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 الدورة األوىل
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤-١٠عمان، 

 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
 النظر يف متطلّبات اإلبالغ وفقا ملواد االتفاقية 

 ؛ ٢٣من املادة ) د (٢؛ الفقرة ٦ من املادة ٣الفقرة (
 ؛ ٤٦ من املادة ١٤ و١٣؛ الفقرتان ٤٤من املادة ) أ (٦الفقرة 
   )٦٦ من املادة ٤؛ الفقرة ٥٥ادة  من امل٥الفقرة 

 حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
 واإلشعارات واإلعالنات والتحفّظات املقدمة بشأا حىت 

   ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠
  مذكّرة من األمانة        

م املتحدة ملكافحة الفساد    تقـدم هـذه املذكـرة ملخصا عن حالة التصديق على اتفاقية األم             -١
وتقـــدم املذكّـــرة كذلـــك معلومـــات عـــن اإلشـــعارات   ). ، املـــرفق٥٨/٤قـــرار اجلمعـــية العامـــة (

واإلعالنــات والــتحفّظات ذات الصــلة املقدمــة إىل األمــني العــام وفقــا لألحكــام ذات الصــلة مــن     
قّاها األمني العام فهي    أمـا النصـوص الكاملة لإلشعارات واإلعالنات والتحفّظات اليت تل         . االتفاقـية 

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

–––––––––––––– 
* CAC/COSP/2006/1. 
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  حالة التصديق   -أوال  
 دولـة قـد وقّعت على االتفاقية   ١٤٠، كانـت  ٢٠٠٦نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٠حـىت    -٢

 . دولة قد صدقت عليها٨٠وكانت 

 .ة التصديق على االتفاقية حبسب اموعة اإلقليميةوترد يف اجلدول حال -٣
  

 حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
   حبسب اموعة اإلقليمية

 الدولة الطرف تاريخ التصديق
 جمموعة الدول األفريقية 
 اجلزائر ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩

 أنغوال ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٩
 بنن ٢٠٠٤أكتوبر /األول تشرين ١٤
 بوركينا فاسو ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠
 بوروندي )أ(٢٠٠٦مارس / آذار١٠
 الكامريون ٢٠٠٦فرباير / شباط٦
 مجهورية أفريقيا الوسطى  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦

 الكونغو )أ(٢٠٠٦يوليه / متوز١٣
 جيبويت ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠
 رمص ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥
 كينيا ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩

 ليسوتو ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦
 ليربيا )أ(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦
 اجلماهريية العربية الليبية  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧

 مدغشقر ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢
 موريتانيا )أ(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥
 موريشيوس ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥
 ناميبيا ٢٠٠٤أغسطس /ب آ٣

 نيجرييا ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤
 رواندا ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤

 سان تومي وبرينسيـيب ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢
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 الدولة الطرف تاريخ التصديق
 السنغال ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦
 سيشيل ٢٠٠٦مارس / آذار١٦
 سرياليون ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠
 وب أفريقياجن ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
 توغو ٢٠٠٥يوليه / متوز٦
 أوغندا ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩

 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥
 ٢٨: اموع اإلقليمي  
   

 جمموعة الدول اآلسيوية
 الصني ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠
 اندونيسيا )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩
 األردن ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤
 قريغيزستان ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦
 منغوليا ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١١
 الفلبني ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨

 سري النكا ٢٠٠٤مارس / آذار٣١
 طاجيكستان )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥
 تركمانستان )أ(٢٠٠٥مارس / آذار٢٨
 اإلمارات العربية املتحدة ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢
 اليمن ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين تشرين ٧
 ١١: اموع اإلقليمي  
   

 جمموعة دول أوروبا الشرقية
 ألبانيا ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥
 أذربيجان ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١

 بيالروس ٢٠٠٥فرباير / شباط١٧
 البوسنة واهلرسك ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦
 بلغاريا ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠
 كرواتيا ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤
 هنغاريا ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩
 التفيا ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٤
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 الدولة الطرف تاريخ التصديق
 )ب(اجلبل األسود ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣
 بولندا ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥
 رومانيا ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢
 االحتاد الروسي ٢٠٠٦مايو / أيار٩

 )ج(اصربي ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٠
 سلوفاكيا ٢٠٠٦يونيه / حزيران١
 ١٤: اموع اإلقليمي  
   

