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    خالصة وافية  - ثانياً  
    نيكاراغوا    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لنيكاراغوا يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

ــة يف   ــاراغوا علـــى االتفاقيـ ــانون األول ١٠وقَّعـــت نيكـ ــدَّقت عليهـــ٢٠٠٣ديســـمرب /كـ ا يف ، وصـ
  .٢٠٠٦فرباير /شباط ١٥، وأودعت صك تصديقها عليها يف ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول  ١٦

ز ا لـذلك الصـك حاملـا يـدخل حيِّـ     قانونيـ  صك الدويل مفعوالً ومتنح املوافقةُ التشريعية على أيِّ
ة النفاذ، شريطة أن ال يتعارض مع الدستور السياسـي لنيكـاراغوا. ومـن مثَّ فلهـذه االتفاقيـة قـو      

  ما عدا يف احلاالت اليت يتناىف فيها ذلك التطبيق مع الدستور. القانون، وميكن تطبيقها مباشرةً
النيابــة العامــة اإلجــراءات  مــا تســتهلُّ وتســتند اإلجــراءات اجلنائيــة إىل النظــام االهتــامي، وعــادةً

ا أو خاصـ  عياًصـفته مـدَّ  ب فاًهم اجلنائيـة ضـحية اجلرميـة، متصـرِّ    أن يقـدِّم الـتُّ   اجلنائية؛ وجيوز أيضاً
جرميـة جتـوز املالحقـة عليهـا. ويف هـذا       ، أو من جانب أي شخص آخر فيما يتعلق بأيِّشاكياً

  بسلطات واسعة لتوجيه الئحة االهتام. ع مكتب النائب العام أيضاًالصدد، يتمتَّ
عي العـام  مبكافحة الفساد هي مكتب املراقب املايل العام، ومكتـب املـدَّ   وأوثق املؤسسات صلةً

يف دائــرة النيابــة العامــة (وحــدة مكافحــة الفســاد ووحــدة اجلرميــة املنظَّمــة)، والشــرطة الوطنيــة   
(مديرية التحقيقات املالية، وتوجد هبا إدارة متخصصة يف التحقيق يف اجلـرائم املرتكبـة يف حـق    

ــا وحــدة متخص       ــة، وتوجــد هب ــام (الشــعبة اجلنائي ــب الع ــب النائ ــة)، ومكت صــة يف اإلدارة العام
ــة       ــة الوطني ــة). وتضــطلع اللجن مكافحــة الفســاد ووحــدة متخصصــة يف مكافحــة اجلــرائم املالي
للتنمية الشاملة لإلدارة العامة السليمة بدور يف وضـع السياسـات الراميـة إىل مكافحـة الفسـاد.      

 ٤١٥ وقد أنشئت اللجنة الوطنية لتنسيق نظام العدالة اجلنائيـة بـني املؤسسـات، وفقـا للمـادتني     
 ةً(قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة يف نيكــاراغوا)، باعتبارهــا منصَّــ  ٤٠٦مــن القــانون رقــم  ٤١٧و

  للتنسيق بني املؤسسات اليت يتألف منها نظام العدالة اجلنائية.
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥وذ (املواد الرشو واملتاجرة بالنف    
مـن القـانون    ٤٤٧من املـادة   ٢والفقرة  ٤٤٦خيضع رشو املوظفني العموميني الوطنيني للمادة 

اجلنائي؛ ويف حني أن جرمية رشو املوظف العمومي اليت يرتكبها موظف عمـومي آخـر تنـدرج    
ها أحـد األفـراد"   أيضا ضمن هذه الفئـة مـن اجلـرائم، ميكـن تفسـري عنـوان "الرشـوة الـيت يرتكبـ         

  من نطاق اجلرمية. باعتباره حيدُّ
  من القانون اجلنائي. ٤٤٧و ٤٤٥وخيضع ارتشاء املوظفني العموميني للمادتني 

وخيضع رشو املوظف العمومي األجـنيب أو املوظـف يف منظمـة دوليـة عموميـة ألحكـام البـديل        
م جترمي ارتشـاء هـؤالء املـوظفني.    من القانون اجلنائي. ومل يت ٤٤٩من املادة  ١الثاين يف الفقرة 

مــن  ٢والفقــرة  ٤٤٦فهــو جرميــة خاصــة فيمــا يتعلــق باملــادة  ٤٤٩ا البــديل األول يف املــادة أمَّــ
  ، ويتناول رشو املسؤولني الوطنيني من جانب الرعايا األجانب.٤٤٧املادة 
. رضـاً وقبـوالً  ع بـالنفوذ  ى جلـرمييت املتـاجرة  مـن القـانون اجلنـائي عناصـر شـتَّ      ٤٥٠د املادة وحتدِّ
شـخص (عـن    شخص للنفوذ على موظف عمومي أو علـى أيِّ  ه مل يتم جترمي ممارسة أيِّأنَّ بيد

طريق الوعد أو العرض أو املنح)، من أجل أن يسيء هذا األخـري اسـتخدام نفـوذه احلقيقـي أو     
رمي املفترض هبدف احلصـول علـى مزيـة غـري مسـتحقة مـن إدارة أو سـلطة مـا، كمـا مل يـتم جتـ           

  ى للفاعل استغالل نفوذه."التماس أو قبول" مزية غري مستحقة لكي يتسنَّ
مــن القــانون اجلنــائي بعــض جوانــب جرميــة الرشــو يف القطــاع    ٢٧٤و ٢٧٣وتتنــاول املادتــان 

إىل الوعد مبزية غـري مسـتحقة أو عرضـها أو     اخلاص، وإن كانت هذه األحكام ال تشري حتديداً
للقطـاع اخلـاص    تابعاً املزية أو قبوهلا من جانب شخص يدير كياناً منحها، أو إىل التماس تلك

  صفة كانت. أو يعمل حلساب ذلك الكيان بأيِّ
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
مـن القـانون اجلنـائي.     ٢٨٣و ٢٨٢و ٢٢٦ا يف املواد إجرامي يعترب غسل عائدات اجلرمية عمالً

عمـل إجرامـي ُيرتكـب داخـل نيكـاراغوا أو خارجهـا معاقَـب         يِّوينطبق هذا التصـنيف علـى أ  
هــذا الشــرط  أعلــى. وعلــى الــرغم مــن أنَّ  ة مخــس ســنوات أو أكثــر كحــدٍّ عليــه بالســجن ملــدَّ

فإنه ينطبق على تعريـف طائفـة واسـعة مـن جـرائم الفسـاد يف نيكـاراغوا. وال ُتسـتثىن          ،تقييدي
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جلــرم األصــلي وغســل عائــدات ذلــك اجلــرم، أو مــن ا احلــاالت الــيت يرتكــب فيهــا اجلــاين كــالًّ
  ى "غسل األموال الذايت".ُيسمَّ  ما

