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    خالصة وافية  - ثانياً  
    ة القومياتتعدِّددولة بوليفيا امل    

يف  ة القومياتتعدِّددولة بوليفيا املل امة عن اإلطار القانوين واملؤسسيحملة ع: مةمقدِّ  - ١  
     سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

، ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب  ٩القوميــات علــى االتفاقيــة يف ة تعــدِّدوقَّعــت دولــة بوليفيــا امل
ــا  ــايو  ١٨يف  وصــدَّقت عليه ــا يف  أودعــت صــكَّ  ، مث٢٠٠٥َّأيار/م كــانون  ٥ التصــديق عليه
  .٢٠٠٥ األول/ديسمرب
هلـا   الـوطين وميكـن تطبيقهـا مباشـرةً ألنَّ     القـانوين النظـام   أ مـن ال يتجـزَّ  جـزءاً  تفاقيةُوتشكِّل اال

  .القانون   قوة
 بــعتَُّي. والرومــاين -ورويب القــانون األ ة القوميــاتتعــدِّدبــع النظــام القــانوين لدولــة بوليفيــا امليتَّو

  شفوية. ومرافعات متهيديةمن مرحلة  فتألَّيف اإلجراءات اجلنائية، اليت ت هاميالنظام االتِّ
ؤسسـية ومكافحـة   وزارة الشـفافية امل ي هيف البالد  واملؤسسات الرئيسية املعنية مبكافحة الفساد

ــاد ــب ، والفسـ ــايل مكتـ ــب املـ ــب، املراقـ ــام،  ومكتـ ــدعي العـ ــدة    املـ ــة، ووحـ ــرطة الوطنيـ والشـ
 املالية.  التحقيقات

لني عــن املنظمــات الفســاد يشــمل الكيانــات املــذكورة وممــثِّ جملــس وطــين ملكافحــةأُنشــئ قــد و
ولية اقتــراح مســؤ ى أعضــاؤهحــدرة مــن األريــاف، ويتــولَّ ناالجتماعيــة واجلماعــات األصــلية امل 

  .  ورصدها السياسات العامة املتعلقة مبكافحة الفساد
مـــن  ، مجلـــة٢٠٠٩ًدســـتورها السياســـي اجلديـــد عـــام   منـــذ بـــدء ســـريان ،وأجـــرت بوليفيـــا

املتعلقــة بالفســاد تشــمل اعتمــاد قــانون مارســيلو كويروغــا ســانتا كــروز  الكــربىاإلصــالحات 
روع والتحري عـن املوجـودات (القـانون رقـم     بشأن الفساد، والقانون اخلاص باإلثراء غري املش

والسياسة الوطنية اخلاصة بالشفافية ومكافحة الفسـاد   ،)٢٠١٠آذار/مارس  ٣١املؤرَّخ  ٠٠٤
  ).٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٢املؤرَّخ  ٠٢١٤(املرسوم السامي رقم 

بـدأ  م ٠٠٤القانون رقـم   منل األوَّ نهائيال كُماحلو من الدستور ١٢٣و ١١٦ تاناملاد وتتناول
 تعـدِّد الدسـتوري امل حكمهـا   ة القوميـات، يف تعـدِّد احملكمة الدستورية املحت وقد وضَّ الشرعية.

املــادة  ت إىل الدســتور يفحــاالاملبــدأ وتفســري اإلذلــك  ، تطبيــق٠٧٧٠/٢٠١٢القوميــات رقــم 
 لــذلك، تبعــاًو. ٠٠٤ القــانون رقــم مــنل األوَّ نــهائيال كــماحليف ومــن الدســتور نفســه   ١٢٣

حظـر  ُيو يف وقت ارتكاب الفعل اإلجرامـي املزعـوم.  الساري  لقانون اجلنائي املوضوعياينطبق 
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 قيـ مـن املمكـن تطب   ولـو أنَّ  ،يعليها القانون اجلنائي بأثر رجعـ  العقوبات اليت ينصُّ شدِّأ تطبيق
لقــانون وفيمــا يتعلــق با  بــأثر رجعــي مبوجــب القــانون اجلنــائي املوضــوعي.      أخــّف عقوبــات
 .ت الساريةالتشريعا نطبقت اإلجرائي،

    
    التجرمي وإنفاذ القانون :الفصل الثالث  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥املتاجرة بالنفوذ (املواد و لرشوا

من القانون اجلنائي؛ وال يتنـاول   ١٥٨يف املادة املوظفني العموميني احملليني يرِد احلكم اخلاص برشو 
، وال يتنــاول صــراحةً مفهــوم   احلكــم املزايــا غــري املســتحقة فيمــا يتعلــق بــاألطراف الثالثــة        ذلــك
 .الرشوة  ""عرض

. القانون اجلنـائي ارتشـاء املـوظفني العمـوميني    مكرَّراً من  ١٧٣و ١٥١و ١٤٧و ١٤٥املواد  رِّمجتو
مللتَمسـة لصـاحل أطـراف    ، اليت تشري إىل "التماس" مزية غري مستحقة، املزايـا ا ١٥١وال تتناول املادة 
مكرَّراً، اليت تتعلق بارتشاء القاضي أو املدَّعي العـام، الرتكـاب اجلـرم     ١٧٣ق املادة ثالثة. وال تتطرَّ

  بصورة غري مباشرة أو للمزايا اليت تستفيد منها أطراف ثالثة.  
  الرشو واالرتشاء يف اخلارج. ٠٠٤من القانون رقم  ٣١و ٣٠وتتناول املادتان 

  م دولة بوليفيا حتديداً فعل عرض املتاجرة بالنفوذ أو قبوهلا.  ومل جترِّ
يف القطـاع   بعـض جوانـب الرشـو   من القانون اجلنائي  ٢٣٨ السلوك الوارد وصفه يف املادةويتناول 
غـري املباشـرة   أو اإلجـراءات   زايا غري املاديـة، امل وأ ،الرشوة "عرض"يتناول فعل  ال. على أنه اخلاص

  يف القطاع اخلاص.ومل جيرَّم االرتشاء  ثالثة.ال ألطرافتستفيد منها ا اليت زاياامل أو
    

  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
مكرَّراً من القانون اجلنائي، وينطبق هذا احلكـم   ١٨٥جمرَّم مبقتضى املادة  غسل العائدات اإلجرامية
القـانون   فعال املتصلة بالقطاع اخلـاص. ويـنصُّ  ، عدا عن األلالتفاقية وفقاًعلى مجيع األفعال اجملرَّمة 

يـة مـن ذلـك اجلـرم     أيضاً على احلاالت اليت يرتكب فيها اجلاين اجلرم األصلي وغسل العائدات املتأتِّ
    .)"غسل األموال الذايت"(سواء  على حدٍّ



 

4V.14-08227 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.16 

لـنصُّ  يـرِد ا  المكرَّراً مـن القـانون اجلنـائي مسـألة اإلخفـاء. و      ١٧٢و  ١٧٢و ١٧١تتناول املواد و
ي أو اإلخفـاء أو البيـع أو   مفـاهيم "التلقِّـ   ، ولكن ميكـن اعتبـار أنَّ  "مواصلة االحتفاظ"على مسألة 

  الشراء" تشملها.
    

