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      خالصة وافية  - نياًثا  

      أوروغواي    
  يف سياق تنفيذ  ألوروغوايامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي حملة ع: مةمقدِّ  - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد  اتفاقية األمم
ــانو   ــام الق ــتند النظ ــادة     ينيس ــاً للم ــدين. ووفق ــانون امل ــد الق ــواي إىل تقالي ــن  ١٦٨ ألوروغ م

مــن احلكومـة أن يــربم معاهــدات ويوقِّــع عليهــا، وإن كــان  الدسـتور، جيــوز للفــرع التنفيــذي  
التصديق على تلـك املعاهـدات يتطلَّـب موافقـة السـلطة التشـريعية مـن خـالل قـانون وطـين.           

، الـذي اعتمـده   18.056اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد حمكـوم بالقـانون رقـم        وتنفيذُ
تشـرين    ٢٠، واشُترع يف ٢٠٠٦/نوفمرب تشرين الثاين ١٤جملس الشيوخ وجملس النوَّاب يف 

ــاين/نوفمرب  ــدد  ٢٠٠٦الث ــة يف    27.131، وُنشــر يف الع ــدة الرمسي ــن اجلري ــانون األول/   ١م ك
االتفاقيـةَ يف مـادة وحيـدة؛ ومـن خـالل هـذا        18.056. وَيعتِمد القانونُ رقـم  ٢٠٠٦ديسمرب 

الداخلي ألوروغـواي. وأُودع   القانون، أصبحت االتفاقيةُ جزءاً ال يتجزَّأ من النظام القانوين
. ٢٠٠٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٠صـــكُّ التصـــديق لـــدى األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة يف   

والدستور الوطين هو القانون األعلى للدولة، وتليه يف ترتيب األولوية القوانُني مثَّ املعاهـداُت  
  الدوليةُ املصدَّق عليها قانوناً مثَّ املدوَّناُت القانونية.

بالقـانون رقـم    18.056يما خيصُّ األمور املتعلقة مبكافحـة الفسـاد، ُيسـتكَمل القـانون رقـم      وف
ــؤرَّخ  17.060 ــمرب   ٢٣املـ ــانون األول/ديسـ ــلطة    ١٩٩٨كـ ــتعمال السـ ــاءة اسـ ــق بإسـ (املتعلـ

العموميــة (الفســاد))، وكــذلك بــاملواد ذات الصــلة مــن املدوَّنــة اجلنائيــة واملدوَّنــة املدنيــة          
ــم  ــانون رقـ ــم    15.032وبالقـ ــانون رقـ ــة)، وبالقـ ــراءات اجلنائيـ ــة اإلجـ ــل  18.914(مدوَّنـ (غسـ

ــوال)، وبالقــانون رقــم    ــراءات الشُّــَرطيَّة)، وبالقــانونني    18.315األم  17.948و 15.322(اإلج
  (السرِّية املصرفية)، ضمن مجلة أشياء أخرى.

نيــة بالشــفافية  واملؤسســات الرئيســية الــيت تتــولَّى منــع الفســاد ومكافحتــه هــي: اهليئــة املع        
وباألخالقيــات العموميــة؛ واألمانــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال؛ ومكتــب النيابــة العامــة 
املعين باجلرمية املنظَّمة؛ واملديرية العامة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة ولشـؤون اإلنتربـول؛ ووحـدة    

نية بالتعاون الدويل ضـمن  املعلومات املالية وحتليلها؛ واجلهاز القضائي؛ والسلطة املركزية املع
إطار وزارة التربية. وعلى الصعيد الربملاين، توجد يف أوروغـواي جلنـةٌ خاصـةٌ ألغـراض سـنِّ      

  التشريعات املتعلقة بغسل األموال.
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥(املواد الرشو واملتاجرة بالنفوذ   
(الرشـو)   ١٥٩ُتجرِّم مجهوريـة أوروغـواي الشـرقية رشـو املـوظفني العمـوميني مـن خـالل املـادة          

(االرتشـاء املشـدِّد للعقوبـة) مـن املدوَّنـة اجلنائيـة.        ١٥٨(االرتشاء البسـيط) واملـادة    ١٥٧واملادة 
لعمــومي علــى ارتكــاب ُجــرم  )، ُيعتــرب حتــريض املوظــف ا ١٥٩ففــي إطــار ُجــرم الرشــو (املــادة   

) أو أفعـال ال تنـدرج   ١٥٧االرتشاء البسيط بإتيان أفعال تنـدرج ضـمن نطـاق واجبـاهتم (املـادة      
) فعالً خاضعاً للعقاب. كما أنَّ املوظف العمومي الذي َيقْبل وعداً أو أجـراً  ١٥٨ضمنها (املادة 

ى ُجـرم االرتشـاء البسـيط    غري مستحق لقاء إتيـان فعـل ينـدرج ضـمن نطـاق واجباتـه ُيعاقَـب علـ        
). وحيثما كان األجر غري املستحق نتيجةً لتأخري املوظف العمـومي يف أداء واجباتـه   ١٥٧(املادة 

أو عدم أدائها أو إتيان فعل مناف لتلك الواجبـات، ُيعاقَـب املوظـف املعـين علـى ُجـرم االرتشـاء        
ة مفهوم املوظف العمومي تعريفاً فضفاضاً من املدوَّنة اجلنائي ١٧٥املشدِّد للعقوبة. وُتعرِّف املادة 

  يشمل املوظفني املعيَّنني واملوظفني حبكم األمر الواقع.
(الرشو عرب الوطين) جزئيا الوعَد مبزيَّة غـري مسـتحقة    17.060من القانون رقم  ٢٩وتتناول املادة 

