاخذ في االعتبار النمو االقتصادي في الدولة وضع4. جور منصفة وتقديم اأ  جداول اأ

وضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب  . 6مدونات سلوك وضغ  .5
 شاغليها
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 تابع -للفساد بيئة طاردة خلق  -1

شخاص ذوو الحيثية السياسية تنظيم  -4
أ
تعارض المصالح لال

شخاص »
أ
 «سياسياالمعرضين اال

 السلطات التقديرية للمسئولين العموميين للحد من الفسادتقييد •

 المصالح ونظام إقرارات الذمة الماليةعن اإلفصاح •

و الشراء منهاتقييد •
أ
 البيع للدولة ا

 العمل في القطاع الخاص بعد ترك الخدمة العامة لفترة معينةتقييد •

 الكشف الدوري عن الحسابات المالية البنكية للمسئولين الكبار•
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 تابع -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

 تعزيز التوعية ودور المجتمع المدني للوقاية من الفساد -5
 اتخاذ تدابير لتشريع المرتمع المدني، اشخاص ورماعات وكيانات، على المشاركة

 .النشطة في منع الفساد ومحاربته

 ينبغي أن تشمل التدابير الرامية إلى تشريع المرتمع المدني، اشخاص ورماعات
 :وكيانات، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته أمور عدة منها ما يلي

 تعزيز الشفافية في صناعة القرارات العام 

 تعزيز مشاركة المرتمع المدني في اتخاذ القرارات العامة 

 على المعلومات" فعليا  "تيسير حصول الناس 

وضع وتنفيذ برامج إعالميه تزكي ثقافة عدم التسامح مع الفساد 

وضع وتنفيذ برامج تعليمية تزكي ثقافة عدم التسامح مع الفساد 

اتخاذ تدابير لتعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد 

توفير سبل االتصال بهيئات مكافحة الفساد لالبالغ عن الفساد. 
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 تابع -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

 تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفسادوضع  -6
 اتخاذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد•

تعزيز معايير المحاسبة ومرارعة الحسابات في كيانات القطاع الخاص ووضع عقوبات •

مدنية أو إدارية أو رنائية تكون فّعالة ومتناسبة ورادعة على عدم االمتثال لهذه 
 : منع الممارسات التاليةفي هذا الصدد يجب . التدابير

 .  إنشاء حسابات خارج الدفاتر–

 .  إرراء معامالت دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية–

 . تسريل نفقات وهمية–

 .  قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوره الصحيح–

 . استخدام مستندات زائفة–

 .اإلتالف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون–

عدم السماح باقتطاع الرشاوى وسائر النفقات المتكبدة في تعزيز اية سلوك فاسد من •
 .  الوعاء الضريبي
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 تابع  -بيئة طاردة للفسادخلق  -1

 المجتمعإدماج المحكوم عليهم في إعادة  -7

شخاص المدانين •
أ
طراف إلى تشجيع إعادة إدماج اال

أ
تسعى الدول اال

فعال مجّرمة وفًقا لهذه االتفاقية في مجتمعاتهم
أ
 .بارتكاب ا

نواع الجرائم وذلك؛–
أ
 وهذا من ضمن السياسات العقابية الحديثة بالنسبة لكافة ا

اتاحة فرصة حياة كريمه بدال من ان يلفظهم المجتمع فيعودون الى االجرام مرة –
 اخرى 
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 تابع -الفساد الكشف عن رريمة تسهيل  -2

 على اإلبالغ عن الفسادالتشجيع 1.
.Aحماية الشهود والخبراء الضحايا والمبلغين 

.B (  تخفيف العقوبة والعفو عنها)تحفيز المجرم للتبليغ عن فعلته 

 تقييد الحصانات واالمتيازات القضائية2.

 السجالتالسرية المصرفية واتاحة الكشف عن تقييد 3.

 االجراءات التحفظية اثناء التحقييق والمحاكمه4.