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد 
اعتبــاره فعــال ُيرتكــب ب ١٤٤إىل  ١٤٢مــن يتنــاول القــانون اجلنــائي موضــوع االخــتالس يف املــواد 

فعـل اسـتخدام املمتلكـات اسـتخداماً      ٠٠٤من القـانون رقـم    ٢٦م املادة لصاحل مرتكبه فقط. وجترِّ
  غري الئق.  

األفعـال اجملرَّمـة يف املـواد مــن     وال َيـرِد نـصٌّ علـى جتـرمي إســاءة اسـتغالل الوظـائف حتديـداً، ولــو أنَّ       
مـــــن القـــــانون  ٢٢٨و ١٧٤راً، ومكـــــرَّ ١٧٣و ١٧٣، و١٥٤إىل  ١٥٠ومـــــن  ١٤٧إىل  ١٤٥

، تشـمل عـدداً مـن عناصـر السـلوك الـذي       ٠٠٤مـن القـانون رقـم     ٢٦اجلنائي، وكـذلك يف املـادة   
  ُيعتَبر إساءة الستغالل الوظائف.

وقـد يرتكـب   . ٠٠٤مـن القـانون رقـم     ٢٩إىل  ٢٧ مـن  اإلثراء غري املشروع مبوجـب املـواد   وجيرَّم
 تأوضــحوقــد  ن أو أفــراد علــى حســاب الدولــة. وعموميــ نوجرميــة اإلثــراء غــري املشــروع موظفــ 

اإلثـراء   السـالف الـذكر، أنَّ   ٠٧٧٠/٢٠١٢رقم حكمها  يفة القوميات، تعدِّداحملكمة الدستورية امل
 ةالقانونيـ املوجـودات   علـى بـالنظر إىل اسـتمرار أثـره     جرميـة مسـتمرة  علـى أنـه    رفسَّـ يغري املشـروع  

قيمـة  فيـه   الوقـت الـذي زادت   طبيـق القـانون بـأثر رجعـي، ألنَّ    ذلك، ال ميكـن ت على  وبناًء احملمية.
 يف اآلونـة األخـرية،   إالَّهذا الفعل مل جيرَّم  وحيث إنَّ .ر غُري معتَبراملعنية دون سبب مربَّ املوجودات

  ي له على صعيد املمارسة القانونية مل تتبلور بعد.  تفاصيل كيفية التصدِّ فإنَّ
القـانون يعاقـب علـى     أنَّ س يف القطـاع اخلـاص علـى وجـه التحديـد، إالَّ     ولئن مل جيرَّم فعل االخـتال 

  من القانون اجلنائي. ٣٤٩مكرَّراً و ٣٤٦و ٣٤٦و ٣٤٥بعض عناصر هذا الفعل مبقتضى املواد 
    

  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
يف  ، وذلـك تفاقيـة مـن اال  ٢٥ السلوك الوارد وصفه يف املادةة القوميات تعدِّدمت دولة بوليفيا املجرَّ
  .٠٠٤من القانون رقم  ٣٢ املادة
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  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
ة القوميـات عـادةً ملبـدأ املسـؤولية اجلنائيـة،      تعـدِّد ال ختضع الشخصيات االعتبارية يف دولـة بوليفيـا امل  

عليـه الشخصـيات    ولكن إثراء األفراد إثراًء غري مشـروع علـى حسـاب الدولـة ُيعتـرب جرمـاً تعاقَـب       
ا.االعتبارية جنائي  

  القانون البوليفي على مبدأ املسؤولية املدنية و، يف أمور حمدَّدة، على املسؤولية اإلدارية. وينصُّ
    

  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
  ).٨) والشروع (املادة ٢٣و ٢٢و ٢٠يتناول القانون اجلنائي البوليفي فعلي املشاركة (املواد 

م بوليفيــا فعــل اإلعــداد الرتكــاب اجلــرم، باســتثناء تشــكيل عصــابة إجراميــة واملشــاركة يف  ومل جتــرِّ
  منظَّمة إجرامية هبدف ارتكاب جرمية غسل العائدات غري املشروعة.

    
    )٢٨املادة ( ة والغرض كأركان للفعل اإلجراميالعلم والنيَّ

 علــى ذلــك، ميكــن ثبــات. وبنــاًءمــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى حريــة اإل  ١٧١املــادة  تــنصُّ
  القصد اجلنائي.ت الوقائعية املوضوعية على االستدالل من املالبسا

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

ــنصُّ ــة، وعلــى      ي ــات صــارمة بشــأن األفعــال اجملرَّمــة مبقتضــى االتفاقي ــوليفي علــى عقوب ــانون الب  الق
  الظروف املشدِّدة اليت تأخذ يف االعتبار مدى خطورة اجلرم.

رئيس الدولــة بالنســبة لــ القــانون علــى إجــراءات خاصــة ة، يــنصُّقضــائيال متيــازاتباال وفيمــا يتعلــق
إجـراء  ة القوميـات، وينطبـق   تعـدِّد ن اجلمعيـة التشـريعية امل  صـادر عـ   إذنالدولة، رهناً ب ونائب رئيس

  من الدستور). ١٨٤و ١٨٠و ١١٢(املواد  القضاء والنيابة العامة موظفي جهاز كبارعلى  خاص
يف  عي العـام مكتـب املـدَّ  يسـتند إليهـا    الـيت ا األسـباب  أمَّ .علنية ن اإلجراءات اجلنائيةوجيب أن تكو

  يف قضايا الفساد. عادةًوغري وجيهة  ةحمدودفهي الحقة امل عدممن طلبات بلقاضي ل ههيوجِّ  ما
مـن قـانون اإلجـراءات     ٢٣٣و ٢٣٢حلبس االحتيـاطي يف قضـايا الفسـاد (املادتـان     طبَّق اوعادة ما ُي
  اجلنائية).
 الفسـاد وفقـاً  قضـايا   ق يفال يطبَّـ العقوبـة   تعليـق  ، ولكـنَّ لثي املدةعند انقضاء ثُ عقوبةال تعليق وميكن

  .٠٠٤للقانون رقم 
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عـن    املتـهمني بارتكـاب جـرم   املـوظفني العمـوميني  على إيقـاف   سابقاً ينصُّالبوليفي  وكان القانون
 .للدستور األحكام ذات الصلةصدر مبخالفة  حكماً، ولكن العمل

 وهكذا ختضـع  نة.القيام بأنشطة معيَّإسقاط أهلية  علىاجلنائي  قانونال من ٣٦و ٣٤ن ااملادت وتنصُّ
مجيـع  يشـمل   نطبـق علـى القضـاة   محكـم خـاص   ويوجـد   .لعقوبة إسقاط األهلية فسادأربع جرائم 

    رائم.اجل
ــا   ــةال إلجراءاتوتوجــد أحكــام خاصــة ب ــائي  ، وهــي تأديبي ــق اجلن يف املمارســة  مســتقلة عــن التحقي

    القانونية.
دماج يف اجملتمع، ولكن ال توجد بـرامج  اإل ل إعادةيتسهكفيلة ب تدابريعلى  البوليفيالقانون  ينصُّو

