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  خالصة وافية  - ثانياً  
 
  املكسيك  

 
سي للمكسيك يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ: مقدِّمة  - ١  

  املتحدة ملكافحة الفساد
 
تفاقية على اال قتمث صدَّ .٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٩ عت املكسيك على االتفاقية يفوقَّ

  .٢٠٠٤ه يولي/متوز ٢٠ يف تصديقها عليها وأودعت صكَّ
  .من الدستور) ١٣٣ (املادة ةقانون وميكن تطبيقها مباشرمبرتلة الوتعترب االتفاقية 

إلجراءات اجلنائية جيمع بني عناصر لبنظام  اً تقاليد القانون املدين، مصحوبويتبع النظام القانوين
إىل بدء االنتقال إىل  ٢٠٠٨ ى اإلصالح الدستوري يف عاموأدَّ .النظامني االهتامي والتحقيقي

  .اإلجراءات اجلنائية االهتاميةنظام 
 مة وفقاًاألفعال اجملرَّ وختضع. والية ومقاطعة احتادية ٣١ واملكسيك دولة احتادية تتألف من

انني اجلنائية يف مبوجب القانون اجلنائي االحتادي والقو لرقابة تنظيمية لالتفاقية (جرائم الفساد)
ويشري . القضايا االحتاديةجمموع من  يف املائة ١٠ سوى قضايا الفساد وال تبلغ نسبة. الواليات

مل تكن الفريق االستعراضي يف وقت زيارة و. إىل القانون االحتادي مرجعيا هذا االستعراض
  .يتعلق بالفساد دراسة مقارنة للقوانني اجلنائية للواليات فيما مت أيَّاملكسيك قد قدَّ

) اًمكرر ٢١٣و ٢١٢ ويشتمل القانون اجلنائي االحتادي على تعريف املوظف العمومي (املادتان
  .من القانون اجلنائي ١٠ أغراض البابفيما خيص 

مل السلطات الرئيسية يف مكافحة الفساد وزارة اخلدمة العامة، ومكتب النائب العام وتش
مان العام من خالل وحدة االستخبارات املالية، وجهاز إدارة للجمهورية، ووزارة املالية واالئت

ف فيها، واللجنة الوطنية للمصارف الشؤون الضريبية، وجهاز إدارة املمتلكات والتصّر
  )١(.واألوراق املالية

                                                         
الحات التشريعية ويف وقت الحق، أُجري عدد من اإلص. هذا التقرير احلالة يف وقت الزيارة املوقعية يشمل  )١(  

 ٢٧ ويف. التشريعات املتعلقة بالرشوة وغسل عائدات اجلرمية (غسل األموال) ومنها ملة أمورذات الصلة جب

العديد من خمتلف أحكام  بشأن تعديل وإضافة وإلغاء اجلريدة الرمسية مرسوم يف شر، ُن٢٠١٥ مايو/أيار
املوظفني مسؤوليات عن على أحكام  ينصوالدستور السياسي يف املكسيك بشأن مكافحة الفساد، 

 ُتكلَّف مبهام منعينص على إنشاء وكالة مسؤولة عن مكافحة الفساد، كما مكافحة الفساد، العموميني و
  . اجلرائم اإلدارية والتحقيق فيها واملعاقبة عليها
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  التجرمي وإنفاذ القانون :الفصل الثالث  -٢  
 

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  ١- ٢  
 

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ ة بالنفوذ (املوادالرشو واملتاجر
 

. ) من القانون اجلنائي االحتادياً(ثاني ٢٢٢ للمادة الوطنيني خيضع رشو املوظفني العموميني
ألشخاص آخرين أو كيانات أخرى، سواء اليت ُتمنح ال تشمل هذه املادة صراحة املزايا لكن و

قد ُعرضت من املزية  أن تكونملادة ا وتشترط. مبزايا اًوعد أم كانتأكانت مزايا غري مادية 
  .دون طلب مسبق

لكنها ) من القانون اجلنائي االحتادي؛ وأوالً( ٢٢٢ وخيضع ارتشاء املوظفني العموميني للمادة
  .املزايا غري املادية كذلكتشمل  ال

 احلدود عرب الذي جيري من القانون اجلنائي االحتادي على الرشو اًمكرر ٢٢٢ وتشتمل املادة
؛ "التجارية الدولية إعداد أو تصريف معامالت األعمال" علىإالَّ ال تنطبق  ولكنها، ةنيالوط
  .املزايا غري املادية هي أيضاًال تشمل لكنها و

  .ةالوطنياحلدود عرب الذي جيري وال ُيجرَّم االرتشاء 
ال تأخذ يف  من القانون اجلنائي االحتادي على جرمية املتاجرة بالنفوذ، ولكنها ٢٢١ وتنص املادة

  من االتفاقية. ١٨ جلرمية املبينة يف املادةاألطراف هلذه ااحلسبان البنية الثالثية 
من قانون مؤسسات  ١١٤ من القانون اجلنائي االحتادي واملادة ٣٨٧و ٣٨٦ وتشمل املادتان

  .االئتمان بعض جوانب االرتشاء يف القطاع اخلاص
    

    )٢٤و ٢٣ غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان
م ُتنظّ  اللكن و. من القانون اجلنائي االحتادي اًمكرر ٤٠٠ جرِّم املكسيك غسل األموال يف املادةُت

  .تلك املمتلكات هي عائدات اجلرميةأنَّ املادة صراحة حيازة املمتلكات واستخدامها مع العلم ب
كسيكية جرائم رتكب داخل أو خارج الوالية القضائية املاليت ُت كلها جرائم الفساد دَُّعوُت