ــادة     ــة. وف ١( ١٦أو عرضــها أو تقــدميها، مبقتضــى أحكــام وشــروط امل ــق  ) مــن االتفاقي يمــا يتعل
من املادة االختيارية نفسها، ال ُتجرِّم أوروغواي ارتشاء املوظفني العموميني األجانـب   ٢ بالفقرة

  أو موظفي املؤسسات الدولية العمومية.
مكرَّراً مـن املدوَّنـة اجلنايـة عقوبـةً علـى التمـاس املوظـف العمـومي أو قبولـه           ١٥٨وتفرض املادة 

(ب) من االتفاقية)، مع سريان هذا احلكم علـى املـوظفني العمـوميني     ١٨املتاجرةَ بالنفوذ (املادة 
واألفــراد العــاديني وعلــى أيِّ شــخص يقبــل وعــداً مبزيَّــة غــري مســتحقة. وجتيــز القواعــد املتعلقــة     

) من املدوَّنة اجلنائية معاقبة أيِّ شـخص يعـرض مزيَّـةً    ٤( ٦١باملشاركة املنصوص عليها يف املادة 
(أ) من االتفاقية) بصـفته   ١٨حها أو يقبلها على سبيل املتاجرة بالنفوذ (املادة غري مستحقة أو مين

مشاركاً يف ارتكاب اجلُرم. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ املدوَّنة ال تنصُّ صراحةً على املزيَّة االقتصـادية  
  وغري امللموسة كِسمٍة هلذا اجلُرم.

مـن   ٢١ع اخلـاص يتوافـق مـع املـادة     وال يوجد لدى أوروغواي تشـريع بشـأن الرشـوة يف القطـا    
االتفاقية. ويف الوقت احلاضر، ُتستخَدم، على حنـو غـري مباشـر، أوجـُه سـلوك أخـرى قـد تشـمل         

مـن املدوَّنـة اجلنائيـة)، والتبديـد (املـادة       ٣٤٧بعضاً من عناصر هذا اجلُـرم، مثـل االحتيـال (املـادة     
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مــن املدوَّنــة  ٣٠٢و ٣٠١مهنيــة (املادتــان مــن املدوَّنــة اجلنائيــة)، وإفشــاء وثــائق أو أســرار  ٣٥١
  من املدوَّنة اجلنائية). ١٩٦و ١٩٤)، وارتكاب فعل حمظور (املادتان على التوايل ،اجلنائية

    
  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 

 ١٧٠١٦) والقانون رقم ١٩٧٤( ١٤٢٩٤ُتجرِّم أوروغواي، من خالل املرسوم التشريعي رقم 
املمتلكات ومتويهها وحتويلـها وغسـلها ذاتيـا، عنـدما ُيرتكـب هـذا الفعـل عـن          )، إخفاء١٩٩٨(

من  ٢٣علم بأنَّ تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية. ومتتثل أوروغواي ملعظم مقتضيات املادة 
االتفاقية. غري أهنا مل تقدِّم رمسيا بعُد نسـخةً مـن تشـريعها اخلـاص بـذلك، حسـبما تقتضـيه املـادة         

(د). وال ُتجرِّم أوروغواي إخفاء املمتلكـات الناشـئة عـن جـرائم الفسـاد أو االحتفـاظ       ) ٢( ٢٣
  بتلك املمتلكات.

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

 (االختالس) من املدوَّنة اجلنائيـة علـى معاقبـة أيِّ موظـف عمـومي يسـتويل       ١٥٣تنصُّ املادة 
على نقـود أو ممتلكـات منقولـة تعـود للدولـة أو ألفـراد عـاديني وكانـت ملكيتـها يف حوزتـه           

ــان     ــْي االحتيــال واجلمــع بــني       ١٦١و ١٦٠حبكــم موقعــه. وتفــرض املادت عقوبــةً علــى ِفعلَ
املصــلحة الشخصــية والعامــة باعتبارمهــا شــكلني مــن أشــكال تســريب املمتلكــات. وتفــرض   

عقوبةً على إفشاء األسرار وإساءة اسـتعمال  ن املدوَّنة اجلنائية ممكرَّراً  ١٦٣و ١٦٣املادتان 
املعلومــات االمتيازيــة، كمــا تتنــاوالن االســتيالء علــى املمتلكــات غــري املنقولــة أو تســريبها.    

  تنصُّ املدوَّنة بالتحديد على جترمي اختالس املمتلكات.  وال
من القانون رقـم   ٨من خالل املادة من املدوَّنة اجلنائية، اليت اسُتحدثت  ١٦٢وتفرض املادة 

ــاءة     17.060 ــة إسـ ــمل حالـ ــائف، دون أن تشـ ــتغالل الوظـ ــاءة اسـ ــى إسـ ــةً علـ ــةً جزئيـ ، عقوبـ
  من االتفاقية. ١٩االستغالل بعدم إتيان فعل ما، حسبما تقضي به املادة 

وقد نظرت أوروغواي يف إمكانية جترمي اإلثراء غري املشروع كُجرم منفصـل أثنـاء مناقشـات    
، ولكْن مل يؤخـذ بـذلك االقتـراح. وقُـدِّم مشـروع قـانون       17.060ملان بشأن القانون رقم الرب

بــديل يهــدف جمــدَّداً إىل جتــرمي اإلثــراء غــري املشــروع، ممــا ُيثبــت امتثــال حكومــة أوروغــواي  
  من االتفاقية، وهي مادة اختيارية. ٢٠ألحكام املادة 
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من االتفاقيـة)، ُتجـرِّم أوروغـواي     ٢٢(املادة  وفيما يتعلق باختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص
مــن القــانون رقــم  ٢٤٨جزئيــا ذلــك الفعــل، مــع فــرض عقوبــة علــى االحتيــال اإلفالســي (املــادة 

