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 الندوة القانونية الوزارية العربية 

 حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 52/11/5002-52القاهرة في 

 ـــــ

 

 قدتع ، 1122/1002 -12د -406تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب رقم 

 بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةاألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب 

الندوة القانونية الوزارية العربية حول اتفاقية األمم المتحدة األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و

 .امة لجامعة الدول العربية في مقر األمانة الع  14/22/1004-12لمكافحة الفساد يومي 

وتهدف هذه الندوة إلى التعريف باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااد باعتبارهاا لول وقيقاة قانونياة 

دولية شاملة لمكافحة الفساد وبحث لفضل السبل لتطبيا  لحكامهاا علاى الصاعيد الاوطني وتنفياذ ماا نصات 

ي علااى الوقايااة ماان هااذه الخاااهرة الخطياارة ومكافحتهااا علياام ماان تاادابير وإجااراءات لتعزيااز التعاااون الاادول

 .والخروج بإستراتيجية عربية شاملة لمواجهتها 

وقد شارك في هذه الندوة لصاحاب المعاالي وزراء العادل العارب والناواب العاامون والساادة ممقلاو 

المتحادة ومملكاة  وزارات العدل والداخلية في كل من المملكة األردنياة الهاشامية ودولاة ارماارات العربياة

البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطياة الشاعبية وجمهورياة جيباوتي والمملكاة 

العربيااة السااعودية وجمهوريااة السااودان والجمهوريااة العربيااة السااورية جمهوريااة العاارا  وساالطنة عمااان 

الجماهيريااة العربيااة الليبيااة الشااعبية ودولااة فلسااطين ودولااة قطاار ودولااة الكوياات والجمهوريااة اللبنانيااة و

 .االشتراكية العخمى وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية

كما شارك في هذه الندوة لساتذة جامعيون وعمداء كليات الحقو  وممقلو منخمات المجتماع المادني 

 .ولعضاء من السلك الدبلوماسي األجنبي وشخصيات لخرى 
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 :سة االفتتاحية الجل

لحماد عباد الحمياد مباارك الخالادر وزيار العادل فاي دولاة فلساطين ، / افتتح الندوة معاالي الادكتور 

عماارو موسااى األمااين العااام / لمجلااس وزراء العاادل العاارب بحضااور  معااالي الساايد ( 12)رئاايس الاادورة 

سارر محماود / سعادة المستشاار قم للقى ( مرف  ) لجامعة الدول العربية ، حيث للقى كلمة بهذه المناسبة 

ممادو  مرعاى وزيار العادل / صيام مساعد وزير العدل لشؤون التشريع كلمة نيابة عن  معالي المستشاار

ولخذ الكلمة بعد ( مرف  ) رئيس المكتب التنفيذر لمجلس وزراء العدل العرب  -بجمهورية مصر العربية

محماد / م لمجلاس وزراء الداخلياة العارب والسايد محمد بن على كومان األماين العاا/ ذلك كل من الدكتور

امحمد عبد العزياز الممقال ارقليماي لمكتاب األمام المتحادة المعناى بالمخادرات والجريماة للشار  األوساط 

 (.مرف )وشمال افريقيا

 :الجلسة األولى 

تور خصصت هذه الجلسة  الستعراض اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد و  ترلس لعمالها  الادك

سليمان عبد المنعم لساتاذ القاانون الجناائي بكليتاى الحقاو  بجامعاة ارساكندرية وجامعاة بياروت العربياة / 

عباد المجياد يميجاة مادير الدارساات والتعااون والتحاديث باوزارة العادل فاي / وقام بمهمة المقرر األستاذ 

 .المملكة المغربية 

لسااتاذ القااانون وعميااد كليااة الحقااو  سااابقا  عبااود السااراج ،/ وقااد تحاادث فااي هااذه الجلسااة الاادكتور