أي  ،"غسل األموال الذايت" م القانون أيضاًموال جرمية قائمة بذاهتا؛ وُيجرِّوغسل األ. أصلية
 تلك اجلرميةغسل العائدات املتأتِّية من ُجرم و ةاألصلي اجلرميةاحلاالت اليت يرتكب فيها اجلاين 

  .على حدٍّ سواء
  .لقانون اجلنائي االحتاديمن ا ٤٠٠ املادة لألحكام الناظمة يفاإلخفاء  وخيضع
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد
إىل  املادة ؛ وتشريمن القانون اجلنائي االحتادي ٢٢٣ املادة خيضع االختالس لألحكام الناظمة يف

  .يئة المركزيةهللدولة أو التابعة ل متلكاتامل
ال تنص هذه املادة لكن و. من قانون العقوبات إساءة استغالل الوظائف ٢٢٠ وُتجرِّم املادة

تشري إىل الصكوك القانونية ، بل فعلالعمومي عن القيام باملوظف  أحكام بشأن امتناععلى 
  .هممل األطراف الثالثة ذات الصلة باملتَّعلى املزايا االقتصادية وتش حتديداًفقط، وتقتصر 

هلذه املادة حتدث  اًووفق ؛ادي اإلثراء غري املشروعالقانون اجلنائي االحتمن  ٢٢٤ م املادةوجترِّ
ن وويك ،"عموميةوظيفة الفرد أو منصبه أو انتدابه إىل وظيفة  حبكم" الزيادة يف املوجودات

 املسجَّلة املمتلكات منشأموجوداته أو  مشروعية الزيادة احلاصلة يفغري قادر على إثبات " الفرد
وُتجرِّم هذه املادة يف الفقرة الثانية منها  ."ف فيها وكأنه مالكهامتلكات اليت يتصّربامسه أو امل

  .االمسيسلوك الرئيس 
وإساءة من القانون اجلنائي االحتادي)،  ٣٨٠ على جرائم السرقة (املادة اتالتشريع نصُّتو

وك املعروف باسم ا السلجزئي وتشمل)، ٣٨٨ واالختالس (املادة )٣٨٢ األمانة (املادة استغالل
  .اختالس يف القطاع اخلاص

    
    )٢٥ إعاقة سري العدالة (املادة

من  ٢٤٧من املادة  الثالثةالفقرة و ٢٢٥من املادة  الثانية عشرةالفقرة و ٢١٩ادة ُتجرِّم امل
 نة يف املادةبالتصرفات املبّي نة ذات الصلةاملعيَّالقانون اجلنائي االحتادي بعض أشكال السلوك 

على استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب  ٢١٩ وال تنص املادة. من االتفاقية )(أ ٢٥
وقد تشتمل جرمية  .العمومينيعلى املوظفني إالَّ تنطبق ال للتحريض على اإلدالء بشهادة زور، و

لألحكام الناظمة فيما خيص رشوة شاهد أو خبري  وختضع. التهديد العامة على بعض احلاالت
  .ل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلةفيما يتعلق بالتدّخ الة الزور، شهاد
من القانون  ١٨١و ١٨٠ يف املادتني فُيجرَّم (ب) من االتفاقية ٢٥ السلوك املبيَّن يف املادة اأمَّ

  .االحتادي اجلنائي
    

    )٢٦ مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة
، على الرغم من وجود للشخصيات االعتباريةجلنائية املسؤولية اتنص على ال توجد أحكام 

املكسيك  ولكن .من القانون اجلنائي االحتادي) ١١ قاعدة عامة بشأن املسؤولية اجلنائية (املادة
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) من القانون اجلنائي االحتادي) واملسؤولية ) و(خامساً(رابعاً ٣٢ املسؤولية املدنية (املادةأقرَّت 
من القانون االحتادي ملكافحة الفساد يف  ٢٧و ٨و ٢و ١ (املواد ريةللشخصيات االعتبا اإلدارية

  .االشتراء العمومي)
  

    )٢٧ املشاركة والشروع (املادة
من القانون اجلنائي االحتادي) والشروع  اًمكرر ٦٤و ١٣ املكسيك املشاركة (املادتان جرَّمت
) (أوالً ١٣تكاب جرمية (املادة من القانون اجلنائي االحتادي) واإلعداد الر ٦٣و ١٢ (املادتان

  .من القانون اجلنائي االحتادي)
    

    )٢٨ ة والغرض كأركان للفعل اإلجرامي (املادةالعلم والنيَّ
من قانون  ٢٠٦ واملادة، ١٦٨ تتناول املكسيك هذه املسألة على أساس الفقرة الثالثة من املادة

  .اإلجراءات اجلنائية االحتادي
    

    )٣٧و ٣٠ واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتاناملالحقة واملقاضاة 
  .ينص القانون اجلنائي االحتادي على جزاءات جيوز تعديلها حسب خطورة اجلرمية

، مبا يف ذلك النواب العمومينيوأنشأت املكسيك حصانة مطلقة لطائفة عريضة من املوظفني 
من  ٦١و ١٣ سلطات يف الدولة (املادتان تولونيالشيوخ وكبار املسؤولني الذين أعضاء جملس و

  .من الدستور) ١١١ الدستور)، وجيوز رفع احلصانة بأغلبية األصوات يف جملس النواب (املادة
واإلجراءات اجلنائية إلزامية؛ ومع ذلك، يعترف الدستور ببعض الصالحيات القانونية التقديرية 

  .ظيمية بشأن هذه املسألةاملتصلة هبا، على الرغم من عدم وجود الئحة تن
اإلفراج مسألة من قانون اإلجراءات اجلنائية  ٤١٨و ٤١١و اًمكرر ٣٩٩و ٣٩٩ م املوادوتنظِّ