مـن   ٤٧١من القانون اجلنائي، بينما تنظِّم املادة  ٤٧٠وخيضع إخفاء املمتلكات ألحكام املادة 
القانون الظروف املشدِّدة للعقوبة. ويندرج عنصر مواصلة االحتفاظ باملمتلكات ضـمن نطـاق   

   إطار مفهومي "اإلخفاء" و"املساعدة".احلظر املقرَّر يف
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
  من القانون اجلنائي. ٤٥٣و ٤٥٢و ٤٥١خيضع االختالس للمواد 

ــواد      ــة يف امل ــائف جرمي ــاءة اســتغالل الوظ ــرب إس ــن  ٤٣٦و ٤٣٥و ٤٣٤و ٤٣٣و ٤٣٢وتعت م
من القانون بأن يكون قـد حلـق ضـرر حبقـوق      ٤٣٣و ٤٣٢وبات. وتقتضي املادتان قانون العق

  شخص آخر.
  من قانوهنا اجلنائي. ٤٤٨يف املادة  وتعترب نيكاراغوا اإلثراء غري املشروع جرميةً

هـذا السـلوك معاقَـب عليـه      فـإنَّ  ،وبينما ال ُيوجد نص حمدد بشأن االختالس يف القطـاع اخلـاص  
مــن القــانون  ٢٣٨لــة يف التملـك واالحتفــاظ غـري املــربَّرين (املـادة    جلنائيـة املتمثِّ يف إطـار اجلــرائم ا 

  من القانون). ٥٤٨اجلنائي) والسرقة أو االحتيال أو التملك فيما يتعلق باملبالغ الصغرية (املادة 
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
ــواد    ــان  ٤٨١و ٤٨٠و ٤٧٨و ٤٧٧جتــرِّم نيكــاراغوا يف امل ــن ق ــات شــتَّ م ــال ون العقوب ى األفع

تشـمل الوعـد والعـرض هبـدف التحـريض       ٤٧٨املادة  صلة بعرقلة سري العدالة. ويف حني أنَّاملتَّ
حتكم استخدام العنـف والتخويـف للغـرض نفسـه،      ٤٨١املادة  على اإلدالء بشهادة زور، وأنَّ

ــإنَّ ــدخَّ    ف ــيت تت ــة ال ــاوالن الطريق ــادتني ال تتن ــا تلــك ال هــاتني امل ــدابري يف اإلدالء بالشــهادة  ل هب ت
، الـــيت تتنـــاول عرقلـــة اإلدالء ٤٨٠عـــدم مثـــول الشـــاهد أو اخلـــبري). وال حتتـــوي املـــادة   (أْي

ــأيِّ   ــارة "الوعــد ب ــة غــري مســتحقة أو عرضــها أو منحهــا". ومل ُيجــرَّم    بالشــهادة، علــى عب مزي
  واخلرباء).ل يف تقدمي األنواع األخرى من األدلة (على خالف شهادات الشهود التدخُّ

مــن القــانون  ٤٨١واملــادة  ١٨٧إىل  ١٨٤(ب) يف املــواد  ٢٥ن يف املــادة وجيــرَّم الســلوك املبــيَّ
وتنطبـق علـى العنـف أو التخويـف      التهديـدات عمومـاً   ١٨٧إىل  ١٨٤اجلنائي. وتتناول املـواد  

يهـا  املرتكب ضد املوظفني القضائيني وموظفي إنفاذ القـانون. وختتلـف اجلـزاءات املنصـوص عل    
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عني العــاّمني واحملــامني، عــن تلــك املنصــوص عليهــا يف   ، الــيت تنطبــق علــى املــدَّ ٤٨١ يف املــادة
  ، اليت تنطبق على املوظفني القضائيني وموظفي إنفاذ القانون.١٨٧إىل  ١٨٤  املواد

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

ه جيـوز فـرض عقوبـات    االعتباريـة؛ غـري أنَّـ    ر القانون يف نيكاراغوا مسؤولية الشخصياتال يقرِّ
 تصـرَّف ي ْنمَـ  مـن القـانون اجلنـائي). وُيَعـدُّ كـلُّ      ١١٣فرعية على الشخصية االعتباريـة (املـادة   

). ويوجــد مشــروع  ٤٥بصــفته الشخصــية (املــادة    بالنيابــة عــن شخصــية اعتباريــة مســؤوالً    
  على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية. تعديالت ينصُّ

وجيوز حتميل الشخصية االعتبارية مسؤولية ثانوية عـن الضـرر املـدين النـاجم عـن جرميـة فسـاد        
  من القانون اجلنائي). ١٢٥و ١٢١(املادتان 

املتعلقة باالشتراء العمـومي علـى أحكـام     ٧٣٧من القانون رقم  ١٠٩إىل  ١٠٥وحتتوي املواد 
بتعليـق مشـاركة هـذه الشخصـيات      بشأن املسؤولية اإلدارية للشخصـيات االعتباريـة، وتسـمح   

  يف االشتراء العمومي.
   

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
) ٤٥٩و ٧٥و ٧٢و ٤٤و ٤٣و ٤١حيكــم القــانون اجلنــائي يف نيكــاراغوا املشــاركة (املــواد      

)؛ وُيجرَّم اإلعداد للجرميـة يف إطـار مفـاهيم العـرض أو     ٧٤و ٧٣و ٢٨و ٢٧والشروع (املواد 
  )، ولكن ليس بالنسبة إىل جرائم الفساد.٣٢و ٣١ان التحريض (املادت

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

ــاً   ة تصـــل إىل لالتفاقيـــة باحلرمـــان مـــن احلريـــة ملـــدَّ  يعاقَـــب علـــى مجيـــع األفعـــال اجملرَّمـــة وفقـ
فرعية باحلرمان العام مـن األهليـة لـنفس فتـرة     سنوات؛ وباإلضافة إىل ذلك، ُتفرض عقوبة  ١٠

  عقوبة السجن.
 ) وقـانون اإلجـراءات  ١٧٢و ١٥٤و ١٥١و ١٣٩و ١٣٨و ١٣٠ومينح الدستور السياسي (املواد 

) حصـانة لكبـار املـوظفني وأعضـاء اجلمعيـة الوطنيـة       ٣٣٤و ٢٥١و ١٣١و ٥٢اجلنائية (املواد 
لنيابـة العامـة أن تباشـر التحقيقـات مـع وجـود       والقضاة؛ وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه جيـوز لـدائرة ا     

  فترة التقادم تعلَّق خالل فترة احلصانة. عقبة إجرائية، وأنَّ
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ــة القضــائية          ــق باملالحق ــا يتعل ــة فيم ــدأ الســلطة التقديري ــى جــرائم الفســاد مب ــق عل  -وال ينطب
  فالتحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها إلزامي.