  ).14.095من القانون رقم  ٥) وعلى اإلعسار االحتيايل للشركات (املادة 18.387
    

  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
فعــال العنــف أو الترهيــب املوجَّهــة ضــد املــبلِّغني أو األطــراف   تفــرض أوروغــواي عقوبــةً علــى أ 

املتَّهمني أو احملامني أو اخلـرباء أو الشـهود، مبـا فيهـا األفعـال اجملرَّمـة مبقتضـى االتفاقيـة، باعتبارهـا          
). وُيعاقَـب علـى التـدخُّل يف ممارسـة     18.494من القـانون رقـم    ١٠إعاقةً لسري اإلجراءات (املادة 

لعموميني، مبن فيهم موظفو اجلهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القـانون، واجبـاهتم الرمسيـة،    املوظفني ا
  .من املدوَّنة اجلنائية) ١٧١وذلك ضمن إطار ُجرم االعتداء (املادة 

    
  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 

لطبيعــيني، يف يف النظــام القــانوين ألوروغــواي، ال خيضــع للمســؤولية اجلنائيــة ســوى األشــخاص ا 
  حني خيضع األشخاص االعتباريون للمسؤولية املدنية واإلدارية.

    
  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

) ٥) والشـروع (املـادة   ٦٥و ٦٤و ٦٢و ٦١و ٥٩ُتجرِّم املدوَّنة اجلنائيـة ِفعلَـْي املشـاركة (املـواد     
ري والتواطــؤ والــدعوة إىل باعتبارمهــا شــكلني مــن أشــكال املســؤولية اجلنائيــة. أمَّــا أفعــال التحضــ  

من املدوَّنـة اجلنائيـة) ولكـن هـذا ال يسـري       ٧) فتخضع للعقاب (املادة proposiciónاملشاركة (
  على سائر األفعال اجملرَّمة مبقتضى االتفاقية، ألهنا ليست مذكورةً بالتحديد يف القانون.

    
  )٣٧و ٣٠ن (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانو

مـدَّة العقوبـة القصـوى علـى األفعـال اجملرَّمـة مبقتضـى االتفاقيـة إىل مـا           17.060َرفَع القـانون رقـم   
متوسطه ست سنوات، باستثناء ُجرم غسـل األمـوال الـذي ُيعاقَـب عليـه بعشـر سـنوات. ونظـراً         

هــذه اجلــزاءات يف حــاالت للســياق القــانوين احمللــي، ُتعتــرب هــذه العقوبــات قاســيةً. وجيــوز زيــادة 
معيَّنة؛ كما ينصُّ القانون على جزاءات مثل الغرامـات وإسـقاط األهليـة لتـولِّي منصـب عمـومي       

  ومصادرة العائدات اإلجرامية.
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ــادة       ــار املــوظفني احلكــوميني مــن اخلدمــة (امل ــوفِّر دســتور أوروغــواي آليــات لفصــل كب ) ٩٣وي
ــواد    ــاهتم (امل ــم عــن أداء واجب ) يف حــال ارتكــاهبم جــرائَم خطــريةً.   ٢٩٦و ١١٤و ١١٢ووقفه

  من الدستور إعادة إدماج األشخاص املدانني يف اجملتمع. ٢٦وتكفل املادة 
خفـض عقوبـات السَّـجن أو اإلعفـاء منـها إالَّ لألشـخاص        18.494من القـانون   ٦وال جتيز املادة 

التفاقيـة الـيت ختضـع لواليـة     الذين يقـدِّمون مسـاعدةً كـبريةً يف مالحقـة األفعـال اجملرَّمـة مبقتضـى ا       
  احملاكم املتخصِّصة يف قضايا اجلرمية املنظَّمة.

    
  )٣٣و ٣٢(املادتان  نيلِّغمحاية الشهود واملب

توجد لدى أوروغواي قواعد ولوائح خمتلفة بشأن محايـة الشـهود والضـحايا واملـبلِّغني. ويف هـذا      
مـن   ٣٦مايـة، وقـد َصـَدر تنفيـذاً للمـادة      إطـاراً عامـا للح   209/2000الصدد، يـوفِّر املرسـوم رقـم    

املتعلقـة بغسـل    18.494مـن القـانون    ٨املتعلق بأمان املوظفني. كمـا تـنصُّ املـادة     16.707القانون 
األموال على محاية الشهود يف حاالت اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العمومية واليت حتـدث ضـمن   

دوالر أمريكـي. وقـد    ٢٠ ٠٠٠تعلق مببلغ يزيد على الوالية اإلقليمية حملكمة متخصِّصة أو اليت ت
َبيَّنت أوروغواي أنه يف حال ارتكاب اجلرائم خارج نطاق واليـة احملـاكم املتخصِّصـة، ينبغـي أن     

محايــة  18.315تتــولَّى احملــاكم العاديــة إصــدار أوامــر احلمايــة. وعلــى حنــو مشــابه، يــنظِّم القــانون   
ــة امل  ــنظِّم املرســوم   الشــرطة للشــهود والضــحايا يف حال ــة  30/2003علومــات الســرِّية، بينمــا ي محاي

املبلِّغني عندما يكـون هـؤالء مـوظفني عمـوميني أَبلغـوا عـن جـرائم تشـمل أفعـاالً جمرَّمـةً مبقتضـى            
االتفاقية. وتدعيماً لإلطار التنظيمي، أُعدَّ مشروع قانون أويل يهدف إىل ضمان احلماية اإلدارية 

ن أفعال الفساد. ومن اجلدير بالتنويه أنَّ محاية الضـحايا حمصـورة عمليـا يف    والتشغيلية للمبلِّغني ع
ــه مــن      ــة احملــدودة، وأنَّ البلــد قــد حــدَّد أيضــاً احتياجات ــة اإلقليمي احملــاكم املتخصِّصــة ذات الوالي

  املساعدة التقنية يف هذا اجملال.
    