 صة هلذا الغرض.خمصَّ

ــع  ويســتفيد امل ــاونون م ــزة تع ــانون  أجه ــاذ الق ــيض إنف ــن ختف ــال م ــادة  ةعقوب ــانون   ٣٥(امل ــن الق م
 رشـو إذا كـان  ال يف حالـة  عفى الشخص من العقاب إالَّوال ُي احلصانة. هممنحدون )، ٠٠٤ رقم

. قبـل بـدء اإلجـراءات اجلنائيـة    فأَبلَغ عن الواقعة  طلب موظف عموميقد استجاب مرة واحدة ل
ــار املتعــاونني   ــة  واســتفيدي وميكــن أناً، إنفــاذ القــانون شــهود  أجهــزةمــع وميكــن اعتب مــن احلماي

دولـة بوليفيـا   ومل ُتـربم   والشـهود). املـبلِّغني   (قـانون محايـة   ٤٥٨املنصوص عليها يف القانون رقـم  
  مع دول أخرى بشأن هذا املوضوع. اتفاقات ة القوميات أيَّتعدِّدامل
    

  )٣٣و ٣٢(املادتان  غنيمحاية الشهود واملبلِّ
ــنصُّ ــانون  ي ــوليفيالق ــع الب ــم     ل ــانون رق ــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا يف الق ــدابري حلماي  ٠٠٤ى ت

وال يغيَّـر مكـان    .٤٥٨نيابـة العامـة) والقـانون رقـم     ال اخلـاص جبهـاز   قـانون ال( ٢٦٠القانون رقـم  و
بالنسـبة   مناسـباً مثل هذا اإلجراء قـد ال يكـون    ألنَّ األراضي البوليفيةعلى  ص احملمينيشخاإقامة األ

تكنولوجيــة حلمايــة هويــة الشــهود. ال وســائلال ة القوميــات. وميكــن اســتخدامتعــدِّدملاولــة بوليفيــا لد
محايـة  مـع ضـمان    اكمـة لغـرض احمل  احلفاظ على األدلـة ، يف سبيل وعالوة على ذلك، جيوز للقاضي

ضور األطراف اليت ميكن أن تشـارك  التمهيدية حب جراءاتاإل األدلة يفبتوفري  أن يأمرهوية الشاهد، 
 بشـأن  أخـرى قـات مـع دول   اتفا ة القوميـات أيَّ تعـدِّد دولـة بوليفيـا امل  ومل ُتربم اإلجراءات. يف تلك 

  األشخاص احملميني.تغيري أماكن إقامة 
) والقانون اخلاص جبهاز النيابـة  ١١) وقانون اإلجراءات اجلنائية (املادة ١٢١م الدستور (املادة وينظِّ

  .جراءاتيف اإل ايامشاركة الضح) ٦٨العامة (املادة 
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املـواد مـن   و ١١ واملـادة ، ٠٠٤من القـانون رقـم    ١٧املادة وترِد األحكام اخلاصة حبماية املبلِّغني يف 
على احلماية مـن االنتقـام    أيضاً الذي ينصُّ ٤٥٨القانون رقم و ٢٦٠من القانون رقم  ٩٠إىل  ٨٨

 ومكافحــة الفســاد إىلة ياملؤسســهــا وزارة الشــفافية اتلقَّت م الشــكاوى الــيتيف مكــان العمــل. وتقــدَّ
  يف الوزارة.موظف  نيابة عناملعنية بالتحقيق  سلطاتال
    

  )٤٠و ٣١(املادتان  التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية
 ٢٥٣مكرَّراً من القانون اجلنـائي األحكـام الـيت تـنظم املصـادرة، واملـادةُ        ٧١و ٧١ن املادتان تتضمَّ

مكـرَّراً مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة األحكـاَم املتعلقـة         ٢٥٣واملـادة  م احلجـز،  األحكاَم الـيت تـنظِّ  
األدوات جبرائم الفساد اليت ُتلِحق بالدولة ضرراً بالغاً. وال تشمل تلك األحكام مصـادرة أو حجـز   

  ة.أعمال إجراميارتكاب  ستخدام" يف"املعدَّة لال
بالتفصـيل املمتلكـات املعنيـة (املـادة     ل يف إدراج قيـد يف السـجل يشـرح    ويوجد بـديل للحجـز يتمثَّـ   

وحـدة  وجيـوز ل  املدنيـة). اإلجـراءات   مـن قـانون   ١٥٥٢ ادةقانون اإلجراءات اجلنائية وامل من ٢٥٢
 ساعة. ٤٨احلجز اإلداري ملدة تصل إىل ذ أن تنفِّات املالية قيقالتح

املمتلكــات تلــك  رةإدا ةيمســؤول هتــاوإدارتــها مراقباحملجــوزة و املمتلكــات مديريــة تســجيلى وتتــولَّ
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٥٤(املادة 

ة اليت ُحوِّلت إىل ممتلكات أخرى أو ُبـدِّلت  يماجرعائدات اإلال مصادرةوال يوجد نصٌّ صريح على 
عائــدات اجلرميــة. وتــرِد  يــة مــنت أو املنــافع األخــرى املتأتِّومصــادرة اإليــرادا ،اأو كليــ اهبــا، جزئيــ
بة مــن عائــدات الــيت ُخلطــت مبمتلكــات مكتَســاملقــدَّرة لل القيمــةيف حــدود  صــادرةم املأحكــام تــنظِّ

 .تلك األحكام تقتصر على جرمية غسل العائدات غري املشروعة ، لكنَّمصادر مشروعة

ــا امل   ــة بوليفي ــدى دول ــيس ل ــدِّدول ــات يف حــاالت     تع ــات تشــريع بشــأن عكــس عــبء اإلثب ة القومي
 املصادرة.

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٢٥٥مكرَّراً مـن القـانون اجلنـائي واملـادة      ٧١و ٧١املادتان  وتنصُّ
  .ةوق األطراف الثالثة احلسنة النيَّإخالل حبق على إجراء عمليات احلجز دون

ــى التحــرِّ   و ــق الســرية املصــرفية عل ــان   ال تنطب ــانون   ٢٠و ١٩ي عــن جــرائم الفســاد (املادت مــن الق
  من القانون اجلنائي). ثانياً مكرَّراً ١٨٥واملادة  ٠٠٤  رقم
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  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
ها رتكبـ ي اجلرائم اليتالنفاذ،مل تُعِد  زالدستور اجلديد حيِّ، وهو تاريخ دخول ٢٠٠٩من عام  اعتباراً

ادم تقـ لفتـرة   بالغـة، خاضـعةً   اقتصـاديةً  ب أضـراراً سبِّالدولة وُتموجودات  ضدَّ نون العموميوملوظفا
وُنـصَّ علـى فتـرات     مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة).     اًرمكـرَّ  ٢٩من الدستور واملـادة   ١١٢(املادة 

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة)     ٣١إىل  ٢٩ مـن  (املـواد تقادم تتـراوح بـني سـنتني ومثـاين سـنوات      
  التفاقية.للجرائم األخرى املشمولة با

منتــهكاً حلرمــة  عــذر املثــول أمــام احملكمــة دونعــن  فيتخلَّــ هم الــذيالشــخص املــتَّوجيــوز اعتبــار 
 اإلجراءات يف غيابه.ميكن أن تباَشر احملكمة و

