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      خالصة وافية  - ثانياً  
    بياكولوم    

مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لكولومبيا يف سياق تنفيذ اتفاقية دِّمق  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

عت كولومبيا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد خـالل املـؤمتر الرفيـع املسـتوى املعقـود يف        قَّو
. وأصدر اجمللس الوطين ٢٠٠٣ول/ديسمرب كانون األ ١١إىل  ٩مريدا، املكسيك، يف الفترة من 

، الذي اعُتمدت مبوجبه االتفاقية. وأعلنـت احملكمـة   ٢٠٠٥لعام  ٩٧٠(الكونغرس) القانون رقم 
. وأودعــت ٢٠٠٦لعــام  C-172االتفاقيــة واجبــة التنفيــذ مــن خــالل احلكــم رقــم    نَّالدســتورية أ

  .٢٠٠٦توبر تشرين األول/أك ٢٧يف على االتفاقية  هاكولومبيا صك تصديق
ــ ــي أيَّ      كِّوتش ــداخلي وهــي تلغ ــانون ال ــن الق ــة جــزءا ال يتجــزأ م ــدات الدولي أحكــام  ل املعاه

، باسـتثناء أحكـام الدسـتور السياسـي. ويتبـع النظـام القـانوين لكولومبيـا التقليـد          تتعارض معهـا 
القــانون اجلنــائي، الــذي يرتكــز  ٢٠٠٠لعــام  ٥٩٩القــانوين األورويب. ويتضــمن القــانون رقــم 

مبوجـب القـانون    حاليـا لى النظـام األورويب. وقـد أنشـئ قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة السـاري        ع
مــن النظــام التفتيشــي إىل نظــام ختاصــمي  مبثابــة نقلــةاعتمــاده  وكــان، ٢٠٠٤لعــام  ٩٠٦رقــم 

خمــتلط. وتشــمل اإلجــراءات اجلنائيــة ثــالث مراحــل: االســتجواب والتحقيــق واحملاكمــة. ومــع  
(قــانون مكافحــة الفســاد)، اعتمــدت كولومبيــا إصــالحات  ٢٠١١لعــام  ١٤٧٤القـانون رقــم  

بشأن املسائل املتعلقة بالفساد. ووضعت احلكومة الوطنية واجمللس الوطين للسياسة االقتصـادية  
الصــادرة يف كــانون األول/ديســمرب  ١٦٧واالجتماعيــة، مــن خــالل وثيقــة هــذا  اجمللــس رقــم  

  افحة الفساد.الشاملة ملك العمومية، السياسة ٢٠١٣
ــاد.           ــي ملكافحــة الفس ــار التنظيم ــذ اإلط ــن تنفي ــؤولة ع ــدة مؤسســات مس ــا ع ــدى كولومبي ول

إســداء املشــورة للــرئيس ومســاعدته يف املســائل  مبهــام منــها  وتضــطلع األمانــة املعنيــة بالشــفافية
املتعلقــة مبكافحــة الفســاد وتنســيق تنفيــذ الصــكوك الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد. وتتمثــل   

يئات الرصـد املسـتقلة يف مكتـب الشـؤون القانونيـة (الـذي يتكـون مـن مكتـب النائـب العـام            ه
الذي لديه وظائف وقائية وتأديبية وأخرى تتعلق بالتدخل القضائي ومكتب أمني املظامل الـذي  
يرصــد احتــرام حقــوق اإلنســان)، ومكتــب املراقــب العــام، املســؤول عــن رصــد اإلدارة املاليــة. 

سات مكافحة الفساد  مكتب املدعي العـام (املكلـف بـاإلجراءات اجلنائيـة)     وتشمل باقي مؤس
ووحدة املعلومات والتحليل املايل وإدارة الشؤون اإلداريـة للخـدمات العامـة ومكتـب املراقـب      

  تؤدي وظائف تنسيقية.زاهة ونظرياهتا اإلقليمية هيئات مهنية  املايل. وتعد اللجنة الوطنية للن
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قت كولومبيـا علـى اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة الفسـاد        دَّصـ  ليمـي، وعلى املسـتوى اإلق 
واتفاقيــة منظمـــة التعــاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصـــادي بشــأن مكافحـــة رشـــوة املـــوظفني      

  العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية.
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
م رِّهة ضد أجهزة اإلدارة العامة وجتـ جَّمن القانون اجلنائي اجلرائم املواخلامس عشر  البابم ظِّين
ات ج هذه املادة يف القانون الـداخلي أغلـب متطلبـ   رِدُتمنه منح أو عرض رشوة. و ٤٠٧ادة امل

مفهــوم "وعــد" مل يــنظم علــى وجــه التحديــد. ومفهــوم   نَّ(أ) مــن االتفاقيــة، رغــم أ ١٥املــادة 
ــع اجملــاالت      اًواســع، طبقــ  "املوظــف العمــومي " ــة، ويضــمن املســاءلة يف مجي ــات االتفاقي ملتطلب

مــن الدســتور السياســي،  ١٢٣م ذلــك املــادةُ ظِّاملــوظفني، كمــا تــن رتــبالعموميــة عــرب خمتلــف 
  جلنائي.من القانون ا ٢٠ادة وتكملها امل

من القانون اجلنائي جرائم االبتزاز والرشو اليت تنطوي علـى   ٤٠٦و ٤٠٥و ٤٠٤م املواد رِّوجت
 ١٥مزيــة غــري مســتحقة لصــاحل املوظــف نفســه أو لصــاحل شــخص آخــر أو كيــان آخــر (املــادة  
ظفني (ب) مــن االتفاقيــة). وعــالوة علــى ذلــك، أصــدرت كولومبيــا أحكــام إدانــة يف حــق مــو 

  وعليا.ذوي رتب متوسطة 
وبالنسبة لرشو املوظفني العموميني األجانب ومـوظفي املؤسسـات الدوليـة العموميـة، أدرجـت      

 ١٦مـن املـادة    ١كولومبيا من خالل قانون مكافحة الفساد جرمية الرشو عرب الوطنيـة (الفقـرة   
الفقـرة  ومل تطبـق الدولـة   دة على مفهوم "الوعـد".  دَّمن االتفاقية)، رغم أهنا ال تنص بصورة حم

  بعُد. ١٦من املادة  ٢
مـن   ١٨وأدرجت كولومبيـا تعـديالت يف تشـريعاهتا املتعلقـة بالسـلوك الـوارد وصـفه يف املـادة         