بشـأن اإلنفـاذ واملنـافع واملراقبـة القضـائية للعقوبـات        ٧٤٥ن رقـم  مـن القـانو   ٤٤املـادة   وتـنصُّ 
ــة احلــاالت الــيت تنطــوي علــى جــرائم فســاد،       اجلنائيــة علــى أن يبقــى املــدَّعى علــيهم، يف غالبي

  ة اإلجراءات.االحتجاز طوال مدَّ  يف
ا ة احلكــم وثالثــة أرباعهــوجيــوز مــنح اإلفــراج املشــروط واملبكــر بعــد قضــاء مــا بــني ثلثــي مــدَّ  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٤٠٤واملادة  ٧٤٥من القانون رقم  ١٦  (املادة
، بناء على طلب أحد األطـراف، وقـف املوظـف العمـومي "مـن أداء واجباتـه إذا       وجيوز أن يتمَّ

مــن  )ي() ١( ١٦٧هم بارتكابــه قــد ارُتكــب باســتغالل منصــبه" (املــادة كــان الفعــل الــذي ُيــتَّ
نائية)؛ ويف املمارسة العملية، قد ُينقل املوظف إىل جهة أخرى. وال جيـوز  قانون اإلجراءات اجل

ــة، اســتناداً     ــاء ســري اإلجــراءات اجلنائي ــدأ الدســتوري القاضــي   "الفصــل مــن العمــل" أثن إىل املب
  ) من الدستور).١( ٣٤بافتراض الرباءة (املادة 

املوظـف العـام    إذا تقـرَّر أنَّ مـن القـانون اجلنـائي علـى عقوبـة إسـقاط األهليـة         ٥٧املادة  وتنصُّ
  مذنب. وتنطبق هذه العقوبة على معظم جرائم الفساد.

بشأن إنشاء مكتـب املراقـب املـايل العـام ونظـام رصـد        ٦٨١من القانون رقم  ٨٢املادة  وتنصُّ
ــادة    ــة ومواردهــا، وامل ــة ومراجعــة ممتلكــات الدول  ٤٧٦مــن القــانون رقــم   ٤٧اإلدارة العمومي

 ٤٣٨مـن القـانون رقـم     ١٥نية واملسارات الوظيفية يف اإلدارة العامة، واملادة بشأن اخلدمة املد
املسؤولية املدنيـة   العقوبات اإلدارية والتأديبية ال متسُّ بشأن نزاهة املوظفني العموميني، على أنَّ

  أو اجلنائية للموظفني العموميني.
إذا أدىل الشـخص املتـهم بشـهادة     وفيما يتعلق بالتعاون مع نظام العدالة، جيـوز ختفيـف العقوبـة   

مـن   ٣٥طوعية يف جلسة االستماع األوىل أمـام احملكمـة املختصـة أو القاضـي املخـتص (املـادة       
مــن القــانون  ٦٢و ٦١القــانون اجلنــائي)، أو مبوجــب اتفــاق يف اإلجــراءات اجلنائيــة (املادتــان   

قة القضائية مقابـل التعـاون يف   القانون على إمكانية منح احلصانة من املالح اجلنائي). وال ينصُّ
ــة إالَّ   ــة بشــأن اجلرمي ــق أو املالحق ــدأ الســلطة      التحقي ــق مب ــا تطبي يف حــاالت حمــدودة جيــوز فيه

بشـأن   ٧٣٥قم من القانون ر ٤١من القانون اجلنائي واملادة  ٥٥التقديرية للنيابة العامة (املادة 
بشــأن إدارة املمتلكــات املضــبوطة  ة والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا و  منــع اجلرميــة املنظَّمــ 

علـى محايـة جهـات مـن بينـها       ٧٣٥من القانون رقم  ٦٧املادة  واملصادرة واملهجورة). وتنصُّ
األشخاص املعرَّضون جملازفة أو خطر بسـبب اشـتراكهم املباشـر أو غـري املباشـر يف التحقيـق يف       
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هلـا   مع دول أخرى جيوز وفقـاً جرم يشري إليه القانون. وليست لنيكاراغوا اتفاقات أو ترتيبات 
  خفض العقوبة أو منح احلصانة من املالحقة القضائية يف القضايا الدولية.

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

ــة والقــانون رقــم    يــنصُّ ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــة الشــهود واخلــرباء    ٧٣٥ق ــدابري حلماي علــى ت
قائمة حتدِّد بعض اجلرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة     ٧٣٥ن القانون رقم والضحايا. ويتضمَّ

القـانون   باعتبارها من أفعال اجلرمية املنظَّمة، ولكن ليس كل تلك اجلرائم. وعلى الرغم من أنَّ
بتعريــف اجلرميــة  صــل بــه التــدبري أيضــاً يقتضــي فيمــا يبــدو أن يفــي الفعــل الــذي يتَّ  ٧٣٥رقــم 

 فقـد أشـارت السـلطات يف نيكـاراغوا إىل أنَّ     ،تقرار اجملموعة)املنظَّمة (شخصان أو أكثر، واس
  ينطبق يف املمارسة العملية على مجيع اجلرائم الواردة يف القائمة. ٧٣٥القانون رقم 

مـن   ٢٠١و ١٩٥وباملثل، أشارت السلطات يف نيكاراغوا إىل أنه ميكـن، علـى أسـاس املـادتني     
  بري احلماية املتاحة.قانون اإلجراءات اجلنائية، اختاذ مجيع تدا
هلـم احلمايـة. ومل تـربم نيكـاراغوا بعـد أيَّ اتفاقـات أو        ومل يوضع بعد برنامج حلمايـة مـن حتـقُّ   

 ٧٣٥القـانون رقـم    ترتيبات مع دول أخرى بشأن نقل الشهود أو اخلرباء أو الضحايا. ويـنصُّ 
حــل املناســبة مــن  . وختضــع مشــاركة الضــحايا يف املرا علــى محايــة الضــحايا إذا كــانوا شــهوداً  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٢٦٢و ١٩٦و ١٩٥و ١١٠و ٩اإلجراءات اجلنائية للمواد 
. وجيـوز للعـاملني يف القطـاع    ٧٣٥من القـانون رقـم    ٧٣و ٦٧وختضع محاية املبلِّغني للمادتني 

اخلــاص واملــوظفني العمــوميني علــى الســواء الطعــن يف االنتقــام أمــام إحــدى حمــاكم العمــل          
  اإلجراءات التأديبية.  ويف
    