  .التعويض عن الضرر ضمان يقتضي أوالًبق هذا على اجلرائم اخلطرية، بل وال ينط. قبل احملاكمة
راج املشروط ولكن دون النص اإلفمسألة من القانون اجلنائي االحتادي  ٨٥و ٨٤ املادتانم وتنظِّ

هذا ينطبق  عموميون الوفيما يتعلق باجلرائم اليت يرتكبها موظفون . على املعايري املتعلقة بتنفيذه
  .د يف جرائم غسل األموالالتعويض عن الضرر قد مت، ولكنه ُيستبَع يكون ماعندإالَّ  النص
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 ))اً(خامس ٢١ (املادة العموميني وينص القانون االحتادي بشأن املسؤوليات اإلدارية للموظفني
 عزهلمهمني عن العمل عند االقتضاء إلجراء التحقيقات؛ أما املتَّ العمومينيعلى وقف املوظفني 

  .القانون توجد أحكام ناظمة بشأنه يفأو نقلهم إىل وظائف أخرى فال 
نائي االحتادي ) ينص عليها القانون اجل٢٤من املادة  ١٣فقرة وإسقاط األهلية عقوبة فرعية (ال

  .ولكنها غري منصوص عليها فيما يتعلق بشغل منصب يف شركة عامة. يف معظم جرائم الفساد
  .من الدستور) ١٠٩ وتنفصل اإلجراءات اجلنائية عن اإلجراءات التأديبية (املادة
 ولكن ،الصادر بشأهنم العقوبة حكم ويستفيد املتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون من ختفيض

وجيوز اعتبارهم . منحهم احلصانة (القانون االحتادي ملكافحة الفساد يف االشتراء العمومي)دون 
  .ومستفيدين من احلماية ذات الصلة اًشهود

    
    )٣٣و ٣٢ محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان

تعلق من قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي والقانون االحتادي امل ٢ محاية الشهود تنظمها املادة
مة وينطبق هذا القانون على اجلرمية املنظَّ. يف اإلجراءات اجلنائية املشمولنيحبماية األشخاص 

وينص . ينطبق على العديد من جرائم الفساد وإن مل يكن عليها كلها من مثّواجلرائم اخلطرية، وهو 
  .نامج احلماية االحتاديالقانون على مجيع تدابري احلماية املذكورة يف االتفاقية، وهو بذلك أساس لرب

  ا.تغيري أماكن إقامة الشهود دولي أيَّ اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن ربم املكسيك بعُدومل ُت
  .م دور الضحايا يف اإلجراءات اجلنائيةلضحايا ينص على التدابري احلمائية وينظِّلولدى املكسيك قانون 

بعض االستثناءات، مثل قانون  وجود معولكن غني، املبلِّبشأن محاية  املكسيك تشريعاً نَُّسومل َت
 يتصل فيماوال توجد تدابري محائية . نظام الوطين لألمن العامالاإلجراءات اجلنائية االحتادي وقانون 

  .، صدر مشروع مرسوم بشأن هذه املسألةاالستعراضية ويف وقت الزيارة. بالتوظيف
    

    )٤٠و ٣١ ملصرفية (املادتانالسرية ا ؛التجميد واحلجز واملصادرة
من القانون اجلنائي  ٢٤ ينص التشريع املكسيكي على املصادرة بوصفها عقوبة جنائية (املادة

ذات طابع وهي االحتادي)، وعلى إهناء امللكية (القانون االحتادي بشأن إسقاط حقوق امللكية)، 
املرتكبة ضد الصحة، واالختطاف يف حاالت اجلرمية املنظمة واجلرائم إالَّ  ُتطبَّقمدين، وال 

وتنطبق املصادرة  )٢(.) من الدستور)(ثانياً ٢٢ (املادةجار باألشخاص وسرقة السيارات واالتِّ
                                                         

  .على اإلثراء غري املشروع أيضاً أحكام املصادرةنطبق ت، ٢٠١٥ منذ اإلصالحات يف عام  )٢(  
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اجلرمية، ولكن ليس على تلك املخصصة  ارتكاب يف فعالً على املنتجات واألدوات املستخدمة
  .الستخدامها يف اجلرمية

من قانون اإلجراءات اجلنائية  ١٨١ للمادة اًوجيوز أن تضمن السلطات املمتلكات وفق
  .من القانون االحتادي بشأن إسقاط حقوق امللكية ١٣و ١٢ االحتادي، واملادتني

فيها إدارة املمتلكات املضمونة واملصادرة واملمتلكات  فّرويتوىل جهاز إدارة املمتلكات والتص
  .حقوق امللكية فيها لطائلة إهناءضة املعّر

وال تشمل عائدات اجلرمية اليت جرى حتويلها أو  .املستهدف منها الغرض رة علىوتعتمد املصاد
تبديلها إىل ممتلكات أخرى، وال قيمة املمتلكات املعنية عندما تكون تلك املمتلكات قد 

ية ، وال اإليرادات أو املنافع األخرى املتأّتروعةاختلطت مبمتلكات متحصَّل عليها من مصادر مش
  .مية يف قضايا ضمان املمتلكات أو مصادرهتا أو إسقاط حقوق امللكية فيهامن عائدات اجلر

يف ويف حني ال تشكل السرية املصرفية عقبة يف طريق احلجز أو املصادرة، قد تنشأ مشاكل 
م الكيانات املالية وثائق معتمدة مع ومع ذلك، جيوز أن تقدِّ. الوثائق املصرفية األصليةحجز 

  .ة الطالع اخلرباء عليها يف مكاتبهاإتاحة الوثائق األصلي
  .عبء اإلثبات يف جمال املصادرة املسار املتَّبع يف وال تعكس املكسيك

