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 اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح 
 المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 2021أيلول/سبتمبر  10-6فيينا، 

 *من جدول األعمال المؤقَّت 3البند 

 تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: 
    الدروس المستفادة والممارسات الجيدة والتحديات القائمة

معلومات إحصائية عن استخدام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس    
   وتبادل المساعدة القانونية والتعاون في مجال إنفاذ القانون   المطلوبين قانوني لتسليم  

 مذكرة من األمانة  

 
 مقدمة  - أول  

ــاق، في قرا     -1 ، إلى األمانة أن 7/1طلب مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــ
تواصــــي، في  دوق الموا ق الةا مة، جمص إ تــــاعاو أو مخلوماو أبر  مناســــمة عن اســــتسدا  ا تفاقية   ســــا  

 قانوني لتماقل المساعدة الةانونية، وأن تتيح تلك المخلوماو للمؤتمر.

وعمال بتةرير اجتمـا  السبراع الحكومي الـدولي المـامن المفتول المكـــــــــــــــا  ـة لتخفيف التخـاون الـدولي في  -2
(، المخةوق في فيينــــا في CAC/COSP/EG.1/2019/4إطــــا  اتفــــاقيــــة األمم المتحــــدة لمكــــافحــــة الفســـــــــــــــــاق  

ى مخت الدول األطراف على مواصـــــــلة تفويد األمانة ، 2019أيا /مايو  31 و  ســـــــيما التوصـــــــياو الوا قة ليو، اـــــــل
بمخلوماو عن التحدياو الةا مة والمما ساو الىيدة في مىال التخاون الدولي وعن المواضيص األبر  المبينة في 

ها التحليلي المتخلق قرا او المؤتمر وتوصـــــــياو اجتماعاو السبراع، من أجي تمكين األمانة من أن تواصـــــــي عمل
 بالتحدياو الةا مة في مىال التخاون الدولي المستند إلى ا تفاقية والمتتي بتنفيذ الفتي الرابص.

مذ رة اــــفوية طلبت فيها   2021أيا /مايو  4وبناع على ذلك، أ ســــلت األمانة إلى الدول األطراف في  -3
ــليم المخلوماو عن اســـتسدا  ا تفاقية   ســـا  قانوني للتخاون ال  الفةرة  مطلوبيندولي في مىا و اـــتى منها تسـ

(، والتخـاون في مىـال إنفـاذ الةـانون  46من المـاقة  7(، والمســــــــــــــاعـدة الةـانونيـة المتمـاقلـة  الفةرة 44من المـاقة  5
ا. 30(. وتلةت األمانة ما مىموعو 48من الماقة  2  الفةرة   قًّ

 

 * CAC/COSP/EG.1/2021/1 . 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2019/4
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في مـذ رة األمـانـة المتخلةـة بـالتةـد   2021 فيران/يونيـو  18للمخلومـاو المتلةـاة  تى  ملسصكمـا يرق  -4
المحرز في تنفـيذ الو ـياو المنوطـة ـباجتمـا  السبراع الحكومي اـلدولي المفتول المكــــــــــــــا  ـة لتخفيف التخـاون اـلدولي 

 (، التي قدمت إلى اجتما  السبراع الخاار.CAC/COSP/EG.1/2021/2في إطا  ا تفاقية  

ــبق أن قدمتها الدول وتخفيفًا لتنفيذ تل -5 ــًا المخلوماو التي ســ ــت األمانة أيتــ ــتخرضــ ــندة، اســ ك الو ية المســ
ا  44 أ( من الماقة  6األطراف ألغراض اإلاــخا او المةدمة في إطا  الفةرة  من ا تفاقية، والمخلوماو الوا قة  قًّ

لوماو التي جلمخت بالل على المذ راو الكــــــفوية الســــــابةة المرســــــلة في إطا  اجتما  السبراع، فتــــــاًل عن المخ
 الدو ة األولى آللية استخراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق.