    )٤٠و ٣١ية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّ    
من القانون اجلنائي مصادرة عائدات اجلرمية واألدوات املسـتخدمة أو املعـدَّة    ١١٢حتكم املادة 

  لالستخدام يف ارتكاب جرمية.
إىل  ٢١٥واملـواد   ١٦٧املـادة  مـن   ٢والفقـرة   ١٦٦وخيضع التجميـد بغـرض املصـادرة للمـادة     

  .٧٣٥من القانون رقم  ٣٣من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٢٢٠
على إنشاء وحدة إلدارة املمتلكات املضـبوطة أو املصـادرة أو    ٧٣٥القانون رقم  ويف حني ينصُّ

ا. ريـب نسـبي  القـانون اعُتمـد منـذ وقـت ق     تلك الوحدة مل ُتنشأ بعد بالنظر إىل أنَّ فإنَّ ،املهجورة
  يشري إىل عدد من جرائم الفساد ولكن ليس مجيعها. ٧٣٥القانون رقم  فإنَّ ،وكما ذُكر سابقاً
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من القانون اجلنائي مصادرة عائدات اجلرمية اليت جـرى حتويلـها أو تبديلـها     ١١٢وحتكم املادة 
ل إىل قيمـة  إىل ممتلكات أخرى. وميكن تفسري القانون باعتباره ينطبـق علـى مصـادرة مبلـغ يصـ     
ل عليهـا مـن   املمتلكات املعنيـة عنـدما تكـون تلـك املمتلكـات قـد اختلطـت مبمتلكـات متحصَّـ         
ــافع األخــرى املتأتِّ    ــرادات أو املن ــة مــن هــذه  مصــادر مشــروعة، وعلــى مصــادرة أو ضــبط اإلي ي

  العائدات اإلجرامية.
  عاء.على عاتق سلطة االدِّ ويقع عبء اإلثبات دائماً

مــن القـانون اجلنــائي علـى عـدم مســاس املصـادرة حبقــوق األطـراف الثالثــة       ١١٢املـادة   وتـنصُّ 
  ة اليت حصلت على املمتلكات قيد النظر بطريقة مشروعة.احلسنة النيَّ

عي العام أو مدير عام الشـرطة الوطنيـة   على طلب املدَّ ية املصرفية بناًءوجيوز للقاضي رفع السرِّ
ــادة  ــانون اإلجــراءات اجلنائيــ   ٢١١(امل ــن ق ــادة م ــم    ٣٤ة وامل ــانون رق ــن الق ) ووحــدة ٧٣٥م

  بشأن إنشاء وحدة التحليل املايل). ٧٩٣من القانون رقم  ١٨التحليل املايل (املادة 
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
 ١٣١سـنوات (املـادة    ١٠سـنوات و  ٣تتراوح فترة التقادم بالنسـبة ملعظـم جـرائم الفسـاد بـني      

من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى تعليـق فتـرة التقـادم        ٧٣املادة  جلنائي). وتنصُّمن القانون ا
 ا للمثـول للمحاكمـة. ووفقـاً   هم من العدالة أو إذا أعلنت احملكمة أنـه غـري الئـق عقليـ    إذا فرَّ املتَّ

رم جـ  من القانون اجلنائي، ال توجد فترة تقادم أليِّ ١٦وللمادة  ١٣١للجزء األخري من املادة 
  بالصكوك الدولية اليت صدَّق البلد عليها. جتوز حماكمة مرتكبيه يف نيكاراغوا عمالً

 دة، عمـالً بـار ألغـراض اإلثبـات أو كظـروف مشـد     وجيوز أن تؤخذ اإلدانات السـابقة يف االعت 
  مببدأ احلرية يف توفري أدلة اإلثبات.

   
   )٤٢الوالية القضائية (املادة     

مـن االتفاقيـة،    ٤٢القضائية على معظم الظروف املشار إليهـا يف املـادة    رت نيكاراغوا واليتهاقرَّ
  يف إقليمها وال تقوم نيكاراغوا بتسليمه. ولكن ليس عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً

رت الواليــة القضــائية علـى جــرائم الفســاد املرتكبــة يف حـق أحــد رعاياهــا فيمــا يتعلــق   كمـا قــرَّ 
  من القانون اجلنائي). ١٥وظفي نيكاراغوا (املادة باجلرائم املرتكبة يف حق م
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ــادة      ــنظِّم امل ــا نيكــاراغوا، ت ــق برعاي ــا يتعل ــة أو     ١٩وفيم ــزام "احملاكم ــات الت ــانون العقوب ــن ق م
مـن القـانون اجلنـائي، يتنـاول الواليـة       ١٤مـه املـادة   مبدأ اجلنسية، الـذي تنظِّ  التسليم". كما أنَّ

  يها فيه.القضائية، مبوجب الشروط املنصوص عل
ولنيكاراغوا تشريعات ومعاهدات وقنوات اتصال يف سياق التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة،     

صـلة باإلثبـات والتحقيقـات املشـتركة. وباالسـتفادة      فيما يتعلق بتبـادل املعلومـات املتَّ   وذلك مثالً
هتــا مــن أجــل ة يف نيكــاراغوا أن تتشــاور مــع نظريامــن هــذه القنــوات، ميكــن للســلطات املختصَّــ 

  تنسيق إجراءاهتا، إال أنه مل ُتقدَّم أمثلة عملية على مثل تلك احلاالت فيما يتعلق بالفساد.
   

   )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
مــن القـانون رقــم   ١٠١و ١٠٠علــى إبطـال العقــود (املادتـان    وضـعت نيكـاراغوا لــوائح تـنصُّ   

)؛ ولكــن ال يوجــد  ٧٣٧مــن القــانون رقــم   ١١٦و ١١٥و ١١٣و ١١٢و ٧١واملــواد  ٦٨١
  صريح على سحب حق االمتياز. نصٌّ

وتوجـــد لـــدى نيكـــاراغوا لـــوائح حتكـــم التعـــويض عـــن الضـــرر يف القضـــايا اجلنائيـــة واملدنيـــة 
واإلداريـــة. وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه جيـــوز لألفـــراد أو الدولـــة اســـتهالل اإلجـــراءات املدنيـــة   

ل املسؤولية املدنيـة (اإلشـعارات   من قانون اإلجراءات اجلنائية)، بينما تشكِّ ٨٧إىل  ٨١ (املواد
مـن   ٨٧إىل  ٨٤باملخالفات يف استخدام األموال العامة، على النحو املنصـوص عليـه يف املـواد    

قانون إنشاء مكتب املراقب املايل العام) واملسؤولية اإلدارية (الغرامات، علـى النحـو املنصـوص    
من القانون نفسه) أداتني جيوز للدولة استخدامهما ملعاجلـة األضـرار    ٨٣و ٧٧ادتني عليه يف امل

  كبَّد نتيجة جلرائم الفساد.َتاليت ُت
   

   )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
توجــد لــدى كــل مــن الشــرطة الوطنيــة ومكتــب النائــب العــام ودائــرة النيابــة العامــة وحــدات    

ــدِّ     متخصِّ ــد قُ ــة؛ وق ــة يف حــق اإلدارة العمومي ــق يف اجلــرائم املرتكب مت إحصــاءات صــة للتحقي
  مفصَّلة عن التدريب.

