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  الدورة الرابعة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨- ٢٤مراكش، املغرب، 
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  : استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل

اإلشعارات والتحفّظات واإلعالنات بشأن اتفاقية األمم املتحدة     
      ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠حىت ة الفساد، ملكافح

    مذكّرة من األمانة    
اتفاقيـة  ُتقّدم هذه املذكرة معلومات عـن اإلشـعارات واإلعالنـات والتحفّظـات بـشأن                 -١

. املقّدمة إىل األمني العام وفقا لألحكام ذات الصلة من االتفاقيـة          األمم املتحدة ملكافحة الفساد     
إلشعارات واإلعالنات والتحفّظات اليت تلقّاها األمني العام فهـي متاحـة   أما النصوص الكاملة ل 

  .(http://treaties.un.org)على املوقع الشبكي اخلاص مبجموعة معاهدات األمم املتحدة 
    

    اليت تلقّاها األمني العامواإلعالنات والتحفّظات اإلشعارات   -أوال  
    اإلشعارات  - ألف  

تسمية السلطات املختصة املعنية بتقدمي : ٦ من املادة ٣مالً بالفقرة اإلشعارات املقّدمة ع  -١  
    املساعدة يف تدابري املنع

تلقّى األمني العام إشعارات خبصوص السلطات املختصة املعنية بتقدمي املساعدة يف   - ٢
اد االحت:  من االتفاقية، من الدول األطراف التالية٦ من املادة ٣تدابري املنع، عمالً بالفقرة 

───────────────── 
*  CAC/COSP/2011/1و Corr.1.  
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الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، 
اإلمارات العربية املتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، آيسلندا، باكستان، الربتغال، 

تعددة  امل-دولة (بوليفيا بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بولندا، 
، بريو، تركيا، اجلبل األسود، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية )القوميات

سابقا، الدامنرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، 
 -  مجهورية(سيشيل، شيلي، صربيا، الصني، العراق، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنـزويال 

 كوستاريكا، كندا، كرواتيا، كازاخستان، قطر، ، فنلندا، فييت نام، قربص،)وليفاريةالب
 مدغشقر، ماليزيا، مالطة، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمربغ، التفيا، كينيا، الكويت، كولومبيا،
اهلند،  ،هاييت النمسا، النرويج، ناميبيا، موريشيوس، منغوليا، ملديف، املكسيك، املغرب،
  .اليونان الواليات املتحدة األمريكية، هولندا،

    
اعتبار االتفاقية األساس القانوين : ٤٤من املادة ) أ (٦اإلشعارات املقّدمة عمالً بالفقرة   - ٢  

    للتعاون بشأن تسليم اجملرمني
أفادت الدول األطراف التالية أهنا تعترب االتفاقية األساس القانوين للتعـاون بـشأن تـسليم                 -٣

ــالفقرة اجملـــرمني، ع ــادة ) أ (٦مـــال بـ ــا،  :  مـــن االتفاقيـــة٤٤مـــن املـ ــتونيا، ألبانيـ ــان، إسـ أذربيجـ
ــا،  ،أوروغــواي ــيالروس،  أوكراني ــدا، ب ــاراغواي، بنمــا، بولن ــة مقــدونيا اليوغ ب ســالفية ومجهوري

جنوب أفريقيا، جورجيـا، سـلوفينيا، شـيلي، غواتيمـاال، قـربص، كازاخـستان، كرواتيـا،                 سابقا،
وقـد قبلـت    مايل، منغوليـا، هولنـدا،       )١(كويت، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا،   كندا، كوستاريكا، ال  

بلجيكــا اســتخدام االتفاقيــة هلــذا الغــرض يف حــال عــدم وجــود معاهــدات ثنائيــة أو متعــّددة           
ا االحتاد الروسي وأوزبكستان فقد قبال استخدام االتفاقية هلذا الغرض علـى أسـاس              أمَّ. األطراف

إسرائيل وإكـوادور وباكـستان ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية            بعدت  وقد است . املعاملة باملثل 
كوبا وكينيا ومالطة وموريـشيوس ونيبـال    ووالسلفادور وسنغافورة وسيشيل والفلبني وفييت نام       

  . على وجه التحديد اعتبار االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليمالواليات املتحدة و
    

───────────────── 
  . االتفاقية هي األساس القانوين للتعاون بشأن تسليم اجملرمني، باستثناء ما يتعلّق باملواطننيترى ليتوانيا أنَّ  )1(  
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تسمية السلطات املركزية املعنية : ٤٦ من املادة ١٣مة عمالً بالفقرة قدَّاإلشعارات امل  -٣  
    بتلقّي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة

ــات         -٤ ــي طلب ــسّماة لتلقّ ــة امل ــسلطات املركزي ــام إشــعارات خبــصوص ال ــى األمــني الع تلقّ
قية، من الـدول األطـراف     من االتفا  ٤٦ من املادة    ١٣املساعدة القانونية املتبادلة، عمالً بالفقرة      

إســبانيا، أســتراليا، األردن، أرمينيــا، األرجنــتني، االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، : التاليــة
إدونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،       ، اإلمارات العربية املتحدة   إستونيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا،   

تان، البحـرين، الربتغـال، بـروين دار        باراغواي، باكـس  إيطاليا،  أوكرانيا، آيسلندا،   أوزبكستان،  
، ) املتعـددة القوميـات  -دولـة   (السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بولندا، بوليفيا         

تركيـــا، توغـــو، تـــونس، اجلبـــل األســـود، اجلزائـــر، مجهوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا         
، زمبـابوي، سـري النكـا،       اليوغوسالفية سـابقا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، الـدامنرك، رومانيـا            

ــشيل، شــيلي، صــربيا،       ــسرا، سي ــسويد، سوي ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ال ال
، فنلنـدا،   )البوليفاريـة -مجهوريـة (الصني، العـراق، غواتيمـاال، غيانـا، فرنـسا، الفلـبني، فنــزويال              

وسـتاريكا،  الكـامريون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، ك        كازاخـستان،   فييت نـام، قـربص، قطـر،        
مالطـة،  ليختنـشتاين،   لكـسمربغ، ليتوانيـا،     الكويت، كينيا، التفيا، لبنان،     كولومبيا، الكونغو،   

مدغشقر، املغرب، املكسيك، ملديف، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية،                
دا، الواليـات   منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، اهلنـد، هولنـ          

  .املتحدة، اليونان
    

    اللغات املقبولة بشأن الطلبات: ٤٦ من املادة ١٤مة عمالً بالفقرة اإلشعارات املقدَّ  -٤  
 من االتفاقية، إشعارات خبصوص ٤٦ من املادة ١٤تلقّى األمني العام، عمال بالفقرة   - ٥

االحتاد الروسي : الدول التاليةاللغات املقبولة بشأن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من 
اللغتان (؛ األردن )اللغات اإلنكليزية واألذرية والروسية(؛ أذربيجان )اللغة الروسية(

اللغتان اإلنكليزية (؛ إسرائيل )اللغتان اإلستونية واإلنكليزية(؛ إستونيا )اإلنكليزية والعربية
؛ أوزبكستان )ن اإلسبانية واإلنكليزيةاللغتا(؛ أوروغواي )اللغة األلبانية(؛ ألبانيا )والعربية

اللغات اإلنكليزية واألوكرانية والروسية (؛ أوكرانيا )اللغات اإلنكليزية واألوزبكية والروسية(
؛ باكستان )اللغة اإلسبانية(؛ باراغواي )اللغتان اإلنكليزية واآليسلندية(؛ آيسلندا )والفرنسية

اللغات اإلنكليزية والفرنسية (؛ بلجيكا )اللغة اإلنكليزية( دار السالم ؛ بروين)اللغة اإلنكليزية(
اللغة (؛ بنما )اللغة اإلنكليزية(؛ بنغالديش )اللغتان اإلنكليزية والبلغارية(؛ بلغاريا )واهلولندية
- دولة(؛ بوليفيا )اللغتان اإلنكليزية والبولندية(؛ بولندا )اللغة الفرنسية(؛ بنن )اإلسبانية
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؛ )لغة اجلبل األسوداللغة اإلنكليزية و(؛ اجلبل األسود )اللغة اإلسبانية) (عّددة القومياتاملت
؛ مجهورية )اللغتان اإلنكليزية والكورية(؛ مجهورية كوريا )اللغتان العربية والفرنسية(اجلزائر 

؛ )يةاللغتان اإلنكليزية واجلورج(؛ جورجيا )اللغة املقدونية(سالفية سابقا ومقدونيا اليوغ
اللغات (؛ سلوفينيا )اللغتان اإلنكليزية والسلوفاكية(؛ سلوفاكيا )اللغة اإلسبانية(السلفادور 

اللغات األملانية (؛ سويسرا )اللغة اإلنكليزية(؛ سنغافورة )اإلنكليزية والسلوفينية والفرنسية
غتان اإلنكليزية الل) (اللغة الصينية(؛ الصني )اللغة اإلسبانية(؛ شيلي )واإليطالية والفرنسية

والصينية ملنطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة، واللغتان الربتغالية والصينية ملنطقة 
لغات األمم املتحدة (؛ فرنسا )اللغة اإلسبانية(؛ غواتيماال )ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصة

؛ فنلندا )اللغة اإلسبانية) (البوليفارية- مجهورية(؛ فرتويال )اللغة اإلنكليزية(؛ الفلبني )الرمسية
اللغات (قربص ؛ )اللغة اإلنكليزية(؛ فييت نام )اللغات اإلنكليزية والسويدية والفنلندية(

اللغتان (؛ كرواتيا )اللغتان الروسية والكازاخية(؛ كازاخستان )اإلنكليزية والتركية واليونانية
؛ )اللغة اإلسبانية(؛ كوستاريكا )نسيةاللغتان اإلنكليزية والفر(؛ كندا )اإلنكليزية والكرواتية

؛ )اللغة اإلنكليزية(؛ كينيا )اللغتان اإلنكليزية والعربية(؛ الكويت )اللغة اإلسبانية(كولومبيا 
اللغات اإلنكليزية (؛ ليتوانيا )اللغتان اإلنكليزية والفرنسية(؛ لكسمربغ )اللغة الالتفية(التفيا 

؛ )اللغة اإلنكليزية(؛ مالطة )اللغتان األملانية واإلنكليزية(؛ ليختنشتاين )والروسية والليتوانية
) هلا األفضلية(اللغة اإلنكليزية (؛ موريشيوس )اللغات اإلنكليزية والروسية واملنغولية(منغوليا 

اللغات اإلنكليزية والدامنركية (؛ النرويج )اللغة اإلنكليزية(؛ موزامبيق )واللغة الفرنسية
؛ هولندا )اللغة اإلنكليزية(؛ اهلند )اللغتان اإلنكليزية والنيبالية(؛ نيبال )والسويدية والنروجيية

اللغتان (؛ اليونان )اللغة اإلنكليزية(؛ الواليات املتحدة )اللغتان اإلنكليزية واهلولندية(
  .)اإلنكليزية واليونانية

    
    اإلعالناتو التحفّظات  - باء  

     تسوية النـزاعات:٦٦ من املادة ٣التحفّظات وفقا للفقرة   -١  
   من االتفاقية ذاكرة أهنا ٦٦ من املادة ٣قّدمت الدول التالية حتفظات وفقا للفقرة   - ٦

إثيوبيا، أذربيجان، إسرائيل، : ال تعترب نفسها ملَزمة بالوالية القضائية حملكمة العدل الدولية
، باكستان، )سالميةاإل- مجهورية(اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران 

البحرين، بروين دار السالم، بنغالديش، بنما، تايلند، تونس، اجلزائر، جزر البهاما، مجهورية 
الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، السلفادور، سنغافورة، الصني، فرتويال 
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ويت، مالطة، ، فييت نام، قطر، كازاخستان، كوبا، كولومبيا، الك)البوليفارية- مجهورية(
   .اليونان، ، نيبال، اهلند، الواليات املتحّدة، اليمن)دولة موقّعة(ماليزيا، موزامبيق، ميامنار 

    
    اإلعالنات  -٢  

االحتـاد األورويب، االحتـاد     :  واملنظمـة اإلقليميـة الواحـدة التاليـة         الـدولُ  مت إعالنـاتٍ  دَّقَ  -٧
، بــاراغواي، بلجيكــا، )اإلســالمية-يــةمجهور(الروســي، أذربيجــان، إســبانيا، أوزبكــستان، إيــران 

  .ةاليات املتحد، فييت نام، كندا، الو)البوليفارية-مجهورية(زويال  اجلزائر، السلفادور، فن
    

تسمية جهات االتصال املعنية : اإلشعارات اليت تلقّاها أمني املؤمتر  -ثانيا  
    باسترداد املوجودات

 األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد إشـعارات           تلقّى أمني مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية        -٨
ــة باســترداد املوجــودات مــن     ــاً ٤٤خبــصوص جهــات االتــصال املعني ــة طرف ــة موقّ دول عــة  ودول

االحتــاد الروســي، األردن، أرمينيــا، أســتراليا، أفغانــستان، إكــوادور، باكــستان،   :واحــدة، هــي
ــا، البوســنة واهلرســك،      ــال، بلجيكــا، بلغاري ــاالو، البحــرين، الربتغ ــا  ب ــدا، بوليفي ــة (بولن  -دول

، )عـة دولـة موقّ (، بريو، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية        )املتعددة القوميات 
مجهورية كوريا، الدامنرك، الرأس األخـضر، روانـدا، رومانيـا، الـسلفادور، سـلوفينيا، الـسويد،         

التفيـا، مالطـة، ماليزيـا، مـصر،     سويسرا، صربيا، غواتيماال، الفلبني، فييت نـام، كنـدا، كينيـا،           
  .املكسيك، اململكة املتحدة، موريشيوس، النمسا، هولندا، الواليات املتحدة

  