  )٤٠و ٣١(املادتان  ة املصرفيةسرِّيالتجميد واحلجز واملصادرة؛ ال
). وتسري املصادرة أيضاً ٢(املادة  18.495ُتنظَّم تدابري التجميد واحلجز واملصادرة بالقانون رقم 

علــى األدوات املســتخَدمة يف ارتكــاب أفعــال جمرَّمــة مبقتضــى االتفاقيــة أو املختلطــة هبــا أو املــراد  
ــا يثبــت  اســتخدامها يف ارتكاهبــا. وجيــوز مصــادرة املمتلكــات إذا عجــز مالكوهــا عــن تقــدمي      م

ــادة     ــوال (امل ــة غســل األم ــانون   ٦مصــدرها املشــروع يف حال ــل حقــوق  17.835مــن الق ). وُتكفَ
  ).17.016من القانون  ٥األطراف الثالثة اليت تتصرَّف حبسن نيَّة (املادة 
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-مـن املرسـوم   ٢٥وجيوز رفع السرِّية املصرفية بقرار تصـدره احملكمـة يف القضـايا اجلنائيـة (املـادة      
)، يشـمل أيضـاً األفعـال اجملرَّمـة مبقتضـى االتفاقيـة. كمـا جيـوز رفـع السـرِّية           15.332رقـم  القانون 

). وقـد أنشـأ   17.060من القانون رقم  ٣٦املصرفية يف حال ورود طلب أجنيب هبذا الشأن (املادة 
  سجالًّ لألسهم اململوكة حلاملها. 18.930القانون رقم 

    
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

فترة التقادم لألفعال اجملرَّمة مبقتضى االتفاقية هي عشر سنوات، وحتكمها القاعدة العامـة الـواردة   
مـن املدوَّنـة اجلنائيـة. وقـد أبرمـت أوروغـواي اتفاقـات بشـأن تقاسـم السـجالت            ١١٧يف املادة 

تقـدمي معلومـات عـن    اجلنائية مع بعض بلدان املنطقة، ممَّا ُيمكِّن حماكمها املختصَّـة مـن التمـاس و   
  السجالت اجلنائية.

    
  )٤٢الوالية القضائية (املادة 

مـن االتفاقيـة مـن متطلَّبـات      ٤٢تنفِّذ أوروغواي تنفيذاً وافياً الغالبيةَ العظمى ممَّا تقضي بـه املـادة   
خاصة بالوالية القضائية، باستثناء ما يتعلق مبمارسة الوالية على جرائم غسل األموال املرتكبة يف 

  ) (ج)).٢( ٤٢  اخلارج (املادة
    

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
جيوز حملكمة املنازعات اإلدارية، اليت هي خمتصَّة أيضاً بالفصل يف قضايا التعـويض عـن األضـرار،    

لدسـتور،  مـن ا  ٢٥و ٢٤أن ُتلغي أو ُتبطل التصرُّفات اإلدارية الناشئة عن أفعـال فسـاد (املادتـان    
). ويف املسائل اجلنائية، جيوز مـنح تعـويض   15.524القانون رقم -من املرسوم ٢٤إىل  ٢٢واملواد 

مـن مدوَّنـة اإلجـراءات اجلنائيـة).      ١٥٩و ٨٣إىل  ٨١و ٢٦و ٢٥لضحايا أفعال الفسـاد (املـواد   
املرتكبـة احتيـاالً أو    أمَّا املدوَّنة املدنية فتنظِّم شؤون املسـؤولية املدنيـة عـن األفعـال غـري املشـروعة      

  ). وقد وفَّرت أوروغواي أمثلةً تنفيذيةً بشأن هذه املسألة.١٣١٩تقصرياً أو إمهاالً (املادة 
    

  )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما 
انون هـي  السلطات املتخصِّصة يف املسـائل املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد واملسـؤولة عـن االمتثـال للقـ        

ــة التابعــة للمصــرف       ــيالت املالي ــة العامــة وجهــاز الشــرطة ووحــدة التحل احملــاكم ومكاتــب النياب
املركزي. وُتماَرس الرقابة الداخلية علـى إدارة األمـوال العموميـة مـن خـالل وحـدَتْي احلسـابات        

اخلارجيـة فتتوالَّهـا   واملراجعة الداخلية للحسابات، التابعتني لوزارة االقتصاد واملاليـة؛ أمَّـا الرقابـة    
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هيئة مراجعي احلسابات. كما توجد لدى السـلطة التشـريعية جلنـة خاصـة معنيـة بغسـل األمـوال        
واجلرمية املنظَّمة وجلـان للتحقيـق يف حالـة املـوظفني املتـهمني بـاإلخالل الـوظيفي. وُيفـرض علـى          

فيهــا األفعــال اجملرَّمــة  املــوظفني العمــوميني التــزام عــام بــاإلبالغ عــن األفعــال غــري املشــروعة، مبــا  
مـن املدوَّنـة اجلنائيـة). وُتلـَزم اهليئـات العموميـة بتـوفري املعلومـات          ١٧٧مبقتضى االتفاقيـة (املـادة   

). 18.914مـن القـانون رقـم     ٣و ٢وبالتعاون مـع احملـاكم املتخصِّصـة حسـب االقتضـاء (املادتـان       
لرقابـة املصـرف املركـزي للبلـد بـأن      كما ُيلـَزم األشـخاص الطبيعيـون أو االعتبـاريون اخلاضـعون      

  يبلِّغوا عن املعامالت اليت َيثُْبت أهنا غري مسوَّغة قانونيا.
    