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي
 أنتيغوا وبربودا )أ(٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١
 األرجنتني ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٨
 بوليفيا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٥

 الربازيل  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٥
 شيلي ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
 كولومبيا ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧
 اجلمهورية الدومينيكية ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦
 إكوادور ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥
 السلفادور ٢٠٠٤يوليه / متوز١
 غواتيماال ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣

 هندوراس ٢٠٠٥مايو / أيار٢٣
 املكسيك ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠
 نيكاراغوا ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥
 بنما ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣
 باراغواي ٢٠٠٥يونيه / حزيران١

 بريو ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٦
 ترينيداد وتوباغو ٢٠٠٦مايو / أيار٣١
 ١٧: اموع اإلقليمي  
   

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
 أستراليا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٧

 النمسا ٢٠٠٦يناير /نون الثاين كا١١
 فنلندا )أ(٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠
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 الدولة الطرف تاريخ التصديق
 فرنسا ٢٠٠٥يوليه / متوز١١
 هولندا ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١
 النرويج ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩
 اسبانيا ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩
 تركيا ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩
طانيا العظمى وإيرلندا اململكة املتحدة لربي ٢٠٠٦فرباير / شباط٩

 الشمالية
 الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣٠
 ١٠: اموع اإلقليمي  

 
 .انضمام )أ(
 أن تضم اجلبل األسود  ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٢٨ املـؤرخ    ٦٠/٢٦٤قـررت اجلمعـية العامـة يف قـرارها           )ب(

 .إىل عضوية األمم املتحدة
، أبلـغ رئـيس مجهوريـة صـربيا األمـني العـام بـأن عضوية دولة احتاد صربيا                   ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٣يف   )ج(

واجلــبل األســود يف األمــم املــتحدة، مبــا يف ذلــك مجــيع اهليــئات واملــنظمات يف مــنظومة األمــم املــتحدة،   
مسـتمرة باسـم مجهوريـة صـربيا، الـيت تظـل مسـؤولة عـلى حنو كامل عن مجيع حقوق والتزامات دولة                       

 . صربيا واجلبل األسود مبقتضى ميثاق األمم املتحدةاحتاد
  

  اإلشعارات واإلعالنات والتحفّظات اليت تلقّاها األمني العام            -ثانيا  
  اإلشعارات      -ألف  

تسمية السلطات املختصة املعنية بتقدمي : ٦ من املادة ٣اإلشعارات املقدمة عمالً بالفقرة  -١ 
  املساعدة يف تدابري املنع

ى األمـني العـام إشـعارات خبصـوص السـلطات املختصـة املعنـية بتقدمي املساعدة يف                  تلقّـ  -٤
ألبانيا، :  مـن االتفاقـية، مـن الـدول األطراف التالية          ٦ مـن املـادة      ٣تدابـري املـنع، عمـالً بالفقـرة         

 .بوليفيا، الصني، كرواتيا، فنلندا، التفيا، موريشيوس، النرويج
  

اعتبار االتفاقية األساس القانوين : ٤٤من املادة ) أ (٦الفقرة اإلشعارات املقدمة عمالً ب -٢ 
  للتعاون بشأن تسليم ارمني

أفـادت الـدول األطـراف التالية أا تعترب االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن تسليم                -٥
لــندا ألبانــيا، أذربــيجان، بــاراغواي، بــنما، بو   : ٤٤مــن املــادة  ) أ (٦اــرمني، عمــال بالفقــرة   

وقد استبعدت السلفادور وسيشيل وموريشيوس على وجه       . بـيالروس، جـنوب أفريقيا، كرواتيا     
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أما االحتاد الروسي فقد قبل     . الـتحديد اعتـبار االتفاقـية األسـاس القـانوين للـتعاون بشـأن التسليم              
 .استخدام االتفاقية هلذا الغرض على أساس املعاملة باملثل

  
تسمية السلطات املركزية املعنية : ٤٦ من املادة ١٣الً بالفقرة اإلشعارات املقدمة عم -٣ 

  بتلقّي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة
ــبات        -٦ ــتلقّي طل ــام إشــعارات خبصــوص الســلطات املركــزية املســماة ل ــى األمــني الع تلقّ