 قوية داخيا وفي المعامالت الدوليةنظم رقابة مالية إنشاء 5.
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

 الفسادعلى اإلبالغ عن التشجيع 1.
.A والمبلغينحماية الشهود والخبراء الضحايا 

.B فعلتهتحفيز المجرم للتبليغ عن 
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

.Aوالمبلغينالشهود والخبراء الضحايا  حماية 
توفير حماية فّعالة للشهود والخبراء والمبلغين عن ررائم فساد يشاركو أو شاركو •

 والقاربهم عند االقتضاء ،فيها من أي انتقام أو ترهيب محتمل بسبب البالغ أو الشهادة

 الحالتين يرب توفير الحمايه ضد الخطر المحتمل وعدم االنتظار لوقو الضرر،في •

يروز أن تشمل وسائل حماية الشهود والخبراء والمبلغين عن ررائم فساد يشاركو أو •
 :شاركو فيها ما يلي

 تغيير أماكن إقامتهم –

 .  عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواردهم أو بفرض قيود على إفشائها–

توفير قواعد تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سالمتهم، كالسماح –

مثال  باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوريا االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غيرها من 

 .الوسائل المالئمة

 .إبرام اتفاقيات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة األشخاص المشار إليهم–

 . تنظر الدول في توفير الحمايه للمبلغين عن أعمال الفساد من اي معاملة ال مسوغ لها •
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

.B فعلتهالمجرم للتبليغ عن تحفيز 
اتخاذ تدابير مناسبة لتشريع األشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في •

ارتكاب فعل فساد على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة 
 .الغراض التحقيق واالثبات واسترداد عائدات الرريمة

 :من الوسائل التي يروز للدولة الطرف اللروء اليها في هذا الصدد•

تخفيف العقوبة على المبلغ، ولم تحدد االتفاقية حد التخفيف او اية نسبه له –
 .واالمر متروك لكل دلوة وفقا لما يسمح به نظامها القانوني

منح المبلغ حصانة من المالحقة القضائية، وبالتالي ال يمكن مالحقته قضائيا –
 .مستقبال على هذا الفعل ابدا  اال اذا ثب كذبه

القيام باتفاقات وترتيبات لتمكين مبغ مورود في دولة طرف لالدالء لسلطات دولة –

طرف اخرى لالدالء بمعلومات عن رريمة ارتكبت في هذه الدولة االخرى ومن ثم 
 .تمتعه بتخفيف العقاب او العفو عن االقتضاء
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

السرية المصرفية واتاحة الكشف عن السجالت تقييد 2.
و التجارية

أ
و المالية ا

أ
 المصرفية ا

و حجزها عند االقتضاء عند إتاحة . 1
أ
و التجارية ا

أ
و المالية ا

أ
السجالت المصرفية ا

 الحاجة الى ذلك في تحقيق قضايا الفساد

 السرية المص فية لخدمة اغراض التحقيق الجنائي في قضايا الفسادتقييد . 2

o و النيابة
أ
وفي الغالب يكون اتاحة السجالت بقرار من السلطة القضائية ا

 .العامة في الدولة لضمان عدم اساءة استغالله
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

 تقييد الحصانات واالمتيازات القضائية3.

و إبقاء توازن طرفما تتخذ كل دولة •
أ
قد يلزم من تدابير إلرساء ا

و امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها 
أ
ي حصانات ا

أ
مناسب بين ا

داء وظائ فهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، 
أ
جل ا

أ
العموميين من ا

فعال المجّرمة وفًقا 
أ
بعمليات تحقيق ومالحقة ومقاضاة فعالة في اال

   .لهذه االتفاقية
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

السرية المصرفية واتاحة الكشف عن السجالت تقييد 4.
و التجارية

أ
و المالية ا

أ
 المصرفية ا

و حجزها عند االقتضاء عند إتاحة . 1
أ
و التجارية ا

أ
و المالية ا

أ
السجالت المصرفية ا

 الحاجة الى ذلك في تحقيق قضايا الفساد

 السرية المص فية لخدمة اغراض التحقيق الجنائي في قضايا الفسادتقييد . 2

o و النيابة
أ
وفي الغالب يكون اتاحة السجالت بقرار من السلطة القضائية ا

 .العامة في الدولة لضمان عدم اساءة استغالله
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