ى التعـاون  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـ      ١٤٠واملادة  ٧٣٥من القانون رقم  ٤٢املادة  وتنصُّ
بني السلطات الوطنية. وقد وقَّع مكتب النائـب العـام والشـرطة الوطنيـة ودائـرة النيابـة العامـة علـى         

يـة مـن جـرائم    املوجـودات املتأتِّ  اتفاقات بشأن التعاون يف التحقيق واملالحقة واالسترداد فيما خيـصُّ 
  مشتركة بني املؤسسات. ر إنشاء قاعدة بياناتالفساد واجلرائم ذات الصلة هبا. كما َتقرَّ
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مــن قــانون   ٢١١وخيضــع التعــاون بــني هيئــات إنفــاذ القــانون والشــركات اخلاصــة للمــادة         
ــادة   ــة وامل ــة  ٧٣٥مــن القــانون رقــم   ٣٤اإلجــراءات اجلنائي ــادل املعلومــات املالي ، املتعلقــتني بتب

ــك، ُنظِّ  وبواجــب شــركات ومؤسســات حمــدَّ   ــى ذل ــاون. وعــالوة عل ــديات  دة أن تتع مــت منت
 ٢٢٢القطاع اخلـاص. وحتكـم املادتـان     مركزية للمناقشة مع اجملتمع املدين، شارك فيها أيضاًال
من قانون اإلجراءات اجلنائية صالحيات وواجبات اإلبالغ عـن اجلـرائم، وقـد أنشـئت      ٢٢٣و

  ي الشكاوى.مكاتب وخطوط هاتفية لتلقِّ
   

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
  :يِّدة العامةاملمارسات اجل

مت نيكاراغوا اسـتراتيجيتها ملكافحـة الفسـاد، يف السـياق التـارخيي لإلصـالحات       صمَّ  •  
الواسعة النطاق اليت أجرهتا على نظامهـا القـانوين واملؤسسـي، بـاالقتران مـع سياسـات       

  .أخرى بشأن التنمية البشرية تستهدف مواطنيها مباشرةً
يـــة وتـــدريب مجيـــع القطاعـــات يف جمـــال     وقـــد لقيـــت سياســـات الرقابـــة االجتماع     •  

  األخالقيات العامة استجابة إجيابية.
وشــدَّدت نيكــاراغوا علــى أمهيــة الرقابــة الــيت يقــوم هبــا املواطنــون عــن طريــق املراجعــة    •  

االجتماعية لألداء وعن طريق احلـق يف احلصـول علـى املعلومـات، وكـذلك املشـاركة       
ــة يف احلكــم. وعــزَّز هــذا النظــام     ــدى عامــة النــاس، كمــا يتبــيَّ      اجملتمعي ن مــن الثقــة ل
  رات احلكومات احمللية.االستقصاءات احمللية الدورية عن تصوُّ

  :دة يف جمال التجرمي وإنفاذ القانوناملمارسات اجليِّ
بشــأن اإلضــرار  ســقاًمتَّ ملالحقــة الفســاد، يتبــع هنجــاً  دقيقــاً أرســت نيكــاراغوا نظامــاً   •  

تصـميمه حبيـث يضـطلع فيـه      املشـروعة والتعـويض، متَّ   بالدولة وحيازة املمتلكات غـري 
  ).٣٥و ٣١مكتب النائب العام ومكتب املراقب املايل العام بدور قيادي (املادتان 

وتوجــد لــدى كــل مــن الشــرطة الوطنيــة ومكتــب النائــب العــام ودائــرة النيابــة العامــة     •  
مية. وتضـطلع تلـك   صة للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العمووحدات متخصِّ

دَّ النيابـة العامـة الئحـة    عِـ ى إذا مل ُتفحتَّـ  ،املؤسسات بـدور رئيسـي. فعلـى سـبيل املثـال     
  ).٣٦اهتام، ميكن أن يقوم مكتب النائب العام بذلك (املادة 
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ويتعاون مكتب املراقب املايل العام ومكتب النائب العام ودائـرة النيابـة العامـة بطريقـة       •  
ت هياكــل مشــتركة بــني املؤسســات لتيســري تبــادل املعلومــات بــني منسَّــقة. وقــد أنشــئ

  ).٣٨املؤسسات وضمان وجود نظام متوازن بينها (املادة 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
    التحديات العامة    

د إلعـداد إحصـاءات مصـنَّفة، ُتشـجَّع     مع اإلقرار باجلهود الرامية إىل إنشاء نظام موحَّـ   •  
  على االستمرار يف هذه اجلهود.نيكاراغوا 

 
   التجرمي    

  :التجرمي، يوصى بأن تقوم نيكاراغوا مبا يلي فيما خيصُّ
ــادة    •   ــائي علــى احلــاالت الــيت يعــرِض فيهــا     ٤٤٦ضــمان أن ُتطبَّــق امل مــن القــانون اجلن

ــه.        ــى موظــف عمــومي آخــر أو يقــدمها إلي ــة غــري مســتحقة عل موظــف عمــومي مزي
ــر اجلهــا  ويف ــزم   ،ز القضــائي القــانون علــى هــذا النحــو مســتقبالً  حــال مل يفسِّ فقــد يل

  (أ))؛ ١٥توضيح عنوان هذا اجلرم من خالل إصالح تشريعي (املادة 
مـن القـانون اجلنـائي مـن      ٤٤٩النظر يف إمكانية توضيح صيغة البديل األول من املادة   •  

، وإجيـاد  ٤٤٧من املـادة   ٢والفقرة  ٤٤٦أجل إيضاح العالقة بني ذلك احلكم واملادة 
  ))؛١( ١٦(أ) واملادة  ١٥توافق بني العناصر والعقوبات يف اجلرمني كليهما (املادة 

النظـــر يف أن تضـــيف إىل تشـــريعاهتا االرتشـــاء الـــذي يرتكبـــه املوظفـــون العموميـــون     •  
  )؛١٦من املادة  ٢األجانب وموظفو املنظمات الدولية العمومية (الفقرة 