علي الكعبي رئيس النيابة فاي مكتاب / بجامعة دمش  حول موضوع تدابير الوقاية من الفساد قم قدم  السيد

علااي باان فضاال البااوعينين ، النائااب العااام ورقااة حااول / النائااب العااام بمملكااة البحاارين نيابااة عاان الاادكتور

، وكيال عبادالرحيم يوساف العوضاي/ الدكتور ي الجلسة ليضا المستشارالتجريم وإنفاذ القانون ، وتحدث ف

وزارة العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي في دولة ارمارات العربية المتحدة ، حيث تنااول فاي ورقتام 

 .موضوع التعاون الدولي لمكافحة الفساد 

ي تناولهاا المحاضارون، وتا  وفي نهاية الجلسة ، قدم السيد مقرر الجلساة تلخيصاا ألهام النقااط التا

محمااد علااي المرضااي وزياار العاادل فااي جمهوريااة / ذلااك مناقشااة عامااة تمياازت بمداخلااة معااالي الاادكتور

السودان تضمنت توصيات من بينها  سن تشريعات تعرف الفساد وتجرمم آخذة بعين االعتبار خصوصية 

فحااة الفساااد وت ساايس لنخمااة المراجعااة المنطقااة العربيااة ووضااع اللااوائح الماليااة والمحاساابية الدقيقااة لمكا

 .الداخلية والمراجعة على المستوى الوطني وتوعية المواطنين ب همية المحافخة على المال العام 
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 :الجلسة الثانية 

تناولت هذه الجلسة موضوع المتطلباات التشاريعية لتطبيا  االتفاقياة علاى الصاعيد الاوطني وتارلس 

العوضاي وكيال وزارة العادل المسااعد لشاؤون التعااون الادولي فاي  عباد الارحيم يوساف/ لعمالها الدكتور

ماااروك نصااار الااادين مااادير التشاااريع / دولاااة ارماااارات العربياااة المتحااادة ، وقاااام بمهماااة المقااارر الااادكتور

 .والدراسات القانونية بوزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

رر محماود صايام ، مسااعد وزيار العادل لشاؤون التشاريع س/ وقد تحدث في هذه الجلسة المستشار

قاام " رؤيااة مقارنااة فااي التشااريعات العربيااة لمكافحااة الفساااد " بجمهوريااة مصاار العربيااة حااول موضااوع 

كااقرين فاولز ، رئايس قسام المعاهادات والشاؤون القانونياة بمكتاب األمام المتحادة المعناي / تناولت السايدة 

وقادم بعاد " آلياتها وتطبيقاتهاا : م ءمات التشريعية مع لحكام االتفاقية ال" بالمخدرات والجريمة موضوع 

عبد هللا بن محماد اليحياى وكيال وزراة العادل فاي المملكاة العربياة الساعودية عرضاا / ذلك  فضيلة الشيخ 

 .مكافحة الفساد وفقا ألحكام الشريعة ارس مية مقارنة ب يراض االتفاقية ولحكامها " حول موضوع 

 :لسة الثالثة الج

خصصت  هذه الجلسة الساتعراض  مخااهر الفسااد وتادابير مكافحتام فاي المنطقاة وتارلس الجلساة 

سرر صيام مساعد وزير العدل لشؤون التشريع بجمهورية مصر العربية  وقام بمهمة المقارر / المستشار

 .  عبود السراج ، استاذ القانون ، عميد كلية الحقو  سابقا بجامعة دمش/ الدكتور

وتم في هذه الجلسة  استعراض تجارب بعض الادول العربياة حياث تحادث فاي هاذا الموضاوع كال 

نجياب لحماد عبياد / محمد علي المرضي وزير العدل في جمهورية السودان والدكتور/ من معالي الدكتور

جيد ايميجاة عبد الم/ مستشار وزير العدل لشؤون المعاهدات والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية  والسيد

خالاد لباو عائشاة، مادير / مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل فاي المملكاة المغربياة والسايد 