 قويةنظم رقابة مالية داخلية وخارجية إنشاء 5.
 للرقابة واإلشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير إنشاء •

ً
نظاًما داخلًيا شامال

 المصرفية، 

تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة إمكانية •
 :للتداول ذات الصلة عبر حدود الدولة وذلك بشرطين

 ضمانات تك فل استخدام المعلومات استخداًما سليًما وجود –

ي صورة من الصور –
أ
س المال المشروع با  اال تتسبب هذه التدابير في إعاقة حركة راأ

 التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدوليك فالة •

 إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية وطنيةإمكانية •
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 تابع -الكشف عن رريمة الفسادتسهيل  -2

 االجراءات التحفظية اثناء التحقييق والمحاكمه6.
و  وقفه لفترة مؤقته–

أ
و منعه ا

أ
 تنحية المتهم عن العمل ا

ن تراعي –
أ
الشروط المفروضة بخصوص قرارات اإلفراج إلى حين ا

و االستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في اإلجراءات 
أ
المحاكمة ا

 .الجنائية الالحقة

خذ في االعتبار جسامة الفعل المرتكب لدى النظر في إمكانية –
أ
اال

و المشروط 
أ
 (   ضمانات لعدم الهرب)االفراج المبكر ا
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 الفسادوالتوسع في ترريم الشمولية  -3

سلوب 1.
أ
 الفسادالتعدادي المرن في تحديد جرائم اال

 إتاحة التوسع في التجريم للدولة2.

 توسيع الوالية القضائية للدولة فيما يتعلق بجرائم الفساد3.

 تجريم الفساد في القطاع العام4.

 تجريم الفساد في القطاع الخاص5.

 مسئولية الشخصيات االعتبارية 6.

ركان الفعل اإلجرامي التوسع 7.
أ
 في ا
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 تابع -الفساد والتوسع في ترريم الشمولية  -3

سلوب التعدادي المرن في تحديد جرائم 1.
أ
 الفساداال

لم تضع االتفاقية تعريقا للفساد للخروج من مازق التعريفات النظرية –
 واستعاضت عن ذلك بتعداد جرائم الفساد ووضع تعريف لها 

 للدولةإتاحة التوسع في التجريم 2.

لم تلزم االتفاقية الدول بتجريم فقط االفعال الواردة باالتفاقية واتاحت –
 للدول تجريم افعال اخرى عند الحاجه الى ذلك
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 تابع -الفساد الشمولية والتوسع في ترريم  -3

 الفسادالوالية القضائية للدولة فيما يتعلق بجرائم توسيع 3.
 :  لواليتها القضائية ما ررمته من أفعال وفق ا لهذه االتفاقية في الحالتين التاليتين الدولة تخضع -1•

عندما يرتكب الررم على متن سفينة ( ب)عندما ُيرتكب الررم في إقليم تلك الدولة الطرف، أو ( أ)•

ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسّرلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب 

 .  الررم

ا أي ررم من هذا القبيل لواليتها القضائية في الحاالت  -2• يروز للدولة الطرف أن ُتخضع أيض 

 : التالية

عندما َيرتكب الررم أحد ( ب)عندما ُيرتكب الررم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف، أو ( أ)•

(  ج)مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الرنسية يورد مكان إقامته المعتاد في إقليمها، أو 

من هذه  23من المادة ' 2'( ب) 1عندما يكون الررم واحدا من األفعال المرّرمة وفق ا للفقرة 

( ب)أو ' 2'أو ' 1'( أ) 1االتفاقية وُيرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مرّرم وفق ا للفقــرة 