ملبــدأ  الســابقة يف الــدول األخــرى تطبيقــاً   اخلاصــة بأحكــام اإلدانــة    اســتخدام املعلومــات  وزوجيــ
 اإلثبات. حرية

    
  )٤٢الوالية القضائية (املادة 

 واليتـها القضـائية،  ل ٤٢ اجلـرائم املشـار إليهـا يف املـادة    معظم ت ة القومياتعدِّددولة بوليفيا املُتخضع 
الــيت  أو ابوليفيــأحــد مــواطين جــرائم الفســاد الــيت يرتكبــها   هــذه الواليــة القضــائية ال تشــمل  لكــنَّ

 .هضدَُّترتكَب 

ز هلـا  جيو ل مواطن بوليفيَبكبت من ِقزعم أهنا ارُتواليتها القضائية اجلرائم اليت ُيوال ُتخضع بوليفيا ل
الـيت يكـون فيهـا    القضـايا   أواستناداً إىل معاهدة ثنائيـة،   من مواطنيها،ة أنه أن متتنع عن تسليمه حبجَّ
 .متتنع عن تسليمهو يف إقليمها اجلاين املزعوم موجوداً

 فسـاد قضـايا  ب أخـرى فيمـا يتعلـق    دول حـىت اآلن، مـع  ، ة القوميـات تعدِّددولة بوليفيا املر ومل تستِش
  .دعاوى بشأهناالدول ك ُرفعت يف تل

    
  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 

العقــود وعــادة مــا تــرد يف  .و ســحب االمتيــازاتفســخ العقــود أبشــأن  أحكــام تشــريعية ال توجــد
 كافحة الفساد.بنود خاصة مب ةوميالعم

 للحصـول علـى تعـويض،    نيقتطريعلى  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٤١ إىل ٣٦ من املواد وتنصُّ
يف حالـة اجلـرائم   و ).٣٧اإلجـراءات املدنيـة (املـادة    و جـراءات اجلنائيـة  اإلمـن   باع كلٍّالن يف اتِّتتمثَّ
  ).٤١(املادة  يرفع دعوى مدنية عي العام أنن على املدَّدولة، يتعيَّالمبوجودات  تلحق ضرراً اليت
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  )  ٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات
 الــبالد مقاطعــات مــن واحــدة يف مالحقــة جــرائم الفســاد يف كــلِّلنيابــة العامــة مكتــب متخصــص ل
حمـــاكم وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أنشـــئت  ني.صـــمتخصِّحمقِّقـــني  الشـــرطة البوليفيـــة تضـــمُّ، وتســـعال

  الفساد. ملكافحة
دولـة  وتعمـل   .بـني السـلطات الوطنيـة    ونَبـني املؤسسـات التعـا   املَربمـة   القـوانني واالتفاقـات  م نظِّتو

حـة الفسـاد   سـائل مكاف اخلاصـة مب  إنشـاء نظـام متكامـل للمعلومـات    علـى   ة القوميـات تعدِّدبوليفيا امل
ــة. وموجــودات  واســترداد ــق عامــل مشــترك بــني األجهــزة معــين باســترداد     أيضــاً يوجــدالدول فري

العديـد مـن    ه) تتعـاون يف إطـار  سـروقة مبـادرة اسـترداد املوجـودات امل   نشئ بدعم مـن  (أُاملوجودات 
 .يف اخلارج قضايا ذات األولويةالاملؤسسات يف 

ل سـلوك  قد تشكِّعناصر برصد ا املالية رمسيالتحقيقات  وحدةبإبالغ  الشركاتوُيلَزم بعض أنواع 
 ).٠٠٤من القانون رقم  ٢١(املادة  الفساد

 لتشـجيع مواطنيهـا علـى اإلبـالغ عـن أعمـال       ة القوميـات تـدابري  تعـدِّد خـذت دولـة بوليفيـا امل   وقد اتَّ
 الفساد.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢  

  عموميات
فيـا  دولـة بولي أْجـرت   ،٢٠٠٩ور السياسـي اجلديـد يف عـام    الدسـت  منذ بـدء سـريان    •    

 االلتزام السياسـي أنَّ بت ثُْتكربى  مؤسسيةتشريعية وإصالحات  ة القومياتتعدِّدامل
 .بات يؤيت أُكله كافحة الفسادمب لبالدل

ــارزة  مــن   •     ــة الب ــى تلــك  األمثل ــنُّ  اإلصــالحاتعل ــم  َس ــانون رق ) ٢٠١٠( ٠٠٤الق
 ).٢٠١٣( ٤٥٨والقانون رقم 

للصــفة   الــبالد إضــفاء   ومكافحــة الفســاد   ةوزارة الشــفافية املؤسســي  إنشــاء  يبــيِّن    •    
 .مكافحة الفسادة على املؤسسي

 .الفساد جملس وطين ملكافحةأُنشئ   •    

 والبلديات. يف املقاطعاتالشفافية يف مجيع أجهزة الدولة ومعنية ب وحداتأُنشئت   •    
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 لحـق الذي َياالقتصادي اً بشأن جرب الضرر سقمتَّ اًالسلطات البوليفية هنجاعتمدت   •    
 الدولة والتعويض عن هذا الضرر.ب

 . األجهزةتعاون بنيلتعزيز الة فيما بينها مباشر املؤسسات البوليفية تتواصل  •    

 صـة متخصِّنشئت داخل السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة البوليفيـة هيئـات   أُ  •    
 .مكافحة الفساديف 

    
 التجرمي وإنفاذ القانون

 اخلاضعة للمصادرة أوحجز املوجودات  العديد من املؤسسات املسؤولة عن يوجد  •    
ى الــيت تتــولَّ ات املاليــةقــيقالتحتعــويض، مبــا يف ذلــك وحــدة ضــمان احلصــول علــى 

 ).٣١اإلداري (املادة  مسؤولية احلجز

اخلاصـة   إنشاء نظام متكامـل للمعلومـات  على  ة القومياتتعدِّددولة بوليفيا املتعمل   •    
هبدف األخذ باملركزية وتبـادل   الدولةموجودات  سائل مكافحة الفساد واستردادمب

 ).٣٨ة (املادة عنيالكيانات املمها اليت تقدِّ املعلومات

ــا   •      باســترداد املوجــودات  ابــني األجهــزة معنيــ  اًمشــترك عــامالً اًفريقــأنشــأت بوليفي
اسـترداد  اخلاصـة ب  ةاألولويـ ذات  قضايايف ال العديد من املؤسسات هتتعاون يف إطار

  ).  ٣٨املوجودات يف اخلارج (املادة 
وضـع   اإلبالغ عـن أعمـال الفسـاد   نني على تشجيع املواطالرامية إىل  تدابريال تشمل  •    

لـي املنظمـات   ملـوظفني العمـوميني وممثِّ  فائدة اوتوفري التدريب لة خاصة باإلبالغ أدلَّ
 ).٣٩االجتماعية (املادة 

 ).٤٠ية املصرفية فيما يتعلق جبرائم الفساد (املادة السرِّب عال ميكن التذرُّ  •    
    

 التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢ 

 عموميات

ة القوميـات مجـع البيانـات اإلحصـائية بشـأن      تعـدِّد ز دولـة بوليفيـا امل  يوصى بأنْ تعـزِّ   •    
  ؛يف االتفاقية اجملرمة األفعال