    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  
  ُتعتَبر النقاط التالية جتارب ناجحة وممارسات جيدة يف جمال تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية:

   إحصـائية جيـدة ميسـورة املنـال أمـام املؤسسـات وتتـيح        توجد لدى أوروغواي معلومـات
 إجراء عمليات حبث بشأن األفعال اجملرَّمة مبقتضى االتفاقية؛

        هليـة ِلَشـغل منصـب عمــومي    أليف حـال ختفـيض العقوبـة بسـبب التعـاون، يظـلُّ إسـقاط ا
 قائماً؛  أمراً

  من االتفاقية (اإلثراء غري املشروع)، ومـع أنَّ الدولـة َبيَّنـت أهنـا تنظـر       ٢٠فيما خيصُّ املادة
ــة      ــاد استكشـــاف إمكانيـ ــة الفسـ ــلطات مكافحـ ــريعية، ُتواِصـــل سـ ــدابري تشـ ــاد تـ يف اعتمـ
استحداث تشريعات بديلة هتـدف إىل منـع اإلفـالت مـن العقـاب يف حـال حـدوث زيـادة         

 جودات املوظف العمومي؛كبرية وغري مسوَّغة يف مو

  ــة    ســرِّيجيــوز أيضــاً رفــع ال ــة يف والي ة املصــرفية يف حــال ورود طلــب مــن ســلطة خمتصَّ
 قضائية أجنبية؛

  أثبتــت أوروغــواي، مــن خــالل مــا قدَّمتــه مــن معلومــات عــن أحكــام قضــائية خمتلفــة، أهنــا
مـن   ١٧و ١٥دتني اتَّخذت تدابَري قانونيةً لفرض عقوبات على األفعال اجملرَّمة مبقتضى املـا 
 االتفاقية واليت يرتكبها موظفون يف خمتلف مستويات اخلدمة العمومية.

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢ 

  من شأن اخلطوات التالية املوصى هبا أن تزيد من تدعيم تدابري مكافحة الفساد:



 

V.14-06655 9 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.31 

   ١٦و ١٥يف املـواد  النظر يف إصالح تشريعي يتضمَّن األخذَ صراحةً بالصياغة املسـتخَدمة 
، يوصــى أيضــاً بــأن تؤخــذ يف    ١٦(ب) مــن االتفاقيــة. وفيمــا خيــصُّ املــادة      ١٨و ١٧و

ــداد       ــة يف ِع ــة العمومي ــدَرج موظفــو املؤسســات الدولي ــة، وأن ُي ــة غــري النقدي ــار املزيَّ االعتب
 مرتكيب أفعال الفساد أو املنتفعني منها؛

  رمي املزيَّـة االقتصـادية أو املزيَّـة ذات الطـابع     من االتفاقية، النظـر يف جتـ   ١٨فيما خيصُّ املادة
غري امللموس بصفتها جزءاً من املزيَّة غري املستحقة. ونظراً لعدم وجود قضايا منظورة أمـام  

 احملاكم يف هذا الشأن، ُيوصى برصد هذه املادة ضماناً لتنفيذها فعليا؛

 دم اإلتيان بفعل ما سـلوكاً خاضـعاً   النظر يف إمكانية أن ُيدَرج صراحةً يف القانون اعتبار ع
 )؛١٩للعقاب يندرج ضمن إطار إساءة استغالل الوظائف (املادة 

          ٢١النظر، وفقاً ألحكـام االتفاقيـة، يف إمكانيـة جتـرمي الرشـوة يف القطـاع اخلـاص (املـادة (
 ؛)٢٢(املادة  ويف اعتماد تشريع شامل بشأن اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص

 ا بتقدمي نسخ من لوائحها املتعلقة بغسل األموال وفقـاً للمـادة   قيام الدول(د)٢( ٢٣ة رمسي ( 
 من االتفاقية؛

  من االتفاقية، نظراً لعـدم تـوافر سـوابق قضـائية تتعلـق      ٢( ٢٧رصد التنفيذ الفعلي للمادة (
 باالنسحاب الطوعي؛

 قتضى االتفاقية؛النظر يف اعتماد تشريع ملعاقبة أفعال التحضري لألفعال اجملرَّمة مب 

       مـن الدسـتور، ضـماناً     ٩٧النظر يف توضيح مفهوم اجلـرائم اخلطـرية املشـار إليهـا يف املـادة
 من االتفاقية فعليا؛ ٣٠لتنفيذ املادة 

        ــة ــوظفني العمــوميني، ضــماناً لفعالي ــوظفني القضــائيني وغريهــم مــن امل ــل امل النظــر يف تنقي
 )؛١من االتفاقية وألغراضها (املادة  ٣٩و ٣٨و ٣٣االمتثال الفعلي ألحكام املواد 

           توسيع نطاق اللوائح املتعلقـة بالتعـاون ومحايـة الشـهود علـى حنـو عملـي وفعَّـال لتشـمل
مجيــَع احملــاكم الوطنيــة، فــال تقتصــر علــى القضــايا املندرجــة ضــمن نطــاق واليــة احملــاكم 

الفعاليــة العمليــة املتخصِّصــة ذات الواليــة اإلقليميــة احملــدودة؛ وكــذلك النظــر يف تقيــيم   
 آللياهتا اخلاصة حبماية الشهود واخلرباء والضحايا.

    
    حتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاال  - ٤- ٢ 

  حدَّدت أوروغواي االحتياجات التالية من املساعدة التقنية:
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  ٢١و ٢٠التنفيـذ الكامـل للمـواد    مساعدة تشريعية وما مياثلها من ممارسات قانونية هبدف 
 من االتفاقية؛ ٢٦و ٢٢و

     تشريعات منوذجية وبرامج تدريب يف جمال إدارة برامج محاية الشـهود واخلـرباء والضـحايا
 واملبلِّغني.