 .  عندما ُيرتكب الررم ضد الدولة الطرف( د)من هذه االتفاقية داخل إقليمها؛ أو  23من المادة '1'

كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير إلخضاع األفعال المرّرمة وفق ا لهذه االتفاقية لواليتها تعتمد •

ا في إقليمها وال تقوم بتسليمه لمررد كونه أحد  القضائية عندما يكون الراني المزعوم مورود 
 .  مواطنيها
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 تابع -الفساد الشمولية والتوسع في ترريم  -3

 العامالفساد في القطاع تجريم 4.

 الوطنيينالموظفين العموميين رشو وارتشاء •

جانب وموظفي المؤسسات الدولية رشو •
أ
 العموميةالموظفين العموميين اال

جانب وموظفي المؤسسات الدولية العموميةارتشاء الموظفين •
أ
 العموميين اال

و تسريبهااختالس •
أ
و تبديدها ا

أ
 الممتلكات ا

 إساءة استغالل الوظائ ف•

 المتاجرة بالنفوذ•

موال تجريم •
أ
 غسل اال

 اإلثراء غير المشروع•
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 تابع -الفساد الشمولية والتوسع في ترريم  -3

 الخاصالفساد في القطاع تجريم 5.

 اختالس الممتلكات في القطاع الخاصتجريم •

 الخاصتجريم الرشوة في القطاع •
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 الفسادالشمولية والتوسع في ترريم  -3

 االعتباريةالشخصيات مسئولية 6.
فعال المجّرمة وفًقا تدابير لتقرير •

أ
مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن المشاركة في اال

 االتفاقية لهذه 

و يجوز •
أ
و مدنية ا

أ
ن تكون مسؤولية الشخصيات االعتبارية جنائية ا

أ
 إداريةا

ال تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت •
 .  الجرائم

تك فل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية التي ُتلقى •
و غير جنائية فّعالة ومتناسبة 

أ
عليها المسؤولية وفًقا لهذه المادة لعقوبات جنائية ا

 النقديةورادعة، بما فيها العقوبات 
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 الفسادالشمولية والتوسع في ترريم  -3

ركان الفعل اإلجرامي التوسع 7.
أ
 في ا

خرى لكي تدابير •
أ
ي صفة، كطرف لتجّرم تشريعية وتدابير ا

أ
المشاركة با

و محرض مثال، في فعل مجّرم وفًقا لهذه االتفاقية
أ
و مساعد ا

أ
 .  متواطئ ا

خرى اتخاذ تدابير  •
أ
ي شروع في ارتكاب فعل لتجّريم تشريعية وتدابير ا

أ
ا

 .  مجّرم وفًقا لهذه االتفاقية

خرى تدابير •
أ
الرتكاب فعل مجّرم وفًقا لهذه لتجّريم اإلعداد تشريعية وتدابير ا

 .االتفاقية
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 تابع -في العقوبات على ررائم الفسادالتشديد  -4

 بين جسامة الجرم والعقوبةالتوافق 1.

 إتاحة إمكانية تشديد العقاب عما هو موجود باالتفاقية 2.

و تعليق التقادم3.
أ
 فترة تقادم طويلة ا

 فسادفسخ العقود واالمتيازات المبنية على 4.

 مؤقتاالهلية للمحكوم عليهم بشكل اسقاط 5.

 المصادرة6.