أحيطَ علماً جبهـود جهـاز النيابـة العامـة الراميـة إىل إنشـاء قائمـة تفصـيلية بالقضـايا            •    
 وحتسني معاجلتها، ويشجَّع على مواصلة العملية.
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 . أجهزهتابنية القوميات على مواصلة تعزيز التعاون تعدِّدع دولة بوليفيا املشجَّت  •    

إدراج يف  لنظـر ا لـيقني القـانوين،  ضـماناً ل  ،تـودُّ  ة القوميـات تعـدِّد دولة بوليفيا امل لعلَّ •    
ــادئ األساســية  ــن الدســتور و  ١٢٣و ١١٦تفســري املــادتني  اخلاصــة ب املب  كــماحلم

مبـدأ الشـرعية لـيس فقـط يف املمارسـة      بشـأن   ٠٠٤رقم من القانون ل وَّاأل نهائيال
  .أيضاً القانونية ولكن يف تشريعاهتا

    
  التجرمي

  ة القوميات مبا يلي:تعدِّدالتجرمي، يوصى بأن تقوم دولة بوليفيا امل فيما خيصُّ
الـيت تسـتفيد    املزايـا مسألة  يف املستقبلُتجريها  إصالحات تشريعية يف أيِّ أن ُتدرِج  •    

املمتلكـات   اخـتالس  ورتشـاء  الرشو واالب املتعلقة اثالثة يف أحكامهال ألطرافامنها 
 حـاالت ، يف ب بشكل غري مباشررتكَ) واجلرائم اليت ُت١٧و ١٥(املادتان وتبديدها 
  ).١٥من املادة  (ب) الفقرة( عي العامأو املدَّ يقاضارتشاء ال

ى القضـايا الـيت تنطـوي علـى     مـن القـانون اجلنـائي علـ     ١٥٨أن تكفل انطباق املادة   •    
 القـانون علـى هـذا النحـو    احملـاكم   رتفسِّـ مل  ويف حـال "عرض" مزية غري مسـتحقة.  

(الفقـرة   فقد حيتاج األمر إىل توضيح القانون من خالل إصـالح تشـريعي  مستقبالً، 
  ).١٥(أ) من املادة 

الل الوظــائف أن تنظــر يف إمكانيــة جتــرمي املتــاجرة بــالنفوذ و، حتديــداً، إســاءة اســتغ   •    
  ).١٩و ١٨(املادتان 

غــري جرميــة اإلثــراء  فيمــا خيــصُّ يف املســتقبلالــيت تنشــأ  الســوابق القضــائية لأن حتلِّــ  •    
 مشروع على حساب الدولة، مـن أجـل ضـمان   األفراد بشكل غري  وإثراء املشروع

  ).٢٠مع مبدأ الشرعية (املادة  اساقهاتِّراد اطِّ
يف القطـاع  الرشـو   عناصـر  تشريعاهتا حبيث تشـمل مجيـع  إمكانية تعديل أن تنظر يف   •    

ــادة   اخلــاص )؛ وجتــرمي األفعــال الــيت  ٢١؛ وجتــرمي االرتشــاء يف القطــاع اخلــاص (امل
  ).٢٢تشمل مجيع عناصر االختالس يف القطاع اخلاص (املادة 

القطاع اخلاص ضمن اجلـرائم األصـلية    إدراج جرائم الفساد يفأن تنظر يف إمكانية   •    
العائدات غري املشروعة، أو االنتقال من هنج عام إىل هنج يشار فيه إىل مجيـع  لغسل 

  ).٢٣(أ) و(ب) من املادة ٢اجلرائم (الفقرتان 
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، خصـيات االعتباريـة  شعلـى حنـو أعـّم علـى مسـؤولية ال      أن تنظر يف إمكانيـة الـنصِّ    •    
 ٤و ١تـان  جـرائم الفسـاد (الفقر   عن املشـاركة يف  وخاصة منها املسؤولية اإلدارية،

  ).٢٦من املادة 
 اإلعـداد م فعـل  توضيح تشريعاهتا لكـي جتـرِّ   ة القوميات تودُّتعدِّددولة بوليفيا امل لعلَّ  •    

  .)٢٧املادة من  ٣الفقرة  (جرمية حمدَّدة  الرتكاب جرمية باعتباره
    

  إنفاذ القانون  
  مبا يلي:القوميات  ةتعدِّددولة بوليفيا امل ق بإنفاذ القانون، يوصى بأن تقومفيما يتعل

لـة يف إســقاط األهليـة بشــأن مجيــع   العقوبــة التبعيــة املتمثِّإضـافة  أن تنظـر يف إمكانيــة    •    
  .٣٠من املادة  ٧جرائم الفساد بالنسبة لألشخاص املنصوص عليهم يف الفقرة 

أن تنظر يف إمكانية وضـع بـرامج إلعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي تنطبـق علـى جـرائم           •    
  ).٣٠املادة من  ١٠قرة الف(الفساد 

األدوات حجــز ومصــادرة  مســألة  إصــالحاهتا التشــريعية املســتقبلية  يف  جدرُِتــأن   •    
 ).٣١املادة من  ٢و ١(الفقرتان  ل إجراميعمارتكاب  "املعدَّة لالستخدام" يف

مـــة يف أن ُتـــدرِج يف إصـــالحاهتا التشـــريعية املســـتقبلية، بشـــأن مجيـــع األفعـــال اجملرَّ  •    
لت هبـا،  دِّممتلكـات أخـرى أو بُـ   األموال الـيت ُحّولـت إىل    مصادرةة، مسألة االتفاقي

املخلوطـة مبمتلكـات   غـري املشـروعة    ملصادرة يف حـدود القيمـة املقـّدرة للعائـدات    او
غـــري  يـــة مـــن العائـــداتاملنـــافع املتأتِّ ومصـــادرة اكُتســـبت مـــن مصـــادر مشـــروعة،

 ٦إىل  ٤ مـن  ات(الفقـر  لالتفاقيـة  وفقـاً مـة  ، فيما يتعلق جبميع األفعال اجملرَّاملشروعة
فيمــا يتعلــق جبرميــة غســل العائــدات قائمــة  هــذه األحكــام أنَّ، ولــو )٣١املــادة مــن 
  .املشروعة غري

اخلاضـعة  للممتلكـات   املصـدر املشـروع   يثبـت بـأن  اجلاين  إلزامإمكانية  يف أن تنظر  •    
  ).٣١من املادة  ٨(الفقرة  للمصادرة

مـيني، مـع   األشخاص احملعملية تغيري أماكن إقامة  تسهيلفيلة بأن تدرس السبل الك  •    
 (أ) ٢ة القوميـات (الفقـرة   تعـدِّد يف دولـة بوليفيـا امل  القائمـة   مراعاة الظروف اخلاصة

 ).٣٢املادة من 



 

V.14-08227 13 
 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.16

تغــيري أمــاكن إقامــة يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بشــأن  أن تنظــر  •    
 ).٣٢املادة من  ٣األشخاص احملميني (الفقرة 