جودة نابوتي / مكتب حقو  ارنسان في اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية الليبية ، والسيد المستشار

محمااد لحمااد سااعد ماادير اردارة العامااة / لااواءمستشااار وزياار العاادل فااي الجمهوريااة العربيااة السااورية وال

 .لمباحث األموال العامة بجمهورية مصر العربية 

ساامير عبااد السااميع ، وكياال لول هيئااة الرقابااة ارداريااة بجمهوريااة مصاار العربيااة / قاام للقااى اللااواء 

، لنويضايعبادالعزيز ا/ بعاده الادكتورعرضا حول دور الرقابة في الوقاية من الفساد ومكافحتم ، وتحادث 
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لستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخاامس ، وعضاو الجمعياة الوطنياة للشافاقية بالمملكاة 

 .المغربية حول دور المجتمع المدني وارع م في الوقاية من الفساد 

 

 : الجلسة الرابعة

/ ا معالي الادكتورخصصت هذه الجلسة لموضوع التعاون ارقليمي والدولي لمكافحة الفساد وترلسه

سااهير سااامي / محمااد علااي المرضااي وزياار العاادل فااي جمهوريااة السااودان وتااولى مهمااة المقاارر الساايدة 

 الحركة محام عام لدى محكمة التمييز في الجمهورية اللبنانية ،

كاقرين فولز ، رئيس قسم المعاهدات والشؤون القانونية بمكتب / وقد تحدث في هذه الجلسة السيدة 

العناصر المشتركة لتعزياز التعااون االقليماي " متحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول موضوع األمم ال

مروك نصر الدين ، مدير التشاريع والدراساات القانونياة باوزارة العادل فاي / قم تحدث الدكتور" والدولي 

لموجاودات ، تا  التعااون الادولي الساترداد ا" الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حول موضوع 

المكتاب الفناي لمعاالي وزيار الداخلياة بجمهورياة -طاار  ساليم، / ذلك العارض الاذر قدمام اللاواء الادكتور

مصاار العربيااة رئاايس شااعبة االتصااال لمجلااس وزراء الداخليااة العاارب بالقاااهرة حااول دور جامعااة الاادول 

 .العربية في تدعيم التعاون االقليمي والدولي لمكافحة الفساد 

 

 :سة الخامسة الجل

دعم تطبيا  اتفاقياة األمام المتحادة لمكافحاة الفسااد علاى الصاعيد " خصصت هذه الجلسة لموضوع 

عباود الساراج ، لساتاذ القاانون ، عمياد كلياة الحقاو  ساابقا بجامعاة دمشا ، / وترلساها  الادكتور " العربي

جامعة عين شمس  –كلية الحقو  خالد سرر صيام  لستاذا القانون الجنائي ب/ وقام بمهمة المقرر الدكتور 

كااقرين فاولز حاول موضاوع المسااعدة / بجمهورية مصر العربية ، وقاد تحادقت فاي هاذه الجلساة السايدة 

نحاو خطاة عمال : مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية "التقنية للتصدي  على االتفاقية ، وكذلك  موضوع 

 "  .للمنطقة 

 

 :الجلسة  الختامية 
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لحمد الخالادر وزيار العادل فاي دولاة فلساطين ، رئايس الادورة / معالي الدكتور  ترلس هذه الجلسة

الحادية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب ، حيث للقى كلمة لكد فيها على لهمية النقاش المقمر الاذر 

 .شهدتم الندوة والنتائج التى تمخضت عنها

 

 .المرفقةوفي نهاية لعمال الندوة اتف  المشاركون على التوصيات 

 

 

 محمد رضوان بن خضراء
 المستشار القانوني لألمين العام
 مدير إدرة الشؤون القانونية

 رئيس األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب

 أحمد عبد الحميد مبارك الخالدي/ الدكتور 
 وزير العدل بدولة فلسطين

 ( 51)رئيس الدورة 
 لمجلس وزراء العدل العرب
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 توصيات 

