CAC/COSP/EG.1/2021/3

األمــم المتحـدة

مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد

Distr.: General
2 July 2021
Arabic
Original: English

اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح
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َّ
المؤقت*
البند  3من جدول األعمال

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
قانوني لتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية والتعاون في مجال إنفاذ القانون
مذكرة من األمانة

أول -مقدمة
-1

طلب مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاق ،في ق ار  ،1/7إلى األمانة أن

تواصـ ــي ،في دوق الموا ق الةا مة ،جمص إ تـ ــاعاو أو مخلوماو أبر مناسـ ــمة عن اسـ ــتسدا ا تفاقية سـ ــا
قانوني لتماقل المساعدة الةانونية ،وأن تتيح تلك المخلوماو للمؤتمر.
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وعمال بتةرير اجتمـا السبراع الحكومي الـدولي المـامن المفتول المك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـة لتخفيف التخـاون الـدولي في

إطـ ــا اتفـ ــاقيـ ــة األمم المتحـ ــدة لمكـ ــافحـ ــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق  ،)CAC/COSP/EG.1/2019/4المخةوق في فيينـ ــا في

 31أيا /مايو  ،2019و س ـ ـ ــيما التوص ـ ـ ــياو الوا قة ليو ،لا ـ ـ ـ مىخت الدول األطراف على مواص ـ ـ ــلة تفويد األمانة
بمخلوماو عن التحدياو الةا مة والمما ساو الىيدة في مىال التخاون الدولي وعن المواضيص األبر المبينة في
ق ار او المؤتمر وتوص ـ ـ ــياو اجتماعاو السبراع ،من أجي تمكين األمانة من أن تواص ـ ـ ــي عملها التحليلي المتخلق

بالتحدياو الةا مة في مىال التخاون الدولي المستند إلى ا تفاقية والمتتي بتنفيذ الفتي الرابص.
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وبناع على ذلك ،أ سـ ــلت األمانة إلى الدول األطراف في  4أيا /مايو  2021مذ رة اـ ــفوية طلبت فيها

مخلوماو عن اس ــتسدا ا تفاقية س ــا

قانوني للتخاون الدولي في مىا و ا ــتى منها تس ــليم المطلوبين الفةرة

 5من المـاقة  ،)44والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة الةـانونيـة المتمـاقلـة الفةرة  7من المـاقة  ،)46والتخـاون في مىـال إنفـاذ الةـانون
الفةرة  2من الماقة  .)48وتلةت األمانة ما مىموعو  30قًّا.
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كمـا يرق ملسص للمخلومـاو المتلةـاة تى  18فيران/يونيـو  2021في مـذ رة األمـانـة المتخلةـة بـالتةـد

المحرز في تنفيـذ الو يـاو المنوطـة بـاجتمـا السبراع الحكومي الـدولي المفتول المكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـة لتخفيف التخـاون الـدولي

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

وتخفي اًف لتنفيذ تلك الو ية المسـ ــندة ،اسـ ــتخرضـ ــت األمانة أيت ـ ـاً المخلوماو التي سـ ــبق أن قدمتها الدول
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األطراف ألغراض اإلاــخا او المةدمة في إطا الفةرة  6أ) من الماقة  44من ا تفاقية ،والمخلوماو الوا قة قًّا

على المذ راو الكـ ـ ــفوية السـ ـ ــابةة المرسـ ـ ــلة في إطا اجتما السبراع ،فتـ ـ ـالً عن المخلوماو التي لجمخت بالل
الدو ة األولى آللية استخراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق.
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وفي السالص ــاو الوالية ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  173التي وض ــخت في ص ــيلتها النها ية في إطا الدو ة األولى آللية

اسـ ــتخراض التنفيذ ،وجدو  16مما سـ ــة جيدة في مىال اسـ ــتسدا ا تفاقية سـ ــا

قانوني في إطا الفةرة 5

من الماقة  44المتخلةة بتسـ ـ ـ ـ ـ ــليم المىرمينس ووجدو مما سـ ـ ـ ـ ـ ــة وا دة تدبي في إطا الفةرة  7من الماقة 46
المتخلةة بالمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة الةانونية المتماقلةس ولم يخمر على أخ مما س ـ ـ ـ ـ ــة تدبي في إطا الفةرة  2من الماقة 48

المتخلةة بالتخاون في مىال إنفاذ الةانون انظر الك ــكي األول) .أما ليما يتخلق بالتوص ــياو ،فةد ص ــد و 28

توص ـ ــية في إطا الفةرة  5من الماقة  ،44وص ـ ــد و والي توص ـ ــياو في إطا الفةرة  7من الماقة  ،46ليما

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

الممارسات الجيدة في مجال استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني

عدق المما ساو الىيدة

الماقة )2 48

الماقة )7 46

الماقة )5 44

الككي الماني

توصيات بشأن استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني

عدق التوصياو

الماقة )2 48
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ثانيا -تسليم المطلوبين
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تنص الفةرة  5من المـاقة  44من ا تفـاقيـة على أنـو اإذا تلةـت قولـة طرف ،تىخـي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم المىرمين

مكـ ـ ــروطا بوجوق مخالدة ،طلب تسـ ـ ــليم من قولة طرف أبر

لذ ا تفاقية األسا
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الةانوني للتسليم ليما يسص أخ جر تنطبق عليو لذ الماقة.ا

وليما يتخلق باسـتسدا ا تفاقية سـا

المالوين التي قو على ا سـتبيان إلى أنها

إ سـ ــالها.

)1

ترتمد مخها بمخالدة تسـ ـ ــليم ،جاز لها أن تختبر

قانوني لتسـليم المطلوبين ،أاـا و  19قولة من الدول األطراف

تكـترو وجوق مخالدة للتسـليم عند تلةي طلماو تسـليم المطلوبين أو

ومص ذلك ،تكـ ــير الرقوق المةدمة إلى أن مخظم الدول األطراف تختمد عمليا على اتفاقاو قا مة على

المخالداو .وعالوة على ذلك ،في إطا الوفاع بواجب اإلاخا بموجب الفةرة  6من الماقة  ،44أبللت  50قولة
طرفا األمانة ب نها سـوف تتسذ ا تفاقية أسـاسـا قانونيا للتخاون بكـ ن تسـليم المطلوبين ،في ين أاـا و  22قولة

إلى عكس ذلك انظر الككي المالث).
الككي المالث

اإلشعارات المتعلقة بالقدرة على استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني لتسليم المطلوبين

الدول األطراف التي يمكنها استسدا ا تفاقية سا
الدول األطراف التي
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يمكنها استسدا ا تفاقية ك سا

قانوني لتسليم المطلوبين
قانوني لتسليم المطلوبين

وأكدو  17قولة طرفا ص ـ ـ ـ ـ ار ة قد تها ،من يث المبدأ ،على اسـ ـ ـ ــتسدا ا تفاقية سـ ـ ـ ــا

قانوني

لتسـ ـ ــليم المطلوبين  ،ولكن عدق الةتـ ـ ــايا ذاو التـ ـ ــلة محدوق من النا ية الخملية .وأفاقو عكـ ـ ــر قول أطراف
ب نها اسـ ـ ـ ـ ــتسدمت ا تفاقية سـ ـ ـ ـ ــا

قانوني لتسـ ـ ـ ـ ــليم المطلوبين .وأفاق نتـ ـ ـ ـ ــط الدول األطراف ب نو

إ تـ ــاعاو سـ ــمية عن عدق الةتـ ــايا التي من ا ـ ـ نها أن تتيح توضـ ــيح اسـ ــتسدا ا تفاقية سـ ــا

توجد

قانوني.

وقدمت س ــت من الدول األطراف إ ت ــاعاو عن الةت ــايا التي نكـ ـ و بالل فترة اإلبالي السمس ــية .غير أن

األمانة أاا و إلى أن عدق الةتايا ليس مرتفخا.
-10

وأكدو الرقوق أن أكمر التحدياو انتك ـ ــا ا أما التخاون الدولي قا مة على الت ـ ــخيدين التكـ ـ ـريخي والخملي.

و تفال بخض الدول األطراف تفتةر إلى األقواو األس ــاس ــية للتخاون ،بما في ذلك التكـ ـريخاو المحلية ،والةد ة على
اعتما ا تفاقية أساسا قانونيا عندما يكون التسليم مكروطا بوجوق مخالدة ،مما قد يخوق قد تها على التخاون.

 )1تتطابق لذ النتا ج مص النتا ج وا ستنتاجاو المنبمةة عن الدو ة األولى من استخراضاو تنفيذ ا تفاقية من قبي  156قولة طرفا ،)2015-2010

التي ترق في الطمخة المانية من الد اسة التي أعدلا مكتب األمم المتحدة المخني بالمسد او والىريمة بخنوان ا الة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساق :التىريم وإنفاذ الةانون والتخاون الدوليا .ووفةا لتلك الد اسة ،ا لي َخُّد وجوق مخالدة ضرو يًّا ليما يتخلق باألسا

طلماو التسليم أو إ سالها في أغلبية الدول .و تنطبق الفةرتان  5و 6من الماقة  44بالمخنى الدقيق على تلك الدولا.
V.21-05006
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ووفةا للمخلوماو المدمىة التي جمختها األمانة ،أكدو  114قولة طرفا صـ ـ ـ ار ة قد تها على اسـ ـ ــتسدا

ا تفاقية ســا

لتســليم المطلوبين .ومن منظو جلرافي ،تتوز لذ الدول بالتســاوخ بين المىموعاو اإلقليمية:

تنتمي  28قولة إلى المىموعة األفريقية ،و 26إلى مىموعة قول آسيا والمحيد الهاقئ ،و 23إلى مىموعة قول

أو وبا الك ــرقية ،و 18إلى مىموعة قول أمريكا الالتينية ومنطةة المحر الكا يبي ،و 19إلى مىموعة قول أو وبا

اللربية وقول أبر

انظر الككي الرابص).

الككي الرابص

الدول األطراف التي يمكنها استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني لتسليم المطلوبين،

حسب المجموعات اإلقليمية

المجموعة األفريقية

مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ

مجموعة دول أوروبا الشرقية
مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

عدد الدول األطراف
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وليما يتخلق با قت ار او المةدمة في س ـ ـ ـ ــياق اس ـ ـ ـ ــتسدا ا تفاقية س ـ ـ ـ ــا

قانوني لتس ـ ـ ـ ــليم المطلوبين،

اقتر ت س ــت قول أطراف أفكا ا ا ــملت ،بالنس ــمة إل د الدول األطراف ،الخمي بمفيد من الفخالية على تك ــىيص

الكــر اع في عملية تســليم المطلوبين على تةديم مكــا يص الطلماو ممااـرة إلى الســلطة المر فية ،مما ســيةلص إلى
د بير وقت المخالىة وس ـ ـ ــيىخي الخملية أكمر فاعة .وأا ـ ـ ــا و إ د الدول األطراف إلى قو ا تفاقية الداعم

الذخ

يمكن إنكا في استكمال أو تخفيف األ كا الةا مة من قبي ،مص الخلم ب ن عدة ج ار م فساق ليست مد جة

في ا تفـاقـاو المنـا يـة .واقتر ـت إ ـد الـدول األطراف تفويـد جميص الـدول األط ارف في ا تفـاقيـة بةـا مـة بـالبلـدان

التي تسـ ـ ــتسد ا تفاقية سـ ـ ــا

قانوني لتسـ ـ ــليم المطلوبين بالنسـ ـ ــمة للى ار م المكـ ـ ــمولة با تفاقية ،وتنظيم لةاو

ق اسية تمقيفية وأنكطة تد يبية من أجي تخفيف التخاون الدولي في إطا ا تفاقية.
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وأفاقو إ د الدول األطراف ب ن المما سـين

يد ون عموما إمكانية اسـتسدا ا تفاقية قاة قانونية

محدقة للتخاون الدولي .ما ينملي أن يكون أعتـ ـ ـ ـ ـ ــاع قوا ر الةتـ ـ ـ ـ ـ ــاع وا قعاع الخا على علم ب مكانية تطبيق

ا تفاقية با قتران مص المخالداو المنا ية .ومن أجي س ـ ـ ــد لذ الملرة ،تةو الس ـ ـ ــلطة المر فية لتلك الدولة الطرف
بانتظا بتنظيم لةاو عمي تد يبية وتوفير مخلوماو عن ص ـ ـ ــحة وفا دة اس ـ ـ ــتسدا المخالدة س ـ ـ ــا

من بالل

صـفحتها الكـمكية .وعالوة على ذلك ،ف ن نكـر السـلطة المر فية للمخلوماو المتخلةة بتطبيق ا تفاقية سـيد

طلماو التسليم التي ستةدمها الدولة الطرف إلى السلطاو األجنبية في المستةبي.
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وقفخت إ د الدول األطراف ب ن اس ـ ـ ـ ــتسدا ا تفاقية س ـ ـ ـ ــا

في

لتس ـ ـ ـ ــليم المطلوبين أمر مخةد بس ـ ـ ـ ــبب

ا بتالفاو الموجوقة بين النظم الةانونية ،و سيما بين التةاليد التي تختمد على النظا األ اقخ وتلك التي تختمد
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على النظا المنا ي .ويمكن التتـ ــدخ لهذا التحدخ من بالل مخالداو تتتـ ــمن أ كاما مفتـ ــلة بكـ ـ ن المسـ ــا ي

المتخلةة بتسليم المطلوبين.
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وطلبت إ د الدول األطراف مسـ ـ ــاعدة تةنية بكـ ـ ـ ن تنفيذ الفةرة  5من الماقة  44من ا تفاقية ،و ذلك

بك ن الحكمين اآلبرين اللذين تتناولهما لذ الوويةة الفةرة  7من الماقة  ،46والفةرة  2من الماقة .)48

ثالثا -المساعدة القانونية المتبادلة
 -16تنص الفةرة  7من المــاقة  46من ا تفــاقيــة على أنــو اتلطبق الفةراو  9إلى  29من لــذ المــاقة على
الطلماو المةدمة بمةتت ـ ـ ــى لذ الماقة إذا انت الدول األطراف المخنية غير مرتمطة بمخالدة لتماقل المس ـ ـ ــاعدة
الةـانونيـة .أمـا إذا ـانـت تلـك الـدول األطراف مرتمطـة بمخـالـدة من لـذا الةبيـي ،وجـب تطبيق األ كـا المةـابلـة في
تلـك المخـالـدة ،مـا لم تتفق الـدول األطراف على تطبيق الفةراو  9إلى  29من لـذ المـاقة بـد منهـا .وتلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىَّص

الدول األطراف بكدة على تطبيق لذ الفةراو إذا انت تسهي التخاون.ا
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وبالفا لتس ــليم المطلوبين ،أفاقو أغلبية بيرة من الدول األطراف  21قولة من أص ــي  )30التي قو

على المذ رة الكـ ـ ــفوية ب نها اسـ ـ ــتسدمت ا تفاقية سـ ـ ــا

قانوني لتماقل المسـ ـ ــاعدة الةانونية.

)2

وفي ين قدمت

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

-18

وليما يتخلق بنطاق نظم المس ـ ــاعدة الةانونية المتماقلة واس ـ ــتسدا ص ـ ــكو قانونية أبر  ،انت ـ ــمت عدة

قول أطراف أيت ـ ـ ـ ـ ـ ــا إل ى ا تفاقياو اإلقليمية و/أو الدولية التي تنظم تماقل المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الةانونية في المس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي

الىنا ية ،إلى جانب ا تفاقية ،وسـ ــيلة لتىاوز الخقماو التي تخوق تةديم المسـ ــاعدة ،و سـ ــيما في الةتـ ــايا التي

تكـ ـ ـ ـ ــمي قو أطرافا لديها نظم وتةاليد قانونية مستلفة ،ولتحسـ ـ ـ ـ ــين التماقل الفخال للمخلوماو .وأاـ ـ ـ ـ ــير ،على وجو
التحديد ،إلى اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاق وا تفاقية األو وبية للمسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة المتماقلة في المسـ ـ ـ ـ ـ ــا ي

الىنا ية .وأا ـ ــا و قولتان من الدول األطراف صـ ـ ـ ار ة إلى أنو

الفس ـ ــاق س ـ ــا

قانوني إ عند ا

يمكن اس ـ ــتسدا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

تىا بمبدأ المخاملة بالممي ،مما يتناقض مص ق جة المرونة الكبيرة المتوافرة

بين الدول األطراف ليما يتخلق بتنفيذ الماقة  46من ا تفاقية.

-19

وليما يتخلق با متمال السـ ـ ـ ـ ـريص والفخال لطلماو تماقل المس ـ ـ ـ ــاعدة الةانونية ،ا ـ ـ ـ ــدقو قولتان من الدول

األطراف على ألمية إق ا جميص المخلوماو المطلوبة بموجب الةانون المحلي .وعالوة على ذلك ،اـ ــدقو إ د

الدول األطراف على ألمية إجراع مك ـ ـ ــاو او غير س ـ ـ ــمية قبي أن تطلب س ـ ـ ــميا تماقل المس ـ ـ ــاعدة الةانونية ليما

يتخلق بالى ار م المتتلة بالفساق وسيلة لتمان اكتمال لذ الطلماو.
-20

وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقو أ بص ق ول من الــدول األطراف على ألميــة تنظيم أنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة تــد يبيــة وقو او تمقيفيــة لفــا ــدة

الموظفين المخنيين بكـ ن التـكو الةانونية الدولية المنطمةة ،و ذلك بكـ ن محتو وااـتراطاو طلماو المسـاعدة

الةانونية المتماقلة .وفي لذا التـ ـ ــدق ،أوضـ ـ ــحت إ د الدول األطراف أن عد وجوق لذا التد يب بما يكون قد
قلص من اسـ ـ ـ ــتسدا ا تفاقية ،ألن الموظفين الخموميين المسـ ـ ـ ــؤولين بما لم يكونوا على علم بانطماقها سـ ـ ـ ــا

قانوني لتماقل المساعدة الةانونية.

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

للمساعدة الةانونية المتماقلة أكبر من مميلو بالنسمة إلى تسليم المىرمين .ومص ذلك ،فخاقة ما ليختبر َّ
أن األولوية للمخالداو المنا ية بك ن
ويتوقص أن ليحتج بها أو ً أو على األقي بالتفامن مص ا تفاقية) إذا انت منطمةة على طلب متخلق بالفساق.
المساعدة ،ل
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ولذكر أن عد ا تسـاق في تخيين جهاو تنسـيق لسدماو المسـاعدة الةانونية المتماقلة بموجب التـكو

الدولية المستلفة ،وت برلا في ا سـ ــتىابة ،والتلير المتكر في تخيينها ،لها عوامي تكـ ــكي عقماو أما التخاون.

وأوضـ ـ ـ ــحت إ د الدول األطراف أن الة ار المتخلق بما إذا ان يتخين تطبيق اتفاق قولي يسـ ـ ـ ــتند إلى السـ ـ ـ ــلطة

المر فية التي تخيَّن باعتما لا مسؤولة عن ذلك ا تفاق.

وبالل قو ة ا ستخراض األولى ،من بين المما ساو الىيدة الـ 204التي استبينت في إطا الماقة ،46

-22
مدق ا س ــتسدا الفخال لالتفاقية أو إمكانية اس ــتسدامها س ــا

قانوني لتماقل المس ــاعدة الةانونية مما س ــة جيدة

بالنس ـ ــمة لتس ـ ــص من الدول أطراف انظر الك ـ ــكي السامس) .وأكدو قولتان من تلك الدول األطراف ،في قوقلما
على المذ رة الك ـ ــفوية التي أ س ـ ــلتها األمانة ،أنهما تواص ـ ــالن اس ـ ــتسدا ا تفاقية س ـ ــا

قانوني لذلك اللرض.

وعالوة على ذلك ،تتخلق  11توص ـ ـ ـ ـ ــية من بين التوص ـ ـ ـ ـ ــياو الت ـ ـ ـ ـ ــاق ة ليما يتخلق بالماقة  46والماللة 1 060
باستسدا ا تفاقية سا

قانوني لتماقل المساعدة الةانونية انظر الككي السامس).

الككي السامس
عدد الممارسات الجيدة المستبانة

الممارسات الجيدة المستبانة بشأن المادة  46من االتفاقية
الممارسات الجيدة المستبانة في مجال استخدام االتفاقية كأساس قانوني

الككي الساق
عدد التوصيات الصادرة

التوصيات الصادرة بشأن المادة  46من االتفاقية
التوصيات المتعلقة باستخدام االتفاقية كأساس قانوني
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ويماوي الوضــص ليما يتخلق بالمســاعدة الةانونية المتماقلة الوضــص ليما يتخلق بتســليم المطلوبين .و ســب

المخلوماو المدمىة التي جمختها األمانة ،أفاقو  97قولة من الدول األطراف ب نها يمكن أن تسـ ـ ـ ـ ــتسد ا تفاقية
أو اس ـ ــتسدمتها بالفخي س ـ ــا

قانوني لتماقل المس ـ ــاعدة الةانونية .وتتوز لذ الدول بالتس ـ ــاوخ بين المىموعاو

اإلقليميـة 24 :قولـة تنتمي إلى المىموعـة األفريقيـة ،و 21إلى مىموعـة قول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا والمحيد الهـاقئ ،و 16إلى
مىموعــة قول أو وبــا الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقيــة ،و 18إلى مىموعــة قول أمريكــا الالتينيــة ومنطةــة المحر الكــا يبي ،و 18إلى

مىموعة قول أو وبا اللربية وقول أبر .
الككي السابص

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

حسب المجموعات اإلقليمية

المجموعة األفريقية
مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ

مجموعة دول أوروبا الشرقية
مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

عدد الدول األطراف

رابعا -التعاون في مجال إنفاذ القانون
-24

تنص الفةرة  2من الماقة  48من ا تفاقية على أنو ابغية وضـ ـ ـ ـ ــص لذ ا تفاقية موضـ ـ ـ ـ ــص النفاذ ،تنظر

الدول األطراف في إب ار اتفاقاو أو ترتيماو ونا ية أو متخدقة األطراف بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التخاون الممااـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بين أجهفتها

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

للتخاون المتماقل في مىال إنفاذ الةانون بك ن الى ار م المكمولة بهذ ا تفاقية.ا
-25

وأا ــا و  17قولة من الدول األطراف إلى أنها لم تس ــتسد ا تفاقية س ــا

إنفاذ الةانون .وفي ين أن بمس ـ ــا من الدول األطراف قد اس ـ ــتسدمت ا تفاقية س ـ ــا
بالى ار م المكـ ـ ـ ــمولة با تفاقية ،ف ن إ د الدول األطراف اسـ ـ ـ ــتمخدو صـ ـ ـ ـ ار ة لذا ا

قانوني للتخاون في مىال
لهذا التخاون ليما يتخلق

تمال.

)3

ومن بين الرقوق

باإليىاب الوا قة ،أا ـ ـ ـ ــا و إ د الدول األطراف إلى أنها تتخاون مص الس ـ ـ ـ ــلطاو المستت ـ ـ ـ ــة في الدول األبر

 )3وفةا للطمخة المانية من الد اسة ول ا الة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساقا ،ايبدو أن إب ار اتفاقاو أو ترتيماو ونا ية أو

متخدقة األطراف بك ن التخاون المماار بين سلطاو إنفاذ الةانون ،ولو ما تكىص عليو الفةرة  2من الماقة  ،48لو المما سة المتمخة لد

اللالبية الخظمى من الدول األطراف ،تى وإن لم ليختبر ذلك بالترو ة ارطاً أساسيًّا للتخاون في مىال إنفاذ الةانون ... .وفي ين
أكدو  81قولة طرفاً َّ
أن ب مكانها اتساذ ا تفاقية أساساً للتخاون في مىال إنفاذ الةانون ليما يتخلق بالى ار م المتتلة بالفساق ،يبدو أن
لذ اإلمكانية نظرية في اللالب لد مخظم البلدانا.
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للمحث عن األا ـ ــساط المطلوبين قوليا وتحديد أماكنهم وا تىازلم والحت ـ ــول على مخلوماو أبر ذاو ص ـ ــلة

في الةتايا الىنا ية من بالل تةديم طلماو للمساعدة في إنفاذ الةانون.
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ويبدو أن إب ار اتفاقاو ونا ية أو متخدقة األطراف بكـ ـ ن التخاون الممااـ ــر بين سـ ــلطاو إنفاذ الةانون والمنابر

األقاليمية يك ـ ـ ـ ــكي جفعا من المما س ـ ـ ـ ــة المتمخة في عدة قول أطراف  8من بين  30قولة) ،مما يدل على أنها أبرمت

اتفاقاو من لذا الةبيي .وتنظم لذ ا تفاقاو التخاون بين الس ــلطاو المستت ــة في الدول األطراف وتنص عموما على

أاــكال التخاون التالية :تماقل المخلوماو ا ســتسما ية والتك ـريايةس والمســاعدة في تحديد أماكن األاــساط المكــتمو في

ا تكابهم ج ار مس والمس ـ ـ ــاعدة في تنفيذ تدابير التحةيقس وتماقل السبراو والمتستـ ـ ـ ـت ـ ـ ــينس وتد يب أعت ـ ـ ــاع الس ـ ـ ــلطاو

المستتة .وفي الوقت نفسو ،قد تستلط أاكال التخاون من اتفاق إلى آبر.
-27

وأاـ ـ ــا و بخض الدول األطراف إلى التـ ـ ــخوباو التي تواجهها ليما يتخلق با

اسـتسدا ا تفاقية سـا

تفان ب تـ ـ ــاعاو عن

للتخاون في مىال إنفاذ الةانون وفي وصـط التحدياو الةا مة في لذا التـدق .وأاـا و

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

-28

قانوني للتخاون في مىال إنفاذ

وليما يسص ا قت ار او المتخلةة بمواصـلة تحسـين اسـتسدا ا تفاقية سـا

الةانون ،أاا و بخض الدول األطراف إلى ألمية التخاون بين سلطاو إنفاذ الةانون وألمية امكاو التخاون اإلقليمية.

خامسا -الستنتاج
تواص ـ ـ ــي األمانة جمص مخلوماو إض ـ ـ ــالية من الدول األطراف عن اس ـ ـ ــتسدا ا تفاقية س ـ ـ ــا قانوني
-29
للتخاون الدولي ،بما في ذلك تسـليم المطلوبين وتماقل المسـاعدة الةانونية والتخاون في مىال إنفاذ الةانونس إ َّ أنو
يمكن استسالط بخض المال ظاو من المخلوماو التي باتت متا ة اآلن.

غم أن ا تفاقية يمكن أن تستسد ألغراض تسليم المطلوبين وتماقل المساعدة الةانونية من جانب

أ)

قول عديدة ،لم َّ
يبلغ إ عن ا و قليلة سـ ـ ــتسدامها الفخال قًّا على طلب األمانة الحتـ ـ ــول على مخلوماو .وتبرز
لذ المال ظة ألمية إجراع مفيد من المحوي بكـ ـ ـ ـ ـ ن اسـ ـ ـ ـ ــتسدا ا تفاقية سـ ـ ـ ـ ــا

قانوني لتسـ ـ ـ ـ ــليم المطلوبين وتماقل

المساعدة الةانونية ،وتخفيف الوعي في أوساو المما سين بفوا د استسدا ا تفاقية سا
ب)

لنا

قانونيس

اجة إلى توفر مخلوماو إض ـ ـ ــالية بكـ ـ ـ ـ ن اس ـ ـ ــتسدا ا تفاقية س ـ ـ ــا

بالتخاون الدولي من أجي اسـ ـ ــتسالط اسـ ـ ــتنتاجاو اـ ـ ــاملة،

)4

قانوني ليما يتخلق

سـ ـ ــيما ليما يتخلق بالتخاون في مىال إنفاذ الةانون .وقد

تتــمح لذ المخلوماو متا ة بســهولة أكبر بمىرق بدع التكــليي الكامي لكــمكة الخملياو الخالمية الىديدة لســلطاو إنفاذ

الةانون المخنية بمكافحة الفساق ،التي أنكئت مؤب ار تحت عاية مكتب األمم المتحدة المخني بالمسد او والىريمةس
)

يوص ــى ب ن تطبق الدول األطراف ا تفاقية تطبيةا فخا بغية تنفيذ التخاون المنا ي في مىال

إنفاذ الةانون ،و سـ ـ ـ يما من أجي تنفيذ أنك ـ ــطة التخاون األس ـ ــاس ـ ــية ،ممي تماقل المخلوماو ا س ـ ــتسما ية وطلماو
المخلوماو ،بهدف التخويض بفخالية عن انسفاض فاعة التخاون الىنا ي ،وفي الوقت نفس ـ ـ ـ ــو إ س ـ ـ ـ ــاع األسـ ـ ـ ــا

لتطوير التخاون في المسا ي الىنا ية وتسليم المطلوبينس
ق)

تكــىص الدول األطراف على النظر في إيىاق ســبي لىمص البياناو اإل تــا ية لكي تتمكن من

تةييم وتخفيف تنفيذ ا تفاقية ،بما في ذلك البياناو المتخلةة باستسدامها سا

قانوني للتخاون الدوليس

 )4غير أنو ليما يتخلق األمر بتماقل المساعدة الةانونية ،اا تلج بالماقة  46نفسها ،واتُّسذو أساسًا قانونيًّا لتةديم المساعدة في مناسماو عديدة .وأبللت
 21قولة طرفًا عن تةديم طلب وا د على األقي و/أو م
تلقيو باتساذ ا تفاقية أساسًا قانونيًّا .فخلى سبيي الممال ،تلةى أ د البلدان  427طلمًا في
الفترة  ،2011-2010منها  18طلمًا متخلةًا بى ار م فساقس ولقد  11طلمًا منها استناقًا إلى ا تفاقية أو باإلاا ة إليها على وجو التحديد .ا مكتب
األمم المتحدة المخني بالمسد او والىريمة ،الة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساقا ،الطمخة المانية ،فيينا.))2017 ،
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لـ)

بغيـة التللـب على بخض الخقمـاو التي تخترض التخـاون الـدولي والتي ذ رو في الرقوق على

المـذ رة الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية ،تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىص األمانة الدول األطراف على ا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـاقة الكـاملـة من األقواو المتـا ة ،ممـي الدليي
اإللكتروني للس ـ ـ ــلطاو الوطنية المستت ـ ـ ــة ،وأقاة تابة طلماو المس ـ ـ ــاعدة الةانونية المتماقلة ،والةوانين النموذجية

والمخالداو ،واـمكة الخملياو الخالمية الىديدة لسـلطاو إنفاذ الةانون المخنية بمكافحة الفسـاق التي أطلةت مؤبرا،

من بين أمو أبر س
و)

ا تفاقية سا
-30

تكــىص الدول األطراف على مواصــلة تةديم مخلوماو محدوة عن ســياســاتها المتخلةة باســتسدا

قانوني للتخاون الدولي.

وس ـ ـ ـ ــوف تواص ـ ـ ـ ــي األمانة جمص المخلوماو ذاو الت ـ ـ ـ ــلة وتحليلها وتةديمها لما س ـ ـ ـ ــيخةد مس ـ ـ ـ ــتةبال من

اجتمـاعـاو السبراع الحكوميـة الـدوليـة المفتو ـة المكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـة لتخفيف التخـاون الـدولي في إطـا اتفـاقيـة األمم المتحـدة

لمكافحة الفساق.
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