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هذا العرض على سبيل التدريب وال يحتوي على معلومات دقيقة بالضرورة 



المحتويات 

 المقدمة

 لالتفاقيةالعام الهيكل

 المؤسسي لالتفاقية االطار

 باالتفاقيةااللتزام حدود
 وإطار التجريم باالتفاقيةنماذج

20172آب 9



المقدمة
 من قبل 2003اكتوبر  13االتفاقية في تم تبني

حت الجمعية العمومية من قبل االمم المتحدة بحيث فت

اذ حيز النفودخلت ديسمبر من ذات العام 9للتوقيع في 

دولة 30)من ااْلتفاقية 68ديسمبر وفقا للمادة 14في 

-:والتي تنص على بدء النفاذ كالتالي ( طرف 

o من تاريخ ايداع 90بدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم

من صكوك التصديق او القبول او 30الصك  

هذه الفقرة ال ألغراض االقرار او االنضمام و 

يعتبر اي صك تودعه منظمه اقليميه للتكامل

االقتصادي صكا اضافيا الى الصكوك التي 
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تتمة...المقدمة 
o للتكامللكل دولة او منظمة اقليمية بالنسبة

لها او االقتصادي تصدق على هذه االتفاقية او تقب

ين تقرها او تنضم اليها، بعد ايداع الصك الثالث

يه في نفاذ هذه االتفاقيبدأ المتعلق بذلك االجراء، 

من تاريخ ايداع تلك الدولة او المنظمه 30اليوم 

الصك ذات الصله او في تاريخ بدء نفاذ هذه 

من هذه المادة اياهما كان 1االتفاقية عمال بالفقرة 

.الالحق

o وعدد الدول الموقعه 174عدد الدول االعضاء
(بتاريخه)140
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اقيةالهيكل العام لالتف

 2005/12/14حيز النفاذ في دخلت

 كما في 140الدول االعضاء الموقعه عدد
2016كانون االول 

 مادة 71فصول وعدد موادها ثمانية
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ةالمحاور األساسية لالتفاقي

 عامة احكام
 الوقائية التدابير

 القانونوإنفاذ التجريم

 الدولي التعاون

 الموجودات استرداد

 المعلوماتالتقنية وتبدل المساعده

اليات التنفيذ

 الختاميةاالحكام
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الاطار املؤسيس لالتفاقية 

 ابري ملنع الفساد املعنيه بتنفيذ الس ياسات والتدالهيئات

 الفساداخملتصة مباكحفة السلطات

 لقضائية املتبادلاملركزيه املعنيه بتلقي املساعده االسلطة
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حدود االلتزام 
باالتفاقيه 

 صك قانوني ملزم للدول االطراف

اعات التحكيم احدى اهم الوسائل لتسوية النز

بين االطراف 

في حال فشل التحكيم يحال النزاع الى
محكمة العدل الدولية 

سيادة االلتزام بالتنفيذ ال ينال من احترام ال

الوطنية
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ية نماذج وإطار التجريم باالتفاق

الجرائم التي تلتزم الدول االطراف

الداخليبتجريمها بموجب قانونها 
oرشو الموظفين العموميين الوطنيين

( 16و15)واألجانب 

o اختالس الممتلكات من قبل موظف

(17)حكومي 

o (23)غسل العائدات اإلجرامية

o (25)العدالة عرقلة سير
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ية نماذج وإطار التجريم باالتفاق

تتمة.. 
الجرائم  غير الملزمة

o (  18)المتاجرة بالنفوذ

o (19)إساءة استغالل الوظائف

o  (20)اإلثراء غير المشروع

o (22)الرشوة في القطاع الخاص

o اختالس الممتلكات  في القطاع الخاص

(22)

o  (24)إخفاء ممتلكات
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201711آب 9

شكرا لكم