 الم- ١٨٢ وجيوز ضمان املمتلكات حىت إذا كانت حبوزة األطراف الثالثة احلسنة النية (املادة
ائي االحتادي محاية من القانون اجلن ٤٠ وتكفل املادة .من قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي)

  .األطراف الثالثة فيما يتعلق باملصادرة
وجيوز أن تطلب السلطات القضائية معلومات مصرفية مباشرة، وجيوز أن تفعل السلطات 

  .األخرى ذلك من خالل اللجنة الوطنية للمصارف واألوراق املالية
    

    )٤١و ٢٩ التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان
وملعظم . من القانون اجلنائي االحتادي على فترات التقادم احملددة ١١٥ إىل ١٠٠ تنص املواد

جرائم الفساد فترة تقادم تبلغ ثالث سنوات، يف حني تصل الفترة يف البعض اآلخر إىل سبع أو 
خارج األراضي املكسيكية  يناملوجود خبصوص األشخاصوتتضاعف الفترات . مثاين سنوات

  .ي االحتادي)من القانون اجلنائ ١٠١ (املادة
من القانون  ٢٠ يف املادة لألحكام الناظمة على الصعيد الدويل وختضع معاودة اإلجراءم

  .اجلنائي االحتادي



 

8V.15-05958 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.25

    )٤٢ الوالية القضائية (املادة
نة، ويف ظروف معيَّ. اجلرائم اليت ُترتكب على أراضيها علىاملكسيك واليتها القضائية  تأقرَّ
رتكب على قانون اجلنائي االحتادي الوالية القضائية على اجلرائم اليت ُتمن ال ٤ مبوجب املادة ُتقَرُّ

اجلرائم اليت يرتكبها أحد مواطين املكسيك أو على كذلك منت السفن أو الطائرات الوطنية، و
شخص عدمي اجلنسية  اجلرائم اليت يرتكبهاع املكسيك لواليتها القضائية خِضومل ُت. ُترتكب ضده

  .املعتاد يف إقليمها وال اجلرائم املرتكبة ضد الدولةيوجد مكان إقامته 
 مربمة التزاماًمعاهدة  من القانون اجلنائي االحتادي الوالية القضائية مىت تتضمن أيُّ ٢ املادة وتقرُّ

)؛ وال تنص على الوالية القضائية يف القضايا اليت ٤٢ املادةمن  ٣ الفقرةبالتسليم أو احملاكمة (
  .)٤٢من املادة  ٤الفقرة يك عن تسليم الشخص (تنع فيها املكسمت
    

    )٣٥و ٣٤ عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان
لدى املكسيك تشريع ينص على أن تكون الصكوك والعقود واالتفاقات املربمة مبا خيالف 

واخلدمات  من قانون املشتريات واإلجيارات ١٥ القانون باطلة والغية (على سبيل املثال املادة
  .يف القطاع العام)

من القانون  ٣٠و ٢٩ وتشمل العقوبة النقدية الغرامة والتعويض عن الضرر (املادتان
  .اجلنائي االحتادي)

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

 موظفونيت يرتكبها لدى مكتب النائب العام للجمهورية وحدة متخصصة للتحقيق يف اجلرائم ال
  .واملرتكبة ضد إقامة العدل عموميون

، مبا يف ذلك اللجنة الوزارية للشفافية اهليئاتولدى املكسيك آليات لتبادل املعلومات بني 
الوطنية  للجنةالسلطات التابع  الوطين اخلاص مبتطلباتومكافحة الفساد ونظام املساعدة 

  .للمصارف واألوراق املالية
ع وُيشجَّ. طات مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك من خالل محالت التوعيةوتتعاون السل

من خالل نشرات إعالمية، وملصقات، والربيد  وذلك املواطنون على اإلبالغ عن أفعال الفساد
  .عن خطوط االتصال املباشرة والصفحات على شبكة اإلنترنت اإللكتروين، فضالً
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    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  ٢- ٢  
    نقاط عامة

مستقلة لتجميع اإلحصاءات اجلنائية على الصعيد  اًظماملكسيك ُن لدى أنَّ يف حني  •
 يتوىل مجع كلنظام األمن الوطين العام  فإنَّالوطين ويف كل والية على حدة، 

  .املعلومات املتعلقة باجلرمية
  

    التجرمي وإنفاذ القانون
للشخصيات يف املسائل اجلنائية  ُبذلت جهود للنص على عقوبات رادعة  •

  )؛٢٦ (املادة للموجودات والتصفية عن العمل ، مثل الوقفاالعتبارية
سة ف فيها بوصفه هيئة متخصصة مكّرتأسس جهاز إدارة املمتلكات والتصّر  •

  ))؛٣( ٣١ أو احملجوز عليها أو املصادرة (املادة اخلاضعة للحظرإلدارة املمتلكات 
د بشأن الضحايا ملعاجلة املسائل ذات األمهية القصوى للضحايا دَّاعُتمد قانون حم  •

  ))؛٥( ٣٢ (املادة
رامية إىل تدريب موظفي السلطات املتخصصة،  اًبذلت املكسيك جهود  •

سيما من خالل التدريب املستمر عرب دورات تقوم على حلقات العمل   وال
  )؛٣٦ (املادة

 من أجل معاجلةالسلطات  طلباتاخلاص مبت تأسس نظام املساعدة الوطين  •
  .)٤٠و ٣٨ املعلومات املصرفية بكفاءة ويف الوقت املناسب (املادتانمتطلبات 

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  ٣- ٢  

    نقاط عامة
  :ُيوصى بقيام املكسيك مبا يلي

إجراء دراسة مقارنة للقوانني االحتادية وقوانني الواليات بشأن القضايا املنصوص   •
فتح عليها يف الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، وحيثما توجد اختالفات، 