 ة القانونية الوزارية العربية الندو

 حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 ــــ

إن المشاركين في الندوة القانونية الوزارية العربية حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسااد المنعقادة فاي 

فااي إطااار مجلااس وزراء العاادل   14/22/1004-12ول العربيااة يااومي مقاار األمانااة العامااة لجامعااة الااد

العاارب بالتعاااون مااع مكتااب األماام المتحاادة المعنااي بالمخاادرات والجريمااة واألمانااة العامااة لمجلااس وزراء 

 الداخلية العرب ، 

إذ يؤكاادون لن التطااوير التشااريعي فااي البلاادان العربيااة لمااا يخاادم قضااايا التنميااة وارصاا   هااو مطلااب 

 ورر يستح  تكقيف الجهود في عصر يعوج بالتغيرات والتحديات ،ضر

وإذ يرساااخون قنااااعتهم ب ولوياااة مكافحاااة الفسااااد باعتبااااره شااارطا ضاااروريا  رنجاااا  مشاااروعات التنمياااة 

 .يم المواطنة والمساواة وارنتماءارقتصادية، ولتعزيز مبادئ سيادة القانون واردارة الرشيدة ، وإع ء ق

حاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحاة الفسااد ال تقتصار فحساب علاى جهاود التحاديث وإذ يدركون ال

القانوني بل تشمل ليضا كافة الجوانب المؤسسية ارجتماعية وارقتصادية والققافية التي ينبغى لخذها بعين 

 .ارعتبار  

ورة إيا ء قضاية ضاابط وإذ ينوهاون ب همياة التعااون العربااي والادولي فاي مجااال مكافحاة الفسااد ، وبضاار

ومصادرة واسترداد متحص ت الفساد لهمية قصوى وتعزيز التعااون فاي هاذا المجاال خاصاة مان جاناب 

 . الدول المستقبلة لألموال المت تية من الفساد 

، وماع ال تتعارض مع الشريعة االس ميةوإذ ي خذون في االعتبار لن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 .لحضارية لألمة العربية واالس مية القيم ا

 :أوصوا بما يلي 
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دعوة الدول العربية التي لم تصاد  بعد على إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى التصدي   -2

 .عليها 

حث الدول العربية على تبني استراتيجيات شاملة متعددة المحاور تعتمد على خطط عمل محددة  -1

 .د وعلى وجم الخصوص لشكالم ولنماطم المستحدقة لمواجهة كافة مخاهر الفسا

الت كيد على لهمية  تطوير التشريعات الداخلية للدول العربية  في مجال تجريم لفعال الفساد  -3

سواء كان ذلك من خ ل تحديث التشريعات القائمة لو إصدرا قوانين جديدة تشمل كافة الجوانب 

، وعلى وجم الخصوص توسيع نطا  تجريم الرشوة  الوقائية والجزائية الخاصة بمكافحة الفساد

بما يستوعب صور الرشوة الدولية والرشوة في القطاع الخاص ، وتكريس المسؤولية الجنائية 

 .للشخص االعتبارر ، وتجريم إعاقة سير العدالة 

الحث على تطوير نخم م حقة الفساد سواء على الصعيد المحلي لو االقليمي، وعلى وجم  -6

 .يما يتعل  بإطالة لمد التقادم في جرائم الفساد ، واألخذ بإمكانية وقفم الخصوص ف

العمل على إحكام حلقات مكافحة الفساد وم حقة مرتكبيم من خ ل تكريس مبدلر إما التسليم لو  -2

المحاكمة ، وإما التسليم لو إنفاذ العقاب وذلك في الحاالت التى ال يتيسر فيها للدولة تسليم 

 .م بارتكاب الفساد الشخص المته

 .دعوة الدول العربية ، إلى تعزيز مقتضيات كفالة الحماية القانونية للشهود والخبراء  -4

