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      خالصة وافية  - ثانياً  
      باراغواي    

  يف سياق تنفيذ  لباراغوايامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي حملة ع: مةمقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  اتفاقية األمم

. ٢٥٣٥/٠٥القـانون رقـم   خـالل  من على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد صدَّقت باراغواي 
ل املعاهدات الدولية جزءا مـن النظـام القـانوين الـداخلي وتبطـل أي حكـم خيالفهـا، باسـتثناء         كِّوتش

  .الدستور الوطين
اإلجــراءات اجلنائيــة،  مدوَّنــةاجلنائيــة، و دوَّنــةيتــألف اإلطــار القــانوين ملكافحــة الفســاد مــن امل و

ــم   ــانون رق ــراء غــري    ٢٥٢٣/٠٤والق ــالنفوذ واإلث ــاجرة ب ــم    بشــأن املت املشــروع، واملرســوم رق
ــة يف       ١٠١٤٤/١٢ ــة اجلنائيـ ــام العدالـ ــز نظـ ــاد. ومييِّـ ــة الفسـ ــة ملكافحـ ــة الوطنيـ ــئ لألمانـ املنشـ

اجلنائيـة، بـني اجلـرائم العاديـة واجلـرائم اخلطـرية.        دوَّنـة مـن امل  ١٤باراغواي، مـن خـالل املـادة    
إىل مخسـة أعـوام، بينمـا     وتشمل اجلرائم العادية األفعال اليت يعاقَب عليهـا بالسـجن ملـدة تصـل    

اجلرائم اخلطرية هي تلك الـيت يعاقَـب عليهـا بالسـجن ألكثـر مـن مخسـة أعـوام. وقـد وضـعت           
مـن اجلـرائم    كـالًّ باراغواي حكماً يدِمج ضمن مصطلح "اجلرمية" باملعىن املستخدم يف املعاهدة 

نظـام العدالـة اجلنائيـة يف     العادية واجلرائم اخلطرية كما هي معرَّفة يف مدّونتها اجلنائيـة. وينتمـي  
ــاين   ــانوين الروم ــد الق ــاراغواي إىل التقلي ــة     -ب ــة االهتامي ــن خــالل اإلجــراءات اجلنائي ــاين م اجلرم

  والتخاصمية حيث تكون دائرة النيابة العامة هي اهليئة املسؤولة عن إجراء التحقيقات اجلنائية.
انـة الوطنيـة ملكافحـة    والسلطات املختصـة بالكشـف عـن الفسـاد ومنعـه ومكافحتـه هـي األم       

الفساد، ودائرة النيابة العامة، ومكتب املراقب املايل العام للجمهورية، والقضاة على خمتلـف  
مستويات اإلجراءات، وحمكمة العدل العليـا، مبـا فيهـا جملـس اإلشـراف، وأمانـة الوقايـة مـن         

  .  غسل األموال واملمتلكات، واملكتب الوطين للمراجع العام وديوان احملاسبة
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
ٍف رشــو ااجلنائيــة يف بــاراغواي علــى حنــو و  دوَّنــةاملمــن  ٣٠٤إىل  ٣٠٠تتنــاول املــواد مــن  

حاليـا رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب       يباراغواجترِّم  املوظفني العموميني الوطنيني. وال
  أو موظفي املنظمات الدولية أو الرشو يف القطاع اخلاص.
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املتـاجرة بـالنفوذ: يعاقـب التشـريع علـى عـرض        ٢٥٢٣/٠٤من القانون رقم  ٧وتتناول املادة 
  الرتكاب هذا اجلرم.املزية غري املستحقة والوعد هبا لغرض ممارسة تأثري ال مسوِّغ له قد يلزم 

    
  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 

اجلنائيـة الـيت تعاِقـب علـى كـل       دوَّنةمن امل ١٩٦تتناول باراغواي غسل األموال من خالل املادة 
املشـاركة يف ارتكـاب اجلـرم،     وُتعـدُّ من إبدال املمتلكات اليت تشكل عائدات للجرمية وإحالتها. 

رتكابه وتسهيله وتقدمي املشـورة بشـأنه، مـن األفعـال اخلاضـعة للعقوبـة.       وكذلك املساعدة على ا
  وال وجود ملفهوم التآمر يف نظام العدالة اجلنائية يف باراغواي.

وتشمل تشريعاُت مكافحة غسل األموال ضمن اجلرائم األصلية العديَد من األفعال اجملرَّمـة وفقـا   
رجة بعد كجرم أصلي على اعتبـار أن العقوبـة احلاليـة    لالتفاقية. أما املتاجرة بالنفوذ فهي غري مد

املتمثلة يف احلبس ملدة ثالث سنوات ال تشكل جرمية خطـرية (أي جرميـة يعاقَـب عليهـا بـاحلبس      
ألكثــر مــن مخــس ســنوات). وعــالوة علــى ذلــك، مبــا أن إســاءة اســتغالل الوظــائف والرشــو يف   

   أصليني فيما يتصل جبرمية غسل األموال.القطاع اخلاص غري جمرَّمني، فإهنما ال يشكالن جرمني
عقوبـة علـى جـرم غسـل األمـوال كجـرم منفصـل. وتتمتـع أمانـة الوقايـة مـن             يبـاراغوا وتفرض 

غسل األموال واملمتلكات بالوالية القضائية الستهالل تقريـر اسـتخبارايت مـايل مـن خـالل تقريـر       
ــة     ــة العام ــرة النياب ــاون مــع دائ ــةعلــى أســاس   للمعــامالت املشــبوهة. وهــي تتع اإلجــراءات  مدوَّن

اجلنائية. ويف وقت االستعراض، لوحظ وجود حـاالت تتعلـق بغسـل عائـدات جـرائم ذات صـلة       
  جبرائم فساد.
اجلنائية بشأن املتاجرة يف املمتلكات املسروقة إخفـاء املمتلكـات أو    دوَّنةمن امل ١٩٥وجترِّم املادة 

إجراميـة، وتشـمل أحكامـا تصـل إىل السـجن ملـدة       مواصلة االحتفاظ هبا مع العلم بأهنـا عائـدات   
  مخس سنوات. وقد جترِّم باراغواي جرائم غسل األموال املرتكبة يف اخلارج. 