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  )٤٧و ٤٥و ٤٤كوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احمل

ــاً إىل جنــب مــع       ــة األســاس القــانوين للتســليم، جنب ــة مبثاب ميكــن ألوروغــواي أن تعتــرب االتفاقي
ــة الــثالث. كمــا تتعــاون أوروغــواي يف      ــة اخلمــس عشــرة ومعاهــداهتا اإلقليمي معاهــداهتا الثنائي

ة، شــريطة اإليفــاء مببــدأ ازدواجيــة التجــرمي. ويف  مســائل التســليم يف حــال عــدم وجــود معاهــد 
) ومدوَّنــة ١٤و ١٣التشــريعات الداخليــة، تــنظِّم شــؤون التســليم يف املدوَّنــة اجلنائيــة (املــادتني   

) والقـانون  ٣٢و ٣١(خصوصـاً املـادتني    17.060) والقانون رقم ٣٢اإلجراءات اجلنائية (املادة 
األسـاَس   17.060مـن القـانون    ٣٢و ٣١ل املادتـان  ). وتشـكِّ ١١(خصوصاً املـادة   18.494رقم 

  القانوين للتعاون بشأن أيِّ طلب تسليم.
وُيطبَّق شـرط ازدواجيـة التجـرمي تطبيقـاً صـارماً، سـواء ُوجـدت معاهـدة مـع البلـد املعـين أم مل            

طاً )؛ أمَّــا االمتثــال ملبــدأ املعاملــة باملثــل فلــيس شــر  املدوَّنــة اجلنائيــة ) مــن٢( ١٣توجــد (املــادة 
قانونيــا. غــري أنَّ أوروغــواي َبيَّنــت أنَّ األفعــال املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة جمرَّمــة يف قانوهنــا   
ــداخلي. ويف حــال عــدم وجــود قواعــد صــرحية تــنصُّ علــى خــالف ذلــك، تكــون القواعــد       ال

  املنطبقة على َتَسلُّم املطلوبني ساريةً أيضاً على تسليم املطلوبني.
ي أنَّ قواعدها اخلاصـة بالتسـليم تتقيَّـد أيضـاً مببـدأ التخصُّـص، الـذي ُيعتَبـر         وقد َبيَّنت أوروغوا

ضمانةً للشخص موضـع التسـليم، إذ ال ُيوافَـق علـى تسـليمه إالَّ يف اجلـرائم الـيت يسـري عليهـا          
لــدى أوروغــواي ذلـك املبــدأ؛ فنظــراً ألنَّ طلبــات التسـليم ُيوافَــق عليهــا تبعــاً للظـروف، فلــيس    

مها يف هــذا الشــأن، ولكــن توجــد لــديها تشــريعات كافيــة للحيلولــة دون  ُتقــدِّ ســوابق قضــائية
مــن  ٣٣اعتبــار األفعــال اجملرَّمــة مبقتضــى االتفاقيــة أفعــاالً ذات طــابع سياســي (خصوصــاً املــادة 

  ).17.060القانون رقم 
ويشترط القانون الداخلي ألوروغـواي أن تكـون العقوبـة املفروضـة علـى اجلُـرم املرتكـب هـي         

مـن املدوَّنـة اجلنائيـة     ١٣حلبس ملـدَّة سـنتني علـى األقـل لكـي يـؤذن بالتسـليم. كمـا أنَّ املـادة          ا
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َتذكُر سببني لرفض التسليم (مها كون اجلُرم سياسيا وعدم توافر ازدواجيـة التجـرمي)، يف حـني    
انونيـة  على أنه جيو رفض طلب التعاون يف املسـائل الق  17.060من القانون رقم  ٣٤تنصُّ املادة 

اجلنائية الدولية إذا كان ذلـك ميكـن أن ُيخـلَّ إخـالالً جسـيماً بالسياسـة العامـة الداخليـة. وقـد          
ذَكرت أوروغواي أهنا تسمح بتسليم مواطنيها يف حال عدم وجود حظـر للتسـليم وأهنـا ُتقـدِّم     

  أمثلةً عمليةً على ذلك.
اتية، يتعيَّن تسيري إجـراءات التسـليم   ومن أجل تسريع إجراءات التسليم وتبسيط املتطلَّبات اإلثب

ومدوَّنة اإلجراءات اجلنائية املـذكورة أعـاله، والـيت يتعـيَّن تطبيقهـا       املدوَّنة اجلنائيةوفقاً لقواعد 
كعنصر مكمِّـل إلجـراءات التسـليم يف حـال عـدم وجـود الئحـة خاصـة هبـذا الشـأن. وعـالوة            

قيـة البلـدان األمريكيـة بشـأن تسـليم اجملـرمني       من اتفا ١١على ذلك، يتعيَّن تطبيق أحكام املادة 
  فيما خيصُّ املستندات الالزمة.

وُيسَمح يف أوروغواي باالحتجاز قبل التسليم، وقد قُدَّمت أمثلة لعدَّة حاالت عمليـة. وُيعمـل   
يف أوروغــواي أيضــاً بنظــام "النشــرة احلمــراء" للمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول)؛  

ألساس، جيـوز احتجـاز شـخص مطلـوب يف دولـة أخـرى وإحضـاره للمثـول أمـام          وعلى هذا ا
  احملكمة اجلنائية املختصَّة.