لحوار بني احلكومة االحتادية والواليات من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية لجمال 
  على مجيع مستويات الدولة؛
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 العموميحتليل ما إذا كان من املفيد مواءمة خمتلف التعاريف ملفهوم املوظف     •
 اعام اًرد، على أن ُيطبق التعريف تطبيقريف يستند إىل دور الفتعصيغة ووضع 

  .على مجيع التشريعات اجلنائية ملكافحة الفساد
  

    التجرمي وإنفاذ القانون
  :ُيوصى بقيام املكسيك مبا يلي

وحذف  آخرين،الرشو ألشخاص اليت ُتمنح بزايا املتعديل تشريعاهتا لتشمل     •
  )؛١٥ قرة (أ) من املادة(الف" دون طلب مسبق" عبارة

(الفقرة  (ofrecer) "العرضمفهوم "مبوجب  (promesa) "الوعد" التأكد من جترمي  •
املصطلحات املستخدمة لإلشارة إىل األطراف الثالثة أنَّ من )؛ و١٥ (أ) من املادة

املستفيدة من االرتشاء والرشو عرب الوطين واالختالس، أو تلك اليت ميكن 
شو، تطبق حبيث تشمل الشخص أو الكيان االعتباري (الفقرتان إدراجها يف الر

 تعبريأنَّ )؛ و١٧املادة و ١٦ من املادة ١والفقرة  ١٥ (أ) و(ب) من املادة
جيوز تفسريه على أنه يشمل املزايا غري املادية (الفقرتان (أ)  (dádiva) "رشوة"

سِّر احملاكم ويف حال مل تف. )١٦ من املادة ١والفقرة  ١٥ و(ب) من املادة
توضيح القانون من خالل  تقتضي الضرورةالقانون على هذا النحو مستقبالً، فقد 

  ؛إصالح تشريعي
يتعلق   تعديل التشريعات املتعلقة بالرشو عرب الوطين لتشمل مزايا غري مستحقة يف ما   •

  )؛١٦ من املادة ١من املعامالت التجارية الدولية (الفقرة  أيٍّ بتصريف
  )؛١٦ من املادة ٢يف إمكانية جترمي االرتشاء عرب الوطين (الفقرة النظر    •
  )؛١٧ إدراج مجيع فئات املمتلكات اخلاصة يف جرمية االختالس (املادة   •
  ؛١٨ من القانون اجلنائي االحتادي واملادة ٢٢١ النظر يف إمكانية املواءمة بني املادة   •
فية يف جرمية إساءة استغالل الوظائف النظر يف إمكانية حذف قائمة األفعال التعس   •

الضرر،  وكذلك اشتراط التعويض عنوالقائمة الشاملة لألطراف الثالثة املستفيدة، 
  )؛١٩ (املادة الفعلمتناع عن االأو  حاالت الفعلمع توسيع نطاق اجلرمية لتشمل 

 اشتراطلغاء النظر يف إمكانية تعديل تشريعاهتا املتعلقة باإلثراء غري املشروع بغية إ  •
اجلرمية  االمسييستخدم الرئيس  وجود صلة بوظيفة الفرد املعين، وضمان أالَّ
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ويف حال مل تفسِّر احملاكم . ب اجلرمية الكاملة وهي جرمية غسل األمواللتجّن
القانون على هذا النحو مستقبالً، فقد حيتاج األمر إىل توضيح القانون من خالل 

  )؛٢٠ إصالح تشريعي (املادة
  )؛٢١ النظر يف إمكانية جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة  •
النظر يف إمكانية تعديل القانون ليشمل مجيع العناصر املتعلقة باالختالس يف   •

  )؛٢٢ القطاع اخلاص (املادة
صراحة حيازة املمتلكات واستخدامها، مع العلم  تشملتعديل تشريعاهتا حبيث   •

  )؛٢٣ من املادة ‘١‘(ب)  ١تلك املمتلكات هي عائدات اجلرمية (الفقرة أنَّ ب
ا، مع توضيح عناصر غري املشمولة حاليالتعديل تشريعاهتا حبيث تشمل مجيع   •

  )؛٢٥ (الفقرة (أ) من املادة (prueba) "اإلثباتية األدلة" مصطلح
لألشخاص النظر يف إمكانية اعتماد تشريع بشأن املسؤولية اجلنائية   •

 "مة من هذه الكياناتاملقدَّ[...]  باملوارد" االعتباريني الذي يلغي عناصر
(con los medios que … las … entidades le proporcionen) اختاذ التدابري و؛

الالزمة لتكون السلطات على علم بإمكانية املالحقة القضائية لألشخاص 
إىل سيع نطاق التدابري اإلدارية االعتباريني على أساس القانون القائم؛ وتو

الضرر الذي  إىل ما يشملاملشتريات العامة، وكذلك املسؤولية املدنية  يشمل  ما
مجيع أنَّ شركاء وال مديرين إداريني؛ والتأكد من  واموظفون ليسب فيه يتسبَّ

الرصد  إقرارالة ومتناسبة ورادعة، مع اإلجراءات املتخذة ترتبط جبزاءات فّع
  )؛٢٦ هلا (املادةاإلحصائي 

حتليل ما إذا كانت فترة التقادم البالغة ثالث سنوات طويلة مبا فيه الكفاية؛   •
 اًوتقييم االحتياج إىل مضاعفة فترات التقادم عندما يكون الشخص املعين موجود

  .)٢٩ خارج األراضي املكسيكية (املادة
  

  إنفاذ القانون
 

  :ى بقيام املكسيك مبا يليُيوَص
م ما إذا كان معيار احلصانة املطلقة وفئات املسؤولني املستفيدين منها من تقيي  •