    
  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد 

قـد أديـن موظـف    ، و٢٥٢٣/٠٤اإلثـراء غـري املشـروع مـن خـالل القـانون رقـم         يبـاراغوا جترِّم 
، يعاقَب على عـدم تسـليم   ٢٠١٤عمومي بالفعل عن هذا اجلرم. واعتبارا من كانون الثاين/يناير 

املراقب املـايل العـام للجمهوريـة باعتبـاره     بيان باملوجودات حتت القََسم بغرامة يفرضها مكتب 
  جهة اإلنفاذ.
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تيالء" وخيانـة األمانـة.   وجترِّم باراغواي اختالس املمتلكـات مـن خـالل أحكـام بشـأن "االسـ      
وتنــدرج عناصــر االخــتالس جزئيــا ضــمن التبديــد وخيانــة األمانــة واإلدارة مــن أجــل املنفعــة 

  .٢٥٢٣/٠٤من القانون رقم  ٨اخلاصة املشمولة باملادة 
  وال جترِّم باراغواي حاليا إساءة استغالل الوظائف.

    
  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
اجلنائيـة،   دوَّنـة (إكـراه املوظـف العمـومي) مـن امل     ٣٠٨و ٢٩٢و ٢٤٢ تنص باراغواي، يف املواد

من االتفاقية فيما خيص جترمي إعاقة سري العدالة. وهذه األحكـام   ٢٥على العناصر املبينة يف املادة 
يف النظام القانوين الـداخلي جتـرِّم الوعـد مبـنح مزّيـة غـري مسـتحقة وعرضـها وإعطاءهـا. وتشـمل           

  وة القوتني البدنية والنفسية.إساءة استخدام الق
    

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
ــق       ــة. وال تنطب ــة للشخصــيات االعتباري ــة واإلداري ــاراغواي املســؤولية املدني ــانون يف ب يكــرس الق
املسؤولية اجلنائية على الشخصيات االعتبارية، دون املساس باملسؤولية اجلنائية الفرديـة للممـثلني   

املدنية، فإن أي شركة  دوَّنةمن امل ٩٦٣من خالل الشخصية االعتبارية. ومبوجب املادة العاملني 
  هلا أغراض غري قانونية هي شركة باطلة.

    
  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

اجلنائية عقوبات على معظم أشكال املشاركة يف األعمال اجملرَّمة وفقـا لالتفاقيـة.    دوَّنةتتضمن امل
) خاضــعان للعقوبــة. وتنــدرج املســاعدة  ٣١) والتواطــؤ (املــادة ٣٠ض (املــادة ولــذا فــإن التحــري

اجلنائية الشروع  دوَّنةمن امل ٢٧و ٢٦ضمن شكل املشاركة املتمثل يف التواطؤ. وتتناول املادتان 
ــال التحضــريية        ــى األفع ــب، كقاعــدة، عل ــة. وال يعاقَ ــا لالتفاقي ــة وفق ــال اجملرَّم يف ارتكــاب األفع

   عدالة اجلنائية يف باراغواي.مبوجب نظام ال
    

  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
نظام العدالة اجلنائية ختفيض العقوبات يف احلاالت اليت يبدي فيهـا اجملـرم تعاونـا جوهريـا     يتيح ال 

بـق احلرمـان مـن احلقـوق ورفـع      مع سلطات إنفاذ القانون إال يف حاالت غسـل األمـوال. وقـد طُ   
احلصانة على حاالت تتعلق بربملانيني وقضاة، وإن مل يكـن ذلـك علـى حنـو متسـق دائمـا. ويتـيح        
النظام القانوين الداخلي إيقاف املسؤولني املتهمني بالفساد عن العمـل كمـا تـنص عليـه االتفاقيـة      
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ملـدة تتـراوح بـني سـنتني      وعزهلم. وتشمل اجلزاءات عن جرائم الفساد أحكاما قصوى بالسـجن 
وعشر سنوات. وميكن منح اإلفراج املشروط عند انقضـاء ثلثـي املـدة. والغـرض مـن اجلـزاء هـو        
ــدان يف اجملتمــع. وجيــوز وقــف موظــف عــن العمــل مــن أجــل تيســري          ــادة دمــج الشــخص امل إع

  اإلجراءات املتعلقة مبالحقة الفساد، وجيوز عزله من منصبه فيما بعد تبعا لذلك.
    
  )٣٣و ٣٢(املادتان  نيلِّغية الشهود واملبمحا

علــى دعــم ومحايــة الشــهود والضــحايا ســوى يف اإلجــراءات  ٤٠٨٣/١١ال يــنص القــانون رقــم 
اجلنائية العمومية. ويشمل هذا القانون مجيـع أنـواع اجلـرائم، وتتجـاوز متطلبـات احلمايـة احلاليـة        

من أجـل ترتيـب القضـايا حسـب     القدرة على التصدي الفوري، وهو ما استدعى صياغة تشريع 
األولوية وإدراج نقل الشهود والضحايا وكذلك استخدام األساليب التكنولوجيـة لتحقيـق تلـك    

  احلماية. كما يسعى مشروع القانون املذكور إىل دمج محاية املبلِّغني بنية حسنة.
    

  )٤٠و ٣١(املادتان  التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية
اجلنائية على املصادرة اخلاصة مبا يتيح مصادرة املمتلكات الـيت جـرى    دوَّنةمن امل ٩٠تنص املادة 

مـن   ٩٦حتويلها إىل ممتلكات أخرى، وكذلك املنافع الرئيسية وحق االنتفاع هبا. وتتنـاول املـادة   
 اجلنائية األمر الالحق أو املصـادرة اخلاصـة املسـتقلة مبـا يسـمح بإصـدار حكـم عـيين علـى          دوَّنةامل

  املمتلكات. ويف وقت االستعراض مل تكن هناك خربة ُتذكر بشأن تطبيق تلك التدابري.
وفيما خيص تنفيذ حجز املمتلكات، تنسِّق باراغواي مع السفارات من أجل تنفيـذ هـذا اإلجـراء    

  طية أثناء عملية التحقيق.وسداد النفقات غري العادية. وتطبِّق باراغواي تدابري حتوُّ
(القانون العام بشأن املصارف) االستثناءات فيما خيص  ٨٦١من القانون رقم  ٨٦ة وتتناول املاد

السّرية املصرفية مبا يتيح رفعها بأمر من السـلطة القضـائية املختصـة وبطلـب مـن سـلطات حمـددة        
منصـوص عليهـا يف القـانون. وال تعيـق السـّرية املصـرفية اإلجـراءات العاديـة لتحقيقـات الفســاد.          