عمال الفسادتعويض 7.
أ
 المضرور من عمل من ا
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 تابع -التشديد في العقوبات على ررائم الفساد -4

 والعقوبةبين جسامة الجرم التوافق 1.
تجعل كل دولة طرف ارتكاب فع ل مجّرم وفًقا لهذه االتفاقية خاضًعا –

 لعقوبات ُتراعى فيها جسامة ذلك الجرم

 باالتفاقيةإتاحة إمكانية تشديد العقاب عما هو موجود 2.
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 تابع -التشديد في العقوبات على ررائم الفساد -4

و تعليق فترة 3.
أ
 التقادمتقادم طويلة ا

 فيها اإلجراءات فترة تحدد كل دولة طرف •
أ
تقادم طويلة تبدا

م وفًقا لهذه االتفاقية،  ي فعل مجرَّ
أ
ن ا

أ
 القضائية بشا

و تعّلق العمل بالتقادم في حال إفالت وتحدد •
أ
طول ا

أ
فترة تقادم ا

 .  الجاني المزعوم من يد العدالة
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 تابع -التشديد في العقوبات على ررائم الفساد -4

 فسادالعقود واالمتيازات المبنية على فسخ 4.

ساسية لقانونها الداخلي، •
أ
تتخذ كل دولة طرف، وفًقا للمبادئ اال

 السياق؛وفي هذا . تدابير تتناول عواقب الفساد

همية في اتخاذ   •
أ
 ذا ا

ً
ن تعتبر الفساد عامال

أ
طراف ا

أ
يجوز للدول اال

و غير ذلك 
أ
و سحب امتياز ا

أ
و فسخ عقد ا

أ
إجراءات قانونية إللغاء ا

خر
 
ي إجراء انتصافي ا

أ
و اتخاذ ا

أ
 .  من الصكوك المماثلة ا
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 تابع -التشديد في العقوبات على ررائم الفساد -4

 مؤقتاالهلية للمحكوم عليهم بشكل اسقاط 5.

خرى، ولفترة زمنية إسقاط •
أ
ي وسيلة مناسبة ا

أ
و با

أ
مر قضائي ا

أ
هلية، با

أ
اال
شخاص المدانين بارتكاب القانون يحددها 

أ
جرائم فساد الداخلي، عن اال

 :  للقيام بما يلي

 .  منصب عموميتولي –

و جزئيا للدولةتولي –
أ
ة مملوكة كلًيا ا

أ
 .  منصب في منشا

ديبية تجاه بممارسة تمس ال •
أ
السلطات المختصة صالحياتها التا

 .  المستخدمين المدنيين
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 تابع -في العقوبات على ررائم الفسادالتشديد  -4

 المصادرة: الفسادمن عوائد الحرمان 6.

 :  قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرةطرف ما كل دولة تتخذ •

( 
أ
و ممتلكات تعادل ( ا

أ
فعال مجّرمة وفًقا لهذه االتفاقية، ا

أ
تية من ا

أ
العائدات اإلجرامية المتا

 .  قيمتها قيمة تلك العائدات

و كانت معّدة لالستخدام ( ب)
أ
خرى التي اسُتخدمت ا

أ
دوات اال

أ
و اال

أ
و المعدات ا

أ
الممتلكات ا

فعال مجّرمة وفًقا لهذه االتفاقية
أ
 .  في ارتكاب ا
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 تابع -الفساد التشديد في العقوبات على ررائم  -4

عمال تعويض 7.
أ
 الفسادالمضرور من عمل من ا

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفًقا لمبادئ قانونها الداخلي، •
صابهم ضرر نتيجة لفعل فساد 

أ
شخاص الذين ا

أ
و اال

أ
لضمان حق الكيانات ا

في رفع دعوى قضائية ضد المسئولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية 
 .الحصول على تعويض

 طالب التعويض قد يكون شخص وقد يكون مؤسسة–

و الدولة– و مؤسسة اأ  المسئول قد يكون شخص اأ

 الضرر قد يشمل ما فات من كسب وليس فقط ما لحق من خساره –
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 مقتضيات تنفيذ االتفاقية على المستوى الدولي

طراف الدول نظم وإجراءات المساعدة القانونية المتبادله بين تعزيز 1.
أ
 اال

جهزة انفاذ القانون في الدول تعزيز 2.
أ
 االطرافالتنسيق والتعاون بين ا

 الموجوداتالتعاون في مجال استرداد تعزيز 3.