مـن القـانون اجلنـائي، فيمـا خيـص       ألـف -٤١١و ٤١١االتفاقية (املتاجرة بـالنفوذ) ويف املـادتني   
، بــالنفوذ. ومــع الترتيــبخلــاص، علــى متــاجرة املــوظفني العمــوميني واألشــخاص مــن القطــاع ا

مــن االتفاقيــة مل ُتســتوف متامــا. وال يشــمل التشــريع،   ١٨متطلبــات املــادة  نَّذلــك، يالحــظ أ
بصيغته احلالية، وعد أو عرض أو منح مزية لشخص ما مـن أجـل أن يسـتغل نفـوذه الفعلـي أو      

  أو قبوهلا لنفس الغرض. مزية التماس املفترض يف الدولة، أو
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مـن االتفاقيـة)    ٢١يف إدراج جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة  تقدُّماًكولومبيا وأحرزت 
لرشـوة يف  من القانون اجلنـائي، الـيت تتعلـق با    ألف-٢٥٠هتا عن طريق املادة اجلديدة يف تشريعا

ن مــن املــوظفني يَّهــذه اجلرميــة يف نــوع معــ  نَّ الــنصَّ احلــايل حيصــرالقطــاع اخلــاص. ويالحــظ أ
  ضرر. وقوع شترطيو
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
من القانون اجلنائي غسل األموال وتشمل، من مجلة أمور أخرى،  ٣٢٣من املادة  ١الفقرة  جترِّم

كجرائم أصلية، اإلثراء غري املشروع واجلرائم املوجهة ضد أجهزة اإلدارة العامـة. وباإلضـافة إىل   
من القانون اجلنـائي، بشـأن تيسـري وتلقـي عائـدات اجلرميـة،        ٤٤٧و ٤٤٦ذلك، تستويف املادتان 

درجــت الفقــرة الفرعيــة (ب) أُمــن االتفاقيــة. وقــد  ) (أ)١( ٢٣، متطلبــات املــادة الترتيــبعلــى 
ــادة   ــائي، باســتثناء مفهــوم "اســتخدام"      ٤٤٧بواســطة امل ــانون اجلن ــام مــن الق وأحكــام اجلــزء الع

). ومل ُينظَّم التعاون والتـآمر يف سـبيل ارتكـاب جرميـة مـا.      ‘١‘ (ب) )١( ٢٣املمتلكات (املادة 
مـن القـانون اجلنـائي ارتكـاب جرميـة خـارج اإلقلـيم الـوطين واحلـاالت الـيت            ٣٢٣وتشمل املادة 

  .(ه)) )٢( ٢٣يرتكب فيها اجلرمية أشخاص ارتكبوا اجلرم األصلي (املادة 
بشـــأن "مـــوظفي  ٣٢٦املـــادة  كلمـــن القـــانون اجلنـــائي، وكـــذ ٤٤٧و ٤٤٦م املادتـــان رِّوجتـــ

  من االتفاقية). ٢٤رمية (املادة الواجهة" إخفاء عائدات اجل
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
، بشـأن االخـتالس عـن    ٣٩٧مـن االتفاقيـة) يف املـادة     ١٧كولومبيا االخـتالس (املـادة    جرَّمت

بشــأن  ٣٩٩بشــأن االخــتالس عــن طريــق االســتخدام، واملــادة    ٣٩٨، واملــادة طريــق التملــك
أمثلـة لقــرارات  مت كولومبيـا  دَّتخدامات الرمسيـة املختلفــة. كمـا قـ   االخـتالس عـن طريـق االسـ    

  قضائية وإحصاءات.
مـن االتفاقيـة) يف املـادة     ١٩القانون اجلنائي الكولوميب إساءة استغالل الوظـائف (املـادة    وجيرِّم
بشــأن املخالفــات عـن طريــق التقصــري   ٤١٤بشـأن املخالفــات عـن طريــق الفعــل واملـادة     ٤١٣

 ٤٢٨بشأن إساءة استغالل السلطة عـن طريـق فعـل تعسـفي وغـري عـادل واملـادة         ٤١٦واملادة 
ــة، دون الرجــوع إىل العنصــر احملــ     د وهــو "بغــرض  دَّبشــأن إســاءة اســتغالل الوظــائف العمومي

  ."غري مستحقة مزيةاحلصول على 
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مــن القــانون  ٤١٢مــن االتفاقيــة) يف املــادة  ٢٠كولومبيــا اإلثــراء غــري املشــروع (املــادة  وجتــرِّم
  .٣٢٧املشروع لألفراد يف املادة  اجلنائي، واإلثراء غري

 بـاء -٢٥٠من االتفاقية) يف املـادة   ٢٢م جرمية اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص (املادة رَّوجت
 ٢٥٠بشـأن خيانـة األمانـة واملـادة      ٢٤٩اإلدارة غـري العادلـة واملـادة     من القانون اجلنـائي، بشـأن  

  بشأن اخليانة اجلسيمة لألمانة.
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
هة ضد إقامة العدل على حنو مالئم وفعال" جـرائم  جَّن اجلنائي يف إطار "اجلرائم املوالقانو جيرِّم

) والتهديـدات ضـد   ألـف -٤٤٤جراءات اجلنائيـة (املـادة   ) والرشوة يف اإل٤٤٤الرشوة  (املادة 
اسـتعمال القـوة البدنيـة ضـد شـاهد وال إعاقـة       بصراحة م ظَّ). ومل ينألف-٤٥٤الشهود (املادة 
  املسائل املتصلة بتقدمي األدلة. سري العدالة يف

 ، بشــأن٤٢٩ويعاقََــب علــى اســتخدام العنــف للتــدخل يف ممارســة الواجبــات الرمسيــة يف املــادة  
ــوميني، واملــادة      ــف ضــد املــوظفني العم ــة؛ ومل يــنظَّ     ٤٣٠العن ــة األعمــال الرمسي م بشــأن عرقل

  .التخويف والتهديد لنفس الغرض
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
. ومـع ذلـك، مثـة    نيالطبيعي األشخاصاملسؤولية اجلنائية تقع على عاتق  نَّكولومبيا على أ تنصُّ

