
 

 مصريين بال حدود 1

 

 

 

      
 

 

 
 
 
 

 
 

 عين علي مصر
 "معا ضد الفساد"

 
 

 الدليل التدريبي
 

 )دور اإلعالميين في مكافحة الفساد(()
 

 

 
 ة أسوانمحافظ

 810ديسمبر  03-82في الفترة 
 
 

 إعداد: المحامية والمستشارة التنموية/ عبير البريم
 
 

 
 



 

 مصريين بال حدود 2

 

 

 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
   

 

د إلى الصندوق العربي لحقوق اإلنسان بكل الشكر تتوجه مؤسسة مصريين بال حدو

 واالمتنان على الدعم المقدم لتنفيذ مشروع )عين على مصر ( لمكافحة الفساد

وهذا  الدعم لم يكن ماديا فقط من خالل التمويل ، لكن هذا الدعم دعم إنساني 

عيده وأخالقي متمثل في تقدير الفكرة وإحيائها لتتحول من مجرد كلمات وطموحات ب

المنال إلى واقع حي مثمر ينمو في كل فعاليه ليترك خلفه العديد من المبادرات 

 الطامحة إلى تغيير الواقع القاسي والغير مستقر الذي يعيشه مجتمعنا المصري.

إلى أسرة الصندوق العربي لحقوق اإلنسان شكرا ألنكم حررتم أحالمنا من سجن 

البدء في العمل على التغيير االيجابي الذي العجز والتشكيك إلى إمكانية التغيير و

نريد تحقيقه في الحد من الفساد وتطبيقاته المختلفة في الدولة المصرية من خالل 

 السلطة الرابعة سلطة اإلعالم بكافة وسائله وتقنياته.
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 ة مصريين بال حدود :مؤسس

ً للقانون   460برقم  2002لسنة  48مصريين بال حدود مؤسسة أهليه مشهرة وفقا
، ومقرها محافظة أسوان ونطاق عملها جمهورية مصر العربية، تم 2002لسنة 

تأسيسها من قبل نشطاء حقوقيين وتنمويين للعمل علي برامج التنمية من منظور 
رغبة مؤسسيها وفريق  هيي نشأة هذه المؤسسة حقوقي ،ولعل النقطة الفارقة ف

المجتمعات المحلية بقطاعاتها  فيالعمل بها في بناء قوه مؤثره في التغيير االيجابي 
والخاصة ( باالضافه إلى إثارة وعى المواطنين  –والحكومية  -المختلفة )االهليه 

على  لمترتبةارصد حقوقهم  فيبواجباتهم تجاه تمتعهم بمواطنه كاملة قبل الخوض 
 ،هيبقطاعاتها المحليةالمجتمعات  في االيجابيواهم مكونات التغير ، المواطنةهذه 

للمجتمع  الممثلة ،بين القطاع الخاص والمنظمات االهليه الشراكةمد جسر من 
على اعتباره مقياسا حقيقيا وحساسا تجاه احتياجات المجتمع  المدني

حرير المنظمات االهليه من أجندة الجهات ت فئباالضافه لدوره المؤثر ،وأولوياته
مؤمنه  والمؤسسةقد يصادف عدم مالئمتها ألولويات هذه المجتمعات  التي المانحة

يا وثقافيا وسياسيا إيمانا راسخا بأن وعينا كمواطنين تنمويا وقانونيا واقتصاديا وصح
عادل وحر و ديمقراطيمتعنا بحقوقنا في مجتمع هو جواز ت، وعلى كافة األصعدة

 لدفع مسيرة حقوق اإلنسان في مصر.ام به القي فيلن نتخاذل  الذيوهذا دورنا 
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 -عن مشروع عين على مصر:

 مكتسبات واهم يناير 25 ثورة وراء الرئيسي الدافع هو الفساد على القضاء كان لقد

 كافة على ملفاته فتح ومحاولة مظاهره رصد بأهمية الوعي حالة هو الثورة

 واإلعالمي ، واالجتماعي السياسي الزخم اثر الضروري من أصبح لذلك األصعدة ،

 مثل ملح ومجتمعي أنساني وسلوك لقيم نؤسس أن الثورة أعقاب مصر به تمر الذي

 نطاق في مكثفه أنشطه عبر،والياته بأطره والتوعية به للتعريف الفساد مكافحة

 المبادرات خلفية على التوقيت هذا وفى كنموذج أسوان محافظة مثل محدود جغرافي

 ودور المسائلة وأحقية والشفافية الالمركزية على المحفزة والحكومية الوطنية

 المرحلة متطلبات مع ليتواكب للمواطنين العام بالوعي النهوض في المدني المجتمع

  .الحالية

 من وأهدافها برامجها تستلهم أهلية كمؤسسه المجتمعية مسؤوليتنا منطلق ومن

 ميدانيه دراسة بتنفيذ المجيدة يناير ثورة بعد  المؤسسة قامت فقد مجتمعها احتياجات

 لمناقشتها األولويات وترتيب أسوان في المواطنين تواجه التي المشكالت بأهم تتعلق

 من مساندةعبر  عليها القضاء كيفية ودراسة لها حلول إليجاد القرار صناع مع

 ألكثر متقدمه مرتبه في الفساد مشكالت وجاءت ، نيةالمع المدني المجتمع منظمات

 احتياجاتهم في محاور عدة على مباشرة وتؤثر المواطنين تواجه التي المشكالت

  -يلي : بما المتعلقة

 العمل فرص. 

  المناصب تقلد. 

 البرلمان في بمقاعد الفوز. 

 الضريبي. التهرب 

 .التقاضي 

 الستثمارا . 

 وصور  كافة  الشرفاء المواطنون كل مع لنواجه المشروع هذا صممنا فقد وعليه

 في المواطنين إخفاق بان القناعة، لدينا ترسخت أن بعد وذلك  ،المحافظة في الفساد

 قانوني إطار في وكشفه الفساد صور مواجهة  على قدرتهم وعدم حقوقهم معرفة
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 لسببا هم بالفساد المتعلقة االنتهاكات وتوثيق  المشروعة القنوات خالل ومن

  بالمحافظة. الفساد مظاهر انتشار في الرئيسي

 -: إلى عام بشكل مصر على عين مشروع يهدف

 ومراقبة السياسية الحياة في الشعبية المشاركة وتوسيع السياسي االنفتاح زيادة •

بناء قدرات المشاركين  من خالل الديمقراطية العملية تعزيز بهدف الدولة أداء

ترسيخ  أدواتوتمكينهم من امتالك   مهارتية ،المعرفية والفى المشروع 

وتمكينهم من تفعيل اتفاقية ،  إليهاينتمون  المساءلة والمحاسبة في القطاعات التي

إستراتيجية عمل تقوم على د، وحرية تداول المعلومات ،وتطوير مكافحة الفسا

لتعزيز اصه وخبرته، الشراكة المجتمعية  بين هذه القطاعات كل حسب اختص

المشروع ولحشد الدعم والمشاركة المجتمعية لضمان  أنشطةاءة وفعالية كف

  .استدامة النتائج

 من إال تحقيقه يمكن ال الحلم الهدف هذا أن عمل كفريق أدركنا فقد وبالطبع

 تقييم على وتساعدنا والمخرجات النتائج قياس من تمكننا محدده أهداف خالل

 على مجتمعاتنا قدراتم عن الحصار رفع في التقليدية غير تجربتنا وتقييم أنفسنا

 -: خالل من وذلك الفساد مواجهة

 مواجهة على وقدراتهم معارفهم بناء إلى أسوان في المواطنين حاجة مواجهة •

  المختلفة. القطاعات في الفساد وممارسات أشكال وكشف

 واليات الفساد بإشكال والتوعية التدريب منهجية المشروع يعتمد سوف لذلك •

  المستهدفة. واألصعدة المستويات كافة على قانونيا وتوثيقه واجهتهم
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 لماذا هذا الدليل    

 

ة ل دور اإلعالم وآلياته في مكافحيأتي إعداد هذا الدليل التدريبي في مجا
احتياج لحقوق اإلنسان في ظل  الفساد وبدعم من الصندوق العربي

جود مرجع علمي متخصص لواإلعالمية واإلعالميين مؤسسات لواضح ل
لعملية التعلم )مصريين بال حدود ( في هذا المجال، قائم على رؤية 

القائمة على التشاركية والتعلم الفعال وفورية االستفادة من المعلومات 
ة وسهلة لخدمة اإلعالميين في التعامل مع الواردة في الدليل بطريقة سلس

ريقة إعداده للمتدربين ، ويسمح هذا الدليل من خالل طقضايا الفساد
والمستفيدين منه البناء على خبراتهم الشخصية والعملية، حيث أن المهام 
التعليمية الموجودة فيه تعتمد على خبراتهم ومعارفهم بشكل كبير 

ى منحهم معلومات جديدة متخصصة في مجال مكافحة الفساد باإلضافة إل
في مجال الجهد ، ا من خالل المعلومات القانونية التي سيحصلوا عليه

الدولي واإلقليمي لمكافحة الفساد والتي نأمل أن تشرع في قانون مصري 
 حديث يناسب مصر ما بعد الثورة. 

 
أن  مؤسسة مصريين بال حدود والصندوق العربي لحقوق اإلنسان، أملت

على تأمين مرجع تدريبي متخصص في هذا المجال، وأن  عمال ايكون
مرفقة في الدليل كافية لخدمة العاملين في مجال تكون المادة العلمية ال

اإلعالم للتعامل مع قضايا الفساد بشكل إعالمي فعال يخدم المواطن 
المصري بكشف حاالت الفساد المتنوعة والمختلفة ، والتي أدت إلى نهب 

حيث سيتم دعم الجزء العملي الوارد على شكل  موارد الدولة المصرية 
رية تشكل مع الجزء العملي وحدة المعلومات مهمات تعليمية بمادة نظ

، سائلين المولى عز وجل التوفيق لمتكاملة في موضوع مكافحة الفسادا
في الوصول ألفضل جهد ممكن أن يقدم للمستفيدين من الدليل، علما أن 

 الكمال هلل. 
 

 مع التقدير،،،
 والمستشارة التنمويةالمحامية                    

 عبير البريم
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 -أهداف الدورة التدريبية :

تهدف الدورة التدريبية المنعقدة للسادة اإلعالميين االكارم حول )دور اإلعالم في 

 -تشمل :مهارتية ووإلى عدة أهداف معلوماتية مكافحة  الفساد ( 

  اإلعالميين على االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.أن يتعرف  -

ية لمكافحة الفساد وكيفية ربطها اإلعالميين اآلليات الدول أن يدرك -

 بكافة وسائله . المصري باإلعالم

 أن يضع اإلعالميين مسودة إستراتيجية إعالمية لمكافحة الفساد. -

دراك أهمية دورهم أن يتبادل المتدربين الخبرات حول هذا الموضوع وإ -

 د من الفساد .كسلطة رابعة للح

وأدواتها ، وعلى  أن يتعرف اإلعالميين على الصحافة االستقصائية -

 .أهمية دورها في كشف قضايا الفساد

 -: ومنهجيته محتويات هذا الدليل التدريبي

-:ثالثة أقسام سيقسم هذا الدليل إلى  

بشكل  الذي ستوضع فيه المادة العلمية المرتبطة باألنشطة القسم القسم األول :

  مباشر ، لـتأكيد المعلومة عن المتدرب مباشرة.

الذي يحتوي المادة النظرية للتدريب كاملة . القسم :القسم الثاني   

القسم الذي يحتوي المرفقات من مواد قانونية ذات عالقة القسم الثالث : 

  بالموضوع.

تنفيذها والمنهجية التي يعتمدها هذا الدليل هي قراءة المشاركين للمهام التعليمية و

دورة عليها طيلة مدة البالتعاون مع المدرب حيث سوف يقوم المشاركين بالعمل 

 التدريبية  لضمان حصولهم على المعلومات الالزمة
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 اليوم التدريبي األول
 

 : الترحيب والتهيئة واالستعداد.1المهمة # 
، وماذا يعني لك/ي الفساد  شيء في القاعة يرمز لك سجل/ي على بطاقة أسمك، –/أ 1

 بكلمة او رسم على ذات البطاقة .
 ماتك امام المشاركين/ت في الدورة التدريبية./ب  اعرض/ي معلو1
 

 : ماذا سنفعل معا؟8المهمة # 
 اختار/ي ورقة ملونة من األوراق الملونة الموجودة على طاولة التدريب. –/أ 2
 أرسم/ي كف يدك عليها. –/ب 2
 قم/ي بوضع توقعاتك من الدورة التدريبية عليها. –/ج 2
 التدريبية في المكان الذي تحب/ي.قم بتعليقها على حائط القاعة  –/د 2
 يقوم المدرب بعرض أهداف الدورة التدريبية. -/ه2
يناقش المشاركون/ت مدى استجابة أهداف الدورة التدريبية لتوقعاتهم من  –/و 2
 التدريب.
 

 : تعريف الفساد وعناصره.0المهمة # 
 

حقيقة لها  أموهل هو شبح  للفساد وقانونيةفكر/ي هل يوجد تعريفات رسمية  –/أ 3
 .وأشكال  وأركانعناصر 

سجل/ي التعريف الذي توصلت إليه على بطاقة من البطاقات الملونة المتوفرة  -/ب 3
 داخل قاعة التدريب.

 اعرض/ي أفكارك أمام الجميع، ليتم تسجيله من المدرب على اللوح القالب. –/ج 3
يه بما كنت قد اقرأ/ي التعريف المعتمد من المدرب للمشروع وقارنه/ –/د 3

 توصلت/ي إليه من أفكار سابقة.
يقوم المدرب بمناقشة المشاركين بالتعريف، والتأكد من إدراك الجميع للمفهوم  –/ه 3

 بشكل كامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 مصريين بال حدود 9

 

 

 تعريفات الفساد :
 -تعريف الفساد :

 
 -:  الفساد الدولية الشفافية منظمة تعريف

 سوء استعمال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.
اي ان الشخص يستخدم سلطاته لتحقيق المنافع لشخصه او لمجموعة منتفعين يعملون 

 لصالحهم الخاص ،متطفلين على المال والسلطة العامة .
 

  -:  تعريف البنك الدولي
شخصية أو إلفادة مجموعة يكون هو من  أنه سوء استغالل للسلطات العامة لتحقيق أرباح

 .بينها
 

  -ي للمحاسبة والتمويل العام للمملكة المتحدة :المعهد القانونتعريف  
ومنح وحث أو قبول اإلغراءات أو المكافآت التي قد تؤثر في أعمال أي شخص. أي  إنه تقديم

يعارض  الشخص الذي يتلقى رشوة أو مكافأة أو حافز ألداء عمل أو التواني عن عمل أمر ما أن
 من آخر. ما يمليه عليه /عليها الواجب مقابل تلقي مزايا

 
  -بنك التنمية اآلسيوي :تعريف 

"يشمل الفساد السلوك الصادر عن الموظفين الرسميين في القطاعات العامة    
القريبين  األشخاصوالخاصة،بحيث يثرون أنفسهم بشكل غير الئق وغير قانوني و/أو 

  منهم.أو إغراء اآلخرين بعمل ذلك، وذلك عن طريق استغاللهم لمناصبهم."
 

 -عناصر الفساد هي :  أهم أنمن خالل هذه التعريفات نجد إذن 
 
  يجب أن يكون هناك على األقل طرفان في جرم الفساد ، وبالتحديد الشخص المقدم.  
  .للمكافأة أو اإلغراء والطرف المتلقي لها 
  .يجب أن يكون هناك سوء استغالل للمنصب أو السلطة للحصول على أرباح خاصة 
  رض و/ أو قبول إلغراءات.يكون هناك إما ع 
  .محاولة اإلغراء بالعرض أو المكافأة كميزة ألداء جرم رسمي 
  .أي عمل يشاء فيه استغالل أي ممتلكات عامة أو تابعة لجهة ما دون حق 
  .قد يكون هناك محاولة تمويه 
  .يشمل الفساد خيانة األمانة  
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 أقسام الفساد -:4المهمة # 
الفساد كما تعرفها بحكم خبرتك/ي أقسام مع المدرب  وزمالئك أنتناقش/ي  -/أ8

 العملية.
 المعتمدة من المدرب وعلق على أي معلومة جديدة. األشكالتابع/ي  -ب/8

 
 -تقسيم الفساد حجما :

 
  -:الصغير الفساد
 صغيرة كانت مهما معاملة أية إنجاز يتطلب بحيث الصغار العموميين الموظفين قطاع يشمل
  .المسئول وظفللم رشوة تقديم

 - :الكبير لفسادا
 إلى يهدف كما يومية، إدارية معامالت مجرد من اكبر بقضايا ويتعلق المسئولين كبار به يقوم

 التجارية والتوكيالت السالح صفقات عموالت مثل صغيرة رشوة مجرد من اكبر مكاسب تحقيق
 .وميةالحك المستويات أعلى إلى ينفذ الذي وهو الجنسية متعددة للشركات

 
 :الفساد نوعا تقسيم

 
 : السياسي الفساد
 السياسيين قبل من تصدر التي والمخالفات السياسية االنحرافات بمجمل يتعلق الذي الفساد

  .الدولة في السياسي العمل تنظم التي واألحكام للقواعد السياسية والنخب
 من كبيراً   اهتماما النوع هذا وحاز األخرى الفساد أنماط مابين الهرم قمة السياسي الفساد يشكل
  .المفكرين من الكثير
  -: بأنه السياسي الفساد المفكرين بعض عرف
 غرض لتحقيق القوة استعمال بمعنى أي،   التعسفية للقوة المرادف هو السياسي الفسادإن 

 Abuse)  مصطلح عليها يطلق  التي (القوة هذه منح تم أساسه على الذي الغرض عن يختلف
of Power)  المشروعية ستار تحت الرسمية السلطة ممارسة هي لهذا المميزة والصفة 

  من الغرض أن إال (القانون مع والتطابق بالمشروعية التظاهر أي) القانونية،
 

 المصلحة تحقيق وإنما العامة المصلحة أي القوانين عليه تنص ما تحقيق هو ليس الممارسة هذه
 .الممارسة بهذه للقائم الخاصة

 
    هنتغتون صموئيل يرى فيما

 ."الفاعلة  السياسية المؤسساتية غياب مدى لقياس إنه الوسيلة"
 التنمية بين ربط أنه أي عدمها أو السياسية المؤسسات وجود خالل من الفساد عرف نها أي

 .والفساد السياسية
 

  ـ :معوض هللا عبد جالل /د.ا يعرفه حين في
 كان سواء العام، بالمنصب المرتبطة الرسمية الواجبات عن رافاالنح على القائم السلوك إنه

 هذه أكانت سواء خاصة، مصلحة تحقيق سبيل في بالتعيين أو باالنتخاب يتم المنصب هذا شغل
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 أكانت وسواء قبلية، أو طائفية أو عائلية أو المنصب بشاغل تتعلق مباشرة شخصية المصلحة
 االلتجاء أو إجراءات استخدام خالل من وذلك مادية، يرغ أو مادية بمكاسب تتعلق المصلحة هذه
 .القانونية الشرعية تخالف تعامالت إلى
 

 -وهذا الفساد يشمل :
  -: القمة فساد  -1
 السبب يشكل الذي السياسي الفساد صور بين من ، حيث أنهفيه للحديث األجدر الفساد هذا يعد

 وترجع األخرى، الفساد أنواع راثأ أخطر من ارهآث وتعد منها، الدنيا المستويات لفساد األساسي
 يوصف لذلك السياسية النظم أشكال من كثير في السياسي الهرم بقمة ارتباطه إلى خطورته
  .للقمة الكثيف الفساد بأنه النمط هذا استشراء

 
 القواعد غياب وإلى ، الدولة مؤسسات وضعف هشاشة إلى الفساد من النوع هذا سبب ويرجع
 يتجاهلون ما عادة الحكوميين فالمسئولين" العامة والمشروعات األعمال تحكم التي والنظم

 أضف ، والقوانين السياسات تطبيق بشأن اتفاق عدم ثمة أو ، واللوائح القوانين على ويتحايلون
رية مشبوهة اتفاقات في يدخلون الحكومة موظفي أن ذلك إلى  وذوي السياسة رجال مع وس ِّ

 البيئة تلك في ، الدولة دور في مهًما تحوال يخلق النوع وهذا،   خاصة آربم لتحقيق النفوذ
  الفاسدة

 :وهي أقسام خمسة إلى يقسم الفساد من النمط هذا و
 لتولي األساسي المعيار هو "الحاكم ثقة "على الحصول يصبح حيث  -: الوزارة فساد_ أ

 بشتى الحاكم شخص من لتقربا إلى دائًما يسعون الوزراء فإن ثم ومن ، الوزارة منصب
 في االستمرار إمكانية على والقلق ، األمان بعدم شعورهم فإن ، أخرى جهة ومن ، الطرق
 بأقصى المنصب من واالستفادة ، الشخصية مصالحهم تحقيق على العمل إلى يدفعهم ، السلطة

 . ممكن قدر
 
 بأعمال القيام في وحصانتهم ذهمنفو البرلمان أعضاء يستغل ما كثيًرا حيث -: البرلمان فسادب  

 فليس ، طائلة بأموال عليهم يعود بما مريبة صفقات وعقد ، التهريب مثل ، مشروعة غير
 سواء ثمن بأي البرلمان في مقعد على الحصول إلى األعضاء هؤالء يسعى أن إذن بمستغرب

 حتى ، لحزبا مسئولي تملق أو ، االنتخابات تزوير أو ، الناخبين أصوات شراء خالل من
  .االنتخابات في المسيطر أو الحاكم الحزب تأييد يضمنوا

 الذي – الحاكم حول يدور شخصي تجمع مجرد الدول هذه في فالحزب  -: الحزبي الفسادج 
 نمط لتكريس أداة الحزب أعتُبر ولذا –  الحاكم الحزب وزعامة الدولة رئاسة بين يجمع ما عادةً 
 بين التمييز من نوًعا  الحاكم الحزب عضوية مجرد حتوأصب ، المطلق الشخصي الحكم

 نمط ويسمى ، هائلة شخصية ومكاسب مادية مزايا على الحصول  لصاحبها تتيح الجماهير
  .واألتباع القائد بنموذج الحزبي الفساد انتشار

 على نصت العربيه الدول ومنها عديده  دول في الدساتير أن مع   -: القضائية السلطة فسادد 
 والحزب الدولة رئيس لسيطرة القضاء خضوع يؤكد العملي الواقع أن أال القضاء استقالل مبدأ

 ، وحياديتهم نزاهتهم على تؤثر عدة ومغريات مواقف إلى القضاة النظام ويُع ِّرض ، الحاكم
 أجل من النظم لهذه المتواصل السعي عن فضالً  .. "العدالة غياب" إلى يؤدي الذي األمر

 لتتولى إنشائها يتم التي الخاصة للمحاكم نقلها خالل من القضائية السلطة ختصاصاتا تقليص"
 . والنظام الدولة بأمن المتعلقة المسائل
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 أن بعد جديدة مهمة يمارس القضاء وأصبح ، الفساد شديدة مؤسسة إلى القضاء حول ماوهو 
  .المادية المنافع وتحقيق األموال لجمع مؤسسة" إلى تحول

 
 من فسادًا أقل ليست العسكرية النظم أن أثبتت الواقعية الممارسة -:العسكرية المؤسسة سادف ـه

 ، " المادي القهر وسائل" لـ امتالكها العسكرية المؤسسة قدرة ذلك إلى ويضاف المدنية النظم
 ظمالن هذه أصبحت حيث ، الحاكمة الوطنية للنظم الشعبي التأييد انحسار تعويض لها تيسر التي
 لها المملوكة القمع أجهزة على السلطة في واستمرارها وجودها في تعتمد،  فسادها انكشاف بعد
  ز.المتمي الوضع هذا األدوات لهذه احتكارها بحكم  العسكرية المؤسسة أعطى ما وهو ،

 ، شاحنة سائق من رشوة على مرور ضابط حصول بين ما العسكرية المؤسسات فساد ويتراوح
 عموالت على والحصول أسلحة صفقات عقد في الجيش في الضباط كبار بعض تورط وبين

  .ضخمة
 في والدخول ، رشاوي على الحصول في حًظا أكثر الشرطة قوات" أن الباحث ويالحظ

 وحيث ، "بالجماهير المباشر احتكاكها" إلى ذلك ويعود ، الجيش إلى قياًسا "فاسدة ممارسات
 والقوانين اللوائح يتجاوز بشكل يعملون الذين أولئك أم هممن العاديون سواء – األفراد يُضطر

 متنوعة إتاوات لدفع – (إلخ .. الليلية والمالهي الحانات وأصحاب والداعرات كالمقامرين)
  .النتقامهم التعرض أو النظام ممثلي بطش لتجنب

 
 -:اإلداري الفساد

 
 األجيال عرفته لما التاريخ، مدى يعل الفساد ظاهرة أنماط أهم من واحداً  اإلداري الفساد يعد
 حكماء نصائح جل فكانت والمصريين، الصينيين القدماء فلقد عرفه عنه، األزل منذ خلت التي
ً  العامة، الوظيفة شاغل بها يتحلى أن يجب التي والسلوكيات بالصفات تتعلق البلدان هذه  لما تجنبا
 .دالفسا من النمط هذا نمو على تساعد بوادر من يظهر قد