التي وضـــخت في صـــيلتها النها ية في إطا  الدو ة األولى آللية   173لـــــــــــــــــ وفي السالصـــاو الوالية ا -6
ــتخراض التنفيذ، وجدو  ــا  قانون  16اســ ــتسدا  ا تفاقية   ســ ــة جيدة في مىال اســ  5ي في إطا  الفةرة  مما ســ

 46من الماقة   7المتخلةة بتســــــــــــليم المىرمينس ووجدو مما ســــــــــــة وا دة تدبي في إطا  الفةرة   44من الماقة  
 48من الماقة   2المتخلةة بالمســـــــــــاعدة الةانونية المتماقلةس ولم يخمر على أخ مما ســـــــــــة تدبي في إطا  الفةرة  

 28الكـــكي األول(. أما ليما يتخلق بالتوصـــياو، فةد صـــد و المتخلةة بالتخاون في مىال إنفاذ الةانون  انظر  
، ليما 46من الماقة   7، وصـــــد و والي توصـــــياو في إطا  الفةرة  44من الماقة   5توصـــــية في إطا  الفةرة  

  انظر الككي الماني(. 48من الماقة  2صد و سمص توصياو في إطا  الفةرة 
  

 الككي األول
  استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانونيالممارسات الجيدة في مجال 

   
 الككي الماني

  كأساس قانونيمكافحة الفساد توصيات بشأن استخدام اتفاقية 
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 مطلوبين تسليم ال  - ثانيا  

من ا تفـاقيـة على أنـو اإذا تلةـت قولـة طرف، تىخـي تســــــــــــــليم المىرمين  44من المـاقة  5تنص الفةرة  -7
ــليم، جاز لها أن تختبر   ــليم من قولة طرف أبر    ترتمد مخها بمخالدة تســــ ــروطا بوجوق مخالدة، طلب تســــ مكــــ

 خ جر  تنطبق عليو لذ  الماقة.الذ  ا تفاقية األسا  الةانوني للتسليم ليما يسص أ

قولة من الدول األطراف  19، أاـا و مطلوبينوليما يتخلق باسـتسدا  ا تفاقية   سـا  قانوني لتسـليم ال -8
أو  مطلوبينالمالوين التي  قو على ا سـتبيان إلى أنها   تكـترو وجوق مخالدة للتسـليم عند تلةي طلماو تسـليم ال

الرقوق المةدمة إلى أن مخظم الدول األطراف تختمد عمليا على اتفاقاو قا مة على  ومص ذلك، تكــــير ( 1  إ ســــالها.
قولة  50، أبللت 44من الماقة    6المخالداو. وعالوة على ذلك، في إطا  الوفاع بواجب اإلاخا  بموجب الفةرة 
قولة  22في  ين أاـا و  ،مطلوبينطرفا األمانة ب نها سـوف تتسذ ا تفاقية أسـاسـا قانونيا للتخاون بكـ ن تسـليم ال

 إلى عكس ذلك  انظر الككي المالث(.

  
 الككي المالث

  مطلوبينلتسليم ال قانوني كأساسمكافحة الفساد اإلشعارات المتعلقة بالقدرة على استخدام اتفاقية 

   
قولة طرفا صــــــــرا ة قد تها، من  يث المبدأ، على اســــــــتسدا  ا تفاقية   ســــــــا  قانوني  17وأكدو  -9

ــليم ال ــايا ذاو التــــــلة محدوق من النا ية الخملية. وأفاقو عكــــــر قول أطراف ينمطلوب لتســــ ، ولكن عدق الةتــــ
ــليم ال . وأفاق نتــــــــــط الدول األطراف ب نو   توجد مطلوبينب نها اســــــــــتسدمت ا تفاقية   ســــــــــا  قانوني لتســــــــ

ي. إ تــــاعاو  ســــمية عن عدق الةتــــايا التي من اــــ نها أن تتيح توضــــيح اســــتسدا  ا تفاقية   ســــا  قانون 
ــية. غير أن  ــ و بالل فترة اإلبالي السمسـ ــايا التي نكـ ــاعاو عن الةتـ ــت من الدول األطراف إ تـ وقدمت سـ

 األمانة أاا و إلى أن عدق الةتايا ليس مرتفخا.

ــريخي والخملي.   -10 ــخيدين التكـــ ــا ا أما  التخاون الدولي قا مة على التـــ وأكدو الرقوق أن أكمر التحدياو انتكـــ
ــريخاو المحلية، والةد ة على تفال بخض  و   ــية للتخاون، بما في ذلك التكـ ــاسـ الدول األطراف تفتةر إلى األقواو األسـ

 اعتما  ا تفاقية أساسا قانونيا عندما يكون التسليم مكروطا بوجوق مخالدة، مما قد يخوق قد تها على التخاون. 