: التالــية، مــن الــدول األطــراف ٤٦ مــن املــادة ١٣املســاعدة القانونــية املتــبادلة، عمــالً بالفقــرة 
ألبانـيا، االحتـاد الروسـي، أذربـيجان، بـاراغواي، بلغاريـا، بـنما، بـنن، بولـندا، بوليفـيا، جنوب                     
أفريقـــيا، رومانـــيا، الســـلفادور، ســـلوفاكيا، شـــيلي، الصـــني، كرواتـــيا، التفـــيا، موريشـــيوس، 

ثل، وقـد أعلـن االحتاد الروسي بأنه سوف يقبل تلك الطلبات على أساس املعاملة بامل              . الـنرويج 
أمـا يف احلـاالت العاجلـة، فعن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، شريطة أن ترسل الوثائق              

 .اليت حتتوي على طلبات من هذا القبيل من دون تأخري بالطريقة املقررة
  

  اللغات املقبولة بشأن الطلبات: ٤٦ من املادة ١٤اإلشعارات املقدمة عمالً بالفقرة  -٤ 
مـني العام إشعارات خبصوص اللغات املقبولة بشأن طلبات املساعدة القانونية           تلقّـى األ   -٧

ــية    ــدول األطــراف التال ــن ال ــبادلة م ــيا : املت ــية (ألبان ــة األلبان ــيجان )اللغ ــات الروســية  (؛ أذرب اللغ
ــة  ــيزية واألذري ــنن )واإلنكل ــة الفرنســية (؛ ب ــيا )اللغ ــبانية (؛ بوليف ــة اإلس ــا )اللغ ــتان (؛ بلغاري اللغ

؛ مـنطقة هونـغ كونـغ الصـينية اإلداريـة اخلاصة            )اللغـة الصـينية   (؛ الصـني    )ية واإلنكلـيزية  الـبلغار 
اللغـــتان الصـــينية (؛ مـــنطقة ماكـــاو الصـــيفية اإلداريـــة اخلاصـــة )اللغـــتان اإلنكلـــيزية والصـــينية(

ــيا )والــربتغالية ــية واإلنكلــيزية (؛ كروات ؛ التفــيا )اللغــة اإلســبانية(؛ الســلفادور )اللغــتان الكروات
ــيزية والفرنســية (؛ موريشــيوس )اللغــة الالتفــية ( ــنرويج )اللغــتان اإلنكل ــيزية  (؛ ال اللغــات اإلنكل

؛ بولندا )اللغة اإلسبانية (؛ باراغواي   )اللغة اإلسبانية (؛ بـنما    )والدامنركـية والسـويدية والنروجيـية     
ــيزية ( ــندية واإلنكلـ ــتان البولـ ــي  )اللغـ ــاد الروسـ ــية (؛ االحتـ ــة الروسـ ــلوفاكيا )اللغـ ــتان ال(؛ سـ لغـ

 ).السلوفاكية واإلنكليزية
  

  اإلعالنات والتحفّظات           -باء  
  تسوية النـزاعات: ٦٦ من املادة ٣التحفّظات وفقا للفقرة  -١ 

 ذاكرة أا ال تعترب نفسها      ٦٦ من املادة    ٣قدمـت الـدول التالـية حتفظات وفقا للفقرة           -٨
ــية     ــدل الدول ــة الع ــة القضــائية حملكم ــزمة بالوالي ــ: مل ــيجان، الصــني، الســلفادور،   اجلزائ ر، أذرب
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دولة (، ميامنار   )دولة موقّعة (، إسرائيل   )دولـة موقّعة  ) (اإلسـالمية -مجهوريـة (إندونيسـيا، إيـران     
، اإلمارات العربية   )دولـة موقّعـة   (، جـنوب أفريقـيا، تونـس        )دولـة موقّعـة   (، بـنما، قطـر      )موقّعـة 

 .، اليمن)دولة موقّعة(املتحدة، فييت نام 
  

  ناتاإلعال -٢ 
أعلنـت اجلزائـر أن تصـديقها عـلى االتفاقـية ال يدلّ ضمنا على اعترافها بإسرائيل، وال          -٩

 )1(.ميكن أن يفسر على أنه يؤدي إىل إقامة عالقات مع إسرائيل

 .قدمت أذربيجان إعالنا خبصوص التطبيق اإلقليمي لالتفاقية -١٠

حبسب تعريفه الوارد يف االتفاقية،     " رماجلُ"قدمـت بـاراغواي حتفظـا فـيما يـتعلق بتعبري             -١١
، وفقا لتشريعاا "فعل يعاقَب عليه"ينـبغي أن يفهـم عـلى أنـه يعـين         " اجلـرم "فذكـرت أن تعـبري      