اإلجـراءات اجلنائيـة لـدائرة النيابـة العامـة أن تطلـب معلومـات مـن          مدوَّنـة من  ٢٢٨ وتتيح املادة
كمـا يشـمل التـزام السـّرية      كيانات القطـاعني العـام واخلـاص، مـا يسـهِّل رفـع السـّرية املصـرفية.        

ا املصرفية املؤسسات واألشخاص املطّلعني على املعلومات املمتازة. وال ُتَعدُّ السّرية املصرفية عائق
  أمام التحقيقات اجلنائية، وقد سبق أن ُرفعت بالفعل.

التجميــد اإلداري يف احلــاالت املرتبطــة باإلرهــاب. ومل يبــدأ بعــد   ٤٠٢٤ويتنــاول القــانون رقــم 
  تنفيذ أحكام هذا القانون.
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  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
نائية إىل ثالث سنوات فيما خيـص  املدة القصوى لإلجراءات اجل ٤٦٩٩/١٢خفَّض القانون رقم 

مجيع األفعال اخلاضعة للعقوبة، مبـا يف ذلـك األفعـال اجملرَّمـة وفقـا لالتفاقيـة. بيـد أنـه مبـا أن هـذا           
القــانون جــرى تعليــق العمــل بــه بشــكل مؤقــت، ففــي وقــت االســتعراض كانــت املــدة القصــوى 

ن طريـق دائـرة النيابـة العامـة     لإلجراءات هي مخس سنوات. وُتوجَّه طلبات السجالت اجلنائية ع
إىل جانب أجهزة أخـرى ذات صـلة مثـل الشـرطة والقضـاء واملديريـة العامـة للـهجرة. وال تـزال          

  االتصاالت بني اهليئات احلكومية ال تتم بصورة ممنهجة بالكامل.
    

  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
ص اجلـرائم املرتكبـة علـى مـنت     ، مبـا يف ذلـك فيمـا خيـ    مبدأ االختصـاص اإلقليمـي  تطبق باراغواي 

الوطنيــة يف احلــاالت الــيت ُيــرفض فيهــا  الواليــة القضــائيةالســفن أو الطــائرات الداخليــة، ومتــارس 
اجلنائيـة).   دوَّنـة مـن امل  ٩على حنو يتسق مع مبدأ تسليم اجملرم أو حماكمتـه (املـادة    اجملرمنيتسليم 

زم باراغواي مبحاكمة مرتكيب اجلـرائم املرتكبـة   )، تلت٢٠٠٨اجلنائية ( دوَّنةمن امل ٨ووفقا للمادة 
يف اخلارج عنـدما تكـون هنـاك اتفاقيـة أو معاهـدة دوليـة معتمـدة ومصـدَّق عليهـا. ويف حـاالت           

أن تنسـق التـدابري علـى أسـاس      يلبـاراغوا اإلجراءات املتزامنـة يف واليـات قضـائية خمتلفـة، جيـوز      
ــادة   ٥الفقــرة  ــة، املدجمــة   ٤٢مــن امل ــم    مــن االتفاقي ــانون رق ــداخلي مــن خــالل الق ــانون ال يف الق
ــادة    ،٢٥٣٥/٠٥ ــى أســاس امل ــن  ١٩وعل ــةم ــدأ      مدوَّن ــى مب ــنص عل ــيت ت ــة ال اإلجــراءات اجلنائي

  الصالحية التقديرية للنيابة العامة.
    

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
الشـتراء العـام، وإن مل تشـمل مجيـع األفعـال      مـن قـانون املشـتريات العامـة إلغـاء ا      ١٠جتيز املـادة  

  اجملرَّمة وفقا لالتفاقية.
اإلجراءات اجلنائية على إمكانية أن يطلب املشتكي أو دائرة النيابة  مدوَّنةمن  ٤٣٩وتنص املادة 

العامــة إىل الســلطة القضــائية املختصــة أن تــأمر بإصــالح الضــرر الواقــع. كمــا تشــمل هــذه املــادة 
  مة حاليا وفقا لالتفاقية.األفعال اجملرَّ

    
  )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما 

السلطات املستقلة املسؤولة عن إنفاذ القانون واملتخصصـة يف مكافحـة الفسـاد هـي دائـرة النيابـة       
ــة ملكافحــة      ــة الوطني ــة، واألمان ــام، والشــرطة الوطني الفســاد،  العامــة، ومكتــب املراقــب املــايل الع
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لــدى الشــرطة الوطنيــة حمققــون متخصصــون يف مســائل الفســاد. وتنــدرج  وجــد يال والقضــاء. و
وحدة االستخبارات املالية ضمن إطار رئاسة اجلمهورية، وتتمثل وظيفتها الرئيسية يف منع وقمع 

  ).١٠١٥/٩٧األفعال غري القانونية املراد هبا شرعنة غسل األموال واملمتلكات (القانون رقم 
ويوجد اتفاق بني مكتب النائب العام ومكتب املراقب املـايل العـام يـأذن هلمـا بتبـادل املعلومـات       
بشــأن القضــايا واإلبــالغ عــن القضــايا الــيت قــد تكــون ذات صــلة يف نطــاق مســؤولية األجهــزة     
األخــرى. كمــا توجــد جلنــة تنســيقية ملكافحــة الفســاد تشــمل األجهــزة الثالثــة املــذكورة أعــاله    

ن اهليئات ذات الصلة مبكافحة الفساد. بيد أنـه تلـوح أحيانـا حتـديات وقيـود يف تبـادل       وغريها م
  املعلومات، وخصوصا فيما يتعلق بتبادل األدلة ويف مرحلة التحقيقات.