الت كيد على لن ضرورات مكافحة جرائم الفساد وتفعيل إجراءات م حقة مرتكبيم ال ينبغي لن  -7

تراض تحول دون احترام مقتضيات حقو  ارنسان وحرياتم األساسية وعلى رلسها مبدل إف

 .البراءة ، ك حد لهم لسس المحاكمة المنصفة 

دعوة الدول العربية إلى تحديث النخام العقابي في مجال جرائم الفساد بما يشملم ذلك من تشجيع  -8

الجناة ، عند تعددهم ، على االب غ وتقديم المعلومات، واألخذ بمقتضيات التفريد العقابي ، 

 .ي مواجهة مرتكبي جرائم الفساد والتوسع في تقرير الجزاءات المالية ف

دعوة الدول العربية إلى إنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد تضطلع بمهمة رسم السياسات  -1

وتنسي  جهود كافة المؤسسات المعنية ، ومتابعة تنفيذ خطط العمل ، وإصدار تقارير دورية في 

 .ش ن مكافحة الفساد 
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الستق لية القضاء وقيامم بدوره ومسئولياتم في م حقة  الت كيد على تعزيز الضمانات ال زمة -20

 .قضايا الفساد ومعقابة مرتكبيها

السعي لتطوير النخم المؤسسية في مجال مكافحة الفساد بما يشملة ذلك من وجوب األخذ  -22

 .بتخصص الجهات القضائية المعنية بالفساد وإعداد الكوادر ال زمة ، ووضع البرامج التدريبية 

إلى دور النيابة العامة في إجراء التحقيقات وفي الكشف عن جرائم الفساد وارشراف  بالنخر -21

على التحقيقات وتمقيل اردعاء لمام المحاكم ، الت كيد على لهمية تعزيز دور النيابة العامة في 

ن متابعة التحريات والتحقيقات منذ اللحخة األولى التى تقيد فيها الدعوى الجنائية والت كد من ل

األجهزة المساعدة وعلى رلسها الشرطة الجنائية تقوم بمهامها على الوجم المطلوب واستخدام 

التقنيات الحديقة في كشف جرائم الفساد من معامل جنائية وتحلي ت وييرها، واالهتمام بتدريب 

وك ء النيابات والمحققين ورجال الشرطة واستخدام هذه التقنيات في اتباع لحدث لساليب 

 .تحقي ال

دعوة الدول العربية إلى تفعيل سبل وإجراءات التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة  -23

الفساد وإصدار تشريعات وطنية لتنخيم تسليم المجرمين ، وتوسيع نطا  المساعدة القانونية 

 .المتبادلة ، وبصفة عامة كافة صور التعاون القضائي ارقليمي 

ائية في الدول العربية ، المسئولة عن تعقب المتهمين بالفساد تقوية األجهزة األمنية والقض -26

 .وتوفير ارمكانيات المادية والتقنية لتنمية مهارات العاملين فيها 

رفض الدفع باعتبار جرائم الفساد من قبيل الجرائم السياسية لكي ال يتخذ مرتكبوها في ذلك  -22

عدم استبعاد الجرائم المالية من نطا  وسيلة للتحايل على لحكام االسترداد ، والت كيد على 

الجرائم التى يجوز فيها التسليم ، وتشجيع الدول العربية على األخذ بنخام التشاور المسب  فيما 

 . بينها قبل إصدار القرار برفض التسليم

حث الدول العربية على اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ، ونشر  -24

 .الققافة المجتمعية بهذه القيم 

دعوة الدول العربية إلى إع ء معايير الكفاءة واالنصاف وتكافئ الفرص في مجال االلتحا    -27

 .بالوخائف العامة والترقي فيها 
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تكريس الح  في الحصول على المعومات وتداولها ، وبصفة خاصة في التعاقدات العامة   -28