مراعاة اإلجراءات القانونيـة السـليمة، مبـا فيهـا متتُّـع       17.060من القانون رقم  ٣١وتكفل املادة 
ة الشــخص املطلــوب جبميــع احلقــوق والضــمانات؛ إذ تــنصُّ صــراحةً علــى أن ُتطبَّــق يف عمليــ    

 ١٢و ١٠التسليم، يف حال عدم وجود معاهدة، معايري مدوَّنـة اإلجـراءات اجلنائيـة، أْي املـواد     
  من الدستور، اليت تتعلق بالضمانات اإلجرائية. ٢٣و ٢٠و ١٨و ١٦و ١٥و

من مدوَّنة اإلجراءات اجلنائية)، ال جيوز ألوروغـواي أن   ٣٢ومبقتضى القانون الداخلي (املادة 
يم جملــرَّد أنَّ اجلُــرم ُيعتَبــر أيضــاً منطويــاً علــى مســائل ضــريبية عنــدما تتجــاوز تــرفض طلبــاً للتســل

الوقائع املرتبطة به نطاق تلك املسائل أو عنـدما تكـون العقوبـة املُنــَزلة هـي عـن جـرائم أخـرى         
  ) من االتفاقية.١٦( ٤٤غري اجلرائم اجلبائية. وهذا يتَّسق مع مقتضيات املادة 

)، الـيت  IberRedاألمريكيـة للتعـاون القضـائي الـدويل (    -بكة اإليبرييـة وأوروغواي عضو يف الشـ 
تســمح للدولــة الطالبــة بــأن َتتَّبــع اإلجــراءات القضــائية علــى حنــو أدق، وبــأن تقــدِّم معلومــاٍت    

  إضافيةً يف الوقت املناسب عندما يكون هذا الزماً للموافقة على طلب التسليم.
على اتفاقية البلدان األمريكية بشأن قضاء عقوبـات السَّـجن   ونظراً ألنَّ أوروغواي دولة موقِّعة 

  اجلنائية يف اخلارج، فإنَّ لديها إطاراً قانونيا وافياً هبذا الشأن.
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وال تنصُّ تشريعات أوروغواي على نقل اإلجراءات اجلنائية، غري أنه ميكنها أن ترجـع مباشـرةً   
  إىل أحكام االتفاقية يف هذا الشأن.

    
  )٤٦قانونية املتبادلة (املادة املساعدة ال

اتفاقيةً ثنائيةً ومخس معاهدات متعدِّدة األطراف بشـأن التعـاون القضـائي     ١٢أبرمت أوروغواي 
ــأذن املــادة     بالتعــاون  17.060مــن القــانون رقــم   ٣٤الــدويل. ويف حــال عــدم وجــود معاهــدة، ت

ــى ال      ــان، عل ــذين يتعلَّق ــاين، الل ــى املســتويني األول والث ــال التحضــريية   القضــائي عل ــوايل، باألفع ت
والتدابري اإلجرائية واإلثباتية والتحقيقاتية وباألفعال اليت تتسبَّب يف أعباء يتعذَّر تداُركها، مبا فيها 
اختاذ تدابري مؤقَّتة ورفع السرِّية املصرفية وفـرض احلظـر. أمَّـا التعـاون علـى املسـتوى الثالـث، أْي        

ن تتســبَّب يف أعبــاء يتعــذَّر تــداُركها علــى حقــوق وحريــات   اإلجــراءات التعاونيــة الــيت يــرجَّح أ 
األشــخاص املتــأثِّرين بــه، والــيت تشــمل اختــاذ تــدابري مؤقَّتــة وجتميــد املوجــودات أو مصــادرهتا أو   
نقلها، فيتطلَّب تطبيق مبدأ ازدواجيـة التجـرمي. وجيـدر التنويـه إىل أنـه قـد ُرفـض تقـدمي املسـاعدة          

ــة بســبب عــ   ــة املتبادل ــق باملصــادرة واســترداد     القانوني ــة التجــرمي يف قضــايا تتعل ــوافُر ازدواجي دم ت
  املوجودات ورفع السرِّية وتسليم املطلوبني.

تسـري أيضـاً علـى األشـخاص      17.060مـن القـانون رقـم     ٣٤والتدابري املنصوص عليهـا يف املـادة   
ــؤولي    ــوم املسـ ــراً ألنَّ مفهـ ــرمي، نظـ ــة التجـ ــرط ازدواجيـ ــاس بشـ ــاريني، دون مسـ ــة االعتبـ ة اجلنائيـ

  لألشخاص االعتباريني هذا غري موجود يف أوروغواي.
وميكن ألوروغواي أن حتيل املعلومات دون طلـب مسـبق عنـدما تـرى أنَّ تلـك املعلومـات قـد        

) مـن االتفاقيـة. ويف   ٤( ٤٦تكون مفيدةً للتعاون الدويل، وهذا النهج يتَّسق مع أحكـام املـادة   
  زية تقدمي املعلومات بواسطة قنوات االتصال الرمسية.هذه احلالة، تتولَّى السلطة املرك

التدابري الالزمة لطلب رفـع السـرِّية املصـرفية     17.060من القانون رقم  ٣٦و ٣٤وحتدِّد املادتان 
  يف مسائل التعاون الدويل.

وليس هناك تشريع داخلي يسـمح بنقـل األفـراد مـن أجـل اإلدالء بشـهادة؛ غـري أنـه، يف حـال          
هدة، ليس يف قوانني أوروغواي الداخلية ما حيـول دون تعـاون مـن هـذا القبيـل      عدم وجود معا

عندما يوافـق األفـراُد املطلـوُب تعـاوُنهم علـى ذلـك؛ وترتئـي االتفاقـات املربمـة يف هـذا اإلطـار            
تــوفري إمكانيــة املــرور. وُيســَمح أيضــاً باســتخدام تقنيــات االجتمــاع عــن ُبعــد بواســطة الفيــديو 

  وية أو اإلدالء بشهادة أو غري ذلك من أشكال املساعدة.ألغراض حتديد اهل
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والســلطة املركزيــة املختصَّــة يف أوروغــواي هــي قســم التعــاون القــانوين اجلنــائي الــدويل بشــعبة  
االستشارات القانونية اجلنائية الدولية التابعـة ملديريـة التعـاون القـانوين الـدويل وشـؤون القضـاء        