  و(ب)؛  (أ) ١٨ن يف املادة د املبيَّيعاهتا اجلنائية السيناريو احملدَّالنظر يف أن تضيف إىل تشر  •  
فـق  تقييم إمكانية تعديل تشريعاهتا باالستعاضة عن عنصـر الضـرر بعنصـر املزيـة، مبـا يتَّ       •  

  )؛١٩مع روح االتفاقية (املادة 
ــد        •   النظــر يف تعــديل تشــريعاهتا لتشــمل الرشــوة يف القطــاع اخلــاص علــى وجــه التحدي

  )؛٢١  ادة(امل
ل يف تقــدمي األدلــة، وكــذلك اســتخدام الوعــد  تعــديل تشــريعاهتا حبيــث تشــمل التــدخُّ   •  

باملزيــة غــري املســتحقة أو عرضــها أو منحهــا مــن أجــل التــدخل يف اإلدالء بالشــهادة،    
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ــادة       ــدات (املـ ــق بالتهديـ ــا يتعلـ ــريعاهتا فيمـ ــيح تشـ ــة   ٢٥وتوضـ ــيم إمكانيـ (أ))؛ وتقيـ
ــة ــادة  موازنـ ــواد  ٤٨١ العقوبـــات بـــني املـ ــائي   ١٨٧إىل  ١٨٤واملـ ــانون اجلنـ مـــن القـ
  (ب))؛  ٢٥  (املادة

مـــن  ٣ميكـــن أن جتعـــل نيكـــاراغوا اإلعـــداد جلرميـــة الفســـاد جرميـــة جنائيـــة (الفقـــرة     •  
  ).٢٧  املادة

 
   إنفاذ القانون    

  :فيما يتعلق بإنفاذ القانون، يوصى بأن تقوم نيكاراغوا مبا يلي
ــة إلد    •   ــدابري إلرســاء آلي لالســتخدام يف املمارســة   ارة املمتلكــات تكــون صــاحلةً اختــاذ ت

علــى مجيــع جــرائم الفســاد الــيت يرتكبــها فــرد أو مجاعــة منظَّمــة          العمليــة ومنطبقــةً 
  )؛٣١من املادة  ٣  (الفقرة

ضمان أن ُيطبَّق القانون بطريقة تشمل املصادرة مبا يصل إىل القيمة املقـدَّرة للعائـدات     •  
ل عليهـا  تكون تلك العائدات قد اختلطت مبمتلكات متحصَّـ املختلطة للجرمية، حيثما 

يـة  من مصادر مشـروعة، وتشـمل مصـادرة وضـبط اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتِّ       
فقـد يلـزم    ،من عائدات تلك اجلرائم. وإذا مل تفسِّر اهليئة القضائية القـانون هبـذا املعـىن   

  )؛٣١من املادة  ٦و ٥إيضاح ذلك من خالل إجراء إصالح تشريعي (الفقرتان 
ميكن أن تنظر نيكاراغوا يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يثبت املصـدر املشـروع للعائـدات      •  

  )؛٣١من املادة  ٨املزعومة للجرمية أو املمتلكات األخرى القابلة للمصادرة (الفقرة 
 وفقـاً  األفعـال اجملرَّمـة   ٧٣٥وضع برامج حلماية الشهود؛ وتضمني قائمة القـانون رقـم     •  

لالتفاقيــة الــيت مل ُتــدرج بعــد يف تلــك القائمــة؛ وضــمان أن ُتنفَّــذ مجيــع تــدابري احلمايــة 
  )؛٣٢يف مجاعة منظَّمة) (املادة  (ليس عضواً حىت إذا كان مرتكب اجلرمية فرداً

النظر فيما إذا كان من املناسب إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن نقـل          •  
ني باحلماية. ولدى النظر يف هذه اإلمكانية، من املهم أن تأخـذ تلـك   األشخاص املشمول

  )؛٣٢  من املادة ٣االتفاقات أو الترتيبات يف االعتبار مجيع جرائم الفساد (الفقرة 
صــل حبمايــة املــبلِّغني، تقيــيم مــا إذا كانــت التشــريعات  مــع التســليم بوجــود أحكــام تتَّ  •  

دة، ومواصــلة وضــع السياســات ذات ســاد املعقَّــالراهنــة تفــي باملتطلبــات يف قضــايا الف
  )؛٣٣الصلة هبذا األمر حسب االقتضاء (املادة 
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مـن   ٣و ٢النظر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات تـنصُّ علـى املعاملـة املبيَّنـة يف الفقـرتني           •  
  )؛٣٧من املادة  ٥يف القضايا الدولية (الفقرة  ٣٧املادة 

اهتــا ألغــراض تبــادل املعلومــات بــني املؤسســات      مواصــلة إنشــاء وتعزيــز قاعــدة بيان     •  
  )؛٣٨  (املادة

مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل تشــجيع مواطنيهــا علــى اإلبــالغ عــن أفعــال الفســاد            •  
  )؛٣٩من املادة  ٢  (الفقرة

رت واليتــها القضــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة يف حــق   نيكــاراغوا قــرَّ مــع التســليم بــأنَّ   •  
واليتها القضائية على أي جرمية فسـاد ُترتكـب يف حـق     أيضاًر موظفيها، ميكن أن تقرِّ

  )؛٤٢(أ) من املادة  ٢أحد مواطنيها من غري املوظفني (الفقرة 
تقرير واليتها القضائية على جرائم الفساد عندما ال تسلِّم اجلـاين املزعـوم حملـض كونـه       •  

  )؛٤٢من املادة  ٣أحد رعاياها (الفقرة 
اغوا واليتها القضائية علـى جـرائم الفسـاد عنـدما ال تسـلِّم اجلـاين       ر نيكارميكن أن تقرِّ  •  

  )؛٤٢من املادة  ٤املزعوم (الفقرة 
ة أن تســتخدم قنــوات التعــاون الــدويل اخلاصــة هبــا   يف حــني ميكــن للســلطات املختصَّــ   •  

خــذه مــن إجــراءات، ففــي حــال مارســت   للتشــاور مــع نظرياهتــا هبــدف تنســيق مــا تتَّ  
الــدول األطــراف األخــرى تقــوم بتحقيــق أو  القضــائية وعلمــت أنَّنيكــاراغوا واليتــها 

مالحقة أو إجراءات قضائية بشـأن السـلوك ذاتـه، ضـمان أن ُيسـتخدم ذلـك التحقيـق        
ــدد        ــذا الصـ ــة يف هـ ــة العمليـ ــائية يف املمارسـ ــراءات القضـ ــة أو اإلجـ ــك املالحقـ أو تلـ

  ).٤٢من املادة  ٥  (الفقرة
    

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

   )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم املتهمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     
ــة القضــائية       ــانون تنظــيم اهليئ ــة وق ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــائي وق ــيِّن الدســتور والقــانون اجلن يب

نيكـاراغوا لتسـليم املتـهمني وجـود معاهـدة، بـل ميكـن أن        شروط تسليم املتهمني. وال تشترط 
 ١٨ تسلِّم على أساس مبدأ املعاملة باملثل، شريطة استيفاء املتطلبـات املنصـوص عليهـا يف املـادة    
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خـذ مـن االتفاقيـة أساسـاً     (القانون اجلنائي). كما ميكن لنيكاراغوا أن تتَّ ٦٤١من القانون رقم 
ا لتسليم املتهمني.قانوني  
ة جلرائم اليت جيوز التسليم بشأهنا هي تلك اليت يعاِقب عليها القانون يف نيكاراغوا بالسجن ملـدَّ وا

 مــن القــانون اجلنــائي). ويعاقَــب علــى معظــم األفعــال اجملرَّمــة وفقــاً ١٨عــن ســنة (املــادة  ال تقــلُّ
ل التطبيـق املباشـر   ة تزيد على السـنة. ومـن خـال   ية ملدَّلالتفاقية (وليس مجيعها) باحلرمان من احلرِّ

جرميــة فســاد ينبغــي أن ُتعتــرب مدرجــة ضــمن اجلــرائم الــيت تســتوجب تســليم    أيَّ فــإنَّ ،لالتفاقيــة
  معاهدة لتسليم املتهمني، بيد أنه ال توجد سوابق قانونية يف هذا الصدد. مرتكبيها يف أيِّ

خاص إىل نيكـاراغوا أو  الشعبة اجلنائية يف احملكمة العليا بالبـّت يف طلبـات تسـليم األشـ     وختتصُّ
منها؛ وسـبيل االنتصـاف الوحيـد املتـاح فيمـا يتعلـق بتسـليم املتـهمني هـو تقـدمي طلـب إلعـادة             

  النظر يف احلكم.
  وال جتوز املوافقة على التسليم يف غياب ازدواجية التجرمي.

  جلنائي.من القانون ا ١٩وال جيوز تسليم الرعايا؛ ويرد مبدأ "التسليم أو احملاكمة" يف املادة 
  ولدى نيكاراغوا إجراء غري رمسي للتسليم يف احلاالت العاجلة.

  وال توجد أحكام تشريعية بشأن تسليم املتهمني فيما يتعلق باجلرائم ذات الصلة.
ولـــدى نيكـــاراغوا آليـــة لتعـــديل األحكـــام الصـــادرة يف دولـــة أخـــرى لضـــمان أن ال تتجـــاوز 

  ه الدستور.العقوبات املفروضة احلد األقصى الذي يسمح ب
وأكدت السلطات يف نيكاراغوا وجود ممارسة التشاور مع الدولـة الطـرف الطالبـة قبـل رفـض      

  طلب التسليم.
  وقد أبرمت نيكاراغوا ترتيبات واتفاقات ثنائية خمتلفة بشأن تسليم املتهمني.

  ثنائيتني. دة األطراف ومعاهدتنيوفيما يتعلق بنقل احملكوم عليهم، أبرمت نيكاراغوا معاهدة متعدِّ
ف نيكــاراغوا لــوائح بشــأن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة. وبينمــا ميكنــها أن وال توجــد حتــت تصــرُّ

نقــل  ر بــأنَّ، يوجــد بعــض القلــق يف هــذا الصــدد بســبب التصــوُّ مباشــراً ق االتفاقيــة تطبيقــاًتطبِّــ
اإلجراءات من دون وجود تشريع خـاص بـذلك ميكـن أن ُيبِعـد الشـخص املنقـول عـن الواليـة         

مبحاكمتــه أو ينتــهك احلــق الســيادي لنيكــاراغوا يف ممارســة  القضــائية للقاضــي املخــتص قانونــاً
  اإلجراءات اجلنائية.
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   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
بصــفة عامــة، يوجــد األســاس القــانوين للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف االتفاقــات الدوليــة الــيت 

دة ها. وتنظِّم نيكاراغوا املساعدة القانونية املتبادلة يف املعاهدات املتعـدِّ نيكاراغوا دولة طرف في
مـن قـانون اإلجـراءات     ١٣٨األطراف األربع واملعاهدة الثنائية اليت هي طرف فيها، ويف املادة 

. ولدى السـلطة املركزيـة دليـل باملهـام.     ٧٣٥اجلنائية، ويف الفصل الثاين عشر من القانون رقم 
  م املساعدة على أساس املعاملة باملثل.كاراغوا أن تقدِّوميكن لني

عـة مـن التـدابري،    وميكن أن تقدِّم نيكاراغوا املساعدة القانونية املتبادلـة مـن خـالل جمموعـة متنوِّ    
  وكذلك فيما يتعلق باجلرائم اليت جيوز حتميل املسؤولية عنها لشخصية اعتبارية.

علومات إىل البلدان األخـرى مـن دون طلـب مسـبق،     وال توجد أحكام تشريعية بشأن إحالة امل
نيكاراغوا ميكن أن تعاجل هـذه املسـائل عـن طريـق      ية. غري أنَّكما ال توجد أحكام بشأن السرِّ

  التطبيق املباشر لالتفاقية.
مـن االتفاقيـة علـى طلبـات املسـاعدة القانونيـة        ٢٩إىل  ٩نيكـاراغوا الفقـرات   ق وميكن أن تطبِّ

نيكـاراغوا مبعاهـدة لتبـادل املسـاعدة القانونيـة مربمـة مـع         كـون مرتبطـةً  املتبادلة، شريطة أن ال ت
عـن معاهـدة إذا كـان مـن شـأن ذلـك تيسـري         الدولة الطالبة، أو ميكن أن تطبق االتفاقية عوضـاً 
  إىل االتفاقية. التعاون. وقد استجابت نيكاراغوا لطلبني استناداً
ب اختــاذ تــدابري قســرية يف ملتبادلــة الــيت ال تتطلَّــوميكــن أن تقــدِّم نيكــاراغوا املســاعدة القانونيــة ا

  غياب ازدواجية التجرمي، شريطة أن يكون هناك اتفاق دويل يسمح بذلك.
والسلطة املركزية للمساعدة القانونية املتبادلة هي مكتب النائب العام يف مجهوريـة نيكـاراغوا.   