 .الداخلية احلالية

 :قدم االحتاد الروسي اإلعالنات التالية -١٢

:  ملا يلي  أعلـن االحتـاد الروسـي أن لديـه واليـة قضائية على األفعال ارمة وفقا                )أ( 
 من  ١؛ والفقرة   ٢٢ و ٢١؛ واملادتان   ١٩ إىل   ١٧؛ واملواد   ١٦ مـن املـادة      ١؛ والفقـرة    ١٥املـادة   
 ؛٤٢ من املادة ٣ و١ يف احلاالت املشمولة يف الفقرتني ٢٧ و٢٥ و٢٤؛ واملواد ٢٣املادة 

 مــن االتفاقــية جيــب أن  ٤٤ مــن املــادة ١٥أعلــن االحتــاد الروســي أن الفقــرة   )ب( 
ى حنو جيعل املساءلة عن األفعال اإلجرامية اليت تقع ضمن نطاق االتفاقية أمرا ال مفر            تفسـر عـل   

 منه، دون املساس بفعالية التعاون الدويل بشأن تسليم ارمني واملساعدة القانونية؛

 مــن االتفاقــية، ٤٦ مــن املــادة ٧أعلــن االحتــاد الروســي أنــه بــناء عــلى الفقــرة  )ج( 
 مـن االتفاقـية بدال مما يقابلها من أحكام          ٤٦ مـن املـادة      ٢٩ إىل   ٩سـوف يطـبق الفقـرات مـن         

ــبادلة مــربمة بــني االحتــاد الروســي ودول أطــراف       ــية املت ــتعلق باملســاعدة القانون يف معــاهدات ت
ــة باملــثل، إذا مــا ارتــأت الســلطة املركــزية يف االحتــاد       ــية، عــلى أســاس املعامل أخــرى يف االتفاق

  أن يسهل التعاون؛الروسي أن من شأن القيام بذلك

–––––––––––––– 
ئر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  وجهت إسرائيل رسالة إىل األمني العام تفيد بأن صك تصديق اجلزا     (1) 

الفساد حيتوي على إعالن خبصوص دولة إسرائيل، تعترب إسرائيل أنه يتسم صراحة بطابع سياسي ويتناىف مع 
 .أغراض االتفاقية وأهدافها، ولذا فهي تعترض على اإلعالن املقدم من اجلزائر
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 من االتفاقية، سوف    ٤٨ من املادة    ٢أعلـن االحتـاد الروسـي أنه، وفقا للفقرة           )د( 
يعتــرب االتفاقــية مبــثابة األســاس للــتعاون املتــبادل بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون خبصــوص األفعــال     

ريها من اإلجرامـية املشـمولة يف االتفاقـية، شـريطة أال يشـتمل ذلك التعاون على حتقيقات أو غ      
 األنشطة اإلجرائية يف إقليم االحتاد الروسي؛

 من االتفاقية، سوف    ٥٥ من املادة    ٦أعلـن االحتـاد الروسـي أنه، وفقا للفقرة           )ه( 
يعتــرب االتفاقــية مبــثابة األســاس لــتعاهدي الــالزم والكــايف ألجــل اختــاذ الــتدابري املشــار إلــيها يف    

 .وذلك على أساس املعاملة باملثل من االتفاقية، ٥٥ من املادة ٢ و١الفقرتني 

 من  ١٣املستخدم يف الفقرة    " منطقة خاصة أو إقليم خاص    "أعلنـت اسـبانيا أن التعـبري         -١٣
، يشـري إىل كـيانات مشـمولة ضـمن التنظـيم اإلقليمي للدول األطراف، ال إىل أقاليم      ٤٦املـادة   

 .تكون تلك الدول مسؤولة عن عالقاا الدولية

 املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا الشــمالية األمــني العــام أن نطــاق   أبلغــت اململكــة -١٤
االتفاقـية سيشـمل جـزر فريجـن الـربيطانية، لكوـا إقلـيما تتولّى اململكة املتحدة املسؤولية عن                   

 .عالقاته الدولية
 