فيمــا خيــص الشخصــيات االعتباريــة، مثــل تعليــق األهليــة القانونيــة أو    ثانويــة عقوبــات جنائيــة
ع قـانون مكافحـة الفسـاد العقوبـات     سِّـ قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). ويو    من ٩١(املادة  إلغائها

لتشمل احلاالت الـيت تنطـوي علـى مزايـا ناجتـة عـن جـرائم الفسـاد. وعلـى املسـتوى اإلداري،           
لعـام   ٢٢٢مـن القـانون رقـم     ٨٦للمـادة   اًللشركات فرض غرامـات طبقـ  ة العليا ميكن  لإلدار

مت دَّ، وميكــن ملكتــب النائــب العــام إقصــاء شــركات مــن املشــتريات العامــة. وقــد قــ     ١٩٩٥
، ميكـن  املدنيـة كولومبيا معلومات إحصائية وحاالت كأمثلة على التنفيذ. وخبصوص املسؤولية 

  .يامدن الًمسؤو اًثالث اًنائية بوصفها طرفشخصية اعتبارية مرتبطة بإجراءات جاعتبار 
    

    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مـن القـانون اجلنـائي الشـروع يف ارتكـاب جرميـة، والتواطـؤ يف جرميـة          ٣٠و ٢٧م املادتان ظِّتن

   ينظَّم التحضري جلرائم الفساد.والتحريض على ارتكاب جرمية. ومل
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    )٣٧و ٣٠التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛    
ب عليهـا مبجموعـة واسـعة مـن العقوبـات.      قَـ خطـرية يعا تعترب كولومبيـا جـرائم الفسـاد جـرائم     

أيِّ رئـيس اجلمهوريـة، لنظـام حتقيـق خـاص وليسـت لـدى         مبـن فـيهم  ، كبـار املـوظفني  وخيضع 
جلنائيـة علـى مبـدأ السـلطة التقديريـة      موظف احلصانة من املقاضـاة. ويـنص قـانون اإلجـراءات ا    

، الذي ميكـن مبوجبـه ملكتـب املـدعي العـام عـدم تطبيـق        ٣٢٤إىل  ٣٢١ املوادلالدعاء العام يف 
يتعاون الشخص املدان أو املتـهم بفعاليـة مـع أجهـزة      يف ظروف منها عندما اإلجراءات اجلنائية

لـى ذمـة احملاكمـة أو االسـتئناف     التحقيق. ومبوجب قانون مكافحة الفساد، ال يطبق اإلفراج ع
مـن قـانون    ٣١٤وال اإلقامة اجلربية أو اإلفـراج املبكـر أو املشـروط يف حـاالت الفسـاد (املـادة       

ولومبيــا قــانون تــأدييب مــن القــانون اجلنــائي). ولــدى ك  ألــف-٦٨اإلجــراءات اجلنائيــة واملــادة 
ملســؤول خــالل العمــل عــن ت قَّــثلــة علــى تطبيقــه. ولــيس مثــة وقــف مؤمت أمدَّد وقــد قــحَّــمو

  اإلجراءات اجلنائية.
من القـانون التـأدييب املوحـد علـى      ٤٤من القانون اجلنائي واملادة  ٥٢و ٤٥و ٤٤وتنص املواد 

  وظيفة أخرى.  أيِّ وظيفة عمومية أو لشغل إسقاط األهلية 
للتحقيــق وللمتــهمني  اخلاضــعنيوخــالل اإلجــراءات اجلنائيــة يف كولومبيــا، ميكــن لألشــخاص   

مـن  وذلـك  قانونية، مبا يف ذلك إبطال املالحقات، مقابل تعـاوهنم الفعـال،    ستفادة من تدابرياال
  األحكام. وختفيضوالسلطة التقديرية لالدعاء العام  يةات إطارخالل اتفاق

    
    ) ٣٣و ٣٢(املادتان  واملبلِّغنيمحاية الشهود     

 املشـاركني ايا واألشـخاص  إطارا حلماية الشـهود والضـح   ١٩٩٧لعام  ٤١٨يضع القانون رقم 
العــام، وينشــئ برنــامج محايــة لفائــدة هــؤالء األشــخاص، حتــت   االدعــاءيف احملاكمــة ومــوظفي 

التجربة قـد اكُتسـبت    نَّكتب املدعي العام. ورغم أالتابع ملساعدة املماية واحلمسؤولية مكتب 
رات، مثـة جتربـة   دِّخـ يف تطبيق هذا اإلطار على احلاالت اليت تنطوي على جرائم ذات الصلة بامل

قليلــة يف تطبيقــه علــى قضــايا الفســاد. وال توجــد اتفاقيــات دوليــة ملزمــة بشــأن إعــادة تــوطني   
  الشهود على الصعيد الدويل.  

ر القـانون  فِّغني. وفيمـا خيـص العمـل الـوظيفي، يـو     لِّيع تدابري محاية الشـهود علـى املـب   وتنطبق مج
املضـايقات يف أمـاكن العمـل. ويسـعى قـانون      ضمانات ملنـع األعمـال االنتقاميـة و    ١٠١٠رقم 

 نملـوظفني العمـوميني الـذي   علـى ا عقوبـات  يفـرض  مكافحة الفسـاد إىل تـوفري ضـمانات أكـرب و    
ظ بقلـق  حَـ وعلى الرغم من هـذه التـدابري، يال  . املبلِّغنيون استغالل وظائفهم على حساب ئيسي
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لعـدة عوائـق وخمـاطر. وتقضـي املـادة      ال يزالون يتعرضـون يف  العديـد مـن احلـاالت      املبلِّغني نَّأ
فعــل تعســفي أو غــري مــربر ضــد موظــف   أيَّ نَّبــأ ٢٠١١لعــام  ١٤٧٤مــن القــانون رقــم  ٤٣

  .سوء سلوك جسيماًعن أفعال فساد يعد  بلَّغعمومي 
    

    ) ٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة، السرية املصرفية (املادتان     
 ١٠٠ئدات اجلرمية واألدوات املستخدمة فيها (املـادة  يتضمن النظام القضائي مفاهيم مصادرة عا

ون من قانون اإلجراءات اجلنائيـة) وإسـقاط حقـوق امللكيـة (القـان      ٨٢املادة و من القانون اجلنائي
تطبــق بعــُد  ممارســة التحقيقــات واملالحقــات اجلنائيــة ال  نَّ). ويالحــظ أ٢٠٠٢لعــام  ٧٩٣رقــم 