  .)٣٤(املادة  ملعاجلة عواقب أفعال الفسادنطاقا يف اختاذ تدابري أوسع  أن تنظر  •    
صــة يف مكافحــة الفســاد،  إنفــاذ القــانون املتخصِّ أجهــزةقــدرات ومــوارد  زأن تعــزِّ  •    

 ).  ٣٦وضمان استمرارية األنشطة التدريبية (املادة 

 ٣و ٢يف الفقـرتني  املبيَّنـة   علـى املعاملـة   نصُّتـ  يف إبرام اتفاقات أو ترتيبـات  أن تنظر  •    
  ).٣٧املادة من  ٥الفقرة يف القضايا الدولية ( ٣٧من املادة 

أن تنظر يف إمكانية اعتماد هنج منظَّم وواسـع النطـاق للتعـاون مـع القطـاع اخلـاص         •    
  ).٣٩من املادة  ١(الفقرة 

ــا امل لعــلَّ  •     ــة بوليفي ــاتتعــدِّددول ــودُّ ة القومي ــنصُّ اع ت مراعــاة  علــى تمــاد تشــريعات ت
  ).٤١(املادة  يف دولة أخرى نياملزعوم ةاناجل م إدانة حبقِّاحكسبق من أ  ما

ــلَّ  •     ــا امل  لع ــة بوليفي ــدِّددول ــودُّ تع ــات ت ــيت ي   ة القومي ــإخضــاع اجلــرائم ال أحــد ها رتكب
) ٤٢مــن املــادة  (ب)(أ) و ٢هــا (الفقرتــان ضــد أحــد مواطنيهــا أو ُترتكــب مواطني
ة القوميـات تشـريعاهتا   تعـدِّد ح دولـة بوليفيـا امل  تها القضائية. ويوصى بـأن توضِّـ  لوالي

 ٣بشأن الوالية القضائية يف احلاالت اليت ال ُيسمح فيهـا بتسـليم مواطنيهـا (الفقـرة     
اجلـاين املزعـوم    فيهـا  يكـون احلاالت اليت إخضاع  تودُّ بوليفيا ). ولعل٤٢َّمن املادة 
) لواليتـها القضـائية.   ٤٢من املادة  ٤(الفقرة  قوم بتسليمهيف إقليمها وال ت موجوداً

ويوصى بأن تتشاور السلطات املختصة يف البالد مـع نظرياهتـا مـن الـدول األخـرى      
بصدد  خرىاأل طرافاأل دولعندما تكون ال خذه من إجراءاتهبدف تنسيق ما تتَّ
    .)٤٢من املادة  ٥(الفقرة  بشأن السلوك ذاتهالقيام بإجراءات 

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  

 مايــة الشــهودي مســاعدة تقنيــة فيمــا يتعلــق حبة القوميــات اهتمامــاً بتلقِّــتعــدِّدأْبــدت دولــة بوليفيــا امل
طات ، والــربامج التدريبيــة املوجَّهــة للســل ألفضــل املمارســات واخلــرباء والضــحايا، وخاصــةً مــوجز 

، واالتفاقـات  مـن ِقَبـل خـبري    يف عـني املكـان  املسـاعدة  املسؤولة عن برامج محاية الشهود واخلرباء، و
  ).٣٢نموذجية (املادة عقود الوال
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    الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد( اجلنائية جراءاتاإل نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم
موضوع تسـليم املطلـوبني. وقـد كانـت      نائي وقانون اإلجراءات اجلنائيةالدستور والقانون اجلم ينظِّ

  بوليفيا، وقَت إجراء الزيارة املوقعية، بصدد إعداد مشروع قانون بشأن التعاون الدويل.
ى التسليم علـى أسـاس املعاملـة باملثـل. وَتعتـرب      ، لكنها قد توافق علمعاهدةوجود  البالدتشترط  الو

  .  املطلوبنياالتفاقية األساس القانوين لتسليم بوليفيا 
  .املوافقة على التسليم دون توافر ازدواجية التجرمي ال ميكنو
يف مثــل هــذه و .مبوجــب معاهــدة ثنائيــةحمظــوراً  تســليمهميكــن  جيــوز تســليم املــواطنني، مــا مل و

ــَنصُّ احلــاالت، ال ــ مبــدأعلــى  ُي ــ التســليما "إمَّ يف صــدرت  وتنفيــذ األحكــام الــيت  "احملاكمــة اوإمَّ
  .أخرى  دولة

أكثـر   عـامني أو  اجلرائم اليت يعاقَـب عليهـا بـاحلبس ملـدة ال تقـل عـن      واجلرائم اخلاضعة للتسليم هي 
ت وهـو مـا ينطبـق علـى معظـم جـرائم الفسـاد. فـإنْ نصَّـ          ،(أكثر من عامني بالنسبة ملواطين الدولة)

ة تعـدِّد دولـة بوليفيـا امل  ما على عقوبة أقلّ، كانـت الغلبـة ألحكـام تلـك املعاهـدة. وال َتعتـرب        معاهدة
  القوميات جرائم الفساد جرائم سياسية.

، وهو قرار غري قابل حمكمة العدل العلياشأنه إىل قرار باً يعود القضائي إجراًء املطلوبنيتسليم ويبقى 
 طة.تسليم مبسَّ اتة القوميات إجراءتعدِّدا املدولة بوليفيوليس لدى  للطعن.

 .هجوهردون  الطلب شكلبشأن املسائل اخلاصة ب املشاورات قبل رفض التسليم يوجتر

العديـد مـن االتفاقيـات والترتيبـات املتعلقـة بتسـليم       على  قومياتة التعدِّدعت دولة بوليفيا املوقَّوقد 
  .املطلوبني

  باراغواي يتعلق بنقل األشخاص احملكوم عليهم.كما أبرمت اتفاقاً ثنائيا مع 
ق املبــدأ العــام القاضــي ولــيس لــدى الدولــة تشــريعات بشــأن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، لكنــها تطبِّــ 

  بالتعاون على نطاق واسع.
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 )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

 ٤٦٥والقـانون رقـم    نون اإلجراءات اجلنائيةقايف  ترِد األحكام اليت تنظِّم املساعدة القانونية املتبادلة
ذ أن تتَّخـ لبوليفيـا   وميكـن املتعلق جبهاز العالقات اخلارجية واالتفاقات واملعاهدات الدولية السارية. 