 

(،  2015- 2010قولة طرفا     156تتطابق لذ  النتا ج مص النتا ج وا ستنتاجاو المنبمةة عن الدو ة األولى من استخراضاو تنفيذ ا تفاقية من قبي   ( 1   
مم المتحدة   الة تنفيذ اتفاقية األ التي ترق في الطمخة المانية من الد اسة التي أعدلا مكتب األمم المتحدة المخني بالمسد او والىريمة بخنوان ا 

  يلَخدُّ وجوق مخالدة ضرو يًّا ليما يتخلق باألسا  الةانوني لتلةي  ا ا. ووفةا لتلك الد اسة،  لمكافحة الفساق: التىريم وإنفاذ الةانون والتخاون الدولي 
 ا. الدول   بالمخنى الدقيق على تلك   44من الماقة    6و   5طلماو التسليم أو إ سالها في أغلبية الدول. و  تنطبق الفةرتان  

 المطلوبينالدول األطراف التي يمكنها استسدا  ا تفاقية   سا  قانوني لتسليم 

 المطلوبينك سا  قانوني لتسليم  ا تفاقية الدول األطراف التي   يمكنها استسدا 
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ة طرفا صــــــرا ة قد تها على اســــــتسدا  قول 114ووفةا للمخلوماو المدمىة التي جمختها األمانة، أكدو   -11
. ومن منظو  جلرافي، تتوز  لذ  الدول بالتســاوخ بين المىموعاو اإلقليمية: مطلوبينا تفاقية   ســا  لتســليم ال

إلى مىموعة قول  23إلى مىموعة قول آسيا والمحيد الهاقئ، و  26قولة إلى المىموعة األفريقية، و  28تنتمي 
إلى مىموعة قول أو وبا    19ىموعة قول أمريكا الالتينية ومنطةة المحر الكا يبي، وإلى م 18أو وبا الكـــرقية، و

 اللربية وقول أبر   انظر الككي الرابص(. 

  
 الككي الرابص

 ،  مطلوبينالدول األطراف التي يمكنها استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني لتسليم ال
  حسب المجموعات اإلقليمية 

 
 

، مطلوبينا تفاقية   ســـــــــا  قانوني لتســـــــــليم الوليما يتخلق با قترا او المةدمة في ســـــــــياق اســـــــــتسدا   -12
اقتر ت ســـت قول أطراف أفكا ا اـــملت، بالنســـمة إل د  الدول األطراف، الخمي بمفيد من الفخالية على تكـــىيص 

على تةديم مكــا يص الطلماو ممااــرة إلى الســلطة المر فية، مما ســيةلص إلى  مطلوبينالكــر اع في عملية تســليم ال
ة وســـــــيىخي الخملية أكمر  فاعة. وأاـــــــا و إ د  الدول األطراف إلى قو  ا تفاقية الداعم  د  بير وقت المخالى

يمكن إنكا   في استكمال أو تخفيف األ كا  الةا مة من قبي، مص الخلم ب ن عدة جرا م فساق ليست مد جة  الذخ  
ف في ا تفـاقيـة بةـا مـة ـبالبلـدان في ا تفـاقـاو المنـا يـة. واقتر ـت إ ـد  الـدول األطراف تفوـيد جميص الـدول األطرا

بالنســــــمة للىرا م المكــــــمولة با تفاقية، وتنظيم  لةاو  مطلوبينالتي تســــــتسد  ا تفاقية   ســــــا  قانوني لتســــــليم ال
 ق اسية تمقيفية وأنكطة تد يبية من أجي تخفيف التخاون الدولي في إطا  ا تفاقية.