  ايا الفساد.عائدات اجلرمية يف قضبصورة منتظمة على 
من قانون اإلجراءات اجلنائية التجميد واملصادرة مـن جانـب مكتـب     ٨٥إىل  ٨٣م املواد ظِّوتن

احلجـز اإلداري.   سـلطة املدعي العام من خالل قاضـي الضـمان. ولـدى مكتـب املراقـب العـام       
مـن   ٨٦املـادة   اسـتناداً إىل وقد أنشئ الصندوق اخلاص إلدارة موجودات مكتب املدعي العـام  

  قانون اإلجراءات اجلنائية.
لــت إىل ممتلكــات أخــرى أو ُحوِّريعات بشــأن مصــادرة األمــوال الــيت ومل تصــدر كولومبيــا تشــ

، أو املصادرة القائمة على قيمة ممتلكـات خملوطـة مبمتلكـات مكتسـبة     ياأو كل جزئيالت هبا، دُِّب
  .هذه املمتلكات عنمن مصادر مشروعة أو مصادرة املنافع املتأتية 

ــل نظــام         ــة، مقاب ــدينامي" فيمــا خيــص إســقاط حقــوق امللكي ــات ال ــار "عــبء اإلثب ــق معي ويطب
املصادرة. ومع ذلك، فاالجتهاد القضائي يف هذا املوضوع ما زال قيـد التطـور. وقـد حكمـت     
ــري           ــراء غ ــدات اإلث ــة عائ ــوق ملكي ــقاط حق ــا خيــص إس ــه، فيم ــؤخرا بأن ــتورية م ــة الدس احملكم

  دعي العام بإثبات مصدر هذه امللكية.املشروع، ُيلَزم مكتب امل
، ومكتـب  هاوحتليلـ املاليـة  ويف كولومبيا، ميكن رفع السرية املصرفية بأمر من وحدة املعلومـات  

  قب العام، دون اشتراط أمر قضائي.املدعي العام ومكتب الشؤون القانونية ومكتب املرا
    

    )٤١و ٢٩لتقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان ا    
يع اجلنــائي لكولومبيــا بــأن تتقــادم اإلجــراءات اجلنائيــة خــالل فتــرة تســاوي الفتــرة  يقضــي التشــر

القصوى للعقوبة اليت حيددها القانون، إذا كانت هذه العقوبة هي احلرمان مـن احلريـة، علـى أنـه     
) سنة. وبالنسبة للمـوظفني  ٢٠) سنوات أو تتجاوز عشرين (٥ال جيوز حبال أن تقل عن مخس (
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فع فترة التقادم بالنصف. ومل تنظم حاالت اجملرمني املشـتبه فـيهم الـذين فـروا مـن      العموميني، ترت
  سنة. ٢٠وسنوات  ٦إقامة العدل. وبالنسبة جلرائم الفساد، تتراوح فترة التقادم ما بني 

  ل السجل اجلنائي.كِّتشهي اليت وحدها كام الوطنية ويف كولومبيا، األح
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
  ضائية اليت تنص عليها االتفاقية.وضعت كولومبيا معظم عناصر الوالية الق

    
    )٣٥و ٣٤الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان  أفعالعواقب     

مــن قــانون  ١٠١و ٢٢مــن خــالل املــادتني يف تشــريعاهتا مــن االتفاقيــة  ٣٤تــدرج كولومبيــا املــادة 
ق السابق من أجل وقـف آثـار اجلرميـة. وباإلضـافة     اإلجراءات اجلنائية، الذي ينص على استعادة احل

املصاحل املنتشـرة أو اجلماعيـة، ممـا يسـمح مبراجعـة       ١٩٨٨لعام  ٤٧٢إىل ذلك، حيمي القانون رقم 
عقد بواسطة "إجراء شعيب". وعلى املستوى اإلداري، ميكـن للنائـب العـام أن يطلـب وقـف إجـراء       

  ضرر مبمتلكات الدولة.نع إحلاق الإداري أو عقد أو تنفيذه من أجل م
اإلجراءات اجلنائية فيمـا   وتكمالنمن قانون اإلجراءات اجلنائية  ١٠٢(ج) و ١١املادتان  وتنظم

ولكـن  خيص التعويض التام للضحايا يف حماكمة جنائية. ومثة خربة عملية يف تنفيذ هـذا القـانون،   
 ٢٠٠٠لعــام  ٦١٠م رائم الفســاد. وعــالوة علــى ذلــك، يــنظم القــانون رقــ جبــ لــيس فيمــا يتعلــق

 إطارهـا  وقانون مكافحة الفساد اإلجراءات املتعلقة مبسؤولية تسـديد الضـرائب، الـيت تفحـص يف    
بسـبب  أو قـاموا بـه   موجودات املسؤولني الذين أحلقوا الضرر مبوجـودات الدولـة، بسـبب عمـل     

املـادة   ل قانون مكافحة الفسـاد دَّن كون هذا السلوك ميثل جرمية. وع، بصرف النظر عتقصريهم
كأسـاس   املختلسـة املوجـودات   ردمن القانون اجلنائي، واآلن يرد التعويض عن الضـرر أو   ٤٠١

  لتخفيف العقوبة.
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد  املتخصِّصةالسلطات     
يف مكافحــة الفســاد هــي مكتــب  واملتخصِّصــةالســلطات املســتقلة املســؤولة عــن إنفــاذ القــانون 

  القانونية ومكتب املراقب العام. املدعي العام ومكتب الشؤون
وقد أبرم مكتـب املـدعي العـام ومكتـب النائـب العـام ومكتـب املراقـب العـام اتفاقـا يسـمح هلـم             

صــون يف صِّلــدى الشــرطة اجلنائيــة حمققــون متخ املعلومــات بشــأن القضــايا. ولــيس بالتشــارك يف
ق بشأن مكافحة الفساد تشمل الوكاالت الثالث املـذكورة  جلنة للتنسي اًقضايا الفساد. ومثة أيض
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يا دِّل حتـ كِّاملعلومات يشـ  التشارك يف نَّشري إىل أأُصلة. ومع ذلك، أعاله ووكاالت أخرى ذات 
  التحقيق.مرحلة األدلة و التشارك يفأوجه قصور، ال سيما فيما خيص  وينطوي على