لتقدمي مثل هذه املساعدة. وقد أَبرمت مخس معاهـدات ثنائيـة وجمموعـة     من االتفاقية أساساً قانونيا
  طراف بشأن هذا املوضوع.ة األتعدِّدمن االتفاقات امل

  .التجرميازدواجية  يف غيابة القوميات املساعدة تعدِّددولة بوليفيا املوتتبادل 
 الـيت جيـوز مسـاءلة    اجلرائممـا يتعلـق بـ    واسعة مـن اإلجـراءات، مبـا يف ذلـك    ر طائفةً سِّيأن ت هاوميكن

مرّدهـا   صـعوباتٍ  بةأشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطال مثولثري ي قدو .عنها شخص اعتباري
 نقـل حملية بشأن تنظيمية  لوائح أيُّ أيضاًوال توجد  .ة هبذا الشأنحمليلوائح تنظيمية  عدم وجودإىل 
  .إىل بوليفيا أو نقلهم منها يف دولة أخرى معقوبته ونيقضالذين  أو ينتجزاحمل صاشخاأل
يف  ة مـع السـلطات املركزيـة   صـل مباشـر  تتوا يتهـي وزارة اخلارجيـة، الـ   يف الـبالد   السلطة املركزيةو
عـن طريـق املنظمـة الدوليـة     الطلبات ي إرسال أو تلقِّ قد يتمُّ ول األخرى. ويف احلاالت العاجلة،لدا

  ا.شفوي الفاكس أو الربيد اإللكتروين أو طريق، وقد ُتقَبل عن للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)
طلبـات  ال يةسرِّأو  صمبدأ التخصُّبشأن  يعيةتشرة القوميات أحكام تعدِّددولة بوليفيا امل وليس لدى

التواصــل  اســتخدامب ســمحقــد ُيو مباشــرة. االتفاقيــةلكــن ميكــن تطبيــق ؛ وضضــمان عــدم التعــرُّأو 
 ة اإلثبات.اإلدالء بالشهادة، مع مراعاة مبدأ حرّي يسريالفيديو لتب

 .هجوهردون  الطلب شكلبشأن املسائل اخلاصة ب مشاوراتاملساعدة تقدمي  وجترى قبل رفض
    

 ٤٨ املـــواد( اخلاصــة  يالتحـــرِّ أســاليب  املشــتركة؛  التحقيقـــات القــانون؛  إنفـــاذ جمــال  يف التعــاون 
  )٥٠و ٤٩و

غمونـت، والشـبكة   يتتعاون السـلطات مـن خـالل منظمـات وشـبكات مثـل اإلنتربـول، وجمموعـة إ        
إلجراءات املاليـة املتعلقـة   املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات التابعة لفرقة العمـل املعنيـة بـا   

رابطـة  ، واألمريكيـة للتعـاون القضـائي الـدويل    - والشبكة اإليبريية، بغسل األموال يف أمريكا اجلنوبية
ت املاليـة والنيابـة العامـة مـذكِّرات     قيقـا عت وحـدة التح وقَّوقد  .األمريكية- عني العامني اإليبرييةاملدَّ

  أخرى.   ا يف دولمتفاهم مع نظرياهت
ي عــن رِّللتحــ ةمشــترك حتقيــق علــى إمكانيــة إنشــاء هيئــات   قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة    ويــنصُّ
  مة.املنظََّ اجلرمية
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 ب أواسـتخدام أسـلوب التسـليم املراقَـ    بشـأن   تشـريعات ة القوميات تعدِّددولة بوليفيا املوليس لدى 
فيمـا  األساليب قائٌم  من هذه عدداً أنَّولو  فساد،ال يف قضاياي اخلاصة أساليب التحرِّ غري ذلك من

  يتعلق جبرائم هتريب املخدرات.
    

    اجليِّدة واملمارسات التجارب الناجحة  - ٢- ٣  
أن تتَّخذ مـن االتفاقيـة أساسـاً قانونيـا لتسـليم      القوميات ة تعدِّدامللدولة بوليفيا  ميكن  •    

 نإنفـــاذ القـــانوجمـــال  وتبـــادل املســـاعدة القانونيـــة والتعـــاون الـــدويل يف املطلـــوبني
  ).٤٨؛ واملادة ٤٦من املادة  ١؛ والفقرة ٤٤من املادة  ٧إىل  ٥(الفقرات من 

إعـالن إقليمـي   ، وقد دعـت إىل وضـع   جرائم سياسيةجرائم الفساد بوليفيا  عتربال َت  •    
املبــدأ علــى ذلــك  دؤكّــي يـجمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبــ علــى مســتوى 

  ).٤٤املادة من  ٤الفقرة (
ــوبني    جيــوز أ  •     ــى تســليم املطل ــا عل ــق بوليفي ــل   ن تواف ــة باملث ــدأ املعامل ــى أســاس مب  عل

  .)٤٤من املادة  ٧- ٥(الفقرات 
يف قضية واحـدة علـى األقـل مـن قضـايا       اخذت بوليفيا من االتفاقية أساساً قانونياتَّ  •    

  ).٤٦من املادة  ١(الفقرة  املساعدة القانونية املتبادلة
  ).٤٦من املادة  ٩(الفقرة  دون توافر ازدواجية التجرميدة تتبادل بوليفيا املساع  •    
ع بــدور الضــطاليف ســبيل ا املركزيــة الــيت تبــذهلا ســلطات بوليفيــا هــودأســفرت اجل  •    

الــوطين وبالتعــاون مــع الصــعيد  علــىاملســاعدة، قضــايا  اســتباقي يف تنســيق ومتابعــة
  ).٤٦من املادة  ١٣ة (الفقر ، عن نتائج إجيابيةعلى حد سواء يف اخلارج اهتارينظ

    •      ــفوي ــروين وشـ ــد اإللكتـ ــاكس والربيـ ــرب الفـ ــات عـ ــل الطلبـ ــرة ُتقَبـ ــن  ١٤ا (الفقـ مـ
 ).٤٦  املادة

بسـيطة فيمـا يتعلـق    ال جـراءات اإل مـن مـدة  ة القوميـات  تعـدِّد دولـة بوليفيـا امل  قلَّصت   •    
شــهر واحــد إىل  ســنتنيوســنة مــدة تتــراوح بــني   مــنباملســاعدة القانونيــة املتبادلــة  

  ).٤٦املادة من  ٢٤(الفقرة 
 ،املســاعدةطلــب  فــضالــيت حتمــل علــى ر األســباببيــان  البــوليفي ضــي القــانونتقي  •    

  ).٤٦املادة من  ٢٥املطلوبة (الفقرة املساعدة  تعليقعلى  وأيضاً
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ة اتفاقـات بشـأن تسـليم املطلـوبني ونقـل      ة القوميات عدَّتعدِّدأَبرمت دولة بوليفيا امل  •    
  ).٤٦- ٤٤وم عليهم واملساعدة القانونية املتبادلة (املواد األشخاص احملك

مـــن خـــالل منظمـــات وشـــبكات مثـــل اإلنتربـــول، وجمموعـــة تتعـــاون الســـلطات   •    
غمونـت، والشـبكة املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات التابعـة لفرقـة          يإ

والشـبكة  ، اجلنوبيةالعمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال يف أمريكا 
- رابطـة املـّدعني العـامني اإليبرييـة    ، واألمريكيـة للتعـاون القضـائي الـدويل    - اإليبرييـة 
  .)٤٨(املادة  األمريكية

ي عــن رِّتحــة للمشــترك حتقيــق إمكانيــة إنشــاء هيئــاتعلــى  البــوليفيالقــانون  يــنصُّ  •    
 ).٤٩(املادة  مةاجلرمية املنظَّ

      
    التنفيذ اليت تواجه التحّديات  - ٣- ٣  

  ة القوميات مبا يلي:تعدِّديوصى بأن تقوم دولة بوليفيا املالتعاون الدويل،  فيما خيصُّ
م يف إعداد مشـروع قـانون بشـأن التعـاون الـدويل وضـمان       من التقدُّ اًمزيد أن حترز  •    

الـــواردة يف األحكـــام ذات الصـــلة مـــن القواعـــد  مجيـــعالقـــانون ذلـــك  يشـــمل أنْ
  الرابع.  الفصل