 التعاون الدولي في مجال تسليم ونقل المجرمين والمتهمين تعزيز 4.
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نظم وإرراءات المساعدة القانونية المتبادله تعزيز  -1

 بين الدول األطراف 

ساس •
أ
 القانوني لطلب المساعدة القانونية والقانون الذي يحكمهاال

 تحديد سلطة مركزية لتلقي طلبات المساعدة القانونية•

 مجاالت المساعدة القانونية المتبادلة•

 تقديم المساعدة القانونية بناء على طلب مسبق•
 شكل الطلب وبياناته ومرفقاته وتكاليفه –

 شروط استخدام المعلومات الواردة في الرد على طلب المساعدة–

 السرية المصرفية وجواز رفض المساعدة القانونية–

 االلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات المرسلة من الدولة المطالبة الى الدولة الطالبة–

جيل طلب المساعدة القانونية–
أ
وتا
أ
 شروط رفض ا

 شرط االلتزام بما ورد في طلب المساعدة القانونية–

 تقديم المساعدة القانونية دون طلب مسبق•

 االتفاقية واالتفاقيات الثنائية والجماعية االخرى في مجال المساعدة القانونية •
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التنسيق والتعاون بين أرهزة انفاذ القانون في تعزيز  -2

 الدول االطراف

 قنوات االتصال بين اجهزة انفاذ القانون تعزيز •

 التعاون بين اجهزة انفاذ القانون في إجراء التحريات•

ن طرائق ووسائل ارتكاب جرائم الفساد•
أ
 تبادل المعلومات بشا

و القيام بتحقيقات مشتركه•
أ
 إنشاء هيائت تحقيق مشتركه ا

 استخدام اساليب التحري الخاصة •

 التعاون للتصدي لجرائم الفساد التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثه •

 نقل اإلجراءات الجنائية •

خرى •
أ
استخدام التكنولوجيا الحديثة في سماع اقوال الشهود والخبراء في دولة ا

 وشروطه
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 التعاون في مرال استرداد الموروداتتعزيز  -3

 التجميد والحجزمرحلة •
جنبي–

أ
 اال
أ
مر من السلطات الوطنية بتجميد او حجز الممتلكات ذات المنشا

أ
 إصدار ا

خرى –
أ
جنبي صادر في دولة طرف ا

أ
 اال
أ
مر بتجميد او حجز الممتلكات ذات المنشا

أ
 تنفيذ ا

 مرحلة المصادرة •
جنبي–

أ
 اال
أ
مر السلطات الوطنية بمصادرة الممتلكات ذات المنشا

أ
 إصدار ا

خرى –
أ
جنبي صادر في دولة طرف ا

أ
 اال
أ
مر بمصادرة الممتلكات ذات المنشا

أ
 تنفيذ ا

 مرحلة إرجاع الموجودات والتصرف فيها •
صليين إعادة لموجودات المصادرة إلى مالكيها –

أ
 اال

 نفقات من الممتلكات المصادرة جواز اقتطاع –

 مراعاة حقوق االطراف الثالثة حسني النية –

جل التصرف نهائيا في الممتلكات جواز –
أ
 المصادرةإبرام اتفاققات من ا
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التعاون الدولي في مرال تسليم ونقل تعزيز  -4

 المررمين والمتهمين 

 المجرمين والمتهمين تسليم •
 عدم جواز اجبار الدولة على تسليم الوطنيين–

و المحاكمه–
أ
 التسليم ا

و تنفيذ العقوبة –
أ
 التسليم ا

 الجرائم الخاضعة للتسليم–

 التسليم المشروط بوجود معاهده–

 القانون واجب التطبيق على غجراءات التسليم–

سباب رفض طلب التسليم–
أ
 ا

 نقل المتهمين والمحكوم عليهم•
 النقل لفرض التحقيقات–

 العقوبةالنقل لغرض تقضية –
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Thank you 
Hussein Hassan 
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