 عـن للتبليـغ   الرفيعة املسـتوى من خالل اآللية  وتتعاون كولومبيا بنشاط كبري مع القطاع اخلاص،
بـازل، وكـذلك مـن     ومعهـد الفساد، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي   

دة. ورغــم ذلــك، أشــري إىل أنــه يف القطــاع دَّاعــات تقصــي احلقــائق بشــأن قضــايا حمــخــالل اجتم
اخلاص ال يزال هنـاك نقـص يف املعرفـة بقواعـد املشـاركة وإمكانياهتـا. واختـذت كولومبيـا تـدابري          

يف اإلبــالغ عــن اجلــرائم  نَّغ عــن الفســاد، ولــوحظ بقلــق كــبري ألتشــجيع مواطنيهــا علــى اإلبــال
  غ.لِّة واألمن الوظيفي للمبمة البدنيمن حيث السال آمنةكولومبيا ال يعترب ممارسة 

    
    اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   - ٢- ٢  

اكتسبت كولومبيا جتربة عملية يف التنفيذ والقـرارات القضـائية حيـث وجـدت خرقـا        •  
 اًوفقـــ اجملرَّمـــةألفعـــال ا الشـــديدة علـــىبســـبب فتـــرات التقـــادم الطويلـــة والعقوبـــات 

  )).١( ٣٠واملادة  ٢٩العقايب العام (املادة  بعني االعتبار اإلطار ةخذآلالتفاقية، 
فيها فعل من أفعـال الفسـاد أساسـا لتقريـر إلغـاء أو       شكَّلأصدرت كولومبيا أحكاما   •  

  ).٣٤إبطال عقود كانت الدولة طرفا فيها (املادة 
ع كولومبيا بشـكل نشـيط التعـاون مـع القطـاع اخلـاص علـى الصـعيدين الـوطين          جِّتش  •  

ــدويل. ويف هــذا  ــة املســتوى      وال ــة الرفيع ــد يف اآللي ــد الرائ ــا البل الصــدد، تعــد كولومبي
لإلبــالغ عــن الفســاد، بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي    

  )).١( ٣٩جملموعة العشرين (املادة التابع " B20بازل وكذلك الفريق العامل" ومعهد
    

    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٢  
  أن تقوم كولومبيا مبا يلي:يوصى ب

من القانون اجلنائي مـن أجـل رصـد تنفيـذمها علـى       ٤٣٣و ٤٠٧تنفيذ املادتني  متابعة  •  
 ر يف االجتـــهاداتيُّـــتغحـــدوث حـــاالت "الوعـــد" مبزيـــة غـــري مســـتحقة. ويف حالـــة  

 (أ) ١٥مـــن خـــالل تعـــديل تشـــريعي (املـــادة  ميكـــن النظـــر يف توضـــيحها، القضـــائية
  ))؛١( ١٦  املادةو

ــة جتــرمي ارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي     النظــر يف  •    املنظمــاتإمكاني
  ))؛١٦( ٢الدولية (املادة 
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  من االتفاقية (الفقرتان (أ) و(ب))؛ ١٨إمكانية تكييف التشريعات مع املادة  النظر يف  •  
مــا الفســاد يف القطــاع اخلــاص في لتشــملدراســة إمكانيــة تكييــف تشــريعاهتا الداخليــة   •  

ــتراط      ــاص، دون اشـ ــان خـ ــاملني يف كيـ ــع العـ ــق جبميـ ــرُّضيتعلـ ــركة  تعـ ــرر الشـ لضـ
  (أ) و(ب)؛ ٢١  (املادة

ــادة      •   ــوال (املـ ــل األمـ ــة غسـ ــاق جرميـ ــمن نطـ ــتخدام" ضـ ــوم "االسـ ) ١( ٢٣إدراج مفهـ
  ؛))‘١‘  (ب)

  (د))؛ )٢( ٢٣تقدمي نسخ من قوانينها بشأن غسل عائدات اجلرمية بشكل رمسي (املادة   •  
 املتعلقــةضــمن نطــاق تشــريعاهتا  الشــهودعناصــر اســتخدام القــوة البدنيــة ضــد  إدراج  •  

  (أ))؛ ٢٥تقدمي األدلة (املادة  بشأن دةدَّإعاقة سري العدالة وكذلك، ضمن قاعدة حمب
تكييف تشـريعاهتا إلدراج هتديـد أو ترهيـب موظـف قضـائي أو معـين بإنفـاذ القـانون           •  

  (ب))؛ ٢٥(املادة 
  ))؛٣( ٢٧لتجرمي اإلعداد جلرمية الفساد (املادة  الالزمةري النظر يف التداب  •  
ــيت    •   ــرُّيف احلــاالت ال ــة،     يف ــن العدال ــوم م ــا اجلــاين املزع ــدفيه ــادم أطــول    حتدي ــرة تق فت

  )؛٢٩  (املادة
أيضا يف رفع فترة التقادم بالنسبة لألفراد لتكـون مسـاوية لفتـرة التقـادم بالنسـبة      النظر   •  

  )؛٢٩قضايا الفساد (املادة للموظفني العموميني يف 
النظر، طبقـا للمبـادئ األساسـية لنظامهـا القـانوين، يف إرسـاء إجـراءات ميكـن مبوجبـها            •  

  ))؛٦( ٣٠تنحية موظف عمومي متهم بارتكاب جرمية فساد أو وقفه أو نقله (املادة 
العمــل، ضــمن نطــاق تشــريعاهتا بشــأن املصــادرة، علــى مصــادرة األمــوال احملولــة إىل     •  

ــى قيمــة املمتلكــات املخلوطــة         مم ــة هبــا واملصــادرة املبنيــة عل تلكــات أخــرى أو املبدل
مبمتلكات أخرى مكتسبة من مصادر مشروعة واإليرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة    

  ))؛٦) إىل (٤( ٣١جرامية (املادة هذه العائدات اإل عن
ري أمـاكن إقامـة الشـهود    مع دول أخرى بشـأن تغـي   ترتيباتالنظر يف إبرام اتفاقات أو   •  

  ))؛٣( ٣٢واخلرباء والضحايا (املادة 
غني يف القــانون اجلنــائي واإلداري وقــانون العمــل. والنظــر يف لِّتعزيــز فعاليــة محايــة املــب  •  