وقد أدى التعاون مع مكتب املراقب املـايل العـام، وهـو جهـاز مسـتقل إداريـا وماليـا يتفاعـل مـع          
سـابقني  كبـار  ، بالفعل إىل نتائج إجيابية، مبا يف ذلك إدانة مسؤولني دائرة النيابة العامة ويساعدها

  يف قضايا فساد.
ويتعاون ممثلو اجملتمع املدين حاليا مع مكتب املراقب املايل العام من أجل كشف حاالت الفسـاد  

يا، ورصدها. وتشهد العالقة بني اجملتمع املدين واهليئات املختلفة، مبا فيهـا القضـاء، تطـورا تـدرجي    
. بيـد أن هـذه العالقـة بـني السـلطات      السـلوك األخالقـي   مـدوَّنات وجرى التعاون بالفعل بشـأن  

واجملتمع املدين تعتمـد بدرجـة كـبرية علـى دعـم التعـاون. كمـا يوجـد تعـاون بـني اجملتمـع املـدين             
ير والربملان لزيادة شفافية هذا األخري. وهناك جهاز أكادميي يساعد األجهزة احلكومية على تطـو 

 .سلوك أخالقي مدوَّنةبوابات فيما خيص الشفافية و
    

    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  
  ــوافر ــا بالفســاد أو      ت ــيت يثبــت ارتباطه ــة ال ــة لوقــف اإلجــراءات التعاقدي ــة القانوني اإلمكاني

   بطالهنا. إلعالن

     ــوزارات املختلفــة حتــت إشــراف مكتــب وجــود مــراجعني داخلــيني للحســابات داخــل ال
 املراجع املايل العام التابع للسلطة التنفيذية الوطنية.

  ات مشتركة مع شبكات تعـاون ألغـراض تكـريس الواليـة القضـائية وتنسـيق       ممارسوجود
 اجلرائم املشمولة باالتفاقية من العقاب.مرتكيب التدابري للحيلولة دون إفالت 

  استرداد املوجودات.وضع مشاريع قوانني مقدَّمة من اهليئة التشريعية هبدف 

  التنسيق املشترك بني دائـرة النيابـة العامـة ومكتـب املراقـب املـايل العـام، عـن كشـف          أسفر
 وفقا لالتفاقية وإحضار مرتكبيها للمثول أمام العدالة. جمرَّمةأفعال فساد 
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           تدريب طواقم متخصصة ملكافحـة الفسـاد ضـمن دائـرة النيابـة العامـة للتعامـل مـع احلجـم
 القضايا املرتبطة بالفساد. الكبري من

 .إحراز تقدم يف وضع تشريعات بشأن غسل األموال 

   بالنسـبة إىل مجيـع   تقـدمي إقـرارات الذمـة املاليـة     الـذي يـنظم    ٥٠٣٣/١٣سّن القانون رقـم
 املوظفني العموميني.

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢ 

  :يوصى بأن تقوم باراغواي مبا يلي
 فني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدوليـة العموميـة؛ والنظـر يف    جترمي رشو املوظ

جترمي ارتشاء املوظفني العموميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة؛ والنظـر       
يف جترمي الرشو يف القطاع اخلاص وإساءة استغالل الوظـائف وفقـا ملـا هـو منصـوص عليـه       

اغواي تشـريعات تقضـي باعتبـار هـذه األفعـال جـرائم       يف االتفاقية. ويوصى بأن تصدر بار
 خطرية من أجل دجمها كجرائم أصلية جلرم غسل األموال.

  اجلــزاء املنصــوص عليــه عــن جــرم املتــاجرة بــالنفوذ مــن أجــل اعتبــاره    اســتعراضالنظــر يف
 خطرية. جرمية

 جملرَّمـة  اختاذ تدابري لتحسني نظام البحث حسب اإلحصاءات والقضايا فيما خيص األفعال ا
 وفقا لالتفاقية.

  بشـــأن إجـــراءات  ووضـــعحتســـني نظـــم إدارة املمتلكـــات املصـــادرة واملصـــادرة املباشـــرة
 املمتلكات املضبوطة.

 لوائح محاية الشهود والضحايا وتنفيـذ بـرامج فّعالـة لوضـع تـدابري احلمايـة تلـك         استعراض
 موضع التنفيذ.

    جـراءات يف احلـاالت املعقـدة بالنسـبة إىل     فتـرة اإل  دِّالنظر، مبوجب قانوهنـا الـداخلي، يف مـ
 اإلجراءات.تقييد األفعال اجملرَّمة وفقا لالتفاقية من أجل تفادي 

     اعتمــاد ممارســة تنظيميــة تقــيم توازنــا دائمــا بــني املزايــا أو احلصــانات أيــا كانــت طبيعتــها
ألفعــال ي بفعاليــة واختــاذ اإلجــراءات القانونيــة األخــرى يف حــاالت ارِّوالقــدرة علــى التحــ

 اجملرَّمة وفقا لالتفاقية.
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  اللــوائح واملمارســات املنطبقــة علــى اهليئــات الراصــدة لصــاحل القضــاة    اســتعراضالنظــر يف
والنّواب العاّمني من أجل الضمان الفّعال للسـعي إىل حتقيـق العدالـة بعيـدا عـن أي تـدخل       

 غ له.مسوِّ  ال

  خاص املـبلِّغني عـن اجلـرائم.    علـى املسـتوى الـوطين حلمايـة األشـ      ات حكوميـة تنفيذ سياسـ
والنظــر أيضــا يف كفالــة األمــن الــوظيفي للشــخص املبلِّــغ حبســن نيــة عــن أفعــال الفســاد يف 

 القطاعني العام واخلاص على حد سواء.  