يت توجـد فيهـا معاهـدة تسـمح     واالتصال املباشـر بـني السـلطات املركزيـة ممكـن يف احلـاالت الـ       
بذلك، وهو مياَرس بتواتر. ويف احلاالت العاجلة، جيوز إرسال الطلبـات أو تلقِّيهـا عـرب املنظمـة     

  الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) أو عن طريق الربيد اإللكتروين أو شفويا.
بادلـة علـى الـرغم مـن أهنـا      التشريعات احمللية على بعض جوانب املساعدة القانونية املت وال تنصُّ

منصــوص عليهــا يف املعاهــدات الدوليــة، ومــن هــذه اجلوانــب نقــل احملتجــزين ألغــراض اإلدالء   
ية، بالشهادة، واسـتخدام التـداول بالفيـديو لـإلدالء بالشـهادة، ومبـدأ التخصُّـص، ومبـدأ السـرِّ         

مي أســباب لــرفض اجلرميــة تتعلــق مبســائل ماليــة، وااللتــزام بتقــد ورفــض الطلــب علــى أســاس أنَّ
  الطلبات؛ وتوفري املرور اآلمن؛ غري أهنا ميكن أن تطبِّق االتفاقية مباشرة.

  وتتشاور نيكاراغوا مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض أي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة.
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 ٤٨د التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة (املوا    
   )٥٠و ٤٩و

ف سلطات إنفاذ القـانون قنـوات اتصـال مـع نظرياهتـا، حـىت وإن مل تكـن قـد         توجد حتت تصرُّ
رات تفـــاهم يف هـــذا الشـــأن. وتتعـــاون الســـلطات عـــن طريـــق اتفاقـــات أو مـــذكِّ أبرمـــت أيَّ

منظمات وشـبكات مثـل اإلنتربـول، ورابطـة قـوات الشـرطة األمريكيـة (أمرييبـول)، والشـبكة          
األمريكيـة للمسـاعدة القانونيـة، وجمموعـة إيغمونـت لوحـدات االسـتخبارات املاليـة،         -األيبريية

يـ   واملنظمة الدولية للمؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات، ومنظمـة أمريكـا الالتينيـة والكـاريب        
للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات. وميكن أن تستخدم نيكـاراغوا االتفاقيـة كأسـاس قـانوين     

  اشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون.للتعاون املب
أهنا ميكـن   وفيما يتعلق بالتحقيقات املشتركة، ال توجد لدى نيكاراغوا اتفاقات ذات صلة؛ إالَّ

  أن تشارك يف التحقيقات املشتركة على أساس كل حالة على حدة.
ق بـاجلرائم املشـار   ية فيمـا يتعلـ  وميكن أن تستخدم نيكاراغوا التسليم املراقَـب والعمليـات السـرِّ   

ت علـى املكاملـات اهلاتفيـة يف قضـايا غسـل األمـوال.       . وجيوز التنصُّـ ٧٣٥إليها يف القانون رقم 
دة األطـراف بشـأن اسـتعمال تلـك األسـاليب؛      اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـة أو متعـدِّ   ومل ُتَربم أيُّ

  غري أنه ميكن استخدام االتفاقية كأساس قانوين هلذا االستعمال.
    

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
بالتعـــاون الـــدويل، وأنشـــأت هياكـــل مؤسســـية   نشـــطاً أظهـــرت نيكـــاراغوا اهتمامـــاً  •  

مت نيكــاراغوا املســاعدة القانونيــة ألغــراض ذلــك التعــاون. وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدَّ 
  ).٤٦من املادة  ١إىل االتفاقية (الفقرة  املتبادلة استناداً

ي مشروع الطلب بصـورة غـري رمسيـة مـن أجـل      من املمارسات الشائعة تلقِّ أنَّيالَحظ   •  
ــاق أيِّ   ــة وإرف ــرة    تصــحيح األخطــاء احملتمل ــة (الفق مــن  ١٦معلومــات إضــافية مطلوب

  ).٤٦  املادة
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   يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
  :فيما يتعلق بالتعاون الدويل، ُيوَصى بأن تقوم نيكاراغوا مبا يلي

فيما يتعلق باجلرائم اليت هلا صـلة جبـرائم    ق نيكاراغوا تسليم املتهمني أيضاًكن أن تطبِّمي  •  
ــاة بســبب مــدَّ     ة الســجن املعاقــب هبــا عليهــا   الفســاد ولكــن ال جيــوز فيهــا تســليم اجلن

  )؛٤٤من املادة  ٣  (الفقرة
كـل جرميـة    فيما يتعلق باملعاهدات الثنائية القائمـة الـيت نيكـاراغوا طـرف فيهـا، اعتبـار        •  

 عليهـا صـراحةً   جيوز تسليم مرتكبيها، وإن مل يكـن منصوصـاً   من جرائم الفساد جرميةً
بوصــفها جــرائم تســتوجب تســليم مرتكبيهــا يف تلــك املعاهــدات. وفيمــا يتعلــق بــأي    
معاهدات قد تربمها نيكاراغوا يف املستقبل، إدراج مجيع جرائم الفساد فيها كأسـباب  

  )؛٤٤من املادة  ٤لتسليم املتهمني (الفقرة 
مـع االتفاقيـة، إيضـاح القـانون مبـا يفيـد        يف احلاالت اليت ال يكون فيها الطلب متوافقـاً   •  

بإتاحــة جلســة اســتماع أو فرصــة أخــرى للدولــة الطالبــة كــي تعــرض آراءهــا وتقــدِّم    
  )؛٤٤من املادة  ١٧املعلومات ذات الصلة (الفقرة 

لتعــاون الــدويل يف املســائل املتعلقــة بالفســاد   ُتشــجَّع نيكــاراغوا علــى مواصــلة تعزيــز ا    •  
  )؛٤٦من املادة  ١(الفقرة 

ــة تطبيقــاً     •   ــق االتفاقي يف املســائل الــيت ال حتكمهــا   مباشــراً ُتشــجَّع نيكــاراغوا علــى تطبي
ى، يف مجلـة أمـور، تفـادي رفـض املسـاعدة حملـض كـون اجلرميـة         تشريعاهتا، لكي يتسـنَّ 

)، وضـمان تقـدمي أسـباب    ٤٦مـن املـادة    ٢٢(الفقـرة   مبسـائل ماليـة   املعنية تتعلق أيضـاً 
  )؛٤٦من املادة  ٢٣رفض لتقدمي املساعدة (الفقرة  أليِّ

ُتشــجَّع نيكــاراغوا علــى إتاحــة جمــال للنظــر يف نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، بغيــة ضــمان    •  
  )؛٤٧إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية هبدف تركيز املالحقة (املادة 

ت علـى  ية والتنصُّـ ة انطبـاق عمليـات التسـليم املراقَـب والعمليـات السـرِّ      النظر يف كفالـ   •  
ــة منظَّمــة           ــرد أو مجاع ــيت يرتكبــها ف ــاد ال ــرائم الفس ــى مجيــع ج ــة عل ــات اهلاتفي املكامل

  ).٥٠من املادة  ١  (الفقرة
 