  )؛٣٣إلجراءات التأديبية (املادة بذل اجلهود من أجل توفري نفس احلماية يف ا
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ــتراتيجي     •   ــع اسـ ــة يف وضـ ــلطات املختصـ ــاعدة السـ ــات يف   مسـ ــل التحقيقـ ــن أجـ ات مـ
املوجودات والتحقيقـات املاليـة، واملصـادرة والتعـويض عـن الضـرر يف قضـايا الفسـاد         

 ٣١منذ بداية القضية، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومـات بـني الوكـاالت (املـادة     
  )؛٣٥واملادة 

ــن          •   ــى للســلطة القضــائية كجــزء م ــس األعل ــوظفي اجملل ــى م ــة عل عــرض جتــارب مماثل
  طورهم املهين املستمر؛ت

اجلنـائي  لقانوهنا الداخلي، للسـماح لوكاالهتـا املسـؤولة عـن التحقيـق       اًاختاذ تدابري، وفق  •  
دون املسـاس  ، تتبـادل وخمتلف الوكـاالت التأديبيـة واملسـؤولة عـن إدارة الضـرائب بـأن       

 أيِّبســرية مرحلــة التحقيقــات، مجيــع املعلومــات ذات الصــلة بشــأن قضــايا الفســاد يف   
  )؛٣٨تبادل املعلومات (املادة  اتوحتسني آلي ،مرحلة من اإلجراءات

 ٣٩مواصلة تنفيذ تدابري لتعزيز سياسات مكافحـة الفسـاد يف القطـاع اخلـاص (املـادة        •  
  ))؛٢( ٣٩من (املادة آلوا املغفل اهلوية)) وزيادة تعزيز آليات اإلبالغ ١(

  )؛٤١رمية على الصعيد الدويل (املادة النظر يف اعتماد مبدأ العودة إىل ارتكاب اجل  •  
احـد  النظر يف إرساء والية قضائية على مجيع احلاالت اليت ترتكب فيها اجلرمية ضـد و   •  

  ))؛أ( )٢( ٤٢من رعاياها (املادة 
املشاورات املناسبة يف احلاالت اليت تقوم فيها عدة دول أطـراف بـإجراء حتقيـق     إجراء  •  

  )).٥( ٤٢أن السلوك ذاته (املادة بش ةقضائي تاإجراء باختاذأو مالحقة أو 
    

    تنفيذ االتفاقيةحتسني دت من أجل ُحدِّ، اليت التقنيةاالحتياجات من املساعدة   - ٤- ٢  
ي املسـاعدة التقنيـة يف اجملـاالت التاليـة مـن أجـل       قِّلطات الكولومبية عن اهتمامها بتلالس عبَّرت

  حتسني تنفيذ الفصل الثالث:
  ))؛٢( ١٦لنموذجية وموجز ألفضل املمارسات والدروس املستفادة (املادة التشريعات ا  •  
والتعــاون الــدويل يف احلجــز واملصــادرة وإســقاط احلــق يف   ،أفضــل املمارســات تبــادل  •  

املمتلكـات   تعقُّـب امللكية؛ ال سـيما بـرامج التـدريب لفائـدة السـلطات املسـؤولة عـن        
  .املصادرةاجملمدة أو احملجوزة أو وإدارة املمتلكات 
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    الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٣  

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم، نقل اإلجراءات اجلنائية    
    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

قـانون اجلنـائي   من ال ١٨من الدستور السياسي واملادة  ٣٥ترد شروط تسليم اجملرمني يف املادة 
من قانون اإلجراءات اجلنائية ومعاهدات تسـليم اجملـرمني. وال تشـترط     ٥٠٤إىل  ٤٩٠واملواد 

ــا لتســليم اجملــرمني وجــود معاهــدة، لكنــها ميكــن أن تقــوم بالتســليم طبقــا لتشــريعاهتا      كولومبي
م اجملـرمني،  الداخلية على أساس املعاملة باملثل. وميكن استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسـلي 

 ١٣عـت كولومبيـا   قَّ، ووحاليـا رغم أنـه، حيـث يوجـد اتفـاق ثنـائي، تعطـى األولويـة لتنفيـذه.         
  يت األطراف لتسليم اجملرمني.متعدد ومعاهدتنيثنائية  معاهدة

 ٤٩٣أربـع سـنوات (املـادة     عليـه دنيا الـ عقوبـة  وكون مدة ال وتشترط كولومبيا ازدواجية اجلرم
ــانون اإلجــراءات اجل  ــة)، مــن ق يف أغلــب جــرائم الفســاد، لكــن لــيس يف    وهــذا هــو احلــال نائي

علـى  منطبـق  صـك دويل   عندما ال ينص أيُّ إالَّينطبق التشريع الداخلي ال مجيعها. ومع ذلك، 
  عقوبة دنيا أقل.

كـانون األول/ديسـمرب    ١٧مرتكبـة بعـد    أفعـال تسليم رعاياها بسـبب  على كولومبيا  ودرجت
 وإمَّـا ا التسـليم  بـدأ إمَّـ  قبـل هـذا التـاريخ، تطبـق كولومبيـا م      ةاملرتكبـ  لألفعال. وبالنسبة ١٩٩٧

  لقانون الدويل.من مبادئ اأو كمبدأ عام  معاهداهتاعلى  ًءاحملاكمة بنا
ونظام تسليم اجملرمني مبوجب القانون الكولوميب نظام خمتلط (قضـائي وإداري). وجيـب طلـب    

مـن قـانون    ٤٩٢سبانية. ومبوجـب املـادة   إللغة اتسليم اجملرمني عن طريق مذكرة دبلوماسية بال
ــه  اجلنائيــةاإلجــراءات  تقــدير احلكومــة، لكنــه يقتضــي املوافقــة   ل، يعــود عــرض التســليم أو قبول

ال ميكـن الطعـن يف هـذا    . واملرتبطة بالشـكليات املسبقة للمحكمة العليا، اليت تستعرض املسائل 
النـهائي للحكومـة الوطنيـة. ومبوجـب     وميكـن تقـدمي اسـتئناف مـن أجـل عكـس القـرار        القرار. 