يد  ون عموما إمكانية اسـتسدا  ا تفاقية   قاة قانونية  وأفاقو إ د  الدول األطراف ب ن المما سـين   -13
ــاع وا قعاع الخا  على علم ب مكانية تطبيق  ــاع قوا ر الةتــــــــــ محدقة للتخاون الدولي.  ما ينملي أن يكون أعتــــــــــ
ــلطة المر فية لتلك الدولة الطرف  ــد لذ  الملرة، تةو  الســـــ ا تفاقية با قتران مص المخالداو المنا ية. ومن أجي ســـــ
ــا  من بالل  ــتسدا  المخالدة   ســـــ ــحة وفا دة اســـــ بانتظا  بتنظيم  لةاو عمي تد يبية وتوفير مخلوماو عن صـــــ
صـفحتها الكـمكية. وعالوة على ذلك، ف ن نكـر السـلطة المر فية للمخلوماو المتخلةة بتطبيق ا تفاقية سـيد   في 

 ي المستةبي.طلماو التسليم التي ستةدمها الدولة الطرف إلى السلطاو األجنبية ف

أمر مخةد بســـــــــبب  مطلوبينوقفخت إ د  الدول األطراف ب ن اســـــــــتسدا  ا تفاقية   ســـــــــا  لتســـــــــليم ال -14
ا بتالفاو الموجوقة بين النظم الةانونية، و  سيما بين التةاليد التي تختمد على النظا  األ اقخ وتلك التي تختمد  

 المجموعة األفريقية

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى مجموعة

 مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ

 مجموعة دول أوروبا الشرقية

 مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 عدد الدول األطراف
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على النظا  المنا ي. ويمكن التتــــدخ لهذا التحدخ من بالل مخالداو تتتــــمن أ كاما مفتــــلة بكــــ ن المســــا ي 
 .مطلوبينالمتخلةة بتسليم ال

من ا تفاقية، و ذلك  44من الماقة  5د  الدول األطراف مســــــاعدة تةنية بكــــــ ن تنفيذ الفةرة وطلبت إ  -15
 (.48من الماقة  2، والفةرة 46من الماقة  7بك ن الحكمين اآلبرين اللذين تتناولهما لذ  الوويةة  الفةرة 

  
 المساعدة القانونية المتبادلة  - ثالثا  

من لــذ  المــاقة على  29إلى  9من ا تفــاقيــة على أنــو اتلطبق الفةراو  46من المــاقة  7تنص الفةرة  -16
الطلماو المةدمة بمةتتـــــــى لذ  الماقة إذا  انت الدول األطراف المخنية غير مرتمطة بمخالدة لتماقل المســـــــاعدة 

يق األ كـا  المةـابلـة في الةـانونيـة. أمـا إذا  ـانـت تلـك الـدول األطراف مرتمطـة بمخـالـدة من لـذا الةبيـي، وجـب تطب 
ص  29إلى  9تلـك المخـالـدة، مـا لم تتفق الـدول األطراف على تطبيق الفةراو  من لـذ  المـاقة بـد  منهـا. وتلكــــــــــــــىَّ

 الدول األطراف بكدة على تطبيق لذ  الفةراو إذا  انت تسهي التخاون.ا

( التي  قو 30قولة من أصـــي   21، أفاقو أغلبية  بيرة من الدول األطراف  مطلوبينوبالفا لتســـليم ال -17
وفي  ين قدمت  ( 2  على المذ رة الكــــــفوية ب نها اســــــتسدمت ا تفاقية   ســــــا  قانوني لتماقل المســــــاعدة الةانونية.

قولة من تلك الدول األطراف إ تاعاو بهذا الك ن، أاا و عدة قول منها إلى عد  القيا  بىمص إ تاعاو  11
 محدقة بك ن عدق الةتايا أو عد  توافرلا بتو ة منهىية. 

وليما يتخلق بنطاق نظم المســـــاعدة الةانونية المتماقلة واســـــتسدا  صـــــكو  قانونية أبر ، انتـــــمت عدة  -18
ى ا تفاقياو اإلقليمية و/أو الدولية التي تنظم تماقل المســـــــــــــاعدة الةانونية في المســـــــــــــا ي قول أطراف أيتـــــــــــــا إل

ــايا التي  ــيما في الةتــ ــاعدة، و  ســ ــيلة لتىاوز الخقماو التي تخوق تةديم المســ الىنا ية، إلى جانب ا تفاقية،  وســ
ال للمخلوماو. وأاــــــــــير، على وجو تكــــــــــمي قو  أطرافا لديها نظم وتةاليد قانونية مستلفة، ولتحســــــــــين التماقل الفخ