 .  والخاصة 

 .وإنفاذ القانون تحقيقا لمبدل المساواة في مجال مكافحة الفساد  تكريس مفهوم المساءلة  -21

نشر وعي وققافة مكافحة الفساد لدى جميع فئات المجتمع من خ ل المؤسسات التربوية   -10

 . والتعليمية والدينية ووسائل ارع م التقليدية وااللكترونية

الوقاية من الفساد ومكافحتم إبراز دور الشريعة ارس مية السمحة والشرائع السماوية في  -12

وتشجيع العلماء والباحقين والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث رعداد دراسات حول مساهمة 

 .الشريعة ارس مية في التصدر لخاهرة الفساد وكشف مخاطره ولساليبم 

تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على االضط ع بدورها في التوعية بخطورة تنامي خاهرة   -11

 .فساد وعلى كشف ممارسات الفساد ال

تفعيل آليات التعاون القضائي واألمني المعتمدة في إطار جامعة الدول العربية وتيسير تبادل   -13

المعلومات ومواصلة الجهود رخراج االتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى حيز الوجود والعمل 

فحة الفساد ومشروع القانون العربي على سرعة إعداد مشروع القانون العربي االسترشادر لمكا

 .االسترشادر للتعاون القضائي الجنائي في المسائل الجنائية 

دعم الجهود المشتركة التي يبذلها مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب في مجال مكافحة الفساد   -16

 .والجريمة المنخمة عبر الوطنية

ألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لردود الت كيد على لهمية التقرير التجميعي الذر لعدتم ا -12

الدول العربية على االستبيان حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ، في االط ع على موقف 

التشريعات العربية في مجال جهود المكافحة وفي التعرف على آليات وقنوات التعاون بين الدول 

ث ما توصلت إليم الدول العربية من آليات ووسائل ولدوات العربية في هذا المجال ، ومتابعة لحد

، وذلك من لجل توقي  التعاون العربي والدولي لتحقي  لهدافم المرجوة في هذا المجال ، وحث 

 . الدول العربية التى لم ترسل ردودها على االستبيان إلى القيام بذلك

تشريعية ال زمة ومواءمتها مع لحكام سعيا نحو تحديث القوانين واللوائح وإدخال ارص حات ال -14

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بحيث تستغل هذه االتفاقية ك داة تغيير وتطوير في السياسة 

والتطبي  وتوخيف منهج شامل ومتكامل لتعزيز األطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد ، 
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مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعوة الدول العربية ل ستفادة من خبرات مكتب األ

والذر يمكن لم تقديم المساعدة التقنية في مجال التصدي  وتنفيذ لحكام ارتفاقية إلى الدول العربية 

بناء على طلبها وذلك عن طري  المساعدة القانونية ارستشارية وبناء القدرات في مجال صوغ 

ورش عمل وحلقات دراسية تدريبية في مجال  وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية وتنخيم

تحديث لجهزة العدالة الجنائية وبناء الخبرات الوطنية وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة 

 .واستخ ص لفضل الدروس في مكافحة الفساد 

حث الدول العربية على المشاركة الفعالة في مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  -17

كافحة الفساد والمساهمة في رسم السياسات المتعلقة بعملم والهادفة إلى تحسين قدرة الدول لم

 .األطراف وتعاونها على تفعيل لحكام هذه االتفاقية 

لهمية تفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الندوة من خ ل عقد ندوات وورش عمل لخرى في  -18

موضوع مكافحة الفساد من كافة جوانبم بما  إطار مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب تتناول

في ذلك ع قة الفساد بالجريمة المنخمة عبر الوطنية واررهاب واالتجار يير المشروع 

 .بالمخدرات

توجيم الشكر إلى األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على الجهود المبذولة في التحضير  -11

ألمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واألمانة للندوة وتنخيم لعمالها بالتعاون مع مكتب ا

العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وارشادة بجهود التنسي  والتعاون القائمة بين هذه 

 .الجهات

 