 شأنه التأثري على فعالية التحقيق واملالحقة واملقاضاة يف جرائم الفساد، ويف هذه
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احلالة ينبغي االستعاضة عن احلصانة الوظيفية؛ وتنظيم تعليق فترة التقادم بشأن 
من  ٢ولني الذين يتمتعون باحلصانة (الفقرة املدة الكاملة للخدمة يف حالة املسؤ

  )؛٣٠ املادة
صالحيات قانونية تقديرية من أجل حتقيق الفعالية القصوى أيِّ كفالة ممارسة   •

  )؛٣٠ من املادة ٣لتدابري إنفاذ القانون، إذا تقرر تنظيم هذه املعايري (الفقرة 
 من املادة ٥ملشروط (الفقرة النظر يف اإلفراج ا بشأن اتوضع معايري الختاذ القرار  •

  )؛٣٠
النظر يف إمكانية وضع إجراءات لعزل املوظفني العموميني املتهمني بالفساد أو   •

  )؛٣٠ من املادة ٦نقلهم إىل وظائف أخرى (الفقرة 
املناصب على مجيع  لتويلهلية األالنظر يف إمكانية تطبيق عقوبة احلرمان من   •

تويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا لهلية األقضايا الفساد، واحلرمان من 
  )؛٣٠ من املادة ٧للدولة (الفقرة 

 من املادة ١يف جرائم الفساد (الفقرة  الستعماهلاة تنظيم مصادرة األدوات املعدَّ  •
  )؛٣١

تنظيم ضمان ومصادرة عائدات اجلرمية اليت ُحوِّلت إىل ممتلكات أخرى أو ُبدِّلت   •
ا، واإليرادات أو املنافع األخرى املتأتِّية من هذه العائدات هبا، جزئيا أو كلي

اإلجرامية أو املمتلكات اليت ُحوِّلت إليها أو ُبدلت هبا، ومصادرة قيمة عائدات 
اجلرمية حيثما تكون تلك العائدات قد اختلطت مبمتلكات متحصَّل عليها من 

  )؛٣١ من املادة ٦و ٤مصادر مشروعة (الفقرتان 
توضيح تشريعاهتا املتعلقة باحلجز على السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية   •

  )؛٣١ املادةمن  ٧الفقرة (
النظر يف إمكانية اشتراط أن يثبت اجلاين املصدر املشروع للممتلكات املعرَّضة   •

  )؛٣١ من املادة ٨للمصادرة (الفقرة 
ية الشهود على مجيع الشهود واخلرباء التأكد من تطبيق التشريعات وبرنامج محا  •

ع باحلماية، وعلى مجيع جرائم الفساد بني للشخص املتمتِّواألشخاص املقرَّ
  )؛٣٢ من املادة ٢و ١(الفقرتان 
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ري أماكن إقامة حبث إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغي  •
  .)٣٢ املادة من ٣الفقرة ( الشهود

انية توسيع نطاق تطبيق قانون الضحايا ليشمل مجيع جرائم الفساد النظر يف إمك  •
  )؛٣٢ من املادة ٤لفقرة ا(

غني إىل غني وتدابري رامية إىل إعادة املبلِّالنظر يف إمكانية اختاذ تدابري حلماية املبلِّ  •
لصلة والتأكد من أنه واسع امناصبهم يف العمل؛ واعتماد مشروع املرسوم ذي 

  )؛٣٣ دةالنطاق (املا
ألشخاص الذين يتعاونون مع على االنظر يف إمكانية السماح بتخفيف العقوبة   •

، وإمكانية منحهم احلصانة عموماًسلطات إنفاذ القانون يف قضايا الفساد 
على  ذلككفالة تطبيق  ؛القضائية؛ ويف سياق اإلصالحات اخلاصة حبماية الشهود

القانون؛ وحبث إمكانية إبرام األشخاص الذين يتعاونون مع سلطات إنفاذ 
  )؛٣٧ (املادة ٣٧ من املادة ٥للفقرة  اتفاقات أو ترتيبات وفقاً

  )؛٣٩ من املادة ١تعزيز تدابري التعاون بني هيئات التحقيق والقطاع اخلاص (الفقرة   •
مواصلة جهودها الرامية إىل تعجيل إجراءات طلبات احلصول على املعلومات   •

  )؛٤٠ املالية (املادة
رتكب على منت سفينة أو طائرة وطنية إقامة واليتها القضائية على اجلرائم اليت ُت  •

  )؛٤٢ (ب) من املادة ١تقع يف أراض أجنبية أو يف جماهلا اجلوي (الفقرة 
عندما يرتكب اجلرم شخص عدمي  ،املكسيك واليتها القضائية ز أن تقرَّجيو  •

م ئم املرتكبة ضد الدولة وحينما ال ُتسلِّعلى أراضيها، على اجلرا ُمقيماجلنسية 
  )؛٤٢ من املادة ٤(ب) و(د) و ٢املكسيك اجلاين املزعوم (الفقرات 

التأكد من استخدام قنوات االتصال اخلاصة هبا لتنسيق اإلجراءات عندما متارس   •
  .)٤٢ من املادة ٥ة دول واليتها القضائية (الفقرة عّد

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

 
ملخص للممارسات اجليدة واملساعدة يف املوقع من خبري يف مكافحة الفساد من   •

  .)٢٠و ١٩و ١٨و ١٧و ١٥ شأنه أن يساعد على حتسني تنفيذ االتفاقية (املواد
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  التعاون الدويل :الفصل الرابع  - ٣  
 