  اإلجراء املبسط، ميكن للشخص املطلوب تسليمه التخلي عن اإلجراءات لدى احملكمة.
كانـت فيهـا كولومبيـا الدولـة متلقيـة طلـب       تسـليم   حـاالت ما خيص الفساد، مل تكن هناك فيو

    حالتان فقط طلبت فيهما كولومبيا التسليم.وكانت هناك  التسليم
سـبب اجلـرائم املتصـلة بالفسـاد غــري منصـوص عليـه يف النظـام القضـائي لكولومبيــا.         والتسـليم ب 

  عترب جرائم الفساد جرائم سياسية.يقبل التسليم بسبب جرائم سياسية؛ وال ت  وال
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مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ٥٠٩الثنائيــة الــيت أبرمتــها كولومبيــا واملــادة  املعاهــداتوتضــع 
  االحتياطي للشخص املطلوب تسليمه.  األساس القانوين لالعتقال 

بية بالتشاور مع حكومة الدولـة  وال ينص اإلجراء القانوين على إمكانية قيام السلطات الكولوم
  طلب قبل تقرير رفض تسليم اجملرم.مة الدِّمق

  ات ثنائية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم.  وكولومبيا طرف يف ثالث اتفاق
عن واليتها القضائية؛ غري أنه يف حال كان لـدى عـدة دول واليـة     وال ميكن لكولومبيا التخلي

  بيا إحالة القضية إىل دولة أخرى.قضائية، ميكن لكولوم
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
ــن ــة و اإلجــراءاتمــن قــانون  ٤٨٩إىل  ٤٨٤م التعــاونَ القضــائي املــواُد  ظِّت  معاهــدة ١٦اجلنائي

مـن املعاهـدات الـيت تعـد     متعـددتا األطـراف    ومعاهـدتان عدة القانونية املتبادلة ثنائية بشأن املسا
  كولومبيا طرفا فيهما.

ــرمي  وال  ــة التجـ ــا ازدواجيـ ــترط كولومبيـ ــاعدة،   تشـ ــدمي املسـ ــاعدة يف  لتقـ ــدمي املسـ ــها تقـ وميكنـ
  جراءات ضد الشخصيات االعتبارية.اإل

القـانون الـداخلي وميكـن تطبيـق الفقـرات       ات الثنائية واملتعددة األطراف األولوية علىولالتفاق
  مباشرة، وإن مل تكن هناك حاالت مماثلة بعد. ٢٩إىل  ٩و ٧

كولومبيــا أربــع ســلطات مركزيــة ملعاجلــة طلبـات املســاعدة القضــائية: مكتــب املــدعي العــام   وعيَّنـت 
املراقـب العـام يف   ووزارة العدل يف املسائل اجلنائية ومكتب النائب العام يف املسائل التأديبية ومكتـب  

مسائل الضرائب واالسترداد. وتتسلم السلطات املركزية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مباشرة أو 
الطلب أن تتواصل مباشرة مع نظرياهتا  تنفِّذعرب القنوات الدبلوماسية. وميكن للسلطات املختصة اليت 

  على طلب مسبق. ًءطريقة رمسية وبنااألجنبية. وجيري تبادل املعلومات ب
السـلطات   ومسـؤوليات حـاالت ميكـن أن تتـداخل فيهـا صـالحيات       هناكويبدو أنه قد تكون 

 مسـألة تعـيني   نَّكما يبدو أ األربع أو تعاجل فيها السلطات نفس السلوك من أربع زوايا خمتلفة.
  .مجيع السلطات الداخلية واخلارجية غري واضحة لدىالسلطات املركزية 
لكتـــروين يف حـــاالت أو بـــالتلكس أو الفـــاكس أو الربيـــد اإل يالطلبـــات شـــفووميكـــن تقـــدمي ا
الطلبات الشفوية ليست الوسيلة املفضـلة للتواصـل. واإلدالء بالشـهادة عـن      نَّالطوارئ، رغم أ

  طريق التداول بواسطة الفيديو ممارسة شائعة.
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توسـعه   فهـي ائل اجلنائيـة،  فقط يف التعاون الدويل يف املسـ  ٤٦وال حتصر كولومبيا تطبيق املادة 
  ملسائل اإلدارية.ليشمل أيضاً ا

ويتطلب األمر، يف املتوسط، ما بني سـتة أشـهر وسـنة واحـد لتنفيـذ طلـب مـا؛ وميكـن معاجلـة          
  الطلبات البسيطة يف غضون يومني إىل ثالثة أيام.

عـددا مـن    نَّسـاعدة القانونيـة تكاليفهـا؛ غـري أ    للقانون، يتحمل الطـرف الـذي يطلـب امل    اًووفق
  مع االتفاقية. تتمشى لوائحاملعاهدات اليت تعد كولومبيا طرفا فيها تتضمن 

    
  اخلاصة  التحرِّيالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب     

    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
الشــرطة  تعتــرب كولومبيــا االتفاقيــة أساســا للتعــاون الثنــائي يف جمــال إنفــاذ القــانون. وتتعــاون         

الكولومبيــة مــع قــوات الشــرطة التابعــة لبلــدان أخــرى، مباشــرة أو عــرب املنظمــة الدوليــة للشــرطة  
عت عدة سلطات مذكرات تفاهم مع نظرياهتا األجنبية. ومثة تفاعـل  قَّنتربول). وقد واإلاجلنائية (

 -رييــة مــع جمموعــة إيغمونــت واملنظمــة العامليــة للجمــارك (اجلمــارك الوطنيــة) والشــبكة اإليب       
األمريكيــة للمســاعدة القانونيــة (مكتــب املــدعي العــام) ومركــز التنســيق الــدويل ملبــادرة اســترداد  

مكتب  ويروِّجاملوجودات املسروقة/اإلنتربول بشأن استرداد املوجودات (مكتب املراقب العام). 
  الشبكة القارية ملنظمة الدول األمريكية. لتعاون من خالللاملدعي العام 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية التحقيقات املشتركة. ٤٨٧ادة وتنظم امل
مت كولومبيا التسـليم املراقـب واملراقبـة اإللكترونيـة والعمليـات السـرية، باإلضـافة إىل        ظَّوقد ن

 قضـائي مسـبق؛ ومل توقَّـع أيُّ   يف قواعـد البيانـات، دون إذن    االنتقائيتقنيات من قبيل البحث 
ــ ــات، لكــن مــن    دِّة أو متعــات أو ترتيبــات ثنائيــ اتفاق دة األطــراف بشــأن اســتخدام تلــك التقني

  على االتفاقية. ًءهذه املسألة بنااملمكن املضي يف 
    

    اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   - ٢- ٣  
  ).٤٤على االتفاقية (املادة  ًءكولومبيا طلبا لتسليم جمرم بنا متدَّق  •  
كولومبيا تنفذ حلوال جديدة لضـمان أن يـتم    نَّأ نتبيَّمع اعتماد اإلجراءات املبسطة،   •  

  )).٩( ٤٤تسليم اجملرمني بأسرع ما ميكن (املادة 
ضـت فيهـا املســاعدة القانونيـة املتبادلــة يف    ُرِف مســجَّلةليسـت لـدى كولومبيــا حـاالت      •  

  ).  ٤٦قضايا الفساد (املادة 
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برييـة األمريكيـة للتعـاون    الشـبكة األي تتعاون كولومبيا من خالل الشبكات الدولية مثل   •  
  )).٢٤( ٤٦نية (املادة املساعدة القانوتبادل من أجل تسريع عملية  القضائي الدويل

ت كولومبيا أساليب التحري اخلاصة املشار إليها يف االتفاقية والتقنيات اإلضافية، وقـد  نَّتب  •  
  )).١( ٥٠ملادة التعاون الدويل (اوافق مكتب املدعي العام على قرار بشأن تنفيذها يف 

    
    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٣  

  :القيام مبا يلي تودُّكولومبيا  لعلَّ
 يف حـال عـدم  ن مـن قبـول تسـليم اجملـرمني     كُّمـن أجـل الـتم    تشريعاهتاالنظر يف تعديل   •  

  ))؛٢( ٤٤ازدواجية التجرمي (املادة 
تسـليم اجملـرمني يشـمل عـدة     نصح سلطاهتا بتنفيذ االتفاقية مباشرة حيثما كـان طلـب     •  

جـــرائم متصـــلة، بعـــض منـــها ال يســـتوجب تســـليم مرتكبيهـــا نظـــرا للعقوبـــة الـــدنيا  
  )).٣( ٤٤املنصوص عليها (املادة 

  ويوصى بأن تقوم كولومبيا مبا يلي:
النظر يف تنظيم مسـألة التمييـز وخباصـة يف سـياق تسـليم اجملـرمني، أو، يف حـال تعـذر           •  

  )؛٤٤من املادة  ١٥باشرة (الفقرة ذلك، تطبيق االتفاقية م
أن مة الطلب فرصة لتقدمي آرائها قبـل  دِّتكييف نظامها القانوين حىت يكون للدولة مق  •  

  ؛))١٧( ٤٤سليم اجملرمني (املادة تكولومبيا رفض ت
 وميكن لكولومبيا، دون طلب مسبق، نقل املعلومات بشأن املسائل اجلنائية إىل سـلطة خمتصـة يف    

يف حتقيقاهتـا  املعنيـة  تلـك املعلومـات قـد تسـاعد السـلطة       نَّخرى إذا كانـت تعتقـد أ  دولة طرف أ
  )).٥) و(٤( ٤٦وإجراءاهتا اجلنائية، وتشجَّع كولومبيا على حبث هذه اإلمكانية (املادة 

  كولومبيا مبا يلي: ويوصى بأن تقوم
ة املتبادلـة يف  مـن االتفاقيـة علـى طلبـات املسـاعدة القانونيـ       ٢٩إىل  ٩تطبيق الفقـرات    •  

(املـادة   من شأن تطبيقهـا أن ييسِّـر التعـاون    معاهدةغياب معاهدة ثنائية أو عوضا عن 
  ؛)٢٩-٩و ٧، الفقرات ٤٦
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لشخص ينقـل مـن دولـة أخـرى لـإلدالء       التعرُّضتطبيق االتفاقية مباشرة لضمان عدم   •  
لحصـول علـى أدلـة فيمـا خيـص      لاملسـاعدة  مـن أشـكال   شـكل آخـر    تقدميبشهادة أو 

  ))؛١٢( ٤٦لدولة األخرى (املادة اإلدانات قبل مغادرته لتلك ا
ضمان أن تكون صـالحيات ومسـؤوليات السـلطات املركزيـة األربـع الـيت تتـوىل مسـائل           •  

ومشروحة بطريقة جيدة يف دليـل مكتـب األمـم املتحـدة      حمدَّدةاملساعدة القانونية املتبادلة 
ا علـى إنشـاء آليـة    رات واجلرمية للسلطات املركزيـة. وتشـجَّع كولومبيـا أيضـ    دِّاملعين باملخ

زيـادة الـوعي   علـى  لضمان التبـادل السـريع للمعلومـات بـني السـلطات املركزيـة األربـع و       
  ))؛١٣( ٤٦(املادة  يف املؤسسات املعنيةبوجودها بني مجيع أصحاب الشأن 

تشـــجيع مكتـــب النائـــب العـــام ومكتـــب املـــدعي العـــام علـــى إشـــعار األمـــني العـــام    •  
  ))؛١٤( ٤٦املقبولة لديها (املادة غات أو اللاملتحدة باللغة   لألمم

  ))؛٢٠( ٤٦)) بشأن سرية الطلبات املتلقاة (املادة ٢٠( ٤٦التطبيق املباشر للمادة (  •  
أولويـة علـى الصـكوك األخـرى حيثمـا كانـت       باعتبار أنَّ هلا التطبيق املباشر لالتفاقية   •  

  ))؛٢١( ٤٦تلك الصكوك تتضمن أسسا أوسع للرفض (املادة 
ترتيبـات بـني   أيِّ ما يتعلق بالتكـاليف، تطبيـق الصـكوك الدوليـة مباشـرة، وكـذلك       في  •  

  ))؛٢٨( ٤٦(املادة  األطرافالدول 
النظر يف تشجيع تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك تعـيني ضـباط اتصـال      •  

  ).(ه) )١( ٤٨(املادة 
    

    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية تُحدِّداالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت   - ٤- ٣  
  :، وذلك على النحو التايلطلبت كولومبيا املساعدة التقنية يف حتسني تعاوهنا الدويل

املساعدة القانونية وزيـادة الـوعي باسـتخدام االتفاقيـة يف     تبادل تدريب املوظفني على   •  
  )؛٤٦ذلك اجملال (املادة 

  )؛٥٠يف قضايا الفساد (املادة ي اخلاصة رِّتعزيز ممارسة أساليب التح  •  
  بناء القدرات على التعاون الدويل فيما خيص استرداد املوجودات.  •  

  