الوقت احلاضر، ال توجد لـوائح داخليـة حتكـم اإلجـراءات اخلاصـة      بوزارة التربية والثقافة. ويف 
بطلبات املسـاعدة، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه يف املعاهـدات. غـري أنَّ أوروغـواي أفـادت           
ــك           ــن إجــراءات، شــريطة أالَّ متــسَّ تل ــة م ــة الطالب ــا حتــدِّده الدول ــار م ــا تأخــذ بعــني االعتب بأهن

  اي.اإلجراءات بالسياسة العامة ألوروغو
وال تتضمَّن قوانني أوروغواي أحكاماً بشأن تكاليف تنفيذ طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة؛     

  ولكن هذه املسألة ُتنظَّم من خالل اتفاقات ثنائية.
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

األمريكيــة للتعــاون -مســائل إنفــاذ القــانون مــن خــالل الشــبكة اإليبرييــة تتعــاون أوروغــواي يف
األوروبيــة  القضــائية والشــبكةالقضــائي الــدويل، ولــديها مــذكِّرة تفــاهم مربمــة مــع اإلنتربــول    

مركز التعلُّم عن ُبعد من أجل التنمية االقتصادية والتكنولوجية. وعلـى سـبيل املثـال،    مؤسسة و
بصــورة غــري رمسيــة مــن خــالل مــوظفي االتصــال التــابعني جلهــاَزْي  يســاعد تقاســم املعلومــات 

النيابـة العامـة والقضــاء علـى تسـريع عمليــة التعـاون. وجتـدر اإلشــارة إىل أنَّ اآلونـة األخــرية مل        
  تشهد أيَّ حاالت تقاسم للمعلومات فيما يتعلق بالفساد.

القـانون (باسـتثناء مـا ذُكـر مـن      ومل تربم أوروغواي أيَّ اتفاقات بشأن التعاون يف مسائل إنفاذ 
اتفاقات بشأن تبادل املساعدة القانونية)، ولكن مثة عمل كثري ُيضطلَع بـه علـى أسـاس املعاملـة     

  باملثل وباالستناد إىل االتفاقية.
السـوق املشـتركة   وأوروغواي طرف يف اتفاق التعاون اإلطاري بـني الـدول األطـراف يف مجاعـة     

نتسبة إليهـا فيمـا خيـصُّ إنشـاء أفرقـة حتقيـق مشـتركة. وتشـري ديباجـة          والدول امل ألمريكا اجلنوبية
االتفاق صراحةً إىل أحكام االتفاقية. وتتعاون أوروغواي أيضاً على أسـاس ظـريف يف حـال عـدم     

إطــاراً قانونيــا داخليــا لتلــك   398/99مــن املرســوم رقــم  ٨وجــود اتفــاق إطــاري. وترســي املــادة  
  التحقيقات املشتركة.

ضع ممارسات التسليم املراقَـب واملراقبـة اإللكترونيـة واسـتخدام العمـالء املسـتترين املعمـول        وخت
؛ وتـنصُّ الالئحـة ذاهتـا علـى     18.494هبا بشأن اجلرائم املشمولة باالتفاقية ألحكام القانون رقـم  
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 اسـتخدام تلـك األســاليب يف سـياق التعـاون الــدويل. غـري أنـه مل ُتــَربم اتفاقـات خاصـة يف هــذا        
  الشأن، وليست هناك أمثلة عملية ميكن تقدميها فيما يتعلق بالفساد.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

  ُتعتَبر النقاط التالية جتارب ناجحة وممارسات جيدة يف جمال تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية:
  ة معروضــاً علــى الربملــان، جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ هنــاك مشــروَع قــانون لإلجــراءات اجلنائيــ

 يتضمَّن قواعد بشأن التعاون السليب يف توفري املساعدة القانونية املتبادلة؛

     جتــدر اإلشــارة أيضــاً إىل أنَّ أوروغــواي ُتنفِّــذ االتفاقــات املتعلقــة بتقاســم املعلومــات عــن
مفوَّضـية  الشؤون الضريبية، مبـا فيهـا املعلومـات اخلاصـة بالشـؤون الضـريبية اجلنائيـة، ومثـة         

تابعة لرئاسة اجلمهورية تنظـر يف إدراج ُجـرم االحتيـال الضريــيب كُجـرم أصـلي يف جـرائم        
 غسل األموال.

    
    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٣  

  من شأن اخلطوات التالية أن تزيد من تدعيم تدابري مكافحة الفساد:
    ــدعِّم أوروغــواي مــا لــديها مــن معلومــات إحصــائية عــن حــاالت التســليم   يوصــى بــأن ُت

واملساعدة القانونية املتبادلة يف األمور املتعلقة بالفساد، مبا يف ذلك إنشاء سجل للجـزاءات  
 املدنية واإلدارية املفروضة على الكيانات االعتبارية؛

      ُتَحثُّ أوروغواي على جعل قسم التعاون القانوين اجلنائي الـدويل التـابع للسـلطة املركزيـة
علـى تزويـده بـاملوارد الكافيـة، تـدعيماً لتقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.          جاهزاً للعمل و

ــات       ــنظِّم معاجلــة طلب ــا وإجــراءات ت ــأن تنشــئ أوروغــواي هــيكالً داخلي ويوصــى أيضــاً ب
 املساعدة القانونية املتبادلة يف حال عدم وجود معاهدة؛

         لقـانون الـداخلي املوجـود كافيـاً     ُيالَحظ أنـه ليسـت هنـاك أمثلـة عمليـة ُتبـيِّن مـا إذا كـان ا
 من االتفاقية؛ ٤٦من املادة  ٣لضمان تنفيذ الفقرتني الفرعيتني (ي) و(ك) من الفقرة 

      ُتشجَّع أوروغواي على التصديق على املعاهدات املتعلقـة بالتحقيقـات املشـتركة وأسـاليب
 التحرِّي اخلاصة.

 