  واد قيد االستعراضمالحظات على تنفيذ امل  ١- ٣  
 

  )٤٧و ٤٥و ٤٤ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ تسليم املطلوبني
 
متعددة  واتفاقيةمعاهدة ثنائية  ٣٢ م اإلطار القانوين اخلاص بتسليم اجملرمني يف الدستور، ويفنظَُّي

ني الدويل والقانون اجلنائي فيها، وكذلك يف قانون تسليم اجملرم املكسيك طرفاألطراف 
  .االحتادي

 تضطلع فيها معاًمن اإلجراءات اإلدارية والقضائية  جمموعة مؤتلفةوإجراءات التسليم عبارة عن 
وزارة اخلارجية (اإلجراءات السلبية)، ومكتب النائب العام للجمهورية  بدور حموري كل من
ضائي اإلجيايب والقرار اإلداري من خالل الق وجيوز الطعن على القرار. (اإلجراءات اإلجيابية)

  .إجراءات احلماية القضائية
من قانون تسليم اجملرمني الدويل واملعاهدات  ٦ املكسيك التجرمي املزدوج (املادة وتشترط
  .الثنائية)

. تسليممستوجبة التكون اجلرمية  يكليف املتوسط تقل عقوبة السجن عن سنة واحدة  وجيب أالَّ
جرمية سياسية  ال يعترب والفساد. مجيع جرائم الفساد على املعاهدات الثنائية بعض يشتملوال 
  .من القانون اجلنائي االحتادي) ١٤٤ (املادة

م على أساس مبدأ وجود معاهدة، بل ميكن أن تسلِّ املطلوبنيوال تشترط املكسيك لتسليم 
  .املعاملة باملثل

نية من أجل التعجيل باإلجراءات، وتستوىف على حدود زمالدويل وينص قانون تسليم اجملرمني 
وجيوز اختصار اإلجراءات إذا وافق الشخص املطلوب على . هذه احلدود يف املمارسة العملية

إلطار ا ضمنم إثبات وجود جرمية مرتكبة، العليا أنه ال يلزالعدل وأوضحت حمكمة . التسليم
  .املعاهدات الثنائية اخلاص بإحدىالقانوين 

 ١٧ من الدستور، واملادتان ١١٩ (املادة تسليمهلغرض  شخصاًتجز املكسيك وجيوز أن حت
  .من قانون تسليم اجملرمني الدويل) ١٨و

من  ١٤ لتقدير السلطة التنفيذية (املادة يف حاالت استثنائية وفقاًإالَّ وال تسلم املكسيك رعاياها 
تسليم الرعايا هو  أن يكونكاد ولكن يف السنوات األخرية . قانون تسليم اجملرمني الدويل)

من قانون تسليم اجملرمني  ٣٢ التسليم أو احملاكمة يف املادة مببدأ م االلتزامنظَّوُي. القاعدة السائدة
  .توجد أحكام بشأن إنفاذ األحكام اجلنائية األجنبية يف املكسيك وال. الدويل
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تسليم اجملرمني الدويل)  من قانون ٩ إىل ٧ والتمييز ليس من أسباب رفض التسليم (املواد من
وال جيوز رفض تسليم املطلوبني على أساس أنَّ . ق االتفاقية مباشرةوجيوز للمكسيك أن تطبِّ
  .وتتشاور املكسيك، قبل رفض التسليم، مع الدولة الطالبة. اجلرمية تتضمَّن مسائل مالية

 ١٦ وعلى أساس وجيوز أن متضي املكسيك يف نقل األشخاص املدانني على أساس االتفاقية،
معاهدة ثنائية املكسيك طرف فيها، واتفاقية جملس أوروبا بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم، 

  .وعلى أساس املعاملة باملثل
دون وجود أساس قانوين رمسي أو باستخدام  حىت من ل اإلجراءات اجلنائيةنقَوجيوز كذلك أن ُت

  لذلك. االتفاقية أساساً
  

  )٤٦ ملتبادلة (املادةاملساعدة القانونية ا
 
قانون  من ٦٠إىل  ٥٨من يف املواد  باألحكام الواردة م املساعدة القانونية املتبادلةنظَُّت

ويف الثالثني معاهدة ، C/005/99 تعميم النائب العام رقممبقتضى و اإلجراءات اجلنائية االحتادي،
. فيها، إضافة إىل االتفاقية طرفاًثنائية والثالث معاهدات املتعددة األطراف اليت تكون املكسيك 

  .ر املكسيك املساعدة على أساس املعاملة باملثل وحسن النيةتوفِّو
اجلرائم اليت يرتكبها خيص جيوز تقدمي املساعدة املتاحة فيما  على حنو مباشر،وتطبيقًا لالتفاقية 
  .أشخاص اعتباريني

ولكن توجد مشاكل .  االتفاقيةوجيوز للمكسيك أن تقدم أنواع املساعدة املنصوص عليها يف
يف تقدمي املستندات املصرفية األصلية، وال يوجد أساس قانوين للتعاون ألغراض مصادرة 

  .املوجودات واستردادها
احلصول على  ويف حال. دون طلب مسبق من وجيوز أن تقدم السلطات املكسيكية املعلومات

الع على امللفات ذات الصلة االطّ للمتهم احلق يفيكون ق، دون طلب مسّب من املعلومات
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي) ١٥ (املادةبالقضية 

  .لرفض الطلب بتقدمي املساعدة وليست السرية املصرفية سبباً
م فقط لتقدمي املساعدة يف حالة التدابري القسرية، ما مل تنظِّ هي اشتراطوازدواجية التجرمي 