 النصيحة تلو النصيحة تقدم الدراسات استمرت الحاضر يومنا وحتى التاريخي العمق ذلك ومنذ
ً  يعد الذي هذا الفساد أسلوب الجتناب  والسياسي واالقتصادي اإلداري الكيان يهدد خطيراً  مرضا
  :أنه على ويعرف للدول

 
 العائلة، مثل،  يةالشخص المصلحة  بسبب الرسمي للواجب المخالف العام الموظف سلوك 

 ممارسة لغرض التعليمات ومخالفة المركز استغالل أو المادية، االستفادة أو الصداقة القرابة،
 موضوعية أو عدالة لمنع الرشوة استعمال إلى السلوك هذا يدفع والذي الشخصي والتأثير النفوذ

 القانوني غير وزيعالت مثل العام المال استخدام سوء يشمل وكذلك محترم مركز في معين شخص
  .الخاصة االستفادة أجل من للموارد

 
   -نه:أ على اإلداري للفساد تعريف وبوجد
 ذلك ويشمل ،خاصة مكاسب لتقنين العمومي المنصب يستخدم الذي العام الموظف تصرف
ً  يشمل كما األقل، في طرفين مشاركة على بالضرورة ينطويان وهما واالبتزاز الرشوة  أيضا
 ً  بمفرده بها القيام العمومي المسئول يستطيع الذي المحظورة   األعمال ارتكاب من خرىأ أنواعا
 اإلدارية الفساد واالنحرافات بمظاهر يتعلق اإلداري الفسادو واالختالس االحتيال بينها ومن

 لمهام تأديته أثناء العام الموظف عن تصدر التي المخالفات وتلك التنظيمات أو والوظيفية
 .الفردية القيم ومنظومة والقوانين والضوابط التشريعات منظمة يف وظيفته
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 -:المالي واالقتصادي الفساد  
  

تنظم سير العمل  المالية التيويتمثل بمجمل االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألحكام 
الفساد  و  .المالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية

المالي المنظم،  يقوم على االستخدام واالستغالل المنظم للمركز الوظيفي لتقوية وحماية 
كما  يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مخالفة  .المصالح  الخاصة لشاغل الموقع الرسمي

كما بعرف بقبول المفاوض .لمتطلبات الواقع الفعلي وبذلك تسود الفوضى كل مظاهر الحياة
بمعنى أنه يخون )عند إبرامه عقداً ما لقاء سعيه في إتمامه الصفقة بشروط مجحفة فائدة 

أمانته بعَد هِّ مؤتمناً على حق عام فينحاز إلى اآلخر وال يراعي مصلحة الطرف الذي يمثله 
  .بالعمولة  المعروفة

 
 -:الفساد االجتماعي  او األخالقي الفساد 
 

 الشخصية الفرد بسلوك المتعلقة والسلوكية ةاألخالقي تاالنحرافا بمجمل والمتمثل
 .بروز شبكات تجارة الرقيق األبيضو  ،األخالقيةالدول  مسئوليفضائح كبار  مثل.وتصرفاته

ً ما تأخذ هذه األفعال مظهرين  تجارة األطفالاألخالقية،و استغالل األطفال في األعمال وغالبا
عة مثل المتاجرة بالمخدرات وأنشطة البغاء أساسيين هما االتجار بالسلع والخدمات غير المشرو

والدعارة وشبكات الرقيق األبيض والمتاجرة بالعمالت األجنبية ضمن حدود الدولة، واالتجار 
ً بغية االستفادة من زيادة أسعارها  بالسلع المطلوبة بكثرة في حين يكون العرض منها ضعيفا

 ً  .والتحكم بذلك الحقا
 

 -:/ الفساد الملونالبالد في مالحك نظام حسب الفساد تقسيم
 
 السياسية النظم باختالف تختلف الفساد مستويات أن الفساد مجال في الدراسات دلت ولقد 

 النشاط على الدولة وهيمنة الشمولي النظام تتبنى التي فالبلدان ,العالم بلدان بين واالقتصادية
ً  مستوى تواجه االقتصادي  بالفساد ويسمى الحكوميين ئولينالمس كبار ويطال الفساد من مرتفعا

 .األسود
 بسوء يتعلق والذي والمجتمع الدولة على كبيرة وأضرار مخاطر عنه ينتج الذي الفساد وهو 

 الصفقات عقد في ويتمثل خاصة منافع أجل من الحكومي الهرم قمة من السلطة استعمال
  .الدولية العالقات إطار في الكبيرة التجارية

 غير بممارسات ويتمثل المجتمع أفراد اغلب بين مقبوالً  يعد قد ا لذيفهو ضاألبيأما الفساد 
 ,الضريبة من التهرب كظاهرة .المجتمع قبل من مقبول كواقع السطح على تظهر لكنها قانونية
ً  ويسمى .االقتصادي الهيكل على أدائية تأثيرات تعكــس أنها إال الدولة حقوق دفع وعدم  أيضا

ً  ويشمل  المنخفـــض وىالمست ذو بالفســاد  صغار غالبية من الروتينية الفساد ممارسات أيضا
 الفساد وهو رسمية معامـالت إنجاز لتسهيل  صغيرة بمبالغ الرشاوى كتقديم الدولة ، موظفي

  .المنظــم غير
 بعض لدى مقبول فساد ممارسات بيمثل الذي الفساد من نوع وهووهنالك الفساد الرمادي  

 الفساد هذا بواعث وتكون ,أخرى شرائح قبل من ومرفوضة ،منه المستفيدة تماعيةاالج الشرائح
 .والوساطة ،والمحسوبية ،المحاباة حالة مثالً  واجتماعية اقتصادية متداخلة عوامل
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  -:خارجي وفساد داخلي فسادالفساد حسب حيزه الجغرافي/ 
 

 فساد لعليات خضوعه من الشعب علي الداخليه األوضاع تفرضه ما وهو  -:الداخلي والفساد
 تختلط األنواع هذه جميع وان خاصه الفساد أنواع من السابقة األنواع من خليط ظروف وهي

  .كبيره بصوره دولنا بين منتشر وهو للناس يومي نمط الفساد ويصبح البعض بعضها
 

 منظماتو الجنسيات متعددة شركات ومصدره للحدود العابر وهوا لفساد-: الخارجي الفساد
 .حكومية وغير حكومية دولية

 التي السلوكيات من العديد الحدود عبر تمتد التي الكبرى العالمية الشركات من العديد وتمارس
 لمنتجاتها األسواق فتح اجل من الحكومات على للضغط كاللجوء الخارجي للفساد صورا تشكل

 قد كما التحتية، البنية إقامة أو عيةالطبي الموارد الستغالل امتياز عقود على الحصول اجل من أو
 االمتيازات، هذه على الحصول لضمان العامة المناصب في للمسئولين الرشوة أساليب إلى تلجأ
 .للمواصفات مطابقة غير أو فاسدة بضائع لتصريف أو
 
 

 شيوعا األكثر: أشكال الفساد   5المهمة #
 

 على بطاقتك. فسادلإلما هو الشكل الذي تخيلته ورسمته  /يتذكر –/أ 5
يحيط  لموجودة ليد ما هو شكل الفساد الذيعلى ذات البطاقة ا سجل/ي -/ب 5 

 ، عملك. أسرتكبمجتمعك ، 
 اعرض/ي أفكارك أمام الجميع، ليتم تسجيله من المدرب على اللوح القالب. –/ج 5
 
ميع ، والتأكد من إدراك الج بأشكال الفساد يقوم المدرب بمناقشة المشاركين – د/5

 للمفهوم بشكل كامل.
 
 

 -:الفساد  وصور أشكال
مظاهر وصور الفساد وال يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف   تتعدد

باختالف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد  أو جماعة أو 
يق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحق

وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد  .مكسب اجتماعي
، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد أخرىأو جهات 

 .فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
حصر  إليعدة مرات لكنها تحتاج  الساعةوصور عاديه نراها يوميا وعلي مدار  إشكال سادوللف

 :هي هذه الفساد أشكالدقيق وابرز 
 

 -:الرشوة  :أوال
  

هي من أكثر أشكال الفساد  شيوعا، إن جوهر الرشوة هو التأثير على فعل أو قرار يتعلق 
سعى لها أو من شخص يعرض لها، وبعد تنشأ الرشوة إما من شخص ي .بالمستلم أو المستفيد

إن الهدف من الرشوة هو الحصول على نتائج مرغوبة، والثمن يمكن أن يأخذ  .ذلك يقوم بالدفع
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شكل نقود وأي شئ ذو قيمة كأسهم في شركة أو معلومات حساسة أو لقاء ممتع أو حتى وعود 
  .الث،بأي من هذه األشياء، سواء دفعت بصورة مباشرة أو من خالل شخص ث

 الفساد ثقافة تمتد وقد .يأخذها الذي و الرشوة يعطي الذي :لطرفين األمر يحتاج الرشوة ولحدوث
 دون من تجارة أي على الحفاظ الصعب من يجعل ما الحياة، نواحي كل لتشمل البلدان بعض في

د م من أشياء ذات قيمة تق –وتعد  الرشوة أكثر ممارسات الفساد انتشارا  .الرشوة إلى اللجوء
ويرتبط بذلك مباشرة  .مقابل اتخاذ قرار أو عمل أو عدم القيام بعمل مسئولطرف خاص إلى 

ولكن هناك العديد من التنوعات  .بدفع مبلغ أو تقديم هدايا المسئولوناالبتزاز الذي يطالب فيه 
حيانا وقد يكون من الصعب أ .المسئوليناألخرى، بما في ذلك السرقة الصريحة والتامة من قبل 

 .تمييز نشاطات الفساد عن النشاطات القانونية
 

 -:المحاباة والمحسوبية  :ثانيا  
 
تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو هي  المحسوبية 

 .الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها…منطقة
 صول على مصالح معينةأي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للح  هي المحاباةو
عن محاباة األقارب واألصدقاء ، و على أساس أن هذه اآللية تنطلق من روابط  والناجمة،

التقليدية الضيقة التي تكون مخرجاتها تقريب طبقات  والو الءاتالقربى والوضع الطبقي 
ة وجماعات واستبعاد وربما اضطهاد جماعات وطبقات أخرى متأثرين بذلك باألصول العرقي

 .واالجتماعية
ً   إن حيث أن استغالل  .المحاباة والمحسوبية واحدة من أكثر اآلليات خطورة واألصعب عالجا

دون وجه حق أحد أسباب  ،المنصب الحكومي لالستفادة الشخصية لمصلحة الفرد ومحاسيبه
إلعطاء حق من يستحق إلى  ، الفساد  الناتج عن سوء نية وسوء قصد مع سبق اإلصرار عليه

وبذلك تستغل الموارد وتشغل ،القرابية -ن ال يستحق وأساس التمييز هو الصلة العصبوية م
المناصب من قبل غير المؤهلين مما يؤدي إلى اآلثار السلبية المنعكسة على حياة المجتمعات 

  .نتيجة هذه الممارسات
بتعيين أشخاص  ينالمسئولوالمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض  والمحسوبية

في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الوالء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، 
بتوزيع المساعدات  المسئولينوذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض 

ة على أسس المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محدد أوالعينية 
 .عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية

 
 - :المال العام نهب  :ثالثا

 
تبذير  .الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة أي

المال العام من خالل منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية ألشخاص أو شركات بدون 
استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل وجه حق بهدف 

 .رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها
 

 -:االبتزاز  :رابعا
  

ً  المسئولهو قيام  ويمكن مقارنة  .من األموال العامة بطرق غير قانونية باالستفادةشخصيا
 لمعرفته المسئول  استغالليتمثل في  لالبتزازالمثال التقليدي ف ." .بالمنصب باالتجار االبتزاز
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بالقرارات المتعلقة بمسح األراضي في شراء األراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة 
أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد  .و من ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة باستغاللها
و معظم الدول لها قوانين  ابتزازالحكومة فتصنف هي األخرى على أنها المشتركة في  األحزاب

أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح  .تحظر هذا العمل
 .مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد

 
 -:المشبوهة األموال و اإلنتخابية الحمالت في المساهمات  :خامسا

 
 في نشهد ولهذا ،وجوده نفي كذلك يستحيل لكن و السياسي الميدان في فسادال إثبات يصعب قد

 بأن الواضح من ،والفساد شائعات حولهم تدور الذين من السياسيين بعض األحيان من كثير
 موقف في يكونون االنتخابية لحمالتهم المالي الدعم حشد إلى حاجتهم من بسبب و الساسة
 كأنهم و ما طرف من الدعم على حصولهم بعد ونيظهر يتضح كما وهم .للخطر معرض
 فسادهم عن للحديث المجال يفتح ما وهو حمالتهم، بتمويل قام الذي الطرف لصالح يعملون
 من كونه يعدو ال الساسة مع توجهاتهم في التشابه ذلك بان فيؤكدون الساسة مؤيدو .السياسي

 لم إذا السياسيين تمول ألن أصالً  ألطرافا هذه يدفع عما فيتساءلون المتهكمون أما.الصدفة نتاج
 .أموال من عليهم تنفقه ما مقابل شيء على تحصل

 
  النصب/االحتيال  :سادسا
 

ً للمفهوم القانوني حيث  أنه لكي يعد النصب جريمة يتعين فيه توافر  ،يعد من الجرائم طبقا
 .الطرق االحتيالية الستعمال الركن المادي

فالمرتكب  .هنا للحصول على منافع شخصية تدر على مرتكبيهاجريمة االحتيال  وتستخدم
لهذه الجريمة يقوم بفعله االحتيالي الفاسد بعد أن يتبين أنه يستطيع النفاذ من فعله بالحيلة 

  .وبعد أن يقارن بين مكاسب الفعل وخسارته قبل ارتكابه
 
للحصول على امتياز  (الخ...من قبل بعض الشخصيات المتنفذة وزراء، وكالء، مستشارون  

خاصة كاالحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، والوكاالت التجارية 
الحصول من آخرين  على العموالت مقابل تسهيل حصولهم على هذه أو للمواد األساسية، 

استغالل المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير  ،واالمتيازات دون وجه حق
النتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحمالت االنتخابية، أو التأثير ا

غياب النزاهة والشفافية في طرح .على قرارات المحاكم، أو شراء والء األفراد والجماعات و
عطاءات بطرق غير شرعية على شركات ذات عالقة بالمسؤولين، ت الحكومية، كإحالة العطاءا
راد عائالتهم، أو إحالة العطاءات الحكومية على شركات معينة  دون اتباع اإلجراءات أو أف

القانونية المطلوبة كاإلعالن عنها أو فتح  المجال للتنافس الحقيقي عليها أو ضمان تكافؤ الفرص 
 .للجميع

 
  القانوني الفساد  :ثامنا

 
واسطة الشركات العالميةِّ، وهو شكل من خالل سن القوانينِّ والسياساتِّ وشراء المؤسسات ب ويتم

نْ  ْن الفسادِّ سائدِّ في العديد مِّ  إلي العامة، الملكيةظام اقتصاديات التحول واالنتقال من ن خبيث مِّ
ن الخصخصة االقتصاديالتحرر  ، وهو يُشيُر إلى المحاوالتِّ النتزاع االستفادة من الدولة مِّ

على اختيار وتصميَم القوانين العامة، والقواعد، خالل التأثير بشكل فاسد على صياغةِّ السياسةِّ و 
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كذا تصبح الشركات قادرة من خالل أسرها لمؤسسات الدولةِّ على تحديد األفضلية وه والتعليمات
 .لصالحها في القواعدِّ األساسيةِّ للعبةِّ اقتصاد السوق

 
 األموال غسل  :تاسعا

 
غسل  .اعات المرتكبة لهذه الجرائمالكثير من الجرائم هو جني األموال لألفراد أو الجم هدف

األموال هي عملية إخفاء المصدر غير القانوني لهذه األموال وتحويلها أو دمجها في االقتصاد 
  .المشروع
 ،الدعارة كلها جرائم تدر مبالغ هائلة من األموال ,المخدرات ,التهريب ,في األسلحة االتجار

كذلك جرائم  وتر والتهرب من دفع الضرائبوجرائم االختالس بالكمبي ،الرشاوى ،االختالس
 .تذر أمواال تجبر مرتكبيها على عملية تبييض هذه األموال عن طريق إخفاء مصدرها األساسي

 
 

 : تحليل االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 6المهمة # 
                           

                    
 

م المدرب بتقسيم المشاركين/ت على ثالث مجموعات )مجموعة الزهور، مجموعة يقو –/أ 6
، التجريم ،  التدابير الوقائيةب رصد المواد القانونية المتعلقة الشمس، مجموعة األمل للعمل على

 ( . التعاون الدولي
. من المدرب رصدها إليكم أوكلالمواد التي  ناقش/ي مع مجموعتك -/ب6  
إلدخال هذه المواد على القانون  ارسم/ي وسيلة التنقل المناسبةصمم /ي و  -/ج6

مع تحديد اآلتي:الوطني المصري   
تشريعات مصرية مماثلة معنية بالموضوع. أصالهل يوجد *   
عاون مؤسسات مصرية معنية برصد الفساد وتفعيل الت أوهل يوجد آليات  *

.الدولي وضبط جرائم الفساد الدولية  
.حول دون تفعيل التشريعات الدولية والوطنية التي ت * العوائق  

لالزمة.وضع التشريعات واآلليات ا * العوامل التي ستساعد في للوصول إلى  
 على بقية المجموعة و مناقشته.عمل المجموعة يقوم ممثل من المجموعة بعرض  -/د6
 لالتفاقية.يوم المدرب بعرض العناصر األساسية  -/ه6
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    -:افحة الفساداالتفاقية الدولية لمك
 أساسية قاعدة من تنطلق فقرة 14 من الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية ديباجة تتكون

 على ومخاطر مشاكل من الفساد يطرحه ما خطورة إزاء بالقلق األطراف الدول شعور وهي

 الدول وعي إلى الثانية فقرتها في االتفاقية ديباجة وتشير .والوطني الدولي المجتمعين استقرار

 وخصوصا الجريمة، أشكال وسائر الفساد بين القائمة الصالت عن الناتجة بالمخاطر األطراف

 الفساد أن الرابعة الفقرة وأكدت .األموال غسل فيها بما االقتصادية، والجريمة المنظمة الجريمة

 مما ديات،واالقتصا المجتمعات كل تمس للوطنية عابرة ظاهرة يعتبر بل "محليا شأنا" يعد لم

 ومتعدد شامال نهجا االتفاقية تبنت كما، ضروريا أمرا ومكافحته منعه على الدولي التعاون يجعل

  :-وهي األساسية، القواعد من مجموعة على يرتكز الفساد، لمكافحة الجوانب

 أن عليها يجب التي الدول، جميع عاتق على باألساس مسئوليته تقع عليه والقضاء الفساد منع إن •
 الحكومية غير والمنظمات األهلي المجتمع ومؤسسات األفراد ومشاركة بدعم معا عاونتت

  .الديباجة من العاشرة الفقرة) المحلي المجتمع ومنظمات
 المتعلقة المساعدة وخاصة المساعدة، هذه إلى تحتاج التي للدول التقنية المساعدة توفير ضرورة •

 ومكافحته الفساد منع على الدول قدرة تعزيز فبهد وذلك المؤسسات، وبناء الطاقات بتدعيم
  .الديباجة من السادسة الفقرة ، فعالة بصورة

 بالغا ضررا يلحق أن يمكن مشروعة غير بصورة الشخصية الثروة اكتساب أن بحقيقة التسليم  •
 الدول على يتعين ثم ومن .القانون وسيادة الوطنية واالقتصاديات الديمقراطية بالمؤسسات

 مشروعة، غير بصورة المكتسبة للموجودات الدولية التحويالت وردع وكشف منع على نالتعاو
 واألصول األساسية للمبادئ وفقا ذلك يتم أن على .الموجودات تلك استرداد على والعمل
 الملكية حقوق في للفصل اإلدارية أو المدنية اإلجراءات وفي الجنائية اإلجراءات في القانونية

  .الديباجة من 9و 8و 7 الفقرات)
 وقائية سياسية إتباع رهبن يظل ومكافحتها الفساد جريمة منع مجال في الدول جهود بأن التسليم •

 للشؤون السليمة اإلدارة مبادئ ": على االتفاقية ديباجة من 11 الفقرة عبرت حسبما ترتكز،
 النـزاهة صون ةوضرور القانون أمام والتساوي والمسؤولية واإلنصاف العمومية، والممتلكات

  .الديباجة من عشر الحادية الفقرة) "الفساد تنبذ ثقافة وتعزيز
 ثمانية على موزعة قانونية مادة 71 عدد على الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية وتحتوى

 المنهج أن لنا يتبين الفساد، لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية نصوص وبتحليل .رئيسية فصول

 ومكافحتها الفساد جريمة منع أجل من المتحدة األمم اعتمدته التي الجوانب عددوالمت الشامل

 هذا ويتمثل الهرم، قاعدة "الوقائي المنهج" يحتل حيث ، متدرج هرميا شكال يتخذ بفعالية،

 مكافحة وممارسات ومفاهيم سياسات  بتبني االتفاقية في األطراف الدول التزام في المنهج

 إتباع وضرورة الوقائية، الفساد لمكافحة وطنية هيئات أو هيئة وفعالية وجود وضمان الفساد،

 وتبني والنزاهة، والشفافية بالكفاءة يتسم العام القطاع في للتعاقد واإلحالة والترقية للتوظيف نظام

 العمومية األموال وإدارة العمومية للمشتريات ونظام العموميين، للموظفين سلوك قواعد مدونات

 التدابير كافة واتخاذ الفساد، مكافحة في المجتمع مشاركة وضمان والشفافية، لنزاهةبا يتسم

 لمكافحة الالزمة التدابير وكذا العامة، النيابة وأجهزة القضائي الجهاز استقالل لضمان الالزمة

  .الخاص القطاع في الفساد
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 :يلي فيما تتمثل محاور، عدة على فيرتكز "العقابي المنهج "أما

 األجانب العموميين الموظفين رشوة :تشمل التي ومظاهره أشكاله بمختلف الفساد يمتجر •
 قبل من تسريبها أو تبديدها أو الممتلكات اختالس العمومية؛ الدولية المؤسسات وموظفي
 الرشوة المشروع؛ غير اإلثراء الوظائف؛ استغالل إساءة بالنفوذ؛ المتاجرة عمومي؛ موظف

 اإلجرامية؛ العائدات الخاص؛غسل القطاع في الممتلكات الساخت الخاص؛ القطاع في
  .العدالة سير إعاقة اإلخفاء؛

 األضرار وتعويض عليهم، العادل الجزاء وفرض ومقاضاتهم الفساد جرائم مرتكبي مالحقة •
 .الفساد عن الناتجة

  .والمبلغين والضحايا الشهود حماية •
  .الفساد جرائم من المتحصلة الموجودات استرداد •
   

 مكافحة فاعلية لضمان أساسية ارتكاز قاعدة األطراف، الدول بين فيما "التعاون" مبدأ ويشكل

 أجل من بينها فيما بالتعاون األطراف الدول تلتزم حيث والدولي، الوطني المستويين على الفساد

 تسليم مجال في التعاون وكذلك بالفساد، المتعلقة والمعلومات والخبرات التقنية المساعدة تبادل

 .الفساد جرائم مرتكبي من المجرمين
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 "عامة أحكام" عنوان تحت الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من األول الفصل جاء وقد

 المصطلحات األغراض؛ بيان :وهي رئيسية موضوعات أربع تنظم فقط مواد أربع ويتضمن

 وتفصيله ذلك وبيان .االتفاقية في األطراف للدول السيادة نصو االنطباق؛ نطاق المستخدمة؛

  :التالي النحو على

 أوال

 :االتفاقية غرض

 :هي رئيسية، أهداف ثالثة في "االتفاقية "أغراض من األولى المادة حددت

 .وأنجع أكفأ بصورة الفساد ومكافحة منع إلى الرامية التدابير وتدعيم ترويج •
 الفساد، ومكافحة منع مجال في التقنية والمساعدة الدولي ونالتعا ودعم وتيسير ترويج •

 الموجودات؛ استرداد مجال في ذلك في بما
 العمومية والممتلكات العمومية للشؤون السليمة واإلدارة والمساءلة النـزاهة تعزيز •
•   

  :الفساد تعريف  
 تعريف لعملية تتصد لم اأنه "الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية" على األساسية والمالحظة

 وذلك التعدادي، ـ العملي المنهج فضلت ولكنها وصفيا، أو فلسفيا أو قانونيا تعريفا "الفساد"

 أرض على فعلية ممارسات إلى الفساد فيها يترجم التي الحاالت إلى بوضوح أشارت حينما

 رشوة ؛(االتفاقية من 14 المادة) األموال غسيل:وهي الخاص، أو العام القطاع في سواء الواقع،

 اختالس ؛(16المادة) األجنبي العام الموظف رشوة ؛(15 المادة) الوطني العام الموظف

 المادة) بالنفوذ المتاجرة ؛(17 المادة) عمومي موظف قبل من تسريبها أو تبديدها أو الممتلكات

 في الرشوة ؛(20 المادة) المشروع غير اإلثراء ؛(19 المادة) الوظائف استغالل إساءة ؛(18

 غسل ؛(22 المادة) الخاص القطاع في الممتلكات اختالس ؛(21 المادة) الخاص القطاع

  25 . المادة ) العدالة سير إعاقة ،(24) اإلخفاء ،(23 المادة) اإلجرامية العائدات

 الدولية المنظمات أو الفقه لدى سواء المحاوالت من العديد جرت قد أنه بالذكر، والجدير

 العام الشأن في القرارات اتخاذ" :بأنه الفقه في الغالب الرأي عرفه حيث الفساد، لتعريف ةالمعني

 إلى متأثرا جاء التعريف وهذا .العامة المصلحة وفق وليس الخاصة، المصلحة اعتبارات وفق

  ."الدولية الشفافية منظمة "عن الصادرة باألدبيات كبير حد

                               
 :الوقائية تدابيرال

 .ضبط الفساد بعد التحقق منه، ولكنه يتطلب قبل ذلك سن بعض التدابير الوقائية باإلمكان
تخصص االتفاقية فقرة كاملة، تنص على مختلف التدابير الوقائية بالقطاعين العمومي والخاص 

الفساد تتضمن هذه التدابير نماذج لسياسات وقائية على غرار إحداث هيئات مكافحة  .معا
الدول األطراف ملزمة بمضاعفة  .وتعزيز شفافية تمويل الحمالت االنتخابية واألحزاب السياسية

الجهود إليجاد آليات تؤمن السير السليم لخدماتها العمومية، آليات تتسم بالفعالية، الشفافية 
 .والتوظيف المرتكز على مبدأ االستحقاق
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        -:التجريم
 

ل األطراف لتجريم مختلف األفعال المتعلقة بالفساد في حال ما إذا كانت هذه االتفاقية الدو تدعو
في بعض الحاالت، تكون الدولة ملزمة  .األفعال ال ترقى لمستوى اإلدانة بقوانينها الداخلية

بارتكاب بعض الخروقات؛ في حاالت أخرى، واعتبارا لالختالفات القائمة بين التشريعات 
االتفاقية تذهب أبعد من أن تكون  .ن الدول ملزمة بتجريم بعض األفعالوالقوانين الوطنية، فإ

آلية لردع األشكال االبتدائية للفساد على غرار تسلم الرشاوى واختالس األموال العمومية، بل 
 .أيضا إلى اعتبار استعمال النفوذ وغسيل األموال نوعين من أنواع الفساد

 
               -:الدولي التعاون

 
األعضاء مدعوة للتعاون على جميع المستويات لمحاربة الفساد، بما فيها سن تدابير  ولالد

عمال باالتفاقية، فإن الحكومات ملزمة  .وقائية، إجراء التحريات ومالحقة مرتكبي المخالفات
بتخصيص أشكال خاصة للمساعدة القضائية، خاصة عبر استقصاء ونقل عناصر االستدالل 

 .خالفاتوتسليم مرتكبي الم
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 اليوم التدريبي الثاني
 

 

تمرين الكرة في مرماي ) التغذية الراجعة عن البوم األول  : 7المهمة #
: )- 

 
 يقوم المدرب برمي الكرة ألحد المشاركين. –/أ 2
 يقوم المشارك/ة بذكر أهم معلومة أو مهارة أو فكرة حصل عليها في اليوم األول. –/ب 2
ويقوم هذا المشارك/ة  بإلقاء الكرة لزميل /ة آخر ، ويقوم هو بدوره بتكرار ذات الشيء  –/ج 2

 من ذكر أهم ما تم تقديمه لهم من تدريب في اليوم األول ./ت حتى ينتهي جميع المشاركين
 

   -:تكافح حشرة:  تمرين ازرع ثمرة 2المهمة #
 
وفير قصريه ، تراب ، مجموعة من البذار يمكن يقوم المدرب بمساعدة الطاقم اإلداري بت –/أ 4

 زرعها .
يقوم المدرب بتوزيع البذار على المشاركين/ت ، ويطلب منهم تسمية البذرة باسم ثمرة  –/ب 4

 تكافح الفساد .
يقوم المدرب بمساعدة الطاقم اإلداري بتجهيز أغصان وأوراق للبذار ، حيث أنها  –/ج 4

رضها على المتدربين في نهاية التدريب ، ويتم أيضا تزينها أثمرت لمكافحة حشر الفساد ويع
 بأي نوع من الحلويات ، حيث أن الحياة ستصبح أجمل وأحلى بدون فساد. 

 

   -: التشريعات واالستراتيجيات الوطنية  : 9المهمة #
 
 يقوم المدرب بتقديم مادة نظرية عن التشريعات واالستراتيجيات . –/أ 9 
ب بفتح باب النقاش الجماعي والتغذية الراجعة من المشاركين/ت وتسجيل يقوم المدر –/ب 9

 اهم النقاط .
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 المادة نص لمقتضيات وطبقا الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية على المصرية الحكومة وقعت
 بأن المصرية الحكومة تلتزم فيها، األطراف للدول العام االلتزام تحدد التي "االتفاقية" من 65
 التشريعية التدابير فيها بما تدابير من يلزم ما" :الداخلي لقانونها األساسية للمبادئ وفقا تتخذ

 لنص وفقا المصرية للحكومة ويجوز بل ،"االتفاقية بمقتضى التزاماتها تنفيذ لضمان واإلدارية،
 التدابير نم شدة أو صرامة أكثر تدابير تعتمد بأن االتفاقية من 65 المادة من األخيرة الفقرة

 .ومكافحته الفساد منع أجل من وذلك االتفاقية، في عليها المنصوص
 

  -وعل الحكومة المصرية بااللتزام بما يلي :
 

 االتفاقية من 14 ـ 5 المواد في عليها المنصوص الوقائية التدابير من مجموعة اتخاذ •
 المجتمع ساتمؤس وكافة األفراد جميع مشاركة ضمان مع الفساد، ومكافحة منع بهدف
   .الفساد  ومكافحة منع إلى الرامية الجهود في المدني

 االتفاقية، من 25 ـ 5 المواد في عليها المنصوص  الفساد أفعال أهم بتجريم االلتزام •
 القطاع مؤسسات في العموميين الموظفين برشوة تعلقت سواء الرشوة، جريمة :تشمل والتي
 المؤسسات وموظفي األجانب العموميين الموظفين برشوة تعلقت أو 15 ةماد  داخل العام

 اختالس جريمة 21  المادة الخاص القطاع في بالرشوة تعلق أو ؛16 م العامة الدولية
 بجريمة تعلقت أو 17 المادة عمومي موظف قبل من تسريبها أو تبديدها أو الممتلكات
 ؛(18 المادة) بالنفوذ ةالمتاجر جريمة ؛(22 المادة، الخاص القطاع في الممتلكات اختالس
 ؛(20 مادة) المشروع غير اإلثراء جريمة ؛ (19 المادة) الوظائف استغالل إساءة جريمة
 من المتحصلة الموجودات إخفاء جريمة ؛( 23 المادة) اإلجرامية العائدات غسل جريمة
 كومةالح تلتزم كما .(25 المادة ) العدالة سير إعاقة جريمة ؛(24 المادة) الفساد جرائم

 والمستخدمين الموظفين تشمل كي السابقة األفعال عن التجريم نطاق بمد المصرية
 وأصحاب العامة، الدولية المؤسسات في العموميين والموظفين العام، القطاع في العموميين

    .فيه والعاملين المدراءو الخاص القطاع
 
 بالشخصيات يتعلق فيما خاصةو الفساد، لجرائم بالنسبة الجنائية المسئولية قواعد تحديد •

 الفساد منع تفعيل يضمن بما والتقادم والشروع المشاركة أحكام وتنظيم االعتبارية،
 اإلنسان حقوق وكرس تحمي التي العامة القانونية المبادئ على االفتئات ودون ومكافحته،
  28 .، 26 المادتان) األساسية وحرياته

 
 وتعويض عليهم، العادل الجزاء وفرض همومقاضات الفساد جرائم مرتكبي مالحقة •

 من يلزم ما باتخاذ المصرية، الحكومة التزام وكذا .الفساد جرائم على المترتبة األضرار
 اتخاذ وكذا .ومصادرتها عليها والحجز الفساد جرائم عن المتحصلة العائدات لتجميد تدابير
 التصرفات وإبطال ، الفساد ائمجر عن والمبلغين والضحايا الشهود لحماية الالزمة التدابير
 . 35 ـ 29 الفساد جرائم احد ممارسة على المترتبة والعقود

 
 النظر و الفساد، لمكافحة مستقلة وطنية هيئات وجود  بتدعيم المصرية الحكومة التزام •

 فعل ارتكاب في شاركوا الذين األفراد عن العقوبة تخفيف أو قضائية حصانات منح في
 المختصة السلطات إلى مفيدة معلومات تقديم على تشجيعهم أجل من فساد،ال أفعال من مجرم

 الفساد أفعال من مجرم فعل بشأن والمالحقة التحقيق عمليات في كبيرا عونا قدموا أو
  . 37 ،36 المادتان
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 . المادة) األموال وتحويل غسيل جريمة لمكافحة وطنية آلية إنشاء •
 
 ما إذا االتفاقية في الواردة الفساد جرائم كافة ائيةالقض لواليتها تخضع بأن االلتزام •

 وغير باسمها مسجلة أو الدولة علم ترفع طائرة أو سفينة على أو الدولة إقليم على ارتكبت
  .االتفاقية من 42 المادة في عليها المنصوص الحاالت من ذلك

 
 الجنائية مسائلال في األطراف الدول من غيرها مع بالتعاون المصرية، الحكومة التزام •

 األشخاص ونقل المجرمين، تسليم مجال في التعاون تشمل والتي الفساد، بجرائم الصلة ذات
 وفي القانون، حكم إنفاذ مجال في والتعاون الجنائية، اإلجراءات ونقل عليهم، المحكوم
 مع التعاون وكذلك .(50 ـ 43 المواد) الخاصة التحري أساليب وفي المشركة التحقيقات

 منع وفي الفساد، جرائم من المتحصلة الموجودات استرداد مجال في األطراف الدول قيبا
 والتصرف الموجودات وإرجاع مصادرة مجال وفي اإلجرامية، العائدات تحويل وكشف

  .(57 ـ 51 المواد) فيها
 
 المنظمات ومع األطراف الدول من غيرها مع بالتعاون المصرية الحكومة التزام •

 التعاون وكذلك المعلومات، وتبادل التقنية المساعدة مجال في المتخصصة قليميةواإل الدولية
  62. ـ 60 المواد ) التقنية والمساعدة االقتصادية التنمية خالل من االتفاقية تنفيذ مجال في
 
 التشريعية التدابير مالئمة مدى بشأن دورية تقارير بإعداد المصرية الحكومة التزام •

   -ويعمل عليها : االتفاقية أهداف لتحقيق اوغيره واإلدارية
 
 . المختلفة الحكومية األجهزة فى المالية لوزارة التابع المالي المراقب •
 .العدل بوزارة المشروع غير الكسب إدارة •
 . العدل بوزارة األموال غسل وحدة •
 . المالية بوزارة الحكومية للخدمات العامة الهيئة •
 االتصاالت لوزير التابع االتصاالت تنظيم جهاز •
 . والصناعة التجارة لوزير التابع االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية جهاز •
 .والصناعة التجارة لوزير التابع المستهلك حماية جهاز •
 .الكهرباء لوزير التابع المستهلك وحماية الكهرباء مرفق تنظيم جهاز •
 . الموحدة المالية الرقابة هيئة •

 
 من والصادر 2007 لعام 86 رقم قرار بموجب والشفافية النزاهة لجنة تشكيل تمولقد 
 سياسات اقتراح هو اللجنة لهذه الرئيسي الدور ويعتبر  اإلدارية، للتنمية الدولة وزير قبل

 المتعلقة واألبحاث الدراسات وتنفيذ العام، الوعي ورفع الفساد، مكافحة واستراتيجيات
 مكافحة أجهزة مع الجهود تنسيق و بحفاظ تقوم اللجنة أن رضالمفت ومن .والشفافية بالنزاهة
 وممثلين الحكومة، موظفي وكبار عامة، شخصيات اللجنة عضوية وتشمل .األخرى الفساد

 تعزيز في كثيراً  تسهم خطوة اللجنة عضوية في التنوع ويعد .حكومية غير لمنظمات
 مجال في العاملة الدولية منظماتال مع وثيق بشكل اللجنة وتتعاون .واضح بشكل مصداقيتها

 ، 2007 أكتوبر نهاية في األول تقريرها بإصدار عملها اللجنة بدأت ولقد الفساد؛ مكافحة
يا التي تشمل القضا األول التقرير وعالج .الوقت ذلك منذ سنوية تقارير بإصدار وبدأت
 للشفافية الراهن الوضع يالثان اللجنة تقرير عالج بينما بالفساد، الخاصة والمنهجية المفاهيم
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 والالعبين اللجنة دور تفعيل حول التوصيات من بعدد خرج كما مصر، في والنزاهة
 إدارة في المتبعة والنزاهة الشفافية إلى االنتباه التقرير ويجذب .الفساد مكافحة في اآلخرين
 عنها، نواإلعال للدولة، العامة الموازنة وضع خالل من عليها واإلنفاق الدولة موارد

 الوطني االقتصاد في المالية السياسة به تقوم الذي الدور أهمية العملية هذه تستمد ومناقشتها
 .المختلفة االقتصادية القطاعات بين الموارد تخصيص نحو
 الشفافية لتعزيز للحكومة تابعة خاصة أجهزة مستوى على المبادرات من العديد إطالق تم

 مثال،ال سبيل فعلى .الفساد ومكافحة
،والممول من الحكومة  2002في االستثمار وزارة في الشفافية مركز تأسيس تم  •

 إدارة وإساءة للفساد محاربتها في االستثمار ارةوز دعم إلى المشروع هذا ويهدف  الهولندية
 ويوفر األجنبية؛ واالستثمارات الخاص القطاع مع عالقتها تحسين بغية العامة، الموارد

 :يلي ما المشروع
 المعلومات حرية بشأن قانونية وثيقة وإصدار صياغة دعم   •
 .المصالح أصحاب وانخراط الجمهور وعي زيادة  •
 .المعارف وإدارة القدرات بناء  •
 .الشفافية تعزيز خالل من باالستثمار النهوض  •

 
 مع تفاهم مذكرة على بالتوقيع اإلدارية للتنمية الدولة وزارة قامت ذلك، إلى باإلضافة

 في للمحاسبات المركزي زالجها
 على التفاهم مذكرة وتركز والنزاهة؛ بالشفافية المتعلقة المجاالت في للتعاون 2008 
 للجهة جديدا دورا تعكس التي التشريعات واقتراح اإلدارية، الهياكل تطوير في التعاون
 .اإلدارية

 

 أن القول يمكن بل اتها،بذ مستقلة جريمة باعتباره الفساد إلى المصري المشرع ينظر لم      
 األفعال من العديد في يتجلى أن ممكن عام سلوك بمثابة الفساد اعتبر قد المصري المشرع

 المشرع حرص لذلك، .الدولة في عاما منصبا ون يتقلد أشخاص يرتكبها التي اإلجرامية
 أو لعاما القطاع في سواء الفساد جرائم أهم لتجريم خاصة قانونية آليات واضع على المصري

  .الخاص القطاع داخل

 هذه إلى نظر حيث العامة، الوظيفة وبين الفساد أفعال أهم تجريم بين المشرع ربط وقد
 ونزاهة جوهر تمس التي األفعال من العديد وجرم واحترام، وتقديس سمو نظرة الوظيفة
 ريالمص المشرع جعل لذلك للمجتمع، ودستوري أساسي حق تعتبر التي العامة الوظيفة
 التي العامة بالمصلحة المضرة الجرائم إطار ضمن العامة الوظيفة نزاهة تمس التي الجرائم
 لسنة 58 رقم المصري العقوبات قانون من الثاني الكتاب هو مستقال كتابا لها خصص

.1937  

  -والخاص: العام القطاع في الرشوة جريمة

 نظير مقابال طلبه أو قبوله أو ضيهبتقا وذلك وظيفته، أعمال في العام الموظف اتجار وهي
 ضمنه للمرتشي تعريفا المشرع وضع وقد .عنه امتناعه أو وظيفته أعمال من بعمل قيامه
 . العقوبات قانون من 103 المادة
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  -المساهمة: الشركات أموال اختالل عليه وجريمة والعدوان العام المال اختالس جرائم    

 المواد) المصري العقوبات قانون من الثاني الكتاب من الرابع الباب المشرع خصص حيث

 .والغدر عليه والعدوان العام المال اختالس جرائم لبيان 119 ـ 112

 -:بها المتعلقة الواجبات أداء في وتقصيرهم وظائفهم حدود الموظفون تجاوز جرائم
 ، 125 ـ 120 المواد) الثاني الكتاب من الخامس الباب في الجرائم هذه على المشرع نص
 . وظائفهم حدود الموظفين فيها يتجاوز التي الجرائم من العديد تضم وهي

 في العاملة الحكومية واإلدارات والهيئات واألجهزة المؤسسات أعداد زيادة من الرغم وعلي

 فإن ,رقابيا جهازا (36)علي يزيد بما قدرها البعض إن حتى ,مصر في الفساد مكافحة مجال

 حد إلي عجزها ثم ومن ,المطلوب لدورها أدائها في النسبية المحدودية إلي يشير الحال واقع

 علي والكئيبة الكثيفة بظالله يرمي ,الكابوس هذا مازال حيث ,ومحاربته الفساد كشف عن كبير

 تلك اختصاصات تضارب في تفسيره يجد قد الذي األمر ,مصر في الحياة مناحي من جدا الكثير

 ,بنشاطها الصلة وثيقة األخرى الجهات مع الواجب التنسيق قيام موعد ,وتداخلها األجهزة

 أنحيث   ,جدي بشكل الفساد لمكافحة الالزمتين السياسيتين والهمة اإلرادة فقدان إلي باإلضافة

 غير الكسب جهاز لكن ,فساد قضية (625)لنحو وأدلة معلومات جمعت اإلدارية الرقابة

 !!فقط منها ياقضا ثالث في إال يتصرف لم المشروع

 

 -:  تمرين  )ماذا لو كنت مشرعا؟ ( :9المهمة #
 
يقوم المدرب بتقسيم المشاركين/ت على ثالث مجموعات )وتقوم المجموعات هنا بتسمية  –/أ 9

 نفسها( .
 جميع المعلومات القانونية التي حصلتوا عليها علىناقش/ي مع مجموعتك  -/ب9

ضين عنها ؟  المستوى الدولي والوطني ، هل انتم را  
ونه لو كنت أنت/ي ومجموعتك مشرعين ، ما الذي كنتم سوف تعدلونه او تضف -/ج9

 لما هو موجود في التشريعات واالستراتيجيات المتعلقة بالفساد.
عمل مجموعته ، ويقوم باقي المشاركين مقرر عمل المجموعة بعرض  ميقو –/د 9

ا .بمساعدة المدرب في إدارة النقاش بالتعقيب عليه  
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 اليوم التدريبي الثالث

 

 ما هو التخطيط االستراتيجي :
 

  التخطيييط االسييتراتيجي هييو تطييوير المنظميية ميين الوضييع الحييالي إلييى مرحليية
مسييتقبلية ذات مسييتوى متقييدم عيين طريييق تطييوير واسييتغالل مييوارد المنظميية 

ميية والفييرص المتاحيية وتفييادي المعوقييات وفيمييا يخييدم مصييالحها وأهييدافها لخد
 المجتمع .

 

  التخطيط االستراتيجي هيو العمليية التيي تضيع المنظمية فيي بيئية تسياعدها عليى
 اتخاذ قرارات وخطوات عملية لتصبح قادرة على التنافس واالزدهار .

 

  التخطيييط االسييتراتيجي خطيية شيياملة تحييدد االتجيياه للمنظميية وتوزيييع المييوارد
 لتحقيق األهداف طويلة وقصيرة المدى.

 
يقها والتي يط االستراتيجي يساعد المنظمة على تحديد أهدافها والوسائل لتحقإذن التخط

 تخدم المجتمع . 
 

 عناصر التخطيط االستراتيجي :- 
 

 الرؤية. -

 الرسالة. -

 القيم التي تتضمنها اإلستراتيجية. -

 األهداف اإلستراتيجية ) األهداف بعيدة المدى(.-  

 األهداف التنفيذية. - 
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  -الرؤية :

نعبر فيه عن نظرتنا للمستقبل ، على ماذا سوف يكون الحال في المستقبل ، مع من سنعمل بيان 

 -، ويكون ذلك بطريقة ايجابية وملهمة بحيث تعطي حافزيه نحو العمل ،فالرؤية الجيدة إذن :

 تعطي صورة مستقبلية مرغوب فيها .

 *سهلة للقراءة والفهم . 

 * تلفت االنتباه .

 ة .  * تعطي حافزيه عالي

 -الرسالة:

هي الصياغة التي نضع فيها غرضنا المستقبلي ، بحيث نحدد ما هو نطاق العمل ، والرسالة 

تصف ما نقوم به ، ومع من سنعمل ، ولماذا نعمل وميزات عملنا إذن الرسالة يجب أن تتصف 

 -بما يلي :

 تحدد آليات العمل . -

 تحدد الفئة المستهدفة . -

 تحدد قيم العمل .   -

 -ف اإلستراتيجية :األهدا

هي الخطوط العريضة التي نسعى لتحقيقها ، وهي تصريح لما نسعى بلوغه خالل فترة زمنية 

 محددة بالخطة اإلستراتيجية .

 -األهداف التنفيذية :

 يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس ومؤقتة .  -

 مصاغة بشكل سلس ومفهوم . -

 قابلة للتنفيذ وواقعية.  -
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) وضع الخطة االستراتيجة اإلعالمية لمكافحة  :  تمرين 13المهمة #
 -الفساد ( :

إستراتيجية إعالمية لمكافحة  مسودة تقوم ذات المجموعات بمتابعة عملها لوضع –/أ 10

 المعومات التي حصلوا عليها عن التخطيط االستراتيجي.الفساد ، بعد 

رب بإعطاء يقوم مقرر عمل المجموعة بعرض عمل مجموعته ، ويساهم المد –/ب 10

 المالحظات المناسبة على مسودة اإلستراتيجية اإلعالمية.

  -العناصر األساسية الستراتيجيات مكافحة الفساد :

 -إدارة القطاع العام :

 الكفاءة أساس التعيين والترقية. -

 واقعية. أجور -

 حسن إدارة الموازنة. -

 أصالح النظام الضريبي والجمارك. -

 ترشيد القطاعات الخدمية . -

 مركزية مع المحاسبة.الال -

  -المسائلة السياسية :

 وجود منافسة سياسية فاعلة وأحزاب سياسية جديدة . -

 محاسبة المسولين في كافة القطاعات / من اين لك هذا ؟. -

 شفافية التمويل الحزبي. -

 -مشاركة المجتمع المدني :

 حق الوصول إلى المعلومات. -

 شرعية.عدم محاربة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ال -



 

 مصريين بال حدود 31

 

 

 جلسات علنية لمناقشة التشريعات. -

شراكة إعالمية واعتبار اإلعالم سلطة رابعة وبروز دور المؤسسات اإلعالمية  -

 غير الحكومية .

  -ضوابط مؤسسية على السلطة :

 سلطة قضائية فاعلة ومستقلة. -

 برلمان قوي قادر على مسائلة الحكومة واإلشراف على القضاء. -

 از شرطة مستقل تحت رقابة وإشراف فعال .مدعين عمين مستقلين وجه -

 قطاع خاص قادر على :

 إصالح السياسة االقتصادية. -

 إعادة التشكيل التنافسي لالحتكارات. -

 بروز دور النقابات العمالية والمهنية. -

 تشريعات واضحة لعمل الشركات . -

 تنظيم دخول السوق المحلي . -

 -يد ( ::  تمرين  ) ماهية وعناصر الحكم الرش11المهمة #
يطلب المدرب من المشاركين/ ت استخدام البطاقات الملونة الموجودة لديهم ويكتبوا   -/أ 11

 عليها ماذا يخطر ببالهم عندما يسمعوا كلمة الحكم الرشيد.

 يقوم المدرب بتسجيل كل ما يذكر المشاركون/ ت على الفليب شارت من عبارات . –/ب 11

قاش الجماعي حول العبارات التي تم تدوينها وكذلك الستماع يقوم المدرب بفتح باب الن –/ج 11

  هم حول مفهوم وعناصر الحكيم الرشيد.إلى رأي
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 -مفهوم الحكم الرشيد :

منظومة أو شكل الحكم الذي يعزز ويدافع عن حقوق اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات الشعوب 

الجتماعية ويجب أن تؤدي إلى تحقيق والتنوع في خياراتهم وحرياتهم االقتصادية والسياسية وا

 مصلحة الشعوب. 

 -ولقد عرفه البنك الدولي إنه :

الحكم الرشيد بأن التقاليد والمؤسسات التي من خاللها تتم ممارية السلطة في الدول من أجل 

 الصالح العام ، وهذا التعريف يشمل :

 اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم. .1

 ت على إدارة الموارد.قدرة الحكوما .2

 احترام المواطنين والدولة للمؤسسات االجتماعية واالقتصادية. .3

 -:2002تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية ولقد ورد في  

الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم 

السياسية ، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية و

 تمثيال كامال وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب.

 -ولقد عرفه مركز تنمية الدول النامية :

هي إدارة شؤون الدولة ، وتتكون من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها الموطنون فرادى أو 

 مخاوفهم والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهم . جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن

 -الحكم الرشيد ال بد أن يتضمن األمور اآلتية: 
 وجود قيادة مميزة ومرنة.• 
 وجود قوانين وأنظمة وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها وشفافة.• 
 . مشاركة مجتمعية فعالة من مؤسسات المجتمع المدني جميعها) أفراد وجماعات (• 

وبناء عليه فالحكم الرشيد هو: ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده، 
وتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي، ويشمل ذلك مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات 

 تشريعية وتنفيذية باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 

برنامج اإلنمائي، فالحكم الرشيد، هو: ممارسة السلطة السياسية أعمالها وحسب األمم المتحدة، ال
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ضمن معايير محددة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية موارد الدولة القصيرة والطويلة األمد، 
 وتوفير النزاهة والمساءلة، واحترام المصلحة العامة والمحافظة عليا.

 
 -:أهم وظائف الدولة إليجاد الحكم الرشيد

 دولة قانون ومؤسسات .• 
 وجود خطط تنمية إستراتيجية واضحة ومرنة.• 
 توفير عنصر المشاركة.• 
 سيادة وحكم القانون.• 
 الشفافية والمساءلة.• 
 العمل من أجل خدمة المجتمع.• 
 المساواة وتكافؤ الفرص.• 
 تحقيق حاجات المواطن.• 
 المحاسبة.• 

 أوجه الحكم الرشيد:
في الجوانب االقتصادية، ويتمثل في عمليات التخطيط، واالختيار والمفاضلة بين  الحكم الرشيد• 

البدائل ، واتخاذ القرار في القضايا التي من شأنها تطوير وتنويع النشاط االقتصادي للدولة ، بما 
 يحقق الرفاهية والحياة األفضل لإلنسان .

ة للدولة وعالقاتها الداخلية والخارجية الحكم الرشيد السياسي، ويتلخص في رسم السياسة العام• 
 بما يحقق االستقرار واألمن والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

الحكم الرشيد اإلداري، وهو القرار المتعلق بالجوانب التنفيذية لكل ما يتعلق بالحياة االقتصادية • 
 عليه.والسياسية والتنموية وحقوق اإلنسان وكرامته، وفق ما هو مرسوم ومتفق 

 كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد
تستطيع مؤسسات العمل المدني، وفي مختلف المجتمعات، أن تؤدي دور الحسم في الكثير من 
القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه، وهي بذلك إما أن تكون أداة تدعم 

ن أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم وتؤدي دور السلطة في تلك الدولة م
الرشيد، أو أن تلعب الدور العكسي، ذلك أن هذه المؤسسات يمكن أن تدعم السلطة في تعزيز 

 الحكم الرشيد من خالل النقاط التالية:
ات تنفيذ حمالت توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسس• 

المجتمع وأفراده، وذلك من خالل توفير المعلومات باالتجاهين، ومع ذوي العالقة، وبخاصة في 
 القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق اإلنسان وحرياته.
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دور اإلعالم في تدعيم خطط مكافحة الفساد عن :  تمرين  )18المهمة #
 -( : تقصائيةطريق وسائله وأهمها الصحافة االس

 يتم تقسيم المشاركين /ت إلى ثالث مجموعات من قبل المدرب . –/أ 12

نماذج لحالة واحدة بأسئلة مختلفة ( وشرح  3يقوم المدرب بتوزيع دراسة الحالة )  -/ب 12

المطلوب منها ، والغاية هي معرفة أهمية دور الصحافة االستقصائية في كشف الفساد وبالتالي 

ء عليه ، بأسلوب يسمح للمتدرب التفكير وخلق آفاق خاصة ووجه نظر شخصية التخطيط للقضا

 بالموضوع .

بإدارة الحوار والنقاش الجماعي عما تم  بعد انتهاء عمل المجموعات  سيقوم المدرب –/ج 12
  طرحة من أفكار وتغذية راجعة .

 

 1دراسة الحالة رقم 

 مايكل بيلتون بقلم
 صحيفة )صندي تايمز(

 
 يلتونمايكل ب

مع  "أسرار األساتذة"صحيفة )صندي تايمز(  هذه هي المقابلة األحدث في سلسلة مقابالت
 .محققين استقصائيين كبار

قعت عن مجزرة ماي الي التي و”كتابلقد استغرق العمل على فيلم تسجيلي، ومن ثم على 
 .، ثالث سنوات من حياتي عندما كنت في أوائل األربعينيات من عمري”خالل حرب فيتنام

ى العشرين للمجزرة التي حدثت في كانت أول مرة ذكر فيها أحد الزمالء الموضوع في الذكر
لقد تم قتل خمسمائة  .، في قرية صغيرة ال تبعد كثيراً عن كوانغ نجاي1968مارس،  /آذار 16

وقد كنت في  .مدني أعزل من قِّبل مجموعة من الجنود األميركيين كانوا في مهمة بحث وتدمير
 .1969الثانية والعشرين من عمري عندما تسربت األخبار في العام 

لقد كانت نقطة تحول واضحة في  .ولم تطل التداعيات الواليات المتحدة فقط، وإنما العالم بأسره
وقد عب رت أم أميركية ألحد الجنود عن ذلك بشكل رائع عندما قالت إنها أرسلت للجيش  .الحرب

 .األميركي فتى لطيفاً، وأرسلوا هم إلى الوطن قاتالً 

يحتاج األمر إلى فترة تمتد على األقل لبضعة عقود قبل أن بعد وقوع أحداث مهمة، غالباً ما 
يكون من الممكن رواية القصة الحقيقية، لذا، فإنه عندما تم التطرق إلى القصة على الغداء في 

لقد  .أحد األيام، كانت تلك إحدى اللحظات النادرة التي وقف فيها شعر الجزء الخلفي من رقبتي
ذين شاركوا في ذلك، إضافة إلى العثور على ناجين ال يزالون كان ذلك يعني تتبُّع أولئك ال

لقد توارى معظم الجنود الذين كانوا في ماي الي عن األنظار رغبة منهم في  .يعيشون في فيتنام
   .أن ال يُعثَر عليهم

http://www.icij.org/resources/secrets%20of%20the%20masters
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
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لقد كان معظم الناس يذكرون المحاكمة  .كان ال بد أوالً من أن نعرف ماهي ة القصة الحقيقية
بقتل ’ية لجندي شاب اسمه وليام كالي، العسكري الوحيد الذي أدين، في قضيته المتمثلةالعسكر

 ً وقد قضى بضعة أشهر فقط في السجن بعد أن استأنف ضد حكم  ‘.اثنين وعشرين إنساناً شرقيا
وأشار  .وتم تخفيض مدة السجن، ومن ثم حصل على إفراج مشروط .بالسجن مدى الحياة

في حين كان الرقم  "حادثة"شخص كانوا قد تعرضوا للقتل في  100محامي االدعاء إلى أن 
 .الحقيقي هو مجزرة ذُبح فيها أكثر من خمسمائة مدني

عة إلى حد كبير، انطوت على جرائم  وكانت هناك كذلك مجموعة من جرائم الحرب المرو 
ماي  وبينما كانت سري ة تشارلي منهمكة في القرى الصغيرة حول .اغتصاب وسادية جنسية

ل على بعد ميل ونصف  الي، كانت سري ة برافو تذبح تسعين شخصاً آخر من القرويين العزَّ
  .الميل في كو لوي

 ً لقد استغرق  .لم يكن هناك إنترنت، لذا فإن كل شيء، من حيث البحث، كان يتطلب مجهوداً شاقا
، وتسجيل التفاصيل من ا األمر شهوراً وشهوراً من البحث في وثائق المحكمة، وَجْمع األسماء

كانت  –الهامة التي من شأنها أن تتيح لنا، في نهاية المطاف، أن نقتفي أثر كل من كان متورطاً 
األسماء الكاملة والدقيقة، وتواريخ الميالد، وأرقام  –األمور األساسية غالباً بالغة األهمية 

األشخاص، وكان األمر ومن ثم كان يتعين علينا الذهاب لرؤية هؤالء  .الضمان االجتماعي
يتطلب كثيراً الذهاب إلى مدن مثل غلفبورت وجاكسون بوالية ميسيسيبي عدة مرات من أجل 

لقد تم حذف الكثير من األسماء في  .العثور على فرد بعينه كنا مهتمين بشدة بالتحدث إليه
 .عريفيةواستبدالها برموز َحرفية ت (لجنة بيرز)سجالت التحقيق الرسمي للجيش األميركي 

واليوم المادة كلها موجودة على اإلنترنت، ويمكن البحث فيها إلكترونياً، إذ يمكنك اآلن البحث 
كلها، والتي تتضمن النصوص الحرفية لألدلة، وذلك  31في وقت واحد في المجلدات الـ

 وفي أواخر ثمانينيات القرن العشرين كان األمر عبارة عن قضية .باستخدام كلمة بحث داللية
بحث في ما يقرب من سبعين صندوقاً من الوثائق، وتدوين مالحظات، هذا باإلضافة إلى مائة 

لقد احتجنا في البداية إلى فك الرموز لتحديد من يكون  .ألف صفحة من النصوص للجنة بيرز
وقد حصلنا على مساعدة من مكتب الشؤون العامة في البنتاغون، وال سيما من  .كل شخص

لقد  .الستشاري، ومن كبار الضباط المستنيرين الذين عرفوا قيمة ما كنا نفعلهدائرة القاضي ا
تتبعنا الملفات األصلية لمحققي الجيش في فورت هوالبيرد بالقرب من بالتيمور، وتم إعطاؤنا 

 .صالحية مطلقة للبحث في ما نشاء

في عمليات القتل عندئذ فقط تعرفنا ربما على خمسة وأربعين شخصاً كانوا قد تورطوا فعلياً 
وتم كشف عملية تستر ضخمة من قِّبل لجنة  .واالغتصاب واالعتداءات الجنسية في ماي الي

بيرز وصلت إلى أصحاب المناصب العليا في فرقة أميركال، ومع ذلك لم يحاكم سوى عدد قليل 
  .من الجنود، وكان كالي هو الوحيد الذي أدين

والقصص التي كان يجب  .وأفعال نبيلة في ذلك اليوم إال أنه كانت هنالك كذلك أعمال بطولية
كذلك اإلخبار بها كانت ألشخاص مثل هاري ستانلي الذي رفض تنفيذ أوامر بقتل الناس حتى 
عندما كان هناك مسدس موجه إلى رأسه من قِّبل كالي، ورجال مثل هيو تومسون االبن، الذي 

جل إنقاذ رجال كبار في السن ونساء وأطفال جازف بحياته وبحياة طاقم طائرته الهليكوبتر من أ
وقد قاموا بتحويل أسلحتهم اآللية باتجاه كالي  .كانوا على وشك أن يُقتلوا رمياً بالرصاص

ولكن من هو الذي أصبح  .ورجاله وهددوا بإطالق النار إذا لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائم القتل
لقد كان متوارياً عن  .س؟ هيو تومسونفيما بعد النذل بالنسبة لبعض األشخاص في الكونغر

األنظار في والية لويزيانا عندما عثرت عليه، على الرغم من أنه كان شجاعاً في فيتنام وإنساناً 
وألنني كنت قد دونت مالحظة بذلك في  –كالورز  –وكان له اسم أوسط  .جديراً باالحترام
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ه المسن ة، بواسطة سجالت رخص مكان ما، فقد نجحت في نهاية المطاف بتحديد مكان والدت
القيادة، واالتصال من عاصمة والية إلى عاصمة والية أخرى إلى أن عثرنا على واسطة 

لقد كان له اسم والده ذاته، والذي توفي قبل سبع سنوات، وقد عاش والداه في والية  .اتصال
ال يزالون مدرجين في دليل ولم تغي ر والدة هيو رقم هاتفها بعد وفاة والد هيو، لذا كانوا  .تكساس

وقامت بتمرير رقم هاتفي إليه، فاتصل بي، وبعد يومين كنا جالسين  .الهاتف تحت اسم والده
   .لقد أجهش بالبكاء .نتحدث إلى بعضنا البعض

كان قد أطلق الرصاص على صبي صغير، كان يعاني من  –فريد ويدمر  –هناك شخص آخر 
في غضون ثوان أنه قد ارتكب خطأ مروعاً، وال يزال  وعرف .إصابة خطيرة، لينهي مأساته

كنت أنتظر أن أتحدث عن هذا لمدة عشرين "وعندما اتصلت به ألول مرة، قال  .ذلك يؤرقه
وسافرت جواً إلى مكان إقامته، وجلسنا في الطابق السفلي في حجرة صغيرة لمدة ثماني  ".سنة

 .تحدث عن األمر، وال حتى إلى زوجته لم يكن قد سبق وأن .ساعات متواصلة، بدون انقطاع

مثل  –لقد تحدثنا إلى قتلة  .وكان هناك أيضاً أشخاص كثيرون آخرون رفضوا أن يشاركوا
شخصاً في ذلك اليوم، وسلخ فروة رؤوس  30 – 25فيرنادو سيمبسون الذي اعترف بقتل 

اً عن الوطن لقد تحطمت حياته بسبب لحظة من الجنون المطبق بعيد .أشخاص ونزع أحشائهم
وحاول االنتحار عدة مرات، وفي النهاية قتل نفسه بعد  .عندما كان في التاسعة عشرة من عمره

 .سنة من تصويرنا للمقابلة غير العادية معه

، الذي ال يزال يُطبَع بعد عشرين سنة، أربع ساعات في ماي الي وكانت النتيجة هي فيلم وكتاب
 .العسكرية في كافة أنحاء العالمويستخدَم في كثير من الدورات الدراسية الجامعية وفي الكليات 

وقد حاز الفيلم على جائزة إيمي في الواليات المتحدة، وعلى جائزة األكاديمية البريطانية في 
 .المملكة المتحدة

كان التأثير األهم هو جعل الشباب يركزون على حقائق الحرب والتفكير بها، فالكثير الكثير من 
إنها قنبلة موقوتة  –وهم يعانون من صدمة نفسية شديدة  الجنود يعودون من أفغانستان والعراق

   .ألنهم ال يستطيعون التكي ف مع الوضع نينتحر وبانتظار أن تنفجر، والكثيرون 

وعضو الطاقم اآلخر الري كولبيرن وسام الجندي  ومنحت الحكومة األميركية هيو تومسون
 .وتوفي هيو قبل بضع سنوات، ويبقى الري واحداً من أصدقائي المقربين .كتابناعقب نشر 

وهناك شيء واحد حققناه، وأنا أفتخر به كثيراً، وهو أننا جمعنا الشخصين معاً بعد فترة عشرين 
 ً  .الواحد عن اآلخر طوال تلك الفترة لقد كانا يبحثان .عاما

 

  -ومجموعة عملك بالنقاش حول الحالة : /يأنت /يقم

 

 ما هو المسار الذي قاد إلى الصحافة االستقصائية في المقام األول؟ -1

 ما هي األساليب والتقنيات واألدوات التي قدمت  المساعدة األفضل للصحفي استقصائي؟ -2

ئط الرقمية واإلنترنت )ال سيما عامل الفورية التي كيف أثرت األهمية المتزايدة للوسا -3
 يشدّدون عليها( على نوعية وممارسة الصحافة االستقصائية؟

 
 

 

http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
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 8دراسة الحالة رقم 

 

 مايكل بيلتون بقلم
 صحيفة )صندي تايمز(

 
 مايكل بيلتون

مع  "أسرار األساتذة"صحيفة )صندي تايمز(  هذه هي المقابلة األحدث في سلسلة مقابالت
 .محققين استقصائيين كبار

عن مجزرة ماي الي التي وقعت ”كتابى فيلم تسجيلي، ومن ثم على لقد استغرق العمل عل
 .، ثالث سنوات من حياتي عندما كنت في أوائل األربعينيات من عمري”خالل حرب فيتنام

كانت أول مرة ذكر فيها أحد الزمالء الموضوع في الذكرى العشرين للمجزرة التي حدثت في 
لقد تم قتل خمسمائة  .انغ نجاي، في قرية صغيرة ال تبعد كثيراً عن كو1968مارس،  /آذار 16

وقد كنت في  .مدني أعزل من قِّبل مجموعة من الجنود األميركيين كانوا في مهمة بحث وتدمير
 .1969الثانية والعشرين من عمري عندما تسربت األخبار في العام 

في  لقد كانت نقطة تحول واضحة .ولم تطل التداعيات الواليات المتحدة فقط، وإنما العالم بأسره
وقد عب رت أم أميركية ألحد الجنود عن ذلك بشكل رائع عندما قالت إنها أرسلت للجيش  .الحرب

 .األميركي فتى لطيفاً، وأرسلوا هم إلى الوطن قاتالً 

بعد وقوع أحداث مهمة، غالباً ما يحتاج األمر إلى فترة تمتد على األقل لبضعة عقود قبل أن 
قية، لذا، فإنه عندما تم التطرق إلى القصة على الغداء في يكون من الممكن رواية القصة الحقي

لقد  .أحد األيام، كانت تلك إحدى اللحظات النادرة التي وقف فيها شعر الجزء الخلفي من رقبتي
كان ذلك يعني تتبُّع أولئك الذين شاركوا في ذلك، إضافة إلى العثور على ناجين ال يزالون 

ظم الجنود الذين كانوا في ماي الي عن األنظار رغبة منهم في لقد توارى مع .يعيشون في فيتنام
   .أن ال يُعثَر عليهم

لقد كان معظم الناس يذكرون المحاكمة  .كان ال بد أوالً من أن نعرف ماهي ة القصة الحقيقية
بقتل ’العسكرية لجندي شاب اسمه وليام كالي، العسكري الوحيد الذي أدين، في قضيته المتمثلة

ً اثنين و وقد قضى بضعة أشهر فقط في السجن بعد أن استأنف ضد حكم  ‘.عشرين إنساناً شرقيا
وأشار  .وتم تخفيض مدة السجن، ومن ثم حصل على إفراج مشروط .بالسجن مدى الحياة

في حين كان الرقم  "حادثة"شخص كانوا قد تعرضوا للقتل في  100محامي االدعاء إلى أن 
 .كثر من خمسمائة مدنيالحقيقي هو مجزرة ذُبح فيها أ

عة إلى حد كبير، انطوت على جرائم  وكانت هناك كذلك مجموعة من جرائم الحرب المرو 
وبينما كانت سري ة تشارلي منهمكة في القرى الصغيرة حول ماي  .اغتصاب وسادية جنسية

ل على بعد ميل ونصف  الي، كانت سري ة برافو تذبح تسعين شخصاً آخر من القرويين العزَّ
  .لميل في كو لويا

 ً لقد استغرق  .لم يكن هناك إنترنت، لذا فإن كل شيء، من حيث البحث، كان يتطلب مجهوداً شاقا
من ا األمر شهوراً وشهوراً من البحث في وثائق المحكمة، وَجْمع األسماء، وتسجيل التفاصيل 

كانت  –ن كان متورطاً الهامة التي من شأنها أن تتيح لنا، في نهاية المطاف، أن نقتفي أثر كل م
األسماء الكاملة والدقيقة، وتواريخ الميالد، وأرقام  –األمور األساسية غالباً بالغة األهمية 

http://www.icij.org/resources/secrets%20of%20the%20masters
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
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ومن ثم كان يتعين علينا الذهاب لرؤية هؤالء األشخاص، وكان األمر  .الضمان االجتماعي
ة مرات من أجل يتطلب كثيراً الذهاب إلى مدن مثل غلفبورت وجاكسون بوالية ميسيسيبي عد

لقد تم حذف الكثير من األسماء في  .العثور على فرد بعينه كنا مهتمين بشدة بالتحدث إليه
 .واستبدالها برموز َحرفية تعريفية (لجنة بيرز)سجالت التحقيق الرسمي للجيش األميركي 

اآلن البحث واليوم المادة كلها موجودة على اإلنترنت، ويمكن البحث فيها إلكترونياً، إذ يمكنك 
كلها، والتي تتضمن النصوص الحرفية لألدلة، وذلك  31في وقت واحد في المجلدات الـ

وفي أواخر ثمانينيات القرن العشرين كان األمر عبارة عن قضية  .باستخدام كلمة بحث داللية
بحث في ما يقرب من سبعين صندوقاً من الوثائق، وتدوين مالحظات، هذا باإلضافة إلى مائة 

لقد احتجنا في البداية إلى فك الرموز لتحديد من يكون  .صفحة من النصوص للجنة بيرز ألف
وقد حصلنا على مساعدة من مكتب الشؤون العامة في البنتاغون، وال سيما من  .كل شخص

لقد  .دائرة القاضي االستشاري، ومن كبار الضباط المستنيرين الذين عرفوا قيمة ما كنا نفعله
األصلية لمحققي الجيش في فورت هوالبيرد بالقرب من بالتيمور، وتم إعطاؤنا  تتبعنا الملفات

 .صالحية مطلقة للبحث في ما نشاء

عندئذ فقط تعرفنا ربما على خمسة وأربعين شخصاً كانوا قد تورطوا فعلياً في عمليات القتل 
بل لجنة وتم كشف عملية تستر ضخمة من قِّ  .واالغتصاب واالعتداءات الجنسية في ماي الي

بيرز وصلت إلى أصحاب المناصب العليا في فرقة أميركال، ومع ذلك لم يحاكم سوى عدد قليل 
  .من الجنود، وكان كالي هو الوحيد الذي أدين

والقصص التي كان يجب  .إال أنه كانت هنالك كذلك أعمال بطولية وأفعال نبيلة في ذلك اليوم
ستانلي الذي رفض تنفيذ أوامر بقتل الناس حتى كذلك اإلخبار بها كانت ألشخاص مثل هاري 

عندما كان هناك مسدس موجه إلى رأسه من قِّبل كالي، ورجال مثل هيو تومسون االبن، الذي 
جازف بحياته وبحياة طاقم طائرته الهليكوبتر من أجل إنقاذ رجال كبار في السن ونساء وأطفال 

موا بتحويل أسلحتهم اآللية باتجاه كالي وقد قا .كانوا على وشك أن يُقتلوا رمياً بالرصاص
ولكن من هو الذي أصبح  .ورجاله وهددوا بإطالق النار إذا لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائم القتل

لقد كان متوارياً عن  .فيما بعد النذل بالنسبة لبعض األشخاص في الكونغرس؟ هيو تومسون
م من أنه كان شجاعاً في فيتنام وإنساناً األنظار في والية لويزيانا عندما عثرت عليه، على الرغ

وألنني كنت قد دونت مالحظة بذلك في  –كالورز  –وكان له اسم أوسط  .جديراً باالحترام
مكان ما، فقد نجحت في نهاية المطاف بتحديد مكان والدته المسن ة، بواسطة سجالت رخص 

أن عثرنا على واسطة القيادة، واالتصال من عاصمة والية إلى عاصمة والية أخرى إلى 
لقد كان له اسم والده ذاته، والذي توفي قبل سبع سنوات، وقد عاش والداه في والية  .اتصال
ولم تغي ر والدة هيو رقم هاتفها بعد وفاة والد هيو، لذا كانوا ال يزالون مدرجين في دليل  .تكساس

وبعد يومين كنا جالسين وقامت بتمرير رقم هاتفي إليه، فاتصل بي،  .الهاتف تحت اسم والده
   .لقد أجهش بالبكاء .نتحدث إلى بعضنا البعض

كان قد أطلق الرصاص على صبي صغير، كان يعاني من  –فريد ويدمر  –هناك شخص آخر 
وعرف في غضون ثوان أنه قد ارتكب خطأ مروعاً، وال يزال  .إصابة خطيرة، لينهي مأساته

كنت أنتظر أن أتحدث عن هذا لمدة عشرين "ال وعندما اتصلت به ألول مرة، ق .ذلك يؤرقه
وسافرت جواً إلى مكان إقامته، وجلسنا في الطابق السفلي في حجرة صغيرة لمدة ثماني  ".سنة

 .لم يكن قد سبق وأن تحدث عن األمر، وال حتى إلى زوجته .ساعات متواصلة، بدون انقطاع

مثل  –لقد تحدثنا إلى قتلة  .وكان هناك أيضاً أشخاص كثيرون آخرون رفضوا أن يشاركوا
شخصاً في ذلك اليوم، وسلخ فروة رؤوس  30 – 25فيرنادو سيمبسون الذي اعترف بقتل 

لقد تحطمت حياته بسبب لحظة من الجنون المطبق بعيداً عن الوطن  .أشخاص ونزع أحشائهم
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ل نفسه بعد وحاول االنتحار عدة مرات، وفي النهاية قت .عندما كان في التاسعة عشرة من عمره
 .سنة من تصويرنا للمقابلة غير العادية معه

، الذي ال يزال يُطبَع بعد عشرين سنة، أربع ساعات في ماي الي وكانت النتيجة هي فيلم وكتاب
 .ويستخدَم في كثير من الدورات الدراسية الجامعية وفي الكليات العسكرية في كافة أنحاء العالم

جائزة األكاديمية البريطانية في  وقد حاز الفيلم على جائزة إيمي في الواليات المتحدة، وعلى
 .المملكة المتحدة

كان التأثير األهم هو جعل الشباب يركزون على حقائق الحرب والتفكير بها، فالكثير الكثير من 
إنها قنبلة موقوتة  –الجنود يعودون من أفغانستان والعراق وهم يعانون من صدمة نفسية شديدة 

   .ون ألنهم ال يستطيعون التكي ف مع الوضعبانتظار أن تنفجر، والكثيرون ينتحر 

وعضو الطاقم اآلخر الري كولبيرن وسام الجندي  ومنحت الحكومة األميركية هيو تومسون
 .ي هيو قبل بضع سنوات، ويبقى الري واحداً من أصدقائي المقربينوتوف .كتابناعقب نشر 

وهناك شيء واحد حققناه، وأنا أفتخر به كثيراً، وهو أننا جمعنا الشخصين معاً بعد فترة عشرين 
 ً  .لقد كانا يبحثان الواحد عن اآلخر طوال تلك الفترة .عاما

  -ومجموعة عملك بالنقاش حول الحالة : /يأنت /يقم

استخدام الكثير من األساليب القائمة على أساس قاعدة البيانات في التغطية  هل تم -1
 االستقصائية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي أنواع البيانات التي تستخدم وكيف؟

تحدث الكاتب عن نهجه المتبع في القصص اإلخبارية. هل يوجد أي شيء غير عادي  -8
 . ر فيها مواضيعه؟ بشأن الطريقة التي يجري فيها بحثه أو يختا

 

 

 8دراسة الحالة رقم 

 مايكل بيلتون بقلم
 صحيفة )صندي تايمز(

 
 مايكل بيلتون

مع  "أسرار األساتذة"صحيفة )صندي تايمز(  هذه هي المقابلة األحدث في سلسلة مقابالت
 .محققين استقصائيين كبار

عن مجزرة ماي الي التي وقعت ”كتابلقد استغرق العمل على فيلم تسجيلي، ومن ثم على 
 .كنت في أوائل األربعينيات من عمري ، ثالث سنوات من حياتي عندما”خالل حرب فيتنام

كانت أول مرة ذكر فيها أحد الزمالء الموضوع في الذكرى العشرين للمجزرة التي حدثت في 
لقد تم قتل خمسمائة  .، في قرية صغيرة ال تبعد كثيراً عن كوانغ نجاي1968مارس،  /آذار 16

وقد كنت في  .همة بحث وتدميرمدني أعزل من قِّبل مجموعة من الجنود األميركيين كانوا في م
 .1969الثانية والعشرين من عمري عندما تسربت األخبار في العام 

لقد كانت نقطة تحول واضحة في  .ولم تطل التداعيات الواليات المتحدة فقط، وإنما العالم بأسره
جيش وقد عب رت أم أميركية ألحد الجنود عن ذلك بشكل رائع عندما قالت إنها أرسلت لل .الحرب

 .األميركي فتى لطيفاً، وأرسلوا هم إلى الوطن قاتالً 

http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.icij.org/resources/secrets%20of%20the%20masters
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
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بعد وقوع أحداث مهمة، غالباً ما يحتاج األمر إلى فترة تمتد على األقل لبضعة عقود قبل أن 
يكون من الممكن رواية القصة الحقيقية، لذا، فإنه عندما تم التطرق إلى القصة على الغداء في 

لقد  .ظات النادرة التي وقف فيها شعر الجزء الخلفي من رقبتيأحد األيام، كانت تلك إحدى اللح
كان ذلك يعني تتبُّع أولئك الذين شاركوا في ذلك، إضافة إلى العثور على ناجين ال يزالون 

لقد توارى معظم الجنود الذين كانوا في ماي الي عن األنظار رغبة منهم في  .يعيشون في فيتنام
   .أن ال يُعثَر عليهم

لقد كان معظم الناس يذكرون المحاكمة  .بد أوالً من أن نعرف ماهي ة القصة الحقيقية كان ال
بقتل ’العسكرية لجندي شاب اسمه وليام كالي، العسكري الوحيد الذي أدين، في قضيته المتمثلة

 ً وقد قضى بضعة أشهر فقط في السجن بعد أن استأنف ضد حكم  ‘.اثنين وعشرين إنساناً شرقيا
وأشار  .وتم تخفيض مدة السجن، ومن ثم حصل على إفراج مشروط .الحياة بالسجن مدى

في حين كان الرقم  "حادثة"شخص كانوا قد تعرضوا للقتل في  100محامي االدعاء إلى أن 
 .الحقيقي هو مجزرة ذُبح فيها أكثر من خمسمائة مدني

عة إلى حد كبير، انطو ت على جرائم وكانت هناك كذلك مجموعة من جرائم الحرب المرو 
وبينما كانت سري ة تشارلي منهمكة في القرى الصغيرة حول ماي  .اغتصاب وسادية جنسية

ل على بعد ميل ونصف  الي، كانت سري ة برافو تذبح تسعين شخصاً آخر من القرويين العزَّ
  .الميل في كو لوي

ً لم يكن هناك إنترنت، لذا فإن كل شيء، من حيث البحث، كان يتطلب مجهوداً  لقد استغرق  .شاقا
من ا األمر شهوراً وشهوراً من البحث في وثائق المحكمة، وَجْمع األسماء، وتسجيل التفاصيل 

كانت  –الهامة التي من شأنها أن تتيح لنا، في نهاية المطاف، أن نقتفي أثر كل من كان متورطاً 
وتواريخ الميالد، وأرقام  األسماء الكاملة والدقيقة، –األمور األساسية غالباً بالغة األهمية 

ومن ثم كان يتعين علينا الذهاب لرؤية هؤالء األشخاص، وكان األمر  .الضمان االجتماعي
يتطلب كثيراً الذهاب إلى مدن مثل غلفبورت وجاكسون بوالية ميسيسيبي عدة مرات من أجل 

األسماء في  لقد تم حذف الكثير من .العثور على فرد بعينه كنا مهتمين بشدة بالتحدث إليه
 .واستبدالها برموز َحرفية تعريفية (لجنة بيرز)سجالت التحقيق الرسمي للجيش األميركي 

واليوم المادة كلها موجودة على اإلنترنت، ويمكن البحث فيها إلكترونياً، إذ يمكنك اآلن البحث 
ك كلها، والتي تتضمن النصوص الحرفية لألدلة، وذل 31في وقت واحد في المجلدات الـ

وفي أواخر ثمانينيات القرن العشرين كان األمر عبارة عن قضية  .باستخدام كلمة بحث داللية
بحث في ما يقرب من سبعين صندوقاً من الوثائق، وتدوين مالحظات، هذا باإلضافة إلى مائة 

لقد احتجنا في البداية إلى فك الرموز لتحديد من يكون  .ألف صفحة من النصوص للجنة بيرز
وقد حصلنا على مساعدة من مكتب الشؤون العامة في البنتاغون، وال سيما من  .كل شخص

لقد  .دائرة القاضي االستشاري، ومن كبار الضباط المستنيرين الذين عرفوا قيمة ما كنا نفعله
تتبعنا الملفات األصلية لمحققي الجيش في فورت هوالبيرد بالقرب من بالتيمور، وتم إعطاؤنا 

 .لبحث في ما نشاءصالحية مطلقة ل

عندئذ فقط تعرفنا ربما على خمسة وأربعين شخصاً كانوا قد تورطوا فعلياً في عمليات القتل 
وتم كشف عملية تستر ضخمة من قِّبل لجنة  .واالغتصاب واالعتداءات الجنسية في ماي الي

قليل  بيرز وصلت إلى أصحاب المناصب العليا في فرقة أميركال، ومع ذلك لم يحاكم سوى عدد
  .من الجنود، وكان كالي هو الوحيد الذي أدين

والقصص التي كان يجب  .إال أنه كانت هنالك كذلك أعمال بطولية وأفعال نبيلة في ذلك اليوم
كذلك اإلخبار بها كانت ألشخاص مثل هاري ستانلي الذي رفض تنفيذ أوامر بقتل الناس حتى 

كالي، ورجال مثل هيو تومسون االبن، الذي عندما كان هناك مسدس موجه إلى رأسه من قِّبل 
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جازف بحياته وبحياة طاقم طائرته الهليكوبتر من أجل إنقاذ رجال كبار في السن ونساء وأطفال 
وقد قاموا بتحويل أسلحتهم اآللية باتجاه كالي  .كانوا على وشك أن يُقتلوا رمياً بالرصاص

ولكن من هو الذي أصبح  .تكاب جرائم القتلورجاله وهددوا بإطالق النار إذا لم يتوقفوا عن ار
لقد كان متوارياً عن  .فيما بعد النذل بالنسبة لبعض األشخاص في الكونغرس؟ هيو تومسون

األنظار في والية لويزيانا عندما عثرت عليه، على الرغم من أنه كان شجاعاً في فيتنام وإنساناً 
وألنني كنت قد دونت مالحظة بذلك في  –كالورز  –وكان له اسم أوسط  .جديراً باالحترام

مكان ما، فقد نجحت في نهاية المطاف بتحديد مكان والدته المسن ة، بواسطة سجالت رخص 
القيادة، واالتصال من عاصمة والية إلى عاصمة والية أخرى إلى أن عثرنا على واسطة 

ش والداه في والية لقد كان له اسم والده ذاته، والذي توفي قبل سبع سنوات، وقد عا .اتصال
ولم تغي ر والدة هيو رقم هاتفها بعد وفاة والد هيو، لذا كانوا ال يزالون مدرجين في دليل  .تكساس

وقامت بتمرير رقم هاتفي إليه، فاتصل بي، وبعد يومين كنا جالسين  .الهاتف تحت اسم والده
   .لقد أجهش بالبكاء .نتحدث إلى بعضنا البعض

كان قد أطلق الرصاص على صبي صغير، كان يعاني من  –ويدمر فريد  –هناك شخص آخر 
وعرف في غضون ثوان أنه قد ارتكب خطأ مروعاً، وال يزال  .إصابة خطيرة، لينهي مأساته

كنت أنتظر أن أتحدث عن هذا لمدة عشرين "وعندما اتصلت به ألول مرة، قال  .ذلك يؤرقه
الطابق السفلي في حجرة صغيرة لمدة ثماني  وسافرت جواً إلى مكان إقامته، وجلسنا في ".سنة

 .لم يكن قد سبق وأن تحدث عن األمر، وال حتى إلى زوجته .ساعات متواصلة، بدون انقطاع

مثل  –لقد تحدثنا إلى قتلة  .وكان هناك أيضاً أشخاص كثيرون آخرون رفضوا أن يشاركوا
م، وسلخ فروة رؤوس شخصاً في ذلك اليو 30 – 25فيرنادو سيمبسون الذي اعترف بقتل 

لقد تحطمت حياته بسبب لحظة من الجنون المطبق بعيداً عن الوطن  .أشخاص ونزع أحشائهم
وحاول االنتحار عدة مرات، وفي النهاية قتل نفسه بعد  .عندما كان في التاسعة عشرة من عمره

 .سنة من تصويرنا للمقابلة غير العادية معه

يزال يُطبَع بعد عشرين سنة، ، الذي ال أربع ساعات في ماي الي وكانت النتيجة هي فيلم وكتاب
 .ويستخدَم في كثير من الدورات الدراسية الجامعية وفي الكليات العسكرية في كافة أنحاء العالم
وقد حاز الفيلم على جائزة إيمي في الواليات المتحدة، وعلى جائزة األكاديمية البريطانية في 

 .المملكة المتحدة

ون على حقائق الحرب والتفكير بها، فالكثير الكثير من كان التأثير األهم هو جعل الشباب يركز
إنها قنبلة موقوتة  –الجنود يعودون من أفغانستان والعراق وهم يعانون من صدمة نفسية شديدة 

   .بانتظار أن تنفجر، والكثيرون ينتحر ون ألنهم ال يستطيعون التكي ف مع الوضع

قم اآلخر الري كولبيرن وسام الجندي وعضو الطا ومنحت الحكومة األميركية هيو تومسون
 .وتوفي هيو قبل بضع سنوات، ويبقى الري واحداً من أصدقائي المقربين .كتابناعقب نشر 

نا أفتخر به كثيراً، وهو أننا جمعنا الشخصين معاً بعد فترة عشرين وهناك شيء واحد حققناه، وأ
 ً  .لقد كانا يبحثان الواحد عن اآلخر طوال تلك الفترة .عاما

 

 -ومجموعتك بالحوار حول : /يأنت /يقم

ما هي العناصر الرئيسية التي تجعل قصة استقصائية "تنجح" فعال ؟ ما الذي يجب أن  -1
 ن ال تغفله؟تتضمنه، وما الذي يجب أ

 ؟ما هو التهديد الوحيد األكبر الذي يواجه التغطية االستقصائية -2
 

http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
http://www.amazon.com/gp/product/0140177094?ie=UTF8&creativeASIN=0140177094&linkCode=xm2&tag=i061b-20
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 االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

 الفصل األول

 أحكام عامة

  

 

 1  بيان األغراض 1مــــادة 

 2  المصطلحات المستخدمة ألغراض هذه االتفاقية 2مــــادة 

 3  اق االنطباقنط 3مــــادة 

 4  صون السيادة 4مــــادة 

بيان األغراض 1مــــادة   

ة هيأغراض هذه االتفاقي :  

  .أ( ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع)

( ذلك في مجال  ب( ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في

  .استرداد الموجودات

( ن العمومية والممتلكات العموميةج( تعزيز النـزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة للشؤو .  

 

المصطلحات المستخدمة ألغراض هذه االتفاقية 2مــــادة   

  :"أ( يقصــد بتعبير "موظف عمومــي)

لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم  أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا '1'

  غير مدفوع األجر، بصــرف النظر عن أقدميه ذلك الشخص؛ منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع األجر أم

منشأة عمومية، أو يقدم خدمة  أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو '2'

للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي  عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي

كالصلة لدى تل   الدولة الطرف؛ 

الطرف. بيد أنه ألغراض بعض  أي شخص آخر معّرف بأنه "موظف عمومي" في القانون الداخلي للدولة '3'

 هذه االتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من

ف الوارد في القانون الداخلي للدولةعمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعري يؤدي وظيفة الطرف وحسب ما  

  .هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف

 تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى ب( يُقصد بتعبير "موظف عمومي أجنبي" أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو)

الح ة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصوأي شخص يمارس وظيف بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛

  .أو منشأة عمومية جهاز عمومي

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_1_.D8.A8.D9.8A.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D8.B6
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_2_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.B7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D8.AA.D8.AE.D8.AF.D9.85.D8.A9_.D9.84.D8.A3.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D8.B6_.D9.87.D8.B0.D9.87_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.AA.D9.81.D8.A7.D9.82.D9.8A.D8.A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_3_.D9.86.D8.B7.D8.A7.D9.82_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.86.D8.B7.D8.A8.D8.A7.D9.82
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_4_.D8.B5.D9.88.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AF.D8.A9
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( هذا  ج( يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من

  .القبيل بأن يتصرف نيابة عنها

ادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، م د( يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت)

قوالمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود ح ملموسة أم غير ملموسة،   .فيها 

( ر مباشر، من ه( يقصد بتعبير "العائدات اإلجرامية" أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غي

  .ارتكاب جرم

( ( يقصد بتعبير "التجميد" أو "الحجز" فرض حظر مؤقت على إحالةو أو  الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها 

السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة  نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو

  .أخرى

( أمر صادر عن ، الحرمان الدائم من الممتلكات بز( يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل التجريد حيثما انطبق

  .محكمة أو سلطة مختصة أخرى

( تعريف ح( يقصد بتعبير "الجرم األصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب ال

من هذه االتفاقية 23الوارد في المادة  .  

( أو ط( يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر  

ية سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هو أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من

  .الضالعين في ارتكابه األشخاص

نطاق االنطباق 3مــــادة   

عنه تنطبق هذه االتفاقية، وفقا ألحكامها، على منع الفساد والتحري -1 ومالحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز  

  .المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية وإرجاع العائدات المتأتية من األفعال

المبّينة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأمالك  ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم -2

  .خالفا لذلك الدولة، باستثناء ما تنص عليه

صون السيادة 4ة مــــاد  

مبدأي تساوي الدول في السيادة  تؤدي الدول األطراف التزاماتها بمقتضى هذه االتفاقية على نحو يتسق مع -1

  .الشؤون الداخلية للدول األخرى وسالمة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في

بممارسة الوالية القضائية وأداء  دولة أخرى ليس في هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم -2

  .بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى قانونها الداخلي الوظائف التي يناط أداؤها حصرا
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 الفصل الثاني

  التدابير الوقائية

 1  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 5مـــادة 

 2  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 6مـــادة 

 3  القطاع العام 7مـــادة 

 4  مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 8مـــادة 

 5  المشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية 9مــــادة 

 6  إبالغ الناس 11مــادة 

 7  التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 11مـــادة 

 8  القطاع الخاص 12مـــادة 

 9  مشاركة المجتمع 13مـــادة 

 11  تدابير منع غسل األموال 14مـــادة 

 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 5مـــادة 

وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة  تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، بوضع -1

 إدارة الشؤون والممتلكات العموميةوتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن  لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع

  .والنـزاهة والشفافية والمساءلة

  .تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد -2

والتدابير اإلدارية ذات الصلة، بغية تقرير  تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية -3

  .ومكافحته ادمدى كفايتها لمنع الفس

واإلقليمية ذات الصلة، حسب االقتضاء ووفقا  تتعاون الدول األطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية -4

يشمل ذلك  القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن للمبادئ األساسية لنظامها

  .الفساد الدولية الرامية إلى منعالتعاون المشاركة في البرامج والمشاريع 

 هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 6مـــادة 

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء، تتولى  -1

  :منع الفساد، بوسائل مثل

االتفاقية، واإلشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند  من هذه 5أ( تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة )

  االقتضاء؛

  .ب( زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها)

 1الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة  تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، بمنح -2

فعالة  تقاللية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من االضطالع بوظائفها بصورةاالس من هذه المادة ما يلزم من

مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد  وبمنأى عن أي تأثير ال مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد

  .لالضطالع بوظائفهم يحتاج إليه هؤالء الموظفون من تدريب

السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد  العام لألمم المتحدة باسم وعنوان تقوم كل دولة طرف بإبالغ األمين -3

  .وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد الدول األطراف األخرى على وضع

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_5_.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.B3.D8.A7.D8.AA_.D9.88.D9.85.D9.85.D8.A7.D8.B1.D8.B3.D8.A7.D8.AA_.D9.85.D9.83.D8.A7.D9.81.D8.AD.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.81.D8.B3.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.88.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_6_.D9.87.D9.8A.D8.A6.D8.A9_.D8.A3.D9.88_.D9.87.D9.8A.D8.A6.D8.A7.D8.AA_.D9.85.D9.83.D8.A7.D9.81.D8.AD.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.81.D8.B3.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.88.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_7_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B7.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_8_.D9.85.D8.AF.D9.88.D9.86.D8.A7.D8.AA_.D9.82.D9.88.D8.A7.D8.B9.D8.AF_.D8.B3.D9.84.D9.88.D9.83_.D9.84.D9.84.D9.85.D9.88.D8.B8.D9.81.D9.8A.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.85.D9.88.D9.85.D9.8A.D9.8A.D9.86
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B4.D8.AA.D8.B1.D9.8A.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.85.D9.88.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.A5.D8.AF.D8.A7.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.85.D9.88.D8.A7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.85.D9.88.D9.85.D9.8A.D8.A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_10_.D8.A5.D8.A8.D9.84.D8.A7.D8.BA_.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.A7.D8.B3
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_11_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AF.D8.A7.D8.A8.D9.8A.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AA.D8.B9.D9.84.D9.82.D8.A9_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.87.D8.A7.D8.B2_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B6.D8.A7.D8.A6.D9.8A_.D9.88.D8.A3.D8.AC.D9.87.D8.B2.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.8A.D8.A7.D8.A8.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85.D8.A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_12_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B7.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B5
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_13_.D9.85.D8.B4.D8.A7.D8.B1.D9.83.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.AA.D9.85.D8.B9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%28un%29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.80.D9.80.D9.80.D8.A7.D8.AF.D8.A9_14_.D8.AA.D8.AF.D8.A7.D8.A8.D9.8A.D8.B1_.D9.85.D9.86.D8.B9_.D8.BA.D8.B3.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.85.D9.88.D8.A7.D9.84
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 القطاع العام 7مـــادة 

القانوني، إلى اعتماد وترسيخ  تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها -1

وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند االقتضاء،  دعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين،وت

  :واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها واستخدامهم

ل على ب( تشتم) الجدارة واالنصاف واألهلية؛ أ( تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل)

التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة  إجراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية

ج( تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، ) االقتضاء؛ وضمان تناوبهم على المناصب عند

ى وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين د( تشجع عل) النمو االقتصادي للدولة الطرف المعنية؛ مع مراعاة مستوى

التدريب  بمتطلبات األداء الصحيح والمشّرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم أولئك الموظفين من الوفاء

وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه  المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد المالزمة ألداء

  .المجاالت التي تنطبق عليها ر سلوكية فيالبرامج إلى مدونات أو معايي

بما يتوافق مع أهداف هذه االتفاقية  تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، -2

  .الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها

المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه االتفاقية  لة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية واإلداريةتنظر كل دو -3

المناصب  لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات النتخاب شاغلي ووفقا للمبادئ األساسية

  .العمومية وفي تمويل األحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال

ل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية تسعى ك -4

  .وتمنع تضارب المصالح

 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 8مـــادة 

ولية النـزاهة واألمانة والمسؤ من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز -1

  .األساسية لنظامها القانوني بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ

المؤسسية والقانونية، مدونات  على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها -2

  .والمشّرف والسليم للوظائف العمومية أو معايير سلوكية من أجل األداء الصحيح

األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها  هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى ألغراض تنفيذ أحكام -3

 ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات اإلقليمية واألقاليمية والمتعددة األطراف، القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات

المؤرخ  51/59قرار الجمعية العامة  ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق

  .1996كانون األول/ ديسمبر  12

في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام  تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، -4

 اء أداءالمعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه األفعال أثن الموظفين العموميين بإبالغ السلطات

  .وظائفهم

الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم  تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها -5

المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي  الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات

كموظفين  تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهموموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد  واستثمارات

  .عموميين

الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد  تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها -6

  .يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة الموظفين العموميين الذين
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 تريات العمومية وإدارة األموال العموميةالمش 9مــــادة 

الالزمة إلنشاء نظم اشتراء مناسبة  تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، بالخطوات -1

الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها  تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير

  :مناسبة، أمورا، منها وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية الفساد. في منع

المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى  أ( توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود االشتراء، بما في ذلك)

زيعا عاما، مما يتيح الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، تو المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات

ب( القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط ) العروض المحتملين وقتا كافيا إلعداد عروضهم وتقديمها؛ لمقدمي

ج( استخدام معايير موضوعية ) وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛ المشاركة، بما في ذلك معايير االختيار

 العمومية، تيسيرا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد أو بالمشتريات ومقررة مسبقا التخاذ القرارات المتعلقة

ضمانا لوجود سبل قانونية  د( إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن،) اإلجراءات؛

ير، عند ه( اتخاذ تداب) اإلجراءات الموضوعة عمال بهذه الفقرة؛ للتظلّم واالنتصاف في حال عدم إتباع القواعد أو

المسئولين عن المشتريات، مثل اإلعالن عن أي مصلحة في مشتريات  االقتضاء، لتنظيم األمور المتعلقة بالعاملين

  .وإجراءات الفرز، واالحتياجات التدريبية عمومية معينة،

المساءلة في تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية و تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، -2

  :هذه التدابير ما يلي إدارة األموال العمومية. وتشمل

ج( نظاما يتضمن ) ب( اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات في حينها؛) أ( إجراءات العتماد الميزانية الوطنية؛)

للمراقبة د( نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر و) معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛

  .ه( اتخاذ تدابير تصحيحية، عند االقتضاء، في حال عدم االمتثال لالشتراطات المقررة في هذه الفقرة) الداخلية؛

للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة  تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا -3

واإليرادات  و البيانات المالية أو المستندات األخرى ذات الصلة بالنفقاتالسجالت أ على سالمة دفاتر المحاسبة أو

  .العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات

  إبالغ الناس 11مــادة 

ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من  تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة

 العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ ي إدارتهاتدابير لتعزيز الشفافية ف

  :القرارات فيها، عند االقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي

االقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم  أ( اعتماد إجراءات أو لوائح تمّكن عامة الناس من الحصول، عند)

اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة  ة واشتغالها وعملياتإدارتها العمومي

  مع ايالء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ الناس،

ب( تبسيط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ )

  ت؛القرارا

  .ج( نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية)

 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 11مـــادة 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ  نظرا ألهمية استقاللية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، -1

 باستقاللية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء ية لنظامها القانوني ودون مساساألساس

  .القضائي الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز
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من هذه المادة داخل جهاز  1عمال بالفقرة  يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة -2

باستقاللية  التي ال يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع النيابة العامة في الدول األطراف

  .مماثلة الستقالليته

 القطاع الخاص 12مـــادة 

القطاع الخاص في الفساد، لمنع ضلوع  تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، تدابير -1

الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أو  ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة

  .جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم االمتثال لهذه التدابير إدارية أو

  :ييجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يل -2

ب( العمل على وضع معايير ) ذات الصلة؛ أ( تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص)

ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من  وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص

 تها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنعوجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشط أجل قيام المنشآت التجارية

المنشآت التجارية وفي العالقات  تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين

 ج( تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند) التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛

د( منع إساءة ) الشركات؛ الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة االقتضاء بشأن هوية

في ذلك اإلجراءات المتعلقة باإلعانات والرخص  استخدام اإلجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما

د، حسب االقتضاء ه( منع تضارب المصالح بفرض قيو) لألنشطة التجارية؛ التي تمنحها السلطات العمومية

 ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين ولفترة زمنية معقولة، على

األنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة  العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك

و( ضمان أن تكون لدى ) و أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛العموميون أ بالوظائف التي توالها أولئك الموظفون

االعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد  منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين

الالزمة  وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية على منع أفعال الفساد

  .إلجراءات مراجعة حسابات وتصديق مالئمةخاضعة 

لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك  بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا -3

باألفعال  البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام الدفاتر والسجالت، والكشف عن

مة وفقا لهذهالتالية ب   :االتفاقية غرض ارتكاب أي من األفعال المجرَّ

 ب( إجراء معامالت دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛) أ( إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛)

 ه( استخدام مستندات) د( قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛) ج( تسجيل نفقات وهمية؛)

  .و( اإلتالف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون) زائفة؛

الضريبـي، ألن الرشاوى هي من  على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء -4

مة وفقا للمادتين  سائر النفقات المتكبدة من هذه االتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء،  16و 15أركان األفعال المجرَّ

  .تعزيز السلوك الفاسد في

 مشاركة المجتمع 13مـــادة 

األساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع  تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ -1

ية ومنظمات المجتمع العام، مثل المجتمع األهلي والمنظمات غير الحكوم أفراد وجماعات ال ينتمون إلى القطاع

يتعلق بوجود الفساد وأسبابه  على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، والذكاء وعي الناس فيما المحلي،

  :المشاركة بتدابير مثل وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه

ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على  ب( فيها؛ أ( تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس)

توعية عامة تشمل  ج( القيام بأنشطة إعالمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج) المعلومات؛
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 د( احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها) المناهج المدرسية والجامعية؛

القيود على ما ينص عليه  ع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذهونشرها وتعميمها. ويجوز إخضا

  :القانون وما هو ضروري

  لمراعاة حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ '1'

  .لحماية األمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم '2'

بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار  الناسعلى كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف  -2

 لهم، حسب االقتضاء، سبل االتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون إليها في هذه االتفاقية، وأن توفر

  .االتفاقية بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشّكل فعال مجّرما وفقا لهذه

 موالتدابير منع غسل األ 14مـــادة 

  :على كل دولة طرف -1

والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في  أ( أن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على المصارف)

كل ما  االعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة األموال أو ذلك الشخصيات الطبيعية أو

األموال، ضمن نطاق اختصاصها،  ى الهيئات األخرى المعّرضة بوجه خاص لغسللـه قيمة، وعند االقتضاء عل

ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد  من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل األموال،

  المشبوهة؛ والمالكين المنتفعين، عند االقتضاء، وحفظ السجالت واإلبالغ عن المعامالت هوية الزبائن

السلطات اإلدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ  من هذه االتفاقية، قدرة 46ب( أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة )

 لمكافحة غسل األموال، )بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون القانون وسائر السلطات المكرسة

ضمن نطاق الشروط التي  دين الوطني والدوليالداخلي بذلك(، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعي

إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني  يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في

  المتعلقة بعمليات غسل األموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛ لجمع وتحليل المعلومات

حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات  تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد تنظر الدول األطراف في تنفيذ -2

تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال  الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات

رية والمؤسسات التجا بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام األفراد المشروع

  .القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود باإلبالغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك

إللزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية  تنظر الدول األطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق -3

  :بتحويل األموال بما يلي

 كترونية لألموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن الُمصدر؛أ( تضمين استمارات اإلحالة االل)

ج( فرض فحص دقيق على إحاالت األموال التي ال ) ب( االحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛)

  .تحتوي على معلومات كاملة عن الُمصدر

ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه  المادة، لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه -4

 بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات اإلقليمية واألقاليمية االتفاقية، يجدر بالدول األطراف أن تسترشد

  .والمتعددة األطراف ضد غسل األموال

يمي والثنائي بين السلطات ودون اإلقل تسعى الدول األطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي واإلقليمي -5

  .الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل األموال القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة

 



 

 مصريين بال حدود 49

 

 

 ثالثالفصل ال

 التجريم

 1  رشوة الموظفين العموميين الوطنيين 15مـــادة 

 2  رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 16مــــادة 

 3  اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي 17مــــادة 

 4  المتاجرة بالنفوذ 18مـــادة 

 5  إساءة استغالل الوظائف 19مــــادة 

 6  اإلثراء غير المشروع 21مـــــادة 

 7  الرشوة في القطاع الخاص 21مــــادة 

 8  اختالس الممتلكات في القطاع الخاص 22مـــادة 

 9  غسل العائدات اإلجرامية 23مــــادة 

 11  اإلخفــــاء 24مـــادة 

 11  إعاقة سير العدالة 25مـــادة 

 12  يةمسؤولية الشخصيات االعتبار 26مــــادة 

 13  المشاركة والشروع 27مــــادة 

 14  العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي 28مـــادة 

 15  ـادمالتقـــ 29مـــادة 

 16  المالحقة والمقاضاة والجزاءات 31مـــادة 

 17  التجميد والحجز والمصادرة 31مـــادة 

 18  حماية الشهود والخبراء والضحايا 32مــــادة 

 19  حماية المبلّغين 33مـــادة 

 21  عواقب أفعال الفساد 34مـــادة 

 21  التعويض عن الضرر 35مــــادة 

 22  لسلطات المتخصصةا 36مـــادة 

 23  التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 37مـــادة 

 24  التعاون بين السلطات الوطنية 38مــــادة 

 25  التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 39مــــادة 

 26  السرية المصرفية 41مــــادة 

 27 السجل الجنائي 41ة مــــاد 

 28  الوالية القضائية 42مــــادة 

  رشوة الموظفين العموميين الوطنيين 15مـــادة 

  :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء  عرضها عليه أو منحه إياها، أ( وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو)

آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما  لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان

  واجباته الرسمية؛ لدى أداء

ة، سواء لصالح الموظف غير مستحق ب( التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة)

ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء  نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم

  .واجباته الرسمية
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 مصريين بال حدود 51

 

 

  رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 16مــــادة 

القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي  ريعية وتدابير أخرى لتجريمتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تش -1

غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير  أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية

أو يمتنع عن  لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما مباشر، سواء

منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى  بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول علىالقيام 

  .بتصريف األعمال التجارية الدولية أو االحتفاظ بها فيما يتعلق

وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي  تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية -2

عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير  موظف في مؤسسة دولية عمومية أجنبي أو

بفعل ما أو  سواء لصالح الموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف مستحقــة،

  .يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية

  لكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومياختالس الممت 17مــــادة 

قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم

تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو  هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختالس أو

  .أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر أي أشياءخصوصية أو 

 المتاجرة بالنفوذ 18مـــادة 

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما 

  :ترتكب عمدا

عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر  مستحقة أو عرضهاأ( وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير )

أو الشخص على استغالل نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف  أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي

على  سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحّرض األصلي الحصول من إدارة أو

  ص آخر؛ذلك الفعل أو لصالح أي شخ

بالتماس أو قبول أي مزية غير  ب( قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر،)

ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو  مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل

  .غير مستحقة إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية المفترض بهدف الحصول من

 إساءة استغالل الوظائف 19مــــادة 

لكي تجّرم تعمد موظف عمومي  تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى

قيامه بفعل ما، لدى االضطالع بوظائفه، بغرض الحصول  إساءة استغالل وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم

  .لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين قةعلى مزية غير مستح

 اإلثراء غير المشروع 21مـــــادة 

في اعتماد ما قد يلزم من تدابير  تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ األساسية لنظامها القانوني،

مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة ال عمومي إثراًء غيـر  تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعّمد موظف

  .تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع يستطيع
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 الرشوة في القطاع الخاص 21مــــادة 

لتجريم األفعال التالية، عندما  تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى

  :مالية أو تجارية طة اقتصادية أوترتكب عمدا أثناء مزاولة أنش

صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها  أ( وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي)

مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم  عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير

  م بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته؛ما أو يمتنع عن القيا ذلك الشخص بفعل

صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير  ب( التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي)

الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما،  مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح

  .بواجباته مما يشكل إخالال

  اختالس الممتلكات في القطاع الخاص 22مـــادة 

لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا  تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى

أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختالس أي ممتلكات أو  للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة،

  .أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه أو أموال

 غسل العائدات اإلجرامية 23مــــادة 

يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى  تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما قد -1

  :عمدا لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب

إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات  ' إبدال الممتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأنها عائدات1('أ)

  لفعلته؛ شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية غير المشروع أو مساعدة أي

أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها  ها أو مكانهاإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدر '2'

  العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛ أو الحقوق المتعلقة بها، مع

  :ب( ورهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني)

  إجرامية؛اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استالمها، بأنها عائدات  '1'

أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه  المشاركة في ارتكاب أي فعل مجّرم وفقا لهذه المادة، أو التعاون '2'

  .وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه والمساعدة والتشجيع على ذلك

  :من هذه المادة 1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2

  من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم األصلية؛ 1الفقرة أ( تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق )

ب( تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم األصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من األفعال المجّرمة وفقا لهذه )

  االتفاقية؛

ية القضائية للدولة المرتكبة داخل الوال ج( ألغراض الفقرة الفرعية )ب( أعاله، تشمل الجرائم األصلية الجرائم)

 الجرائم المرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال تمثل جرائم أصلية الطرف المعنية وخارجها. غير أن

للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه  إال إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعال إجراميا بمقتضى القانون الداخلي
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 الداخلي للدولة الطرف التي تُنِفّذ أو تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب القانونأن يعتبر فعال إجراميا بمقتضى 

  هناك؛

الـُمْنفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات  د( تزّود كل دولة طرف األمين العام لألمم المتحدة بنسخ من قوانينها)

  أو بوصف لها؛ تُدخل على تلك القوانين الحقا

ال تسري على األشخاص الذين ارتكبوا الجرم  من هذه المادة 1أن الجرائم المبيّنة في الفقرة ه( يجوز النص على )

  .األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك األصلي، إذا كانت المبادئ

 اإلخفــــاء 24مـــادة 

ا قد يلزم من تدابير تشريعية اعتماد م من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف في 23دون مساس بأحكام المادة 

ارتكاب أي من األفعال المّجرمة وفقا لهذه االتفاقية دون المشاركة في  وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب

على علم بأن تلك الممتلكات  الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني تلك

  .االتفاقية المجّرمة وفقا لهذهمتأتية من أي من األفعال 

 إعاقة سير العدالة 25مـــادة 

  :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

لتحريض على غير مستحقة أو عرضها أو منحها ل أ( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية)

وفقا  اإلدالء بالشهادة أو تقديم األدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجّرمة اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل في

  لهذه االتفاقية؛

أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون  ب( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة)

 أفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق يتعلق بارتكاب مهامه الرسمية فيما

  .العموميين الدول األطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين

 مسؤولية الشخصيات االعتبارية 26مــــادة 

لتقرير مسؤولية الشخصيات  مبادئها القانونية،تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع  -1

  .لهذه االتفاقية االعتبارية عن المشاركة في األفعال المجّرمة وفقا

رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات االعتبارية جنائية أو مدنية أو  -2

  .إدارية

  .نائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائمال تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الج -3

التي تلقى عليها المسؤولية وفقا  تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية -4

  .فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية

 لشروعالمشاركة وا 27مــــادة 

تجّرم، وفقا لقانونها الداخلي،  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي -1

  .محرض مثال، في فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقية المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو

ر أخرى لكي تجّرم، وفقا لقانونها وتدابي يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية -2

  .مجّرم وفقا لهذه االتفاقية الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل
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لكي تجّرم، وفقا لقانونها الداخلي، اإلعداد  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى -3

  .االتفاقية الرتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه

 نية والغرض كأركان للفعل اإلجراميالعلم وال 28مـــادة 

أو النية أو الغرض بصفته ركنا  يمكن االستدالل من المالبسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم

  .لفعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقية

 التقــــادم 29مـــادة 

طويلة تبدأ فيها اإلجراءات القضائية  تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند االقتضاء، ، فترة تقادم

م وفقا لهذه الجاني  االتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفالت بشأن أي فعل مجرَّ

  .المزعوم من يد العدالة

 المالحقة والمقاضاة والجزاءات 31مـــادة 

  .تفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرمتجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجّرم وفقا لهذه اال -1

قد يلزم من تدابير إلرساء أو إبقاء توازن  تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما -2

 م،قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيا مناسب بين أي حصانات أو امتيازات

  .وفقا لهذه االتفاقية عند الضرورة، بعمليات تحقيق ومالحقة ومقاضاة فعالة في األفعال المجّرمة

يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق  تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية -3

 جل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذمجّرمة وفقا لهذه االتفاقية، من أ بمالحقة األشخاص الرتكابهم أفعاال

  .الردع عن ارتكابها القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة

تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع  في حالة األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف -4

الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات اإلفراج إلى  ب لحقوقإيالء االعتبار الواج

  .الالحقة المحاكمة أو االستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في اإلجراءات الجنائية حين

 في إمكانية اإلفراج المبّكر أو المشروط تأخذ كل دولة طرف بعين االعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر -5

  .الجرائم عن األشخاص المدانين بارتكاب تلك

القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة  تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ األساسية لنظامها -6

 الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية أو وقفه عن المختصة، عند االقتضاء، تنحية

  .مع مراعاة مبدأ افتراض البراءةالعمل أو نقله، 

المبادئ األساسية لنظامها القانوني،  تنظر كل دولة طرف، حينما تسّوغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع -7

قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها  في اتخاذ إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر

  :يلي ين بارتكاب أفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية، للقيام بمااألشخاص المدان الداخلي، عن

  أ( تولي منصب عمومي؛)

  .ب( تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة)

  .من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صالحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين 1ال تمس الفقرة  -8
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األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية  التفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيفليس في هذه ا -9

المبادئ القانونية األخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا  وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو

  .لذلك القانون االداخلي للدولة الطرف، وبوجوب المالحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفق للقانون

تسعى الدول األطراف إلى تشجيع إعادة إدماج األشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية  -10

  .في مجتمعاتهم

 التجميد والحجز والمصادرة 31مـــادة 

ن تدابير تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم م -1

  :للتمكين من مصادرة

  أ( العائدات اإلجرامية المتأتية من أفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛)

ب( الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي استُخدمت أو كانت معدّة لالستخدام في ارتكاب أفعال )

  .االتفاقيةمجّرمة وفقا لهذه 

من هذه  1األشياء المشار إليها في الفقرة  تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من -2

  .أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده

ية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة تشريع تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير -3

  .من هذه المادة 2و 1المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين  السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو

بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك  إذا ُحّولت هذه العائدات اإلجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت -4

  .المشار إليها في هذه المادة لتدابيرالممتلكات، بدال من العائدات، ل

مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات  إذا ُخلطت هذه العائدات اإلجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر -5

للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو  للمصادرة في حدود القيمة المقدّرة

  .حجزها

وبنفس القدر الساريين على العائدات  ر المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحوتُخضع أيضا للتدابي -6

 المتأتية من هذه العائدات اإلجرامية، أو من الممتلكات التي ُحّولت تلك اإلجرامية، اإليرادات أو المنافع األخرى

  .داتالعائ العائدات إليها أو بُدّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك

ل كل دولة 55ألغراض هذه المادة والمادة  -7 طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة  من هذه االتفاقية، تخِوّ

المالية أو التجارية أو بحجزها. وال يجوز للدولة الطرف أن  األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت المصرفية أو

  .ألحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية ترفض االمتثال

المصدر المشروع لهذه العائدات اإلجرامية  يجوز للدول األطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبّين -8

 الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك اإللزام يتوافق مع المبادئ األساسية لقانونها المزعومة أو للممتلكات األخرى

  .رىالداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخ

  .ال يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية -9

التدابير التي تشير إليها متوافقين مع  ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ -10

  .وخاضعين لتلك األحكام أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف
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 الشهود والخبراء والضحايا حماية 32مــــادة 

حدود إمكانياتها، لتوفير حماية  تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن -1

 بشهادة تتعلق بأفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية وكذلك ألقاربهم وسائر فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون

  .عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل األشخاص الوثيقي الصلة بهم

من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك  1يجوز أن تشمل التدابير المتوّخاة في الفقرة  -2

  :حقه في محاكمة حسب األصول

زم والممكن عمليا، بتغيير مثال، بالقدر الال أ( إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية ألولئك األشخاص، كالقيام)

قيود  االقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض أماكن إقامتهم والسماح، عند

  على إفشائها؛

بأقوالهم على نحو يكفل سالمة أولئك األشخاص،  ب( توفير قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا)

الوسائل  بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غيرها من باإلدالء كالسماح مثال

  .المالئمة

بشأن تغيير أماكن إقامة األشخاص المشار  تنظر الدول األطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى -3

  .من هذه المادة 1إليهم في الفقرة 

  .أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا تسري أحكام هذه المادة -4

وشواغل الضحايا وأخذها بعين االعتبار في  تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء -5

  .الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو ال يمس بحقوق الدفاع المراحل المناسبة من اإلجراءات

 حماية المبلّغين 33مـــادة 

مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة  كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابيرتنظر 

وألسباب وجيهة، بإبالغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال  ال مسّوغ لها ألي شخص يقوم، بحسن نيّة

  .لهذه االتفاقية مجّرمة وفقا

  عواقب أفعال الفساد 34مـــادة 

نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ  ع إيالء االعتبار الواجب لما اكتسبته األطراف الثالثة من حقوق بحسنم

 تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول األطراف أن تعتبر الفساد األساسية لقانونها الداخلي، تدابير

أو غير ذلك من الصكوك المماثلة  و فسخ عقد أو سحب امتيازعامال ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية إللغاء أ

  .أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر

 التعويض عن الضرر 35مــــادة 

لضمان حق الكيانات أو األشخاص الذين  تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي،

قضائية ضد المسئولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول  دعوى أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع

  .على تعويض

 السلطات المتخصصة 36مـــادة 

من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات  تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم

نون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو الفساد من خالل إنفاذ القا متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة
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للدولة الطرف، لكي يستطيعوا  األشخاص ما يلزم من االستقاللية، وفقا للمبادئ األساسية للنظام القانوني هؤالء

لـه. وينبغي تزويد هؤالء األشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو  أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير ال مسوغ

  .التدريب والموارد المالية ألداء مهامهم من الهيئات بما يلزم

 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 37مـــادة 

شاركوا في ارتكاب فعل مجّرم وفقا  تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو -1

اإلثبات، وعلى توفير مساعدة إلى السلطات المختصة ألغراض التحقيق و لهذه االتفاقية على تقديم معلومات مفيدة

  .واسترداد تلك العائدات محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة فعلية

تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا  تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحاالت المناسبة، إمكانية -2

  .بشأن فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقية في عمليات التحقيق أو المالحقة

وفقا للمبادئ األساسية لقانونها  تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من المالحقة القضائية، -3

  .عمليات التحقيق أو المالحقة بشأن فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقية الداخلي، ألي شخص يقدم عونا كبيرا في

من هذه االتفاقية، مع مراعاة ما  32شخاص على النحو المنصوص عليه في المادة تجري حماية أولئك األ -4

  .يقتضيه اختالف الحال

الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون  من هذه المادة، 1عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة  -5

 ن المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أوطرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفي كبير إلى السلطات المختصة لدولة

و  2بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين  ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف األخرى

  .من هذه المادة 3

  التعاون بين السلطات الوطنية 38مــــادة 

التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك  يلزم من تدابير لتشجيعتتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد 

المسؤولة عن التحقيق في األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها، من  موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها

  :ويجوز أن يشمل ذلك التعاون .جانب آخر

لالعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من األفعال  يهةأ( المبادرة بإبالغ السلطات األخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وج)

  من هذه االتفاقية ؛ أو 23و 21و 15المجّرمة وفقا للمواد 

  .ب( تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات األخيرة، بناء على طلبها)

 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 39مــــادة 

لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية  ها الداخلي، ما قد يلزم من تدابيرتتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانون -1

 القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل باألمور المتعلقة المعنية بالتحقيق والمالحقة وكيانات

  .بارتكاب أفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية

يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها  من األشخاص الذين تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم -2

  .بالتحقيق والمالحقة عن ارتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقية على إبالغ السلطات الوطنية المعنية

 السرية المصرفية 41مــــادة 

ذه االتفاقية، وجود آليات مجّرمة وفقا له تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال

  .لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية مناسبة في نظامها القانوني الداخلي
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  السجل الجنائي 41مــــادة 

أخرى لكي يؤخذ بعين االعتبار، حسبما  يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير

إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية  اسبا من شروط وأغراض، أي حكمتراه من

  .المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقية استخدام تلك

 الوالية القضائية 42مــــادة 

ما جرمته من أفعال وفقا لهذه  ضائيةتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لواليتها الق -1

  :االتفاقية في الحالتين التاليتين

ب( عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك ) أ( عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو)

  .الدولة الطرف أو طائرة مسّجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم

تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها  من هذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن 4بأحكام المادة  رهنا -2

  :القضائية في الحاالت التالية

ب( عندما يَرتكب الجرم أحد مواطني تلك ) أ( عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو)

ج( عندما يكون الجرم واحدا ) يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛ أو الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية

من هذه االتفاقية ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب  23المادة  ' من2)ب( ' 1من األفعال المجّرمة وفقا للفقرة 

د( عندما ) ل إقليمها؛ أوداخ من هذه االتفاقية 23'من المادة 1' أو )ب( '2' أو '1)أ( ' 1وفقا للفقــرة  فعل مجّرم

  .يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف

يلزم من تدابير إلخضاع األفعال المجّرمة  من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد 44ألغراض المادة  -3

مجرد ل القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها وال تقوم بتسليمه وفقا لهذه االتفاقية لواليتها

  .كونه أحد مواطنيها

األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية  يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير إلخضاع -4

  .المزعوم موجودا في إقليمها وال تقوم بتسليمه لواليتها القضائية عندما يكون الجاني

أو علمت  من هذه المادة، 2أو  1الفقرة  ائية بمقتضىإذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس واليتها القض -5

تجري تحقيقا أو مالحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته،  بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى

بهدف تنسيق ما  السلطات المعنية في تلك الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، وجب على

  .تتخذه من إجراءات

دون ممارسة أي والية جنائية تؤكد الدولة  دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، ال تحول هذه االتفاقية -6

  .الداخلي الطرف سريانها وفقا لقانونها
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 الفصل الرابع

 التعاون الدولي

 

 فهرست

 1  التعاون الدولي 43مـــادة 

 2  تسليم المجرمين 44مـــادة 

 3  نقل األشخاص المحكوم عليهم 45مــــادة 

 4 المساعدة القانونية المتبادلة 46ــــادة م 

 5  نقل اإلجراءات الجنائية 47مـــادة 

 6  التعاون في مجال إنفاذ القانون 48مــــادة 

 7  التحقيقات المشتركة 49مـــــادة 

 8  أساليب التحري الخاصة 51مـــــادة 

 التعاون الدولي 43مـــادة 

من هذه االتفاقية. وتنظر الدول  51إلى  44لدول األطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد تتعاون ا -1

األطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات 

 واإلجراءات الخاصة بالمسائل المدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد. 

ي مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف ف -2

النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه 

ستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي ت

 السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعال إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين. 

 تسليم المجرمين 44مـــادة 

لب التسليم تنطبق هذه المادة على األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع ط -1

موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا 

 للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 

الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على من هذه المادة، يجوز للدولة  1على الرغم من أحكام الفقرة  -2

طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية والتي ال يعاقب عليها بموجب قانونها 

 الداخلي. 

إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة  -3

ضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجّرمة وفقا لهذه ويكون بع

 االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم. 

للتسليم في أي معاهدة  يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة -4

لتسليم المجرمين قائمة بين الدول األطراف. وتتعهد الدول األطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم 

الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. وال يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر 

 ذه االتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه االتفاقية أساسا للتسليم. أيا من األفعال المجّرمة وفقا له
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إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال  -5

م تنطبق ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جر

 عليه هذه المادة. 

 على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:  -6

)أ( أن تبلّغ األمين العام لألمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو 

ي للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف االنضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه االتفاقية األساس القانون

 في هذه االتفاقية؛ 

)ب( وأن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية بغية 

 تنفيذ هذه المادة، إذا كانت ال تعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. 

على الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه  -7

 المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 

يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم  -8

الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم واألسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية  السارية، بما في ذلك

 الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 

تسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من  -9

 رم تنطبق عليه هذه المادة. متطلبات إثباتيه فيما يخص أي جُ 

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على  -11

طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير 

 اءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملّحة. مناسبة أخرى لضمان حضوره إجر

إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق  -11

التي تطلب التسليم، عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف 

بإحالة القضية دون إبطاء ال مسّوغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد المالحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ 

ذات اإلجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. 

 في الجوانب اإلجرائية واإلثباتيه، ضمانا لفعالية تلك المالحقة.  وتتعاون الدول األطراف المعنية، خصوصا

عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إال بشرط أن يعاد ذلك  -12

سليم ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو اإلجراءات التي ُطلب ت

الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى 

من  11ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بااللتزام المبيّن في الفقرة 

 هذه المادة. 

رض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني إذا ُرفض طلب تسليم مقدَّم لغ -13

الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا 

ة لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروض

 بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها. 

تُكفل ألي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة  -14

منصفة في كل مراحل اإلجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون 

 الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها. 
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ال يجوز تفسير أي حكم في هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية  -15

الطلب أسباب وجيهة العتقاد أن الطلب قدّم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو 

نسيته أو أصله اإلثني أو آرائه السياسية، أو أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب ج

 من هذه األسباب. 

 ال يجوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.  -16

الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي  قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية -17

 تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة الدعائها. 

تسعى الدول األطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز  -18

 فاعليته. 

 حكوم عليهمنقل األشخاص الم 45مــــادة 

يجوز للدول األطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل األشخاص الذين 

يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، الرتكابهم أفعاال مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية، 

 دة عقوبتهم هناك. إلى إقليمها لكي يكمل أولئك األشخاص م

 المساعدة القانونية المتبادلة 46مــــادة 

تقِدّم الدول األطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات  -1

 والمالحقات واإلجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه االتفاقية. 

ية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها تقدَّم المساعدة القانون -2

واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي 

 في الدولة الطرف الطالبة.  من هذه االتفاقية، 26يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 

 يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقا لهذه المادة ألي من األغراض التالية:  -3

)أ( الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛ )ب( تبليغ المستندات القضائية؛ )ج( تنفيذ عمليات التفتيش والحجز 

)ه( تقديم المعلومات والمواد واألدلة وتقييمات الخبراء؛ )و( تقديم أصول والتجميد؛ )د( فحص األشياء والمواقع؛ 

المستندات والسجالت ذات الصلة، بما فيها السجالت الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجالت الشركات أو 

ات أو األشياء المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛ )ز( تحديد العائدات اإلجرامية أو الممتلكات أو األدو

األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض إثباتيه؛ )ح( تيسير مثول األشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ط( 

أي نوع آخر من المساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ )ي( استبانه عائدات 

قية وتجميدها واقتفاء أثرها؛ )ك( استرداد الموجودات، وفقا الجريمة وفقا ألحكام الفصل الخامس من هذه االتفا

 ألحكام الفصل الخامس من هذه االتفاقية. 

يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن  -4

خرى، حيثما تعتقد أن هذه ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أ

المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات واإلجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي 

 إلى تقديم الدولة الطرف األخرى طلبا بمقتضى هذه االتفاقية. 

ن تحريات وإجراءات جنائية في من هذه المادة دون مساس بما يجري م 4تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة  -5

الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات 

أن تمتثل ألي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا ال 

تلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم يمنع الدولة الطرف الم
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الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف 

بق، وجب على الدولة الطرف المرِسلة، إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مس

 المتلقية إبــالغ الدولة الطرف المرسلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء. 

ال يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بااللتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة األطراف،  -6

 تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة. 

من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول األطراف  29إلى  9ق الفقرات تُطب -7

المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول األطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا 

 29إلى  9لم تتفق الدول األطراف على تطبيق الفقرات القبيل، وجب تطبيق األحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما 

ع الدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسّهل التعاون.   من هذه المادة بدال منها. وتُشجَّ

ال يجوز للدول األطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية  -8

  المصرفية.

)أ( على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدّم بمقتضى هذه المادة دون توافر  -9

 ؛ 1ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين االعتبار أغراض هذه االتفاقية حسبما بُينت في المادة 

فاء ازدواجية التجريم. بيد أنه )ب( يجوز للدول األطراف أن ترفض تقديم المساعدة عمال بهذه المادة بحجة انت

يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم األساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي 

ال تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون 

 اون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه االتفاقية؛ ما يُلتمس من التع

)ج( يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة 

 أوسع عمال بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم. 

ه في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبت -11

ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو مالحقات 

 أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه االتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان: 

ية وعن علم؛ )ب( اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه )أ( موافقة ذلك الشخص بحرّ 

 هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط. 

 من هذه المادة:  11ألغراض الفقرة  -11

)أ( تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد االحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة 

الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ )ب( على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن 

تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي 

)ج( ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن  نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛

تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم ألجل إرجاع ذلك الشخص؛ )د( تُحتسب المدة التي 

يقضيها الشخص المنقول قيد االحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة 

 لتي نقل منها. الطرف ا

من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز  11و 11ال يجوز أن ياُلَحق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين  -12

أو يُعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو 

 ولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها. حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الد

تُسّمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصالحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة  -13

طقة خاصة أو إقليم وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف من
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خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في 

تلك المنطقة أو ذلك اإلقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. 

ع تلك السلطة المعنية على وحيثما تقوم السلطة المركزي ة بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تَُشِجّ

تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبالغ األمين العام لألمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا 

ولها أو إقرارها أو االنضمام إليها. الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قب

وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسالت تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول 

األطراف. وال يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسالت إليها عبر 

أما في الحاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة القنوات الدبلوماسية، 

 الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك. 

تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجال مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف  -14

تلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبالغ األمين العام لألمم متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح ل

المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه 

تان الطرفان على االتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها. أما في الحاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدول

 ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور. 

 يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  -15

)أ( هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )ب( موضوع وطبيعة التحقيق أو المالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به 

تي تتولى التحقيق أو المالحقة أو اإلجراء القضائي؛ )ج( ملخصا للوقائع ذات الطلب، واسم ووظائف السلطة ال

الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛ )د( وصفا للمساعدة 

ومكانه  الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛ )ه( هوية أي شخص معني

 وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛ )و( الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابير. 

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا  -16

 لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسّهل ذلك التنفيذ. 

الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا لإلجراءات المحددة في الطلب،  ينفَّذ -17

 حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 

لطات عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام الس -18

القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ األساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة 

الطرف األولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة األخرى، بعقد جلسة االستماع عن طريق االئتمار بواسطة 

في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا 

للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن 

 تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 

ي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، ال يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو األدلة الت -19

أو أن تستخدمها في تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة 

من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها 

مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية  معلومات أو أدلة

الطلب قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما ُطلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة 

غ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلّ 

 اإلفشاء دون إبطاء. 

يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سّرية الطلب  -21

ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، 

 يها إبالغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة. وجب عل
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 يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحاالت التالية:  -21

)أ( إذا لم يُقدّم الطلب وفقا ألحكام هذه المادة؛ )ب( إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس 

ا العام أو مصالحها األساسية األخرى؛ )ج( إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف بسيادتها أو أمنها أو نظامه

متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ اإلجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا 

تتعارض مع النظام  لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية في إطار واليتها القضائية؛ )د( إذا كانت تلبية الطلب

 القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. 

ال يجوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصال بأمور  -22

 مالية. 

 ادلة. يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتب -23

تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى  -24

أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز 

حصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة لل

الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على 

 ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم

الدولة الطرف الطالبة بإبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة 

 الملتمسة. 

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو  -25

 مالحقات أو إجراءات قضائية جارية. 

من هذه المادة،  25من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة  21رفض أي طلب بمقتضى الفقرة قبل  -26

تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في امكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه 

اعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المس

 االمتثال لتلك الشروط. 

من هذه المادة، ال يجوز مالحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو  12دون مساس بتطبيق الفقرة  -27

شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على 

اعدة في تحريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء المس

آخر يقيّد حريته الشخصية في ذلك اإلقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة 

هد أو الخبير أو الشخص اآلخر بمحض الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعّرض هذا متى بقي الشا

اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خالل مدة خمسة عشر يوما 

متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد الزما 

 ية، أو متى عاد إلى ذلك اإلقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. للسلطات القضائ

 تتحّمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان. -28

 نقل اإلجراءات الجنائية 47مـــادة 

جرّرم وفقرا لهرذه االتفاقيرة إلرى بعضرها م تنظرر الردول األطرراف فري إمكانيرة نقرل إجرراءات المالحقرة المتعلقرة بفعرل

الحرراالت الترري يعتبررر فيهررا ذلررك النقررل فرري صررالح حسررن سررير العدالررة،  الرربعض، بهرردف تركيررز تلررك المالحقررة، فرري

  .يتعلق األمر بعدة واليات قضائية وخصوصا عندما
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 التعاون في مجال إنفاذ القانون 48مــــادة 

القانونيرة واإلداريرة الداخليرة، كري تعرزز  نا وثيقا، بمرا يتوافرق مرع نظمهراتتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاو -1

 مكافحة الجرائم المشرمولة بهرذه االتفاقيرة. وتتخرذ الردول األطرراف، علرى وجره فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل

  :الخصوص، تدابير فعالة ألجل

وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجرل  معنية،أ( تعزيز قنوات االتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها ال)

 وسريعة عن كل جوانب الجررائم المشرمولة بهرذه االتفاقيرة، بمرا فيهرا صرالتها تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة

ب( التعراون مرع الردول األطرراف ) باألنشرطة اإلجراميرة األخررى، إذا رأت الردول األطرراف المعنيرة ذلرك مناسربا؛

هوية األشخاص المشتبه فري  '1' :االتفاقية، على إجراء تحريات بشأن ما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذهاألخرى، في

حركة العائردات  '2' وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص المعنيين اآلخرين؛ ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم

ة الممتلكرات أو المعردات أو األدوات األخررى حركر '3' اإلجرامية أو الممتلكات المتأتية مرن ارتكراب تلرك الجررائم؛

ج( القيام، عند االقتضاء، بتوفير األصرناف أو الكميرات ) استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛ المستخدمة أو المراد

د( تبرادل المعلومررات، عنرد االقتضرراء، مرع الرردول األطررراف ) ألغررراض التحليرل أو التحقيررق؛ الالزمرة مررن المرواد

ذلرك اسرتخدام  وطرائق معينة تُستخدم في ارتكراب الجررائم المشرمولة بهرذه االتفاقيرة، بمرا فري سائلاألخرى بشأن و

ه( تسهيل التنسيق الفعرال ) وسائل إخفاء األنشطة؛ هويّات زائفة أو وثائق مّزورة أو محّورة أو زائفة أو غيرها من

غيرهم من الخبراء، بما في ذلرك تعيرين ضرباط تبادل العاملين و بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع

و( تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخرذ ) بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول األطراف المعنية؛ اتصال، رهنا

  .االقتضاء، لغرض الكشف المبّكر عن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب

إبررام اتفاقرات أو ترتيبرات ثنائيرة أو متعرددة  وضع هذه االتفاقية موضع النفراذ، تنظرر الردول األطرراف فريبغية  -2

فري  بين أجهزتهرا المعنيرة بإنفراذ القرانون، وفري تعرديل تلرك االتفاقرات أو الترتيبرات األطراف بشأن التعاون المباشر

ترتيبرات مرن هررذا القبيرل، جراز للرردول  تفاقرات أوحرال وجودهرا. وإذا لرم تكررن هنراك برين الردول األطررراف المعنيرة ا

األساس للتعراون المتبرادل فري مجرال إنفراذ القرانون بشرأن الجررائم المشرمولة  األطراف أن تعتبر هذه االتفاقية بمثابة

 االتفاقات أو الترتيبات، بمرا فيهرا االتفاقية. وتستفيد الدول األطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من بهذه

  .التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون المنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز

التصردي للجررائم المشرمولة بهرذه االتفاقيرة،  تسعى الدول األطراف إلى التعاون، ضرمن حردود إمكانياتهرا، علرى -3

  .الحديثة التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا

 كةالتحقيقات المشتر 49مـــــادة 

األطرراف تجيرز للسرلطات المعنيرة أن تنشرئ  تنظر الدول األطراف في إبررام اتفاقرات أو ترتيبرات ثنائيرة أو متعرددة

باألمور التي هي موضرع تحقيقرات أو مالحقرات أو إجرراءات قضرائية فري دولرة  هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق

بتحقيقرات مشرتركة باالتفراق  ذا القبيرل ، يجروز القيرامأو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من ه واحدة

االحترررام الترام لسريادة الدولررة الطررف الترري سريجري ذلررك  حسرب الحالرة. وتكفررل الردول األطررراف المعنيرة مراعراة

  .التحقيق داخل إقليمها

 أساليب التحري الخاصة 51مـــــادة 

بره المبرادئ األساسرية لنظامهرا  ف، بقردر مرا تسرمحمرن أجرل مكافحرة الفسراد مكافحرة فعالرة، تقروم كرل دولرة طرر -1

للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قرد يلرزم  القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا

وكرذلك، حيثمرا ترراه  لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحرو المناسرب من تدابير

وغيرره مرن أشركال الترصرد والعمليرات السررية، اسرتخداما  إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد اإللكترونري مناسبا،

  .وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك األساليب من أدلة مناسبا داخل إقليمها،

ع الردول -2 الضررورة،  األطرراف علرى أن تبررم، عنرد لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهرذه االتفاقيرة، تُشرجَّ

األطرراف مناسربة السرتخدام أسراليب التحرري الخاصرة تلرك فري سرياق التعراون  اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة
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لمبردأ تسراوي الردول فري السريادة،  الصرعيد الردولي. وتُبررم تلرك االتفاقرات أو الترتيبرات وتُنفرذ باالمتثرال الترام علرى

  .تلك االتفاقات أو الترتيبات ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام

مرن هرذه المرادة، تُتخرذ القررارات المتعلقرة  2في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيرب علرى النحرو المبريّن فري الفقررة  -3

 على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيهرا، عنرد الضررورة، باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه

  .الدول األطراف المعنية اهمات المتعلقة بممارسة الوالية القضائية من قِبلالترتيبات المالية والتف

باسرتخدام أسرلوب التسرليم المراقرب علرى  يجوز، بموافقة الدول األطراف المعنية، أن تشرمل القررارات المتعلقرة -4

لمة أو إزالتهرا أو البضائع أو األموال والسماح لهرا بمواصرلة السرير سرا الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل

  .كليا أو جزئيا إبدالها

 الفصل الخامس

 استرداد الموجودات

  

 1  حكم عام 51مـــادة 

 2  منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة 52مـــادة 

 3  تدابير االسترداد المباشر للممتلكات 53مـــادة 

 4  آليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة 54مـــادة 

 5  التعاون الدولي ألغراض المصادرة 55مـــادة 

 6  التعاون الخاص 56مـــادة 

 7  إرجاع الموجودات والتصرف فيها 57مـــادة 

 8  وحدة المعلومات االستخباريه المالية 58مـــادة 

 9  االتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف 59مـــادة 

 حكم عام 51مـــادة 

ل األطراف أن تمدّ بعضها وعلى الدو استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه االتفاقية،

  .هذا المجال البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في

 منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة 52مـــادة 

يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي،  من هذه االتفاقية، ما قد 14تتخذ كل دولة طرف، دون إخالل بالمادة  -1

 ضمن واليتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة ية الواقعةإللزام المؤسسات المال

وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات  لتحديد هوية المالكين المنتفعين لألموال المودعة في حسابات عالية القيمة،

كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن  التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو

معقولة تتيح كشف المعامالت  أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصّمم ذلك الفحص الدقيق بصورة أو

ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن  المشبوهة بغرض إبالغ السلطات المختصة عنها، وال

  .ها ذلكأو يحظر علي التعامل مع أي زبون شرعي

المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي  من هذه 1تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة  -2

لمكافحة غسل  الصلة التي اتخذتها المنظمات اإلقليمية واألقاليمية والمتعددة األطراف ومستلهمة المبادرات ذات

  :األموال، بما يلي

يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة  بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية التيأ( إصدار إرشادات )

الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعامالت التي يُتوقع أن  ضمن واليتها القضائية أن تطبّق الفحص

أن تتخذها بشأن تلك  توقععناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات واالحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُ  توليها

وبناء على طلب دولة  ب( إبالغ المؤسسات المالية القائمة ضمن واليتها القضائية، عند االقتضاء) الحسابات؛
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طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات  طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات

  .بشكل آخر إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها علي حساباتها، أن تطبّق الفحص الدقيق

تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية،  )أ( من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف 2في سياق الفقرة الفرعية  -3

 من هذه 1الفقرة للحسابات والمعامالت التي تتعلق باألشخاص المذكورين في  لفترة زمنية مناسبة، بسجالت وافية

اإلمكان، معلومات عن هوية  المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر

  .المالك المنتفع

وفقا لهذه االتفاقية، تنفذ كل دولة طرف  بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجّرمة -4

 بمساعدة أجهزتها الرقابية واإلشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي وال تمنع،تدابير مناسبة وفعالة لكي 

أن تنظر في إلزام مؤسساتها  تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضال عن ذلك، يجوز للدول األطراف

أي عالقات مع  مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة المالية برفض الدخول أو االستمرار في عالقة مصرف

 تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، وال تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، مؤسسات مالية أجنبية

  .باستخدام حساباتها

وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين  تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة إلقرار الذمة المالية، -5

مالئمة على عدم االمتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد  قوباتالعموميين المعنيين، وتنص على ع

في الدول األطراف  تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة يلزم من

قية والمطالبة المتأتية من أفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفا األخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات

  .بها واستردادها

الداخلي، إللزام الموظفين العموميين  تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها -6

في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن  المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي

الحسابات. ويتعين أن تنص  ك العالقة وأن يحتفظوا بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلكالسلطات المعنية عن تل يبلغوا

  .االمتثال تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم

 تدابير االسترداد المباشر للممتلكات 53مـــادة 

  :على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي

مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في  ح لدولة طرف أخرى برفع دعوىأ( أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسما)

ب( أن تتخذ ما قد يلزم ) لهذه االتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛ ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجّرم وفقا

لة طرف أخرى مجّرمة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعويض لدو من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعاال

عندما يتعين  ج( أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة،) الجرائم؛ تضررت من تلك

أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجّرم  عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف

  .هامالكة شرعية ل وفقا لهذه االتفاقية، باعتبارها

 آليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة 54مـــادة 

من هذه االتفاقية فيما يتعلق  55بالمادة  على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عمال -1

  :يلي تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بماوفقا لهذه االتفاقية أو ارتبطت به أن  بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجّرم

مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف  أ( اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر)

والية قضائية، بأن تأمر  ب( اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها) أخرى؛

قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر  تلكات ذات المنشأ األجنبي من خاللبمصادرة تلك المم

ج( النظر في اتخاذ ما قد ) أو من خالل إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛ يندرج ضمن واليتها القضائية

ال يمكن فيها مالحقة الجاني إدانة جنائية في الحاالت التي  يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون

  .الفرار أو الغياب أو في حاالت أخرى مناسبة بسبب الوفاة أو
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من  2المتبادلة بناء على طلب مقدم عمال بالفقرة  على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية -2

  :االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي من هذه 55المادة 

حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو  أ( اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو)

الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف  حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في

ستخضع في نهاية المطاف  القبيل وبأن تلك الممتلكاتبأن هناك أسبابا كافية التخاذ تدابير من هذا  متلقية الطلب

ب( اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة ) )أ( من هذه المادة؛ 1ألمر مصادرة ألغراض الفقرة 

الطلب بأن هناك  الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية بتجميد أو حجز

الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف ألمر مصادرة ألغراض  كافية التخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلكأسبابا 

 ج( النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على) المادة؛ )أ( من هذه 1الفقرة 

  .باجتياز تلك الممتلكات ي صلةالممتلكات من أجل مصادرتها، مثال بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذ

 التعاون الدولي ألغراض المصادرة 55مـــادة 

على فعل مجّرم وفقا لهذه  على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها والية قضائية -1

أخرى مشار عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات  االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من

القانوني  من هذه االتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها 31من المادة  1إليها في الفقرة 

  :الداخلي، بما يلي

وأن تضع ذلك األمر موضع النفاذ في  أ( أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة،)

الدولة الطرف  لطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليمب( أو أن تحيل إلى س) حال صدوره؛

من هذه االتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب،  54 )أ( من المادة 1والفقرة  31من المادة  1الطالبة وفقا للفقرة 

 31من المادة  1لفقرة بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في ا طالما كان متعلقا

  موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛

وفقا لهذه االتفاقية، تتخذ الدولة  إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها والية قضائية على فعل مجّرم -2

مشار إليها اإلجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى ال الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات

بغرض مصادرتها في نهاية  من هذه االتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، 31من المادة  1الفقرة  في

عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم  المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما

  .المادة من هذه 1بمقتضى الفقرة 

مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال. وباإلضافة  من هذه االتفاقية على هذه المادة، مع 46 تنطبق أحكام المادة -3

  :، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عمال بهذه المادة46من المادة  15 إلى المعلومات المحددة في الفقرة

ادرتها بما في ذلك مكان للممتلكات المراد مص )أ( من هذه المادة، وصفا 1أ( في حالة طلب ذي صلة بالفقرة )

الطالبة يكفي  حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الممتلكات وقيمتها المقدّرة،

ب( في حالة طلب ذي صلة ) قانونها الداخلي؛ لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار األمر في إطار

من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة  ، نسخة مقبولة قانونا)ب( من هذه المادة 1بالفقرة 

التدابير التي اتخذتها  وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ األمر، وبيانا يحدد الطرف الطالبة،

ن مراعاة األصول القانونية، الثالثة الحسنة النية ولضما الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب لألطراف

استندت  من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي 2ج( في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ) المصادرة نهائي؛ وبيانا بأن أمر

قانونا من األمر الذي استند إليه الطلب،  إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا لإلجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة

  .حيثما كان متاحا

من هذه  2و 1المنصوص عليها في الفقرتين  تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو اإلجراءات -4

 وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون المادة وفقا ألحكام قانونها الداخلي

  .االتفاق أو الترتيب حكام والقواعد أو ذلكملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك األ
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قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة  تقوم كل دولة طرف بتزويد األمين العام لألمم المتحدة بنسخ من -5

  .تدخل الحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات

من هذه المادة مشروطا  2و 1الفقرتين  ن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها فيإذا اختارت الدولة الطرف أ -6

 الدولة الطرف أن تعتبر هذه االتفاقية بمثابة األساس التعاهدي الالزم بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك

  .والكافي

م تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب المؤقتة إذا ل يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير -7

  .إذا كانت الممتلكات ذات قيمة ال يعتد بها أدلة كافية أو في حينها أو

متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف  قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عمال بهذه المادة، على الدولة الطرف -8

  .دعي مواصلة ذلك التدبيرلديها من أسباب تست الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما

  .ال يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية -9

 التعاون الخاص 56مـــادة 

لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها  تسعى كل دولة طرف، دون إخالل بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز

 معلومات عن العائدات المتأتية من األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية إلى ية،أو مالحقاتها أو إجراءاتها القضائ

الدولة الطرف المتلقية على  دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد

لة الطرف طلبا قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدو استهالل أو إجراء تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات

  .االتفاقية بمقتضى هذا الفصل من

 إرجاع الموجودات والتصرف فيها 57مـــادة 

االتفاقية يتصرف فيه بطرائق  من هذه 55أو المادة  31ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عمال بالمادة  -1

لى مالكيها الشرعيين السابقين، من هذه المادة، إ 3عمال بالفقرة  منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات،

  .هذه االتفاقية وقانونها الداخلي وفقا ألحكام

قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى  تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما -2

رجاع الممتلكات تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إ لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما

  .النيّة وفقا ألحكام هذه االتفاقية، ومع مراعاة حقوق األطراف الثالثة الحسنة المصادرة،

  :من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب 2و 1من هذه االتفاقية والفقرتين  55و 46وفقا للمادتين  -3

 23و 17النحو المشار إليه في المادتين  ختلسة علىأ( في حالة اختالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية م)

الطالبة،  واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف 55المصادرة وفقا للمادة  من هذه االتفاقية، عندما تنفذ

الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف  وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع

قد نفذت وفقا للمادة  ب( في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه االتفاقية، عندما تكون المصادرة) لبة؛الطا

الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة  من هذه االتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في 55

الدولة  الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبتتستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى  الطرف متلقية الطلب أن

السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما  الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها

بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس إلرجاع الممتلكات  تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب

المصادرة إلى  لحاالت األخرى، أن تنظر على وجه األولوية في إرجاع الممتلكاتج( في جميع ا) المصادرة؛

  .الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها
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أن تقتطع نفقات  األطراف خالف ذلك، يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند االقتضاء، ما لم تقرر الدول -4

المالحقة أو اإلجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة  معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو

  .أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة أو

إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها،  يجوز للدول األطراف أيضا، عند االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في -5

  .في الممتلكات المصادرة تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا

 وحدة المعلومات االستخباريه المالية 58مـــادة 

المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية وعلى  على الدول األطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال

لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخباريه مالية وأن تنظر،  تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات،

  .وتعميمها على السلطات المختصة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعامالت المالية المشبوهة وتحليلها مسئولة تكون

 االتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف 59مـــادة 

األطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي  رتيبات ثنائية أو متعددةتنظر الدول األطراف في إبرام اتفاقات أو ت

  .االتفاقية المضطلع به عمال بهذا الفصل من

 الفصل السادس

  المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

 التدريب والمساعدة التقنية 61مــــادة 

ترردريب خاصررة لموظفيهررا  جتقرروم كررل دولررة طرررف، بالقرردر الررالزم، باسررتحداث أو تطرروير أو تحسررين برررام -1

تلرك البررامج التدريبيرة، ضررمن جملرة أمرور، المجرراالت  المسرؤولين عرن منرع الفسرراد ومكافحتره. ويمكرن أن تتنراول

  :التالية

أ( وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحتره، بمرا فري ذلرك اسرتعمال أسراليب )

ج( ) ب( بنراء القرردرات فري مجرال صروغ وتخطرريط سياسرة إسرتراتيجية لمكافحررة الفسراد؛) جمرع األدلرة والتحقيرق؛

د( تقيريم ) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفري بمتطلبرات االتفاقيرة؛

لمشتريات العمومية، والقطاع وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة األموال العمومية، بما في ذلك ا

و( كشرف ) ه( منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال المجّرمرة وفقرا لهرذه االتفاقيرة وإرجراع تلرك العائردات؛) الخاص؛

ز( مراقبة حركة عائردات األفعرال المجّرمرة وفقرا لهرذه ) وتجميد إحالة عائدات األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية؛

ح( اسررتحداث آليررات وأسرراليب ) المسررتخدمة فرري إحالررة تلررك العائرردات أو إخفائهررا أو تمويههررا؛ االتفاقيررة واألسرراليب

ط( الطرائرق المتبعرة ) قانونية وإدارية مالئمة وفعّالة لتيسير إرجاع عائدات األفعرال المجّرمرة وفقرا لهرذه االتفاقيرة؛

التردريب علرى تطبيرق اللروائح الوطنيرة ي( ) في حماية الضحايا والشرهود الرذين يتعراونون مرع السرلطات القضرائية؛

  .والدولية وعلى اللغات

أكبرر قردر ممكرن مرن المسراعدة التقنيرة،  تنظر الدول األطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قردراتها، -2

 خططها وبرامجها الرامية إلرى مكافحرة الفسراد، بمرا فري ذلرك الردعم المرادي وخصوصا لصالح البلدان النامية، في

والمسرراعدة، وتبررادل الخبرررات  مررن هررذه المررادة، والترردريب 1لترردريب فرري المجرراالت المشررار إليهررا فرري الفقرررة وا

التعاون الدولي بين الردول األطرراف فري مجرالي تسرليم المجررمين  والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيّسر

  .القانونية المتبادلة والمساعدة

أقصرى زيرادة ممكنرة فري األنشرطة العملياتيرة  زم، جهودها الرامية إلى تحقيقتعزز الدول األطراف، بالقدر الال -3

والمتعرددة  المنظمرات الدوليرة واإلقليميرة وفري إطرار االتفاقرات أو الترتيبرات الثنائيرة والتدريبيرة المضرطلع بهرا فري

  .األطراف ذات الصلة
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تقييمرات ودراسرات وبحروث بشرأن  راءتنظر الدول األطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إج -4

بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، اسرتراتيجيات  أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في

  .لمكافحة الفساد وخطط عمل

تزويرد  يجروز للردول األطرراف أن تتعراون علرى تيسيرا السترداد عائدات األفعال المجرمة وفقرا لهرذه االتفاقيرة، -5

  .يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين

اإلقليميرة ودون اإلقليميرة والدوليرة لتعزيرز  تنظر الدول األطرراف فري اسرتخدام المرؤتمرات والحلقرات الدراسرية -6

 ي ذلرك المشراكل واالحتياجراتمناقشة المشاكل التي تمثل شراغال مشرتركا، بمرا فر التعاون والمساعدة التقنية ولحفز

  .الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

الجهرود التري تبرذلها البلردان الناميرة  تنظر الدول األطرراف فري إنشراء آليرات طوعيرة بهردف المسراهمة ماليرا فري -7

  .ومشاريع المساعدة التقنية لتطبيق هذه االتفاقية من خالل برامج والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

بالمخردرات والجريمرة بغررض القيرام،  تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب األمم المتحدة المعنري -8

  .والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه االتفاقية من خالل المكتب، بتعزيز البرامج

 لقة بالفساد وتبادلها وتحليلهاجمع المعلومات المتع 61مــــادة 

الفسراد السرائدة داخرل إقليمهرا، وكرذلك  تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبرراء، بتحليرل اتجاهرات -1

  .الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد

اسررم تلررك الفسرراد والمعلومررات وتق تنظررر الرردول األطررراف فرري تطرروير اإلحصرراءات والخبرررة التحليليررة بشررأن -2

بينها ومن خالل المنظمات الدولية واإلقليمية، بغية إيجراد تعراريف  اإلحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما

  .الفساد ومكافحته ومنهجيات مشتركة قدر اإلمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع ومعايير

عليرة لمكافحرة الفسراد وفري إجرراء تقييمرات لفعاليرة تلرك تنظر كل دولة طرف فري رصرد سياسراتها وتردابيرها الف -3

  .السياسات والتدابير وكفاءتها

 تدابير أخرى: تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية والمساعدة التقنية 62مــــادة 

التعراون الردولي، قردر اإلمكران، مرن خرالل  تتخذ الدول األطراف تدابير تساعد على التنفيذ األمثل لهذه االتفاقية -1

  .سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار

تبررذل الرردول األطررراف، قرردر اإلمكرران وبالتنسرريق فيمررا بينهررا وكررذلك مررع المنظمررات الدوليررة واإلقليميررة، جهررودا  -2

  :ملموسة من أجل

ترردعيم قرردرة تلررك البلرردان علررى منررع الفسرراد  علررى مختلررف األصررعدة ، بغيررة أ( تعزيررز تعاونهررا مررع البلرردان الناميررة)

الناميرة مرن جهرود لمنرع ومكافحرة  ب( زيادة المسراعدة الماليرة والماديرة المقدمرة لردعم مرا تبذلرـه البلردان) ومكافحة؛

إلرى البلردان الناميرة  ج( تقرديم المسراعدة التقنيرة) االتفاقيرة بنجراح؛ الفساد بصرورة فعالرة، وإلعانتهرا علرى تنفيرذ هرذه

االتفاقيرة. وتحقيقرا لتلرك  االنتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيرذ هرذه والبلدان ذات االقتصادات

كافيرة ومنتظمرة إلرى حسراب مخصرص تحديردا لرذلك الغررض فري  الغاية، تسعى الدول األطراف إلى تقديم تبرعات

 ويجروز للردول األطرراف أيضرا أن تنظرر علرى وجره الخصروص، وفقرا لقانونهرا المتحردة. آليرة تمويرل تابعرة لألمرم

األموال، أو مرن القيمرة المعادلرة للعائردات  الداخلي وألحكام هذه االتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من

والمؤسسرات الماليرة، د( تشرجيع سرائر الردول ) تصرادرها وفقرا ألحكرام هرذه االتفاقيرة؛ اإلجرامية أو الممتلكات التي

فري الجهرود المبذولرة وفقرا لهرذه المرادة وإقناعهرا برذلك، وخصوصرا بتروفير  حسب االقتضراء، علرى االنضرمام إليهرا

  .أهداف هذه االتفاقية من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق المزيد
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المسراعدة األجنبيرة أو بغيرر ذلرك مرن  مسراس بااللتزامرات القائمرة بشرأنتتخذ هرذه التردابير، قردر اإلمكران، دون  -3

  .الثنائي أو اإلقليمي أو الدولي ترتيبات التعاون المالي على الصعيد

األطررراف بشررأن المسرراعدة الماديررة  يجرروز للرردول األطررراف أن تبرررم اتفاقررات أو ترتيبررات ثنائيررة أو متعررددة -4

المالية الالزمة لضمان فعالية وسائل التعاون الردولي التري ترنص عليهرا  الترتيباتواللوجستية، آخذة بعين االعتبار 

  .االتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته هذه

 لفصل السابعا

  آليات التنفيذ

 مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية 63مــــادة 

تحسرين قردرة الردول األطرراف وتعاونهرا  ليُنشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول األطراف في االتفاقية من أج -1

  .االتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه على تحقيق األهداف المبينة في هذه

موعرد أقصراه سرنة واحردة بعرد بردء نفراذ هرذه  يتولى األمين العام لألمم المتحدة عقد مؤتمر الردول األطرراف فري -2

  .المؤتمر لمؤتمر الدول األطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده اجتماعات منتظمة االتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد

المبينرة فري هرذه المرادة، وتشرمل قواعرد  يعتمد مؤتمر الدول األطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سرير األنشرطة -3

  .النفقات المتكبدة في االضطالع بتلك األنشطة بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد

مرن  1تمر الدول األطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمرل لتحقيرق األهرداف المبينرة فري الفقررة يتفق مؤ -4

  :هذه المادة، بما في ذلك

والفصرول الثراني إلرى الخرامس مرن  62و 61أ( تيسير األنشطة التي تقوم بها الدول األطرراف بمقتضرى المرادتين )

ب( تيسرير تبرادل المعلومرات برين الردول األطرراف عرن ) رعات؛جمع التب هذه االتفاقية، بوسائل منها التشجيع على

 الممارسات الناجحة في منعره ومكافحتره وفري إرجراع العائردات اإلجراميرة، بوسرائل أنماط واتجاهات الفساد وعن

ج( التعراون مرع المنظمرات واآلليرات الدوليرة ) منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مرذكور فري هرذه المرادة؛

د( استخدام المعلومات ذات الصلة التري تعردها اآلليرات الدوليرة ) الحكومية ذات الصلة؛ ليمية والمنظمات غيرواإلق

ه( ) دون ضررورة؛ األخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعره اسرتخداما مناسربا بغيرة تجنرب ازدواج العمرل واإلقليمية

( تقرديم توصريات لتحسرين هرذه االتفاقيرة وتحسرين و) استعراض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول األطراف فيها؛

بتنفيررذ هررذه االتفاقيررة  ز( اإلحاطررة علمررا باحتياجررات الرردول األطررراف مررن المسرراعدة التقنيررة فيمررا يتعلررق) تنفيررذها؛

  .الشأن وااليصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا

المعرفة الالزمة بالتدابير التي تتخذها الدول  افمن هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول األطر 4ألغراض الفقرة  -5

تلرك الردول  االتفاقية، والصعوبات التري تواجههرا فري ذلرك، مرن خرالل المعلومرات التري تقردمها األطراف لتنفيذ هذه

  .تكميلية ومن خالل ما قد ينشئه مؤتمر الدول األطراف من آليات استعراض

برامجها وخططها وممارساتها وكرذلك عرن  ألطراف بمعلومات عنتقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول ا -6

إلى تنفيذ هرذه االتفاقيرة، حسربما يقضري بره مرؤتمر األطرراف. وينظرر مرؤتمر  تدابيرها التشريعية واإلدارية الرامية

متلقراة بما في ذلرك المعلومرات ال األطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ اإلجراءات المبنية عليها، الدول

ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقراة مرن المنظمرات  .من الدول األطراف ومن المنظمات الدولية

  .المؤتمر الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب األصول وفقا لإلجراءات التي يقررها غير

ا مرا رأى ضررورة لرذلك، أي آليرة أو إذ من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول األطرراف، 6إلى  4عمال بالفقرات  -7

  .االتفاقية تنفيذا فعاال هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ
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 األمانــــة 64مـــادة 

  .يتولى األمين العام لألمم المتحدة توفير خدمات األمانة المناسبة لمؤتمر الدول األطراف في االتفاقية -1

  :تقوم األمانة بما يلي -2

من هذه االتفاقية، واتخاذ  63المادة  لدول األطراف على االضطالع باألنشطة المبينة فيأ( مساعدة مؤتمر ا)

ب( مساعدة الدول األطراف، عند ) .األطراف وتوفير الخدمات الالزمة لها الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول

من هذه  63من المادة  6و 5األطراف حسبما تتوخاه الفقرتان  الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول

  .الصلة ج( ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية واإلقليمية ذات) .االتفاقية

 لفصل الثامنا

  أحكام ختامية

]  

 1  تنفيذ االتفاقية 65مـــادة 

 2  تسوية النـزاعات 66مــــادة 

 3  ار واالنضمامالتوقيع والتصديق والقبول واإلقر 67مــــادة 

 4  بدء النفاذ 68مــــادة 

 5  التعديـــــــــــــل 69مــــادة 

 6  االنسحـــــــاب 71مـــادة 

 7  االيداع واللغات 71مــــادة 

 تنفيذ االتفاقية 65مـــادة 

من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية  دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما يلزمتتخذ كل  -1

  .بمقتضى هذه االتفاقية واإلدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه االتفاقية من  -2

  .جل منع الفساد ومكافحتهأ

 تسوية النـزاعات 66مــــادة 

  .تسعى الدول األطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية عن طريق التفاوض -1

تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر  يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف بشأن -2

فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول  ويته عن طريق التفاوض في غضونتس

االتفاق على تنظيم  لم تتمكن تلك الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من األطراف. وإذا

الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام إلى محكمة العدل  التحكيم، جاز ألي من تلك الدول األطراف أن تحيل النـزاع

  .األساسي للمحكمة

التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو  يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه االتفاقية أو -3

 من هذه المادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة 2نفسها ملزمة بالفقرة  االنضمام إليها، أنها ال تعتبر

  .من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل 2قرة بالف

تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار  من هذه المادة أن 3يجوز ألي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  -4

  .يوّجه إلى األمين العام لألمم المتحدة
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 التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام 67مــــادة 

في ميريدا،  2113كانون األول/ديسمبر  11إلى  9يُفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام جميع الدول من  -1

  .2115كانون األول/ديسمبر  9بنيويورك حتى  المكسيك، ثم في مقر األمم المتحدة

ية، شريطة أن تكون دولة االقتصادي اإلقليم يُفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل -2

 من 1في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة  واحدة على األقل من الدول األعضاء

  .هذه المادة

التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمين  تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار. وتودع صكوك -3

 منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها متحدة. ويجوز أليالعام لألمم ال

تلك المنظمة في صك تصديقها أو  إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها. وتعلن

هذه االتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا يتعلق بالمسائل التي تحكمها  قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما

  .الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها بإبالغ

إقليمية للتكامل االقتصادي تكون دولة واحدة  يُفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة -4

 صكوك االنضمام لدى األمين العام لألممفيها طرفا في هذه االتفاقية. وتودع  على األقل من الدول األعضاء

نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل  المتحدة. وتعلن المنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي، وقت انضمامها، عن

  .المنظمة أيضا بإبالغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها التي تحكمها هذه االتفاقية. وتقوم تلك

 

 النفاذ بدء 68مــــادة 

الثالثين من صكوك التصديق أو القبول أو  يبدأ نفاذ هذه االتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك -1

الفقرة، ال يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكا  اإلقرار أو االنضمام. وألغراض هذه

  .تلك المنظمة إلى الصكوك التي أودعتها الدول األعضاء في إضافيا

هذه االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم  بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على -2

إيداع تلك  المتعلق بذلك اإلجراء، يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين من تاريخ إليها، بعد إيداع الصك الثالثين

من هذه المادة، أيهما كان  1االتفاقية عمال بالفقرة  ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الدولة أو المنظمة الصك

  .الالحق

 التعديـــــــــــــل 69مــــادة 

أن تقترح تعديال لها وتحيله إلى  بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف -1

 عندئذ بإبالغ الدول األطراف ومؤتمر الدول األطراف في االتفاقية بالتعديل الذي يقوماألمين العام لألمم المتحدة، 

األطراف قصارى جهده للتوصل  المقترح، بغرض النظر في االقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول

افق اآلراء دون أن يتسنى استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق تو إلى توافق في اآلراء بشأن كل تعديل. وإذا ما

األطراف الحاضرة  اتفاق، يلزم العتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول التوصل إلى

  .والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول األطراف

ضمن نطاق اختصاصها، حقها في  تمارس منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، في األمور التي تندرج -2

مساو لعدد دولها األعضاء التي هي أطراف في االتفاقية. وال  التصويت في إطار هذه المادة بعدد من األصوات

والعكس  المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك الحق، يجوز لتلك

  .بالعكس
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عا للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول من هذه المادة خاض 1يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة  -3

  .األطراف

بالنسبة ألي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ  من هذه المادة، 1يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة  -4

  .لمتحدةا تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى األمين العام لألمم إيداع تلك الدولة الطرف صك

قبولها االلتزام به. وتظل الدول األطراف  عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول األطراف التي أبدت -5

  .وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية

 االنسحـــــــاب 71مـــادة 

األمين العام لألمم المتحدة.  تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلىيجوز ألي دولة طرف أن  -1

  .تاريخ استالم األمين العام ذلك اإلشعار ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من

ول ال تعود منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية طرفا في هذه االتفاقية عندما تنسحب من االتفاقية جميع الد -2

  .األعضاء في تلك المنظمة

 االيداع واللغات 71مــــادة 

ى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية -1   .يُسمَّ

واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية  يودع أصل هذه االتفاقية، التي تتساوى نصوصها اإلسبانية -2

  .المتحدةالعام لألمم  والفرنسية في الحجية، لدى األمين

وإثباتا لما تقدّم، قام المفّوضون الموقّعون أدناه، المخّولون ذلك حسب األصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على 

  .هذه االتفاقية
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) عمل المشاركون/ت اثناء تنفيذ الدورة  الخطة االستراتيجية لدور االعالم في مكافحة الفساد
 التدريبية(

 

 مرئي ومسموع ومكتوب خالي من الفساد وقادر علي محاربته. إعالم: وجود  الرؤية     

 

مكافحة الفساد هي مسئوليتنا الوطنية  آليات: نحن اعالميو جنوب الصعيد نؤمن بأن الرسالة 

 وجود برامج تحقق العدالة والكرامة لكل المواطنين علي السواء. إلىونهدف  واألخالقية

 
 لي مستوى المجتمع المصري .رصد وكشف الفساد ع : االستراتيجيالهدف 

 
 ة لألعالمعاماالهداف ال

 

 يسعى االعالم لتحقيق االهداف التالية:

 

 التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات الحقوقية لمسانداتها ودعمها . -1

 .التخطيط لكشف قضايا الفساد في جميع مؤسسات الدولة -2

 التنفيذية. األجهزةبي والتعاوني مع قيام المجالس المحلية بدورها الرقا -3

 العمل علي تفعيل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا الفساد . -4

   .اإلعالمالكشف عن فساد المحليات من خالل دور  -5
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 (1الهدف االستراتيجي )
 

 مسانداتها ودعمها .الحقوقية ل مع المدني خاصة المؤسساتالتشبيك مع مؤسسات المجت

 

 

 

النشاطات 

 الرئيسية 
 المالحظات المؤشرات المخرجات  الفئة المستهدفة 

تنظيم فعاليات 

مع 

المؤسسات 

الحقوقية 

 –)ندوات 

 -ورش عمل

لقاءات 

(لمحاولة 

رصد اهم 

قضايا الفساد 

علي نطاق 

 المحافظة 
 

مؤسسات المجتمع 

المدني واالعالميين 

 والمحاميين 

بر الوصول الى اك

عدد ممكن من 

 قضايا الفساد 

سيتم التنسيق بين  عدد الجلسات 

مؤسسات المجتمع 

المدني علي مستوى 

مراكز اسوان التي 

سوف تعمل علي قضايا 

 الفساد 

 
 
 
 
 
 

حصر 

للمنظمات 

التي تعمل 

علي النهج 

 الحقوقي 

مؤسسات المجتمع 

المدني من نساء 

 ورجال

الوصول الى اكبر 

عدد ممكن من 

 فسادقضايا ال

عدد الجمعيات 

االهلية وعدد 

 القضايا

 ذات المالحظة
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 (2الهدف االستراتيجي )
 

 التخطيط لكشف قضايا الفساد في جميع مؤسسات الدولة

النشاطات 

 الرئيسية 
 المالحظات المؤشرات المخرجات الفئة المستهدفة

استمارة  إعداد

استبيان تقاس 

علي عينة 

عشوائية من 

 مؤسسات الدولة

رصد عدد من  ات الدولة مؤسس

قضايا الفساد داخل 

 المؤسسات 

عدد العينة 

العشوائية المنفذ 

 عليها الدراسة 

       
    __ 

 
 

 

 (3الهدف االستراتيجي )
 

 التنفيذية. األجهزةقيام المجالس المحلية بدورها الرقابي والتعاوني مع 

النشاطات 

 الرئيسية 
 المالحظات   المؤشرات المخرجات  الفئة المستهدفة 

الضغط علي 

الجهات الرقابية 

في التعامل مع 

ملفات الفساد 

 بشكل رسمي 

  
 الجهات الرقابية 

الوصول الي 

درجة من الفعالية 

والكفاءة 

لألعضاء 

المجالس المحلية 

في القيام بدورهم 

المنوط بهم في 

الرقابة علي 

 االجهزة التنفيذية 

 
 

عدد الدورات  

 التدريبة 

عضاء تغير اداء ا

المجالس 

المحليين في 

الرقابة علي 

 االجهزة التنفيذية 

التنسيق مع 

التنفيذية المنوط 

بهم لحل قضايا 

 الفساد 

 

 التنفيذيين 

التحالف بين 

المجالس المحلية 

واالجهزة 

التنفيذية ضد 

 قضايا الفساد

عدد القضايا التي 
سوف يتناولها 

 لحلها 

اجهزه تنفيذية 

ضد مكافحة 

 الفساد 
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 (4الهدف االستراتيجي )
 

 العمل علي تفعيل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا الفساد 

 

. 
 

 

 

  
 (5الهدف االستراتيجي )

 

 الكشف عن فساد المحليات من خالل دور االعالم  

النشاطات 

 الرئيسية 
 المالحظات المؤشرات  المخرجات  الفئة المستهدفة 

عمل برنامج 

 –)اذاعي 

 –تليفزيوني 

صحفي( يتناول 

 د قضايا الفسا

مجتمع واعي  االعالم 

 بدور المحليات 
عدد البرامج 

اإلعالمية التي 

سوف تتناول 

القضايا الخاصة 

 بالمحليات  

 
اعالم هادف  

لمكافحة قضايا 

 الفساد

 
 

عمل حمالت 

توعية للمواطنين 

للتعرف بالفساد 

 واليات مكافحته 

 
 المجتمع  

 
  

 ذات المخرج 

عدد االفراد التي 

لديهم واعي بدور 

 المحليات 

 
  

 ذات المالحظة  

 

 المالحظات  المؤشرات  المخرجات  الفئة المستهدفة النشاطات الرئيسية 
عقد جلسات دورية 

مع صناع القرار 

والمشرعين لضرورة 

التشريعات والقوانين 

الخاصة باالتفاقية 

حة الدولية بمكاف

 الفساد   

 
 

صناع القرار  

 والمشرعين 

 
قوانين قادرة علي  

 مكافحة الفساد 

عدد الجلسات  

 التدريبة 
سيتم التنسيق ما بين 

االدارة االعالمية 

 والتنفيذين 

التوعية ببنود 

اتفاقية مكافحة 

الفساد بشكل 

 دوري 

 
 التنفيذين  

مجتمع واعي 

بقوانين الدولية 

الخاصة بمكافحة 

 فسادال

عدد الفئات 

المطلعة علي 

القوانين الخاصة 

 بمكافحة الفساد 
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