  حتقيقات الفساد. نلوضع أولويات بشأالنظر يف اختاذ تدابري 

  العينية.النظر يف مواصلة تطوير اللوائح بشأن إهناء امللكية واملالحقة 

     اإلثبــات الــدينامي يف املســائل املتعلقــة بــاإلثراء      عــبءالنظــر يف إمكانيــة تطبيــق مفهــوم
 املشروع. غري

     النظــر يف إجــراء اإلصــالحات الضــرورية مــن أجــل أن ُتحــال ميزانيــة دائــرة النيابــة العامــة
وظائفهـا  مباشرة إىل اهليئة التشريعية، أسوة بالقضاء، من أجل ضـمان االسـتقاللية الفعليـة ل   

 يف جمال التحقيقات.

         ــدين ــني اجملتمــع امل ــل األجــل ب ــاون الطوي ــن أجــل صــون التع ــدائل الضــرورية م تطــوير الب
 ومؤسسات مكافحة الفساد، إضافة إىل أي دعم ناتج عن تعاون دويل الحق.

  واستقرار األمانة الوطنية ملكافحة الفساد من خالل دجمهـا  لعمل النظر يف التعزيز املؤسسي
 انون الداخلي.يف الق

 .تشجيع وضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد 

  ومنـع التـداخل بـني الوظـائف املؤسسـية،       مراقبـة النظر يف اختاذ التدابري الضرورية من أجل  
 مبا يف ذلك اختصاصات مكتب املراقب املايل العام وديوان احملاسبة.

  ــرامج حمــددة     النظــر يف ــع املــوظفني املعنــيني وكــذلك ب ــة تشــمل مجي تطــوير خطــط تدريبي
 األهداف لصاحل القطاع اخلاص واجلامعات واجملتمع املدين.

        ،توفري نسخة من لوائحها الداخلية، على املسـتوى الرمسـي، بشـأن غسـل عائـدات اجلرميـة
 ) (د) من االتفاقية.٢( ٢٣امتثاال للمتطلب املذكور يف املادة 

    



 

10 V.14-05626 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.14 

    حتسني تنفيذ االتفاقية، اليت ُحدِّدت من أجل حتياجات من املساعدة التقنيةاال  - ٤- ٢ 
  :د البلد املستعَرض االحتياجات التقنية التاليةحدَّ

، منــها املســاعدة يف عمليــة عــدة أمــوراحلصــول علــى املشــورة املوقعيــة للخــرباء مــن أجــل   - 
مثـل األمانـة الوطنيـة    معيَّنـة  سسـات  لـدى مؤ العـاملني  التطوير التشريعي وتدريب املوظفني 

 ملكافحة الفساد ومكتب النائب العام.

 التدريب على استخدام أساليب التحّري اخلاصة فيما خيص املوظفني املعنيني. - 

التدريب املستمر على تقنيات مكافحة غسل األموال لصاحل موظفي هيئـة مكافحـة غسـل     - 
 األموال ودائرة النيابة العامة والقضاء.

ركــز التــدريب اخلــاص بــدائرة النيابــة العامــة عــن طريــق تــوفري تــدريب حمــدد علــى   دعــم م - 
املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من أجل تقييم الفّعاليـة املسـتمرة لتطبيـق اللـوائح يف     

 حاالت املصادرة.

 إبرام اتفاقات منوذجية بشأن التعاون يف جمال التحقيقات املشتركة. - 

 ات اجليدة يف املسائل التشريعية.املمارسبشأن ملخص إعداد  - 

 مساعدة تقنية على إدارة املوجودات املصادرة، مبا يف ذلك املمارسات املقارنة.تقدمي  - 

 تطوير استقصاء خلطط التدريب لصاحل السلطات املتخصصة. - 
  

    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤مني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد تسليم اجملر
، إضـافة إىل اللـوائح األخـرى، املـادتني     تسـليم اجملـرمني  يشمل اإلطار القـانوين لبـاراغواي املـنظِّم ل   

اإلجـراءات اجلنائيـة، ومعاهـدات     مدوَّنـة مـن   ١٥٠و ١٤٦من الدستور، واملادتني  ١٤٣و ١٤١
تعــددة األطــراف خمتلفــة. وتســتخدم بــاراغواي اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد   ثنائيــة وم

اإلجراءات اجلنائية  مدوَّنةمن  ١٤٧كأساس قانوين فرعي من أجل تسليم اجملرمني مبوجب املادة 
الــيت تــنص علــى أن تســليم اجملــرمني خيضــع إىل القواعــد املنصــوص عليهــا يف القــانون الــدويل ذي 

  الدولية ومبدأ املعاملة باملثل.عراف واألالصلة 
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واجلرائم اخلاضعة للتسليم هي اجلرائم اليت يعاقَب عليها باحلبس ملدة ال تقل عـن عـام أو عـامني،    
. ويف احلاالت اليت يرتبط فيها التسـليم بشـخص مطلـوب بغـرض اسـتكمال      املربمة معاهدةتبعاً لل
ُيمـنح   أالَّبعـض املعاهـدات تتطلـب     إنَّبسبب إحدى تلـك اجلـرائم، فـ    ةمفروض ةاحتجازيعقوبة 

أيِّ عــن ســتة أشــهر. ويف غيــاب  تلــك العقوبــة التســليم إال إذا مل تقــلّ املــدة املتبقيــة الســتكمال  
  عن ستة أشهر.العقوبة أن ُيمنح التسليم إذا قلَّت املدة املتبقية الستكمال معاهدات ميكن 

الة اجلرائم ذات الصلة، ال بد جلرمية واحـدة  وخيضع التسليم إىل قاعدة ازدواجية التجرمي. ويف ح
علــى األقــل مــن تلــك اجلــرائم أن تســتويف مبــدأ ازدواجيــة التجــرمي للســماح بالتســليم املشــروط.  

اجلرميـة املعنيـة ذات أمهيـة عنـدما يكـون مبـدأ ازدواجيـة التجــرمي         توصـيف تكـون الفـروق يف    وال
ي. وال تســلِّم بــاراغواي املطلــوبني ســوى يف  بــاراغواي حتلِّــل الســلوك األصــل  نَّنظــراً ألمنطبقــا، 

  جرائم الفساد اليت اعُتربت بالفعل مندرجة ضمن هذه الفئة.
وقد أبرمت باراغواي اتفاقات لتسليم اجملرمني مع كل من األرجنـتني وإسـبانيا وأسـتراليا وأملانيـا     

) وبـريو ومجهوريـة   املتعـددة القوميـات   –وأوروغواي وإيطاليا والربازيل وبلجيكا وبوليفيا (دولة 
ــدا وكوســتاريكا واملكســيك      ــا وسويســرا وشــيلي والصــني وفرنســا وكن ــا وجنــوب أفريقي كوري

يرلنـدا الشـمالية والنمسـا وهنـدوراس وهنغاريـا والواليـات       آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و 
ــاك معاهــدات متعــددة األطــراف ســارية املفعــول مــع      ــة. وهن ــة الســوق اجلنوباملتحــدة األمريكي ي

هـا  . وقـد وقَّعـت بـاراغواي لتوِّ   ١٩٣٣و ١٨٨٩مونتيفيديو لعـامي  عالوة على اتفاقييت  املشتركة
  معاهدة مع كولومبيا.

ا من جرائم الفساد يف االتفاقية جرائم سياسية.وال َتعترب باراغواي أن أي  
ولة عـن شـؤون   واملديرية العامة للشؤون القانونية يف وزارة اخلارجية هي السـلطة املركزيـة املسـؤ   

تسليم اجملرمني. ويف سياق املعاهدة الثنائيـة املوقَّعـة مـع فرنسـا، فـإن السـلطة املركزيـة هـي وزارة         
العدل. وحتال طلبات التسليم إىل إحدى احملـاكم اجلنائيـة اإلشـرافية الـثالث عشـرة يف العاصـمة.       

  وُيَعدُّ مكتب النائب العام جزءا من العملية.
رية، جيوز لباراغواي أن ترفض طلبات التسـليم لألسـباب التاليـة: احلـق     ومبوجب املعاهدات السا

يف حماكمة منصفة؛ احلاالت اليت ُيلتمس فيها التسليم علـى أسـاس العـرق أو الـدين أو اجلـنس أو      
اجلنسية أو اللغة أو الرأي السياسي أو األيديولوجي أو العضوية يف مجاعة اجتماعية معينة؛ كـون  

ة عالقة يف مكان آخـر أو يف بـاراغواي؛ التقـادم؛ حجيـة األمـر املقضـي بـه؛ أو        اإلجراءات اجلنائي
  ُيرجأ التسليم يف احلاالت اليت يؤثِّر فيها التسليم سلباً على صحة الشخص املراد تسليمه.

  وتسعى باراغواي، قبل رفض التسليم، إىل احلصول على املزيد من املعلومات من الدولة الطالبة.
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  لتسليم جملرد انطواء اجلرم املعين على مسائل مالية.وال جيوز رفض ا
وال حيظر الدستور تسليم مواطين بـاراغواي؛ بيـد أن بعـض املعاهـدات املعتمـدة تسـتبعد إمكانيـة        
تســليم مــواطين الدولــة املعنيــة أو تتــيح خيــار عــدم تســليمهم. ويف حــال رفــض تســليم مــواطين     

ت القضائية املختصة الستهالل اإلجراءات اجلنائيـة  باراغواي، ال بد من تقدمي القضية إىل السلطا
  حكما أجنبيا بناء على طلب دولة أخرى.حمليا الوطنية. وجيوز لباراغواي أن تنفِّذ 

اإلجراءات اجلنائية املعاملة املنصفة يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع  مدوَّنةوتكفل 
نون الـوطين يف الدولـة الطـرف الـيت يوجـد الشـخص       جبميع احلقوق والضمانات اليت يوفرها القـا 
  املعين على أرضها وكذلك حق االستئناف.

ومن حيث املبدأ، جيوز، مبوجب قانون بـاراغواي، نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم علـى أسـاس        
املعاملة باملثل أو مبوجب معاهدة. وقد مت التوقيع على عدد من املعاهدات مع األرجنتني وإسبانيا 

زيــل وبــريو وفرنســا، ويف ســياق منظمــة الــدول األمريكيــة. وتتــوىل حمكمــة اإلنفــاذ اجلنــائي والربا
  معاجلة طلبات نقل األشخاص املدانني.

وقد تسمح باراغواي بنقل اإلجراءات اجلنائية إىل دولة أخرى، من خالل تطبيق مبدأ الصالحية 
    .ة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةاتفاقية البلدان األمريكية اخلاصالتقديرية للنيابة العامة و

    
  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

، أن تقـدِّم املسـاعدة   ٤٦مـن املـادة    ١جيوز لباراغواي، إىل جانب التنفيذ املباشر ألحكام الفقـرة  
فسـاد علـى   إىل أقصى حد ممكن فيما يتعلق باجلرائم املشـمولة باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة ال     

  أساس املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة ومبدأ املعاملة باملثل.
التماسات التفويض القضـائي وجلسـات االسـتماع    تنفيذ وقد تشمل املساعدة القانونية املتبادلة 

والتزويـد  بالتداول بالفيديو، ومثول الشهود واخلرباء واألشخاص احملاكمني يف الدولـة الطاِلبـة،   
ــة أو املق  ب ــراءات اجلنائيـ ــدَّة يف اإلجـ ــة املعـ ــائق اإلجرائيـ ــادل الســـجالت  دَّالوثـ ــا، وتبـ ــة خالهلـ مـ

وضـبط املوجـودات ومصـادرهتا، وغـري ذلـك مـن أشـكال املسـاعدة القضـائية. وجيـوز           القضائية، 
اســتعمال التــداول بالفيــديو كــأداة لــإلدالء بالشــهادة، وإن كانــت بــاراغواي تصــادف مشــاكل   

ث إمكانيـة القبـول باألدلـة املتحصـل عليهـا هبـذه الطريقـة يف احملـاكم. وال بـد مـن           أحيانا من حيـ 
  تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة والوثائق الداعمة باللغة اإلسبانية.