التحديد، إلى اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفســــــــــــاق وا تفاقية األو وبية للمســــــــــــاعدة المتماقلة في المســــــــــــا ي 
الىنا ية. وأاـــــا و قولتان من الدول األطراف صـــــرا ة إلى أنو   يمكن اســـــتسدا  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

ــا  قانوني إ ــاق   ســـ   عند ا  تىا  بمبدأ المخاملة بالممي، مما يتناقض مص ق جة المرونة الكبيرة المتوافرة الفســـ
 من ا تفاقية. 46بين الدول األطراف ليما يتخلق بتنفيذ الماقة 

وليما يتخلق با متمال الســـــــــريص والفخال لطلماو تماقل المســـــــــاعدة الةانونية، اـــــــــدقو قولتان من الدول  -19
إق ا  جميص المخلوماو المطلوبة بموجب الةانون المحلي. وعالوة على ذلك، اــــدقو إ د   األطراف على ألمية

الدول األطراف على ألمية إجراع مكـــــــاو او غير  ســـــــمية قبي أن تطلب  ســـــــميا تماقل المســـــــاعدة الةانونية ليما 
 يتخلق بالىرا م المتتلة بالفساق  وسيلة لتمان اكتمال لذ  الطلماو. 

ول من الــدول األطراف على ألميــة تنظيم أنكــــــــــــــطــة تــد يبيــة وقو او تمقيفيــة لفــا ــدة واـــــــــــــــدقو أ بص ق -20
الموظفين المخنيين بكـ ن التـكو  الةانونية الدولية المنطمةة، و ذلك بكـ ن محتو  وااـتراطاو طلماو المسـاعدة 

ــدق، أوضــــــحت إ د  الدول األطراف أن عد  وجوق لذا التد يب  بما يكون قد  الةانونية المتماقلة. وفي لذا التــــ
قلص من اســــــــتسدا  ا تفاقية، ألن الموظفين الخموميين المســــــــؤولين  بما لم يكونوا على علم بانطماقها   ســــــــا  

 قانوني لتماقل المساعدة الةانونية.

 

 الة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  تتطابق لذ  النتا ج أيتا مص النتا ج وا ستنتاجاو الوا قة في الطمخة المانية من الد اسة المخنونة ا (2  
نوني ا، التي ذ ر فيها ما يلي: ا  ان عدق الدول التي أكدو على إمكانية ا عتماق على ا تفاقية نفسها   سا  قالمكافحة الفساق

 ية بك ن للمساعدة الةانونية المتماقلة أكبر من مميلو بالنسمة إلى تسليم المىرمين. ومص ذلك، فخاقة ما يلختبر أنَّ األولوية للمخالداو المنا
 المساعدة، ويلتوقص أن يلحتج بها أوً   أو على األقي بالتفامن مص ا تفاقية( إذا  انت منطمةة على طلب متخلق بالفساق. 
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وذلكر أن عد  ا تسـاق في تخيين جهاو تنسـيق لسدماو المسـاعدة الةانونية المتماقلة بموجب التـكو   -21
ــكي عقماو أما  التخاون.  الدولية المستلفة ــتىابة، والتلير المتكر  في تخيينها،  لها عوامي تكــ ، وت برلا في ا ســ

وأوضــــــــحت إ د  الدول األطراف أن الةرا  المتخلق بما إذا  ان يتخين تطبيق اتفاق قولي يســــــــتند إلى الســــــــلطة 
 المر فية التي تخيَّن باعتما لا مسؤولة عن ذلك ا تفاق.

، 46 التي استبينت في إطا  الماقة  204الـستخراض األولى، من بين المما ساو الىيدة  وبالل قو ة ا  -22
ق ا ســـتسدا  الفخال لالتفاقية أو إمكانية اســـتسدامها   ســـا  قانوني لتماقل المســـاعدة الةانونية  مما ســـة جيدة   د م

ول األطراف، في  قوقلما بالنســـــمة لتســـــص من الدول أطراف  انظر الكـــــكي السامس(. وأكدو قولتان من تلك الد
ــا  قانوني لذلك اللرض.  ــتسدا  ا تفاقية   ســـ ــلتها األمانة، أنهما تواصـــــالن اســـ ــفوية التي أ ســـ على المذ رة الكـــ

ــاق ة ليما يتخلق بالماقة  11وعالوة على ذلك، تتخلق  ــياو التـــــــــ ــية من بين التوصـــــــــ  1 060 والماللة 46توصـــــــــ
 ساعدة الةانونية  انظر الككي السامس(.باستسدا  ا تفاقية   سا  قانوني لتماقل الم

  
 الككي السامس

  عدد الممارسات الجيدة المستبانة

   
 الككي الساق 

  عدد التوصيات الصادرة

 

 من االتفاقية 46المستبانة بشأن المادة الجيدة الممارسات 

 المستبانة في مجال استخدام االتفاقية كأساس قانوني الجيدة الممارسات

 من االتفاقية 46التوصيات الصادرة بشأن المادة 

 استخدام االتفاقية كأساس قانونيب المتعلقةالتوصيات 
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. و ســب مطلوبينويماوي الوضــص ليما يتخلق بالمســاعدة الةانونية المتماقلة الوضــص ليما يتخلق بتســليم ال -23
قولة من الدول األطراف ب نها يمكن أن تســــــــــتسد  ا تفاقية  97المخلوماو المدمىة التي جمختها األمانة، أفاقو  

ــاوخ بين المىموعاو  ــاعدة الةانونية. وتتوز  لذ  الدول بالتســـ ــا  قانوني لتماقل المســـ ــتسدمتها بالفخي   ســـ أو اســـ
إلى  16إلى مىموعـة قول آســـــــــــــــيا والمحيد الهـاقئ، و 21و قوـلة تنتمي إلى المىموعـة األفريقـية، 24 :اإلقليمـية

إلى  18إلى مىموعــة قول أمريكــا الالتينيــة ومنطةــة المحر الكــا يبي، و 18مىموعــة قول أو وبــا الكــــــــــــــرقيــة، و
 مىموعة قول أو وبا اللربية وقول أبر .

  
 الككي السابص

 لتبادل المساعدة القانونية،   الدول األطراف التي يمكنها استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس
  حسب المجموعات اإلقليمية 

   
 التعاون في مجال إنفاذ القانون  - رابعا  

ــص النفاذ، تنظر  48من الماقة  2تنص الفةرة   -24 ــص لذ  ا تفاقية موضــــــــ من ا تفاقية على أنو ابغية وضــــــــ
الدول األطراف في إبرا  اتفاقاو أو ترتيماو ونا ية أو متخدقة األطراف بكــــــــــــــ ن التخاون الممااــــــــــــــر بين أجهفتها 

ي تخـديـي تلـك ا تفـاقـاو أو الترتيمـاو في  ـال وجوقلـا. وإذا لم تكن لنـا  بين الـدول المخنيـة بـ نفـاذ الةـانون، وف
األطراف المخنية اتفاقاو أو ترتيماو من لذا الةبيي، جاز للدول األطراف أن تختبر لذ  ا تفاقية بممابة األســا  

 ة.اللتخاون المتماقل في مىال إنفاذ الةانون بك ن الىرا م المكمولة بهذ  ا تفاقي 

ــا و  -25 ــا  قانوني للتخاون في مىال  17وأاـ ــتسد  ا تفاقية   سـ قولة من الدول األطراف إلى أنها لم تسـ
إنفاذ الةانون. وفي  ين أن بمســـــا من الدول األطراف قد اســـــتسدمت ا تفاقية   ســـــا  لهذا التخاون ليما يتخلق 

ومن بين الرقوق  ( 3  و صــــــــرا ة لذا ا  تمال.بالىرا م المكــــــــمولة با تفاقية، ف ن إ د  الدول األطراف اســــــــتمخد
باإليىاب الوا قة، أاـــــــــا و إ د  الدول األطراف إلى أنها تتخاون مص الســـــــــلطاو المستتـــــــــة في الدول األبر  

 

ا، ايبدو أن إبرا  اتفاقاو أو ترتيماو ونا ية أو  الة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساقوفةا للطمخة المانية من الد اسة  ول ا  (3  
، لو المما سة المتمخة لد  48من الماقة  2متخدقة األطراف بك ن التخاون المماار بين سلطاو إنفاذ الةانون، ولو ما تكىص عليو الفةرة 

اون في مىال إنفاذ الةانون. ... وفي  ين اللالبية الخظمى من الدول األطراف،  تى وإن لم يلختبر ذلك بالترو ة ارطًا أساسيًّا للتخ
قولة طرفًا أنَّ ب مكانها اتساذ ا تفاقية أساسًا للتخاون في مىال إنفاذ الةانون ليما يتخلق بالىرا م المتتلة بالفساق، يبدو أن  81أكدو  

 لذ  اإلمكانية نظرية في اللالب لد  مخظم البلدانا. 

 المجموعة األفريقية

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى مجموعة

 مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ

 مجموعة دول أوروبا الشرقية

 مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 عدد الدول األطراف
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للمحث عن األاـــــساط المطلوبين قوليا وتحديد أماكنهم وا تىازلم والحتـــــول على مخلوماو أبر  ذاو صـــــلة 
 بالل تةديم طلماو للمساعدة في إنفاذ الةانون.في الةتايا الىنا ية من 

ويبدو أن إبرا  اتفاقاو ونا ية أو متخدقة األطراف بكــــ ن التخاون الممااــــر بين ســــلطاو إنفاذ الةانون والمنابر   - 26
قولة(، مما يدل على أنها أبرمت    30من بين  8األقاليمية يكـــــــــكي جفعا من المما ســـــــــة المتمخة في عدة قول أطراف   

ــة في الدول األطراف وتنص عموما على اتفاق  ــلطاو المستتـ او من لذا الةبيي. وتنظم لذ  ا تفاقاو التخاون بين السـ
أاــكال التخاون التالية: تماقل المخلوماو ا ســتسما ية والتكــريايةس والمســاعدة في تحديد أماكن األاــساط المكــتمو في  

ــاع الســـــــلطاو  ا تكابهم جرا مس والمســـــــاعدة في تنفيذ تدابير التحةيقس  وتماقل السبراو والمتستـــــــتـــــــينس وتد يب أعتـــــ
 آبر.  المستتة. وفي الوقت نفسو، قد تستلط أاكال التخاون من اتفاق إلى 

ــاعاو عن  -27 وأاــــــا و بخض الدول األطراف إلى التــــــخوباو التي تواجهها ليما يتخلق با  تفان ب  تــــ
وفي وصـط التحدياو الةا مة في لذا التـدق. وأاـا و اسـتسدا  ا تفاقية   سـا  للتخاون في مىال إنفاذ الةانون 

 إ د  الدول األطراف إلى تليير مؤسسي قد يفتي إلى تو يد البياناو المتخلةة بسبي التخاون لذ .

وليما يسص ا قترا او المتخلةة بمواصـلة تحسـين اسـتسدا  ا تفاقية   سـا  قانوني للتخاون في مىال إنفاذ  - 28
 بخض الدول األطراف إلى ألمية التخاون بين سلطاو إنفاذ الةانون وألمية امكاو التخاون اإلقليمية. الةانون، أاا و 

  
 الستنتاج  - خامسا  

تواصـــــــي األمانة جمص مخلوماو إضـــــــالية من الدول األطراف عن اســـــــتسدا  ا تفاقية   ســـــــا  قانوني  -29
دة الةانونية والتخاون في مىال إنفاذ الةانونس إ َّ أنو وتماقل المسـاع مطلوبينللتخاون الدولي، بما في ذلك تسـليم ال

 يمكن استسالط بخض المال ظاو من المخلوماو التي باتت متا ة اآلن.

وتماقل المساعدة الةانونية من جانب   مطلوبين  غم أن ا تفاقية يمكن أن تستسد  ألغراض تسليم ال   أ(  
ا على طلب األمانة الحتــــــول على مخلوماو. وتبرز  قول عديدة، لم يبلَّغ إ  عن  ا و قليلة  ســــــتس  دامها الفخال  قًّ

وتماقل   مطلوبين لذ  المال ظة ألمية إجراع مفيد من المحوي بكــــــــــ ن اســــــــــتسدا  ا تفاقية   ســــــــــا  قانوني لتســــــــــليم ال 
 ( 4  المساعدة الةانونية، وتخفيف الوعي في أوساو المما سين بفوا د استسدا  ا تفاقية   سا  قانونيس 