) واإلخفـاء (املـادة   ١٥ن (املادة ورتكبها املواطنياليت  جرائم الرشوتضمن اعتبار  أن  •    
اعتبـار   يف وأن تنظـر  )؛٤٤املادة من  ٧و ١لتسليم (الفقرتان خاضعة ل جرائم )٢٤

املطلـوبني؛  تسـليم  ات معاهـد مـن   يف أيٍّلتسـليم  خاضـعة ل جـرائم   ذكورةاجلرائم امل
معاهـدة   أّييف  لتسـليم تفاقية على أهنـا خاضـعة ل  وإدراج مجيع اجلرائم املشمولة باال

  ).٤٤ املادةمن  ٤(الفقرة ُتَربم مستقبالً سليم ت
ــا امل لعــلَّ  •     املطلــوبني دون تــوافر تســليم ب لســماحا تــودُّ ة القوميــاتتعــدِّددولــة بوليفي

علـى  بتلـك اجلـرائم    جـرائم ذات صـلة  بسـبب   أشـخاص  التجرمي وتسـليم ازدواجية 
  ).٤٤املادة من  ٣و ٢الفقرتان أساس االتفاقية (

شـــريعية ة القوميـــات يف إصـــالحاهتا التتعـــدِّددولـــة بوليفيـــا امليوصـــى بـــأنْ ُتـــدرِج   •    
تســليم املــواطنني مبوجــب معاهــدة ثنائيــة، ُيحظَــر فيهــا  ة، يف احلــاالت الــيتيقبلســتامل

ــزاَم ــدأ "إمَّــ مب االلت ــو التســليما ب ــة اإمَّ ــة وتنظــر، "احملاكم ــاذ ا يف إمكاني ــاتلإنف  عقوب
ى منها (الفقرتـان  لدول األطراف الطالبة أو ما تبقَّل احملليقانون ال مبوجب ةضوفرامل

  ).٤٤ادة املمن  ١٣و ١١
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 وتنظـر )، ٤٤املادة من  ٩(الفقرة  طةإجراءات تسليم مبسَّوضع  إمكانيةأن تدرس   •    
  ).٤٤من املادة  ١٤(الفقرة  تسليمال قضايا االستئناف يف حقِّعلى  النصِّ يف

بشــأن القضــايا   مــع الدولــة الطــرف الطالبــة   حيثمــا اقتضــى األمــر،    أن تتشــاور،  •    
  .)٤٤من املادة  ١٧املوضوعية أيضاً قبل رفض طلب التسليم (الفقرة 

، حســب االقتضــاء، بشــأن ة األطــرافمتعــدِّداتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة وأن تــربم   •    
  .)٤٥؛ واملادة ٤٤من املادة  ١٨ونقل األشخاص احملكوم عليهم (الفقرة  التسليم

لتســهيل مثــول األشــخاص طواعيــة يف  ةحمليــ اتإجــراءوضــع  يف إمكانيــة أن تنظــر  •    
ون يقضــ تجــزين أو الــذينالدولــة الطــرف الطالبــة ونقــل واســتقبال األشــخاص احمل  

  ).٤٦املادة من  ١٢إىل  ١٠من و(ح)  ٣ت االفقر(عقوبتهم 
 ى طلباًأن ترسل معلومات دون أن تتلقَّ لقوميات علىة اتعدِّدتشجَّع دولة بوليفيا امل  •    

  ).٤٦من املادة  ٤(الفقرة  مسبقاً
باسـتخدام قنـوات   يوصـى   إرجـاء تنفيـذه،  طلـب أو  ال رفضإذا كان من الضروري   •    

للنظـر يف إمكانيـة تقـدمي     ةلبـ االدولـة الطـرف الط  مـع  تشـاور  القائمة بغيـة ال  التواصل
؛ )٤٦مـن املـادة    ٢٦الفقـرة  (مـن شـروط    اراه ضـروري مبـا تـ   رهناًاملطلوبة  املساعدة

التكـاليف العاديــة  والتشـاور مـع الدولـة الطالبـة قبـل طلـب املـوارد الالزمـة لتحمُّـل          
ــب،  ــذ الطل ــرة       لتنفي ــب (الفق ــتجابة للطل ــتبانة شــروط االس ــن أجــل اس ــن  ٢٨م م

  ).٤٦  املادة
ة األطــراف، حســب تعــدِّدامل ثنائيــة أوال ترتيبــاتال تفاقــات أومــن اال أن تــربم مزيــداً  •    

  .)٤٦من املادة  ٣٠، بشأن املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة االقتضاء
اإلطار القانوين للدولـة يسـمح بنقـل     أنْ يوضِّح قانون البالد أنَّ يف إمكانية أن تنظر  •    

  .)٤٧اجلنائية (املادة  جراءاتاإل
ة القوميات على تعزيـز تعاوهنـا   تعدِّدبوليفيا امل م احملَرز، تشجَّع دولةمع اإلقرار بالتقدُّ  •    

) مـن  ـ(هـ  ١(أ) و ١ (الفقرتـان  تبـادل العـاملني  يف جمال إنفاذ القانون، بوسائل منها 
  ).٤٨املادة 

املَربمـة مـع دول أخـرى يف هـذا الصـدد،       االتفاقـات والترتيبـات  يف تعـديل   أن تنظر  •    
  ).٤٨من املادة  ٢حسب االقتضاء (الفقرة 
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الفسـاد   رائمي جلـ على التصـدِّ  مع دول أخرى التعاونف جهودها من أجل ن تكثِّأ  •    
  .)٤٨من املادة  ٣(الفقرة  اليت ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة

اخلاصــة ي أســاليب التحــرِّب والتســليم املراقَــأســلوب  دامإمكانيــة اســتخ أن تــدرج  •    
ــروينالترصـــد  األخـــرى، مثـــل ــري اإللكتـ ــاياوالعمليـــات السـ ــادال ة يف قضـ يف  ،فسـ

ــان   إصــالحاهتا التشــريعية  ــادة   ٤و ١املســتقبلية (الفقرت ــن امل ــك ٥٠م ــدر )، وذل بق
 هـــذه. ويف ســـياق تســـمح بـــه املبـــادئ األساســـية لنظامهـــا القـــانوين الـــداخلي  مـــا

اإلصالحات، ميكن إيالء االعتبار السـتخدام هـذه األسـاليب علـى الصـعيد الـدويل       
  ).٥٠من املادة  ٣و ٢(الفقرتان 

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  

ي اخلاصـة، مثـل   أسـاليب التحـرِّ  ب ي املسـاعدة التقنيـة فيمـا يتعلـق    أعربت بوليفيـا عـن اهتمامهـا بتلقِّـ    
ــمــن ِق يف عــني املكــان ســاعدةامل قــدميألفضــل املمارســات، وت صملخَّــ يبيــة ربــرامج تدو ل خــبري،َب

ــدويل،األســاليب  هــذه، وتصــميم وإدارة اســتخدام يرِّللســلطات املســؤولة عــن التحــ   والتعــاون ال
  واملشورة القانونية واالتفاقات والعقود النموذجية. ،تنفيذلل خطة عملوصوغ 

 

 