ــة يف دائــرة النيابــة العامــة هــي      ــة واملســاعدة القانونيــة اخلارجي واملديريــة العامــة للشــؤون الدولي
عيَّنـة ضـمن سـياق املسـاعدة فيمـا يتعلـق بـبعض املعاهـدات الثنائيـة واتفاقيـة           السلطة املركزيـة امل 
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فيمـا  األمم املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة   
السـوق اجلنوبيـة   نظمة الدول األمريكية. وفيما خيص املسـاعدة علـى أسـاس معاهـدات     يتعلق مب

ــوازيتني      ، املشــتركة ــة املعاهــدتني امل ــه يف حال ــد أن ــة هــي وزارة العــدل. بي ــإن الســلطة املركزي ف
املتعـددة القوميـات) وشـيلي،    -مـع بوليفيـا (دولـة   املـربمتني   السوق اجلنوبية املشـتركة ملعاهدات 

فإن وزارة اخلارجية تضطلع بدور السلطة املركزية. وال بد من معاجلـة املسـاعدة القائمـة علـى     
  ملثل عن طريق القنوات الدبلوماسية.املعاملة با

) السـوق اجلنوبيـة املشـتركة   وباراغواي طـرف يف معاهـدات إقليميـة (منظمـة الـدول األمريكيـة و      
بشــأن املســاعدة  اتمعاهــدأيِّ َتعتــرب ازدواجيــة التجــرمي شــرطا لتقــدمي املســاعدة. ويف غيــاب   ال

  يها التدابري القسرية.القانونية املتبادلة، قد تقدِّم باراغواي املساعدة، مبا ف
وقد ُتقدَّم املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم اليت قد تكـون الشخصـيات االعتباريـة    

ــا   تكــون املســاعدة قــد طُلبــت علــى أســاس معاهــدات جتيــز مبــدأ     عنــدمامســؤولة عنــها جنائي
  ازدواجية التجرمي.
املركزية، لكنـها ال تقبـل التواصـل سـوى     السلطات من خالل املباشر  التخاطبوتقبل باراغواي 

عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) يف حالة طلبات املساعدة بواسطة الوسائل 
غري القسرية وإشعارات اجلرائم. ويف احلاالت العاجلة، يوصى بشـدة باالتصـال املباشـر بالسـلطة     

  رهنا بإرسال تأكيد رمسي يف مرحلة الحقة. املركزية عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكتروين
وبغية ضمان أوسع قدر ممكن من التعـاون، حيـق للسـلطات القضـائية أن تتبـادل املعلومـات علـى        

إذا أســاس كــل حالــة علــى حــدة وأن ترســل املعلومــات إىل الســلطات املختصــة يف دولــة أجنبيــة 
كمـا   لقية يف بدء إجراءات جنائيـة. اعتربت أنَّ الكشف عن هذه املعلومات قد يساعد الدولة املت

الشــبكة املشــتركة بــني الوكــاالت الســترداد     وهــي:  -تنتمــي بــاراغواي إىل شــبكات خمتلفــة    
ــة املتعلقــة بغســل األمــوال يف أمريكــا       ــاإلجراءات املالي ــة ب ــة العمــل املعني املوجــودات التابعــة لفرق

رابطــة املــّدعني العــامني   ، ويلاألمريكيــة للتعــاون القضــائي الــدو   -الشــبكة اإليبرييــة ، واجلنوبيــة
وتسـتفيد كـذلك    - السـوق اجلنوبيـة املشـتركة   ، ومنظمة الدول األمريكيـة، و األمريكية-اإليبريية

  .@Iberو  Grooveمن أدوات التبادل اآلمن للمعلومات بني السلطات املركزية، مثل 
ة املصرفية. وخـالل الزيـارة   وال ترفض باراغواي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة على أساس السّري

  إىل البلد، عرضت باراغواي أدلة على رفع السّرية املصرفية يف سياق املساعدة املتبادلة.املوفَدة 
عتها باراغواي على ضرورة عـدم اسـتخدام الوثـائق واملعلومـات املتلقـاة      قَّوتنص املعاهدات اليت و

أجله. وتلتزم باراغواي، إىل أقصـى  من دولة طالبة ألي غرض عدا ذلك الذي أُرسل الطلب من 
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حد ممكن، بضمان سـّرية الطلبـات وأي وثـائق داعمـة هلـا. وإذا ثبتـت اسـتحالة ضـمان السـّرية،          
  ختطر باراغواي الدولة األجنبية اليت تقرر عندئذ ما إذا كانت ستستمر يف اإلجراءات.

بة إذا كانـت حتتاجهـا   وجيوز لباراغواي أن ترجئ توفري أي ممتلكات أو سجالت أو وثائق مطلو
هي أيضا فيما يتعلق بإجراءات جنائية عالقة. وتضمن املعاهـدات الـيت صـدَّقت بـاراغواي عليهـا      

إذ تـنّص علـى أنـه ال جيـوز حماكمـة الشـاهد أو اخلـبري، مهمــا        تسـيري اإلجـراءات علـى حنـو آمـن،      
، وال حـىت حجـزه   كانت جنسيته، عندما تستدعيه السلطات القضائية يف باراغواي ليمثل أمامها

فيمـا يتعلّـق   بـاراغواي  ُتفـرض علـى حريتـه الشخصـية يف أراضـي      أو إخضاعه ألي قيود أخـرى  
  .بأفعال أو إدانات سابقة ملغادرته أراضي الدولة الطاِلبة

وعادة ما تتحمل باراغواي التكاليف املرتبطة بتنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة، وإن جـاز،  
ابري األعلى تكلفة، أن ُيطلب إىل الدولة الطالبة أن تتحمل تلك التكاليف. وتنص بالنسبة إىل التد

بعض املعاهدات علـى أن تكـاليف نقـل الشـاهد إىل دولـة أخـرى تتحملـها الدولـة الطالبـة. وقـد           
أبرمت باراغواي عددا من االتفاقات الثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة   

ــع إ ــا وك     م ــريو وفرنس ــا وب ــا وبنم ــواي وإيطالي ــوادور وأوروغ ــبانيا وإك ــا  س ــتاريكا وكولومبي وس
السـوق  واتفاقات متعددة األطراف مع منظمـة الـدول األمريكيـة    باراغواي برمت واملكسيك. وأ

. وأبرمت باراغواي معاهدات بشأن النقل اإلجيايب والسليب لألشخاص احملكـوم  اجلنوبية املشتركة
ــيهم، وهــي بصــ  ــن أوروغــواي      عل ــع كــل م ــة م ــة املتبادل ــرام معاهــدات للمســاعدة القانوني دد إب

  وأوكرانيا والربازيل والربتغال وتركيا واجلمهورية الدومينيكية وروسيا وكندا وكوبا وكولومبيا.
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
واي عضـو يف عـدة شـبكات تنسـيقية، مثـل املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)،            باراغ
اجتمـاع وزراء  ، وجراءات املالية يف أمريكـا اجلنوبيـة  فرقة العمل املعنية باإل، وجمموعة إيغمونتو

مـؤمتر  ، ويكيةاألمر-ني اإليبرييةرابطة املّدعني العاّميف القارة األمريكية، وني عني العاّمالعدل واملّد
حمــاكم العــدل ، وقمــة الســوق اجلنوبيــة املشــتركة، واألمريكيــة-وزراء العــدل يف الــدول اإليبرييــة

وهي تتعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون األجنبيـة عـن طريـق املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة             العليا؛
  الغرض. ملخصَّصوتبادل املعلومات ا

ناجحة فيما خيص أنواعا أخرى من اجلرمية مع بلدان أمكن إجراء حتقيقات مشتركة يف املاضي و
  جماورة من خالل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
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عمليـات التسـليم املراقَـب والعمليـات السـّرية واملراقبـة اإللكترونيـة فيمـا يتعلـق          بـإجراء  ويؤذَن 
املشتركة بشـأن   رات واجلرائم ذات الصلة، وقد اسُتخدمت بنجاح يف التحقيقاتدِّجبرائم املخ

  .باملخدِّراتاالّتجار 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
يف إطــار تنفيــذ الفصــل املــذكورة أدنــاه التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة عمومــاً لوحظــت 

  الرابع من االتفاقية:
       ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد كأســاس لتســليم اجملــرمني وا ــة األم ملســاعدة اســتخدام اتفاقي

 القانونية املتبادلة.

     التفاوض بشأن العديد من املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تنظم أمـورا مـن بينـها
تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ونقل األشخاص احملكـوم علـيهم وأخـذ األدلـة،     

 واعتماد تلك املعاهدات.

 من خالل إبرام مذكرة تفاهم بني حمكمة العـدل العليـا    إجراء مبسَّط لتسليم اجملرمني تنفيذ
 ووزارة اخلارجية ودائرة النيابة العامة.

 .املشاركة يف شبكات خمتلفة لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة 

    إحالــة طلبــات التســليم إىل احملــاكم اجلنائيــة اإلشــرافية يف العاصــمة، مــا نــتج عنــه ختصُّــص
 الفاعلة القضائية.اجلهات 

             اإلحالـة التلقائيـة للـردود السـلبية علـى طلبـات التسـليم إىل حمكمـة العـدل العليـا مـن أجــل
 ا نتج عنه تراجع عدد الردود السلبية.مم، استعراضها

         استخدام الرباجميـات إلدارة التماسـات التفـويض القضـائي وتنفيـذها يف البلـدات احلدوديـة
 ح التسليم من جانب املهنيني.لضمان املراقبة املشددة للوائ

 الردود السـلبية بسـبب نقـص    احتماالت من  دِّاستخدام مناذج وقوائم مرجعية موحدة للح
 املعلومات.

 .وجود مهنيني متخصصني يف السلطات املركزية 
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    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٣  
ت الـيت اختـذهتا بـاراغواي يف كفاحهـا     تعزيز وتوطيد اإلجراءايكفل ميكن اعتبار النقاط التالية إطارا 

  :ضد الفساد
    واملسـاعدة القانونيــة  اجملـرمني  تشـريعات حمـددة بشـأن تســليم     نَِّســعلـى  ُتشـجَّع بـاراغواي

 التعاون الدويل.جوانب املتبادلة، مبا يف ذلك جانب استرداد املوجودات من 

 رمنياجمل ضرورة اختصار املواعيد النهائية إىل آجال أقصر لتسهيل تسليم. 

    ميكن لباراغواي أن تنظر يف تعيني سلطة مركزية وحيدة لتقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة
 املستندة إىل معاهدات يف الشؤون اجلنائية.

       (نظـام إدارة التماسـات التفـويض القضـائي) ميكن لباراغواي أن حتسِّن براجمياهتا املوجـودة
 اجملـرمني م احملـرز يف معاجلـة طلبـات تسـليم     دُّلتقـ لتمكني الدول الطالبة من االطّـالع علـى ا  

 واملساعدة القانونية املتبادلة.

        ــوائح واملعاهــدات بشــأن تســليم ــة مــن الل ــة حمدَّث  اجملــرمنيمــن املستصــوب إعــداد جمموع
 واملساعدة القانونية املتبادلة.

 أساليب  أن تستهل باراغواي اإلصالحات القانونية ذات الصلة لضمان إمكانية تطبيق ينبغي
 دِّي اخلاصة على حتقيقات جـرائم الفسـاد. وعلـى وجـه اخلصـوص، هنـاك ضـرورة ملـ        رِّالتح

 دة.ت اهلاتفي يف التحقيقات املعقَّة إلتاحة اعتراض االتصاالت والتنصُّاملواعيد النهائي

 ُالتداول بالفيديو كوسيلة جلمع األدلة. استخداَم ينبغي أن ينظِّم القانون 

  التصال املباشر يف احلـاالت العاجلـة   اليت حتكم ااغواي يف اعتماد اللوائح أن تنظر بارينبغي
 بني سلطات التحقيق عرب احلدود وإجراءات املوظفني األجانب على األراضي الوطنية.

    
    االتفاقية تنفيذدت من أجل حتسني اليت ُحدِّ االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  

  التحريرية.املشورة التشريعية واملساعدة 

  واملساعدة القانونية املتبادلة. اجملرمنيبناء قدرات اجلهات الفاعلة يف تسليم 

 .املساعدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات لتحديث الرباجميات 

 .املساعدة املوقعية من جانب مستشار  
  