لنا   اجة إلى توفر مخلوماو إضـــــــالية بكـــــــ ن اســـــــتسدا  ا تفاقية   ســـــــا  قانوني ليما يتخلق   ب(  
ــيما ليما يتخلق بالتخاون في مىال إنفاذ الةانون. وقد   ــاملة،   ســــ ــتنتاجاو اــــ بالتخاون الدولي من أجي اســــــتسالط اســــ

الخملياو الخالمية الىديدة لســلطاو إنفاذ   تتــمح لذ  المخلوماو متا ة بســهولة أكبر بمىرق بدع التكــليي الكامي لكــمكة 
 الةانون المخنية بمكافحة الفساق، التي أنكئت مؤبرا تحت  عاية مكتب األمم المتحدة المخني بالمسد او والىريمةس 

يوصـــى ب ن تطبق الدول األطراف ا تفاقية تطبيةا فخا  بغية تنفيذ التخاون المنا ي في مىال    ( 
ــتسما ية وطلماو إنفاذ الةانون، و  ـســــ  ــية، ممي تماقل المخلوماو ا ســـ ــاســـ ــطة التخاون األســـ يما من أجي تنفيذ أنكـــ

المخلوماو، بهدف التخويض بفخالية عن انسفاض  فاعة التخاون الىنا ي، وفي الوقت نفســـــــــو إ ســـــــــاع األســــــــا  
 سمطلوبينلتطوير التخاون في المسا ي الىنا ية وتسليم ال

نظر في إيىاق ســبي لىمص البياناو اإل تــا ية لكي تتمكن من تكــىص الدول األطراف على ال  ق( 
 تةييم وتخفيف تنفيذ ا تفاقية، بما في ذلك البياناو المتخلةة باستسدامها   سا  قانوني للتخاون الدوليس

 

نفسها، واتُّسذو أساسًا قانونيًّا لتةديم المساعدة في مناسماو عديدة. وأبللت    46المساعدة الةانونية، اا تلج بالماقة  غير أنو ليما يتخلق األمر بتماقل   ( 4   
طلمًا في    427قولة طرفًا عن تةديم طلب وا د على األقي و/أو تلق ميو باتساذ ا تفاقية أساسًا قانونيًّا. فخلى سبيي الممال، تلةى أ د البلدان    21
طلمًا منها استناقًا إلى ا تفاقية أو باإلاا ة إليها على وجو التحديد. ا مكتب    11طلمًا متخلةًا بىرا م فساقس وقلد     18، منها  2011- 2010  الفترة 

 ((. 2017ا، الطمخة المانية،  فيينا،   الة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق األمم المتحدة المخني بالمسد او والىريمة،  
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بغيـة التللـب على بخض الخقمـاو التي تخترض التخـاون الـدولي والتي ذ رو في الرقوق على   لـ( 
كــــــــــــــىص األمانة الدول األطراف على ا ســــــــــــــتـفاقة الكـامـلة من األقواو المـتا ة، مـمي الدليي المـذ رة الكــــــــــــــفوية، ت 

اإللكتروني للســـــــلطاو الوطنية المستتـــــــة، وأقاة  تابة طلماو المســـــــاعدة الةانونية المتماقلة، والةوانين النموذجية 
بمكافحة الفسـاق التي أطلةت مؤبرا، والمخالداو، واـمكة الخملياو الخالمية الىديدة لسـلطاو إنفاذ الةانون المخنية 

 من بين أمو  أبر س 

تكــىص الدول األطراف على مواصــلة تةديم مخلوماو محدوة عن ســياســاتها المتخلةة باســتسدا    و( 
 ا تفاقية   سا  قانوني للتخاون الدولي.

ال من وســـــــــوف تواصـــــــــي األمانة جمص المخلوماو ذاو التـــــــــلة وتحليلها وتةديمها لما ســـــــــيخةد مســـــــــتةب  -30
اجتمـاعـاو السبراع الحكومـية اـلدولـية المفتو ـة المكــــــــــــــا  ـة لتخفيف التخـاون اـلدولي في إطـا  اتـفاقـية األمم المتحـدة 

 لمكافحة الفساق.
 