وال يوجد عائق أمام نقل الشخص املقبوض عليه . ألة بطريقة خمتلفةإحدى املعاهدات هذه املس
  .من أجل اإلدالء بالشهادة على أراض أجنبية
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والسلطة املركزية هي مكتب النائب العام للجمهورية، الذي يتلقى مباشرة األغلبية العظمى من 
ويف القضايا العاجلة  .زيةوال بد من كتابة هذه الطلبات إما باللغة اإلسبانية أو اإلنكلي .الطلبات
  .عرب املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) اًقِّي الطلبات من هذا القبيل أيضميكن تل
الفقرة ومع ذلك، تنص  .م قانون اإلجراءات اجلنائية استخدام التداول بواسطة الفيديووال ينظِّ

شيء ميكن قبوله  أيَّأنَّ على  من قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي ١٨٠ ) من املادة١(
وتشري خمتلف القوانني اخلاصة واملعاهدات إىل إمكانية استخدام التداول  إثباتية؛ باعتباره أدلة

  .بواسطة الفيديو
. اإلجراءات اجلنائية االحتادي على مبدأ التخصيصمن قانون  ١٨٠ املادة ) من٣الفقرة (تنص و

ألشخاص اآلخرين ل حق االطالع عليها وكذلك ية ولكن للمتهمنيوطلبات املساعدة سرِّ
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي ١٦ من املادة ٢ املشار إليهم يف الفقرة

وتتسق أسباب رفض املساعدة القانونية املتبادلة املنصوص عليها يف القانون واملعاهدات مع 
جيوز رفض املساعدة على أساس وتشتمل عدة معاهدات على قواعد تنص على أنه ال  .االتفاقية

رفض للمساعدة القانونية املتبادلة، يِّ اجلرمية تتعلق مبسائل مالية، وأنه يلزم تقدمي أسباب ألأنَّ 
ومن غري . كما ختضع للقانون احمللي ،الطلبات ينبغي التعامل معها على وجه السرعةأنَّ و

مدى تطبيقها عند تقدمي الطلب ال سبة والواضح ما إذا كانت األطر الزمنية لتنفيذ الطلبات متنا
  .باالتفاقية عمالً

وجيوز كفالة عدم التعرض للشخص الذي يوافق على اإلدالء بشهادته طوال املدة اليت ُيطلب 
معاهدة  أو طوال املدة اليت تنص عليها أيُّ ةالطرف الطالب الدولة منه فيها البقاء يف إقليم

  .الغرض هلذا
، فيما عدا لتكاليف املتعلقة بتنفيذ الطلبات، حيثما كان ذلك ممكناًوتتحمل املكسيك مجيع ا

  .االستثناءات احملددة يف املعاهدات
    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨ أساليب التحرِّي اخلاصة (املواد ة؛ التحقيقات املشترك ؛التعاون يف جمال إنفاذ القانون
من  ٥٢ جنبية (املادةيتوىل مكتب النائب العام للجمهورية سلطة التعاون مع السلطات األ

وال توجد مذكرات تفاهم مشتركة بني . القانون األساسي ملكتب النائب العام للجمهورية)
وتتعاون الشرطة االحتادية املكسيكية من خالل اإلنتربول، علماً  .الوكاالت على الصعيد الدويل

 .بارات املاليةوحدة االستخبارات املالية عضٌو يف جمموعة إيغمونت لوحدات االستخأنَّ ب
وتشارك املكسيك يف الشبكة العاملية جلهات التنسيق املعنية باسترداد املوجودات اليت أنشأهتا 
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شبكة الوقد تتبادل املعلومات عن طريق  ؛اإلنتربول/استرداد املوجودات املسروقةاملعنية ببادرة امل
اجلنائية وتسليم املطلوبني،  القارية لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل

ومكتب النائب العام للجمهورية عضو  .األمريكية للتعاون القضائي الدويل- والشبكة اإليبريية
 اًتتخذ املكسيك من االتفاقية أساسوجيوز أن . األمريكية- يف رابطة املّدعني العامني اإليبريية

ا للتعاون يف جمال إنفاذ القانونقانوني.  
وميكن  .مكتب النائب العام والشرطة بسلطة التحقيق يف اجلرائم ومالحقتها إالَّ يضطلعوال 

للمكسيك املشاركة يف أفرقة التحقيق املشتركة على أساس اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  .املنظَّمة عرب الوطنية

عض األنشطة م بستخَدوُت .وحيظر استخدام أساليب التحري اخلاصة فيما يتعلق جبرائم الفساد
اخلفية يف التحقيقات اإلدارية وجيوز األخذ بنتائجها يف املالحقات القضائية اجلنائية إذا كان 

  .رمُج س بالالشخص ألقي القبض عليه يف حالة تلبُّ
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  ٢- ٣  
مفصلة  ر توفري معلوماتلدى املكسيك نظام املعلومات اإلحصائية الذي ييسِّ  •

  )؛٤٤ بشأن تسليم اجملرمني (املادة
حترص السلطة املركزية يف املكسيك على اتصال وثيق مع السلطات املركزية،   •

 .على الربيد اإللكتروين لتلقي طلبات املساعدة اًواحد اًوأنشأت حساب
وترسل وتتلقى  ،ع الكشف عن الوثائق مىت أمكن احلصول عليهاتشجِّ  كما

  )؛٤٦ ) من املادة١٣طريق الربيد اإللكتروين (الفقرة (عن  طلبات مقدماً
ادلة باللغة اإلسبانية واللغة تتلقى املكسيك طلبات املساعدة القانونية املتب  •

  .)٤٦ ) من املادة١٤نكليزية (الفقرة (اإل
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  ٣- ٣  
  :ُيوصى بقيام املكسيك مبا يلي

  )؛٤٤  من املادة ١ر بني السلطات املعنية بالتسليم (الفقرة تعزيز االتصال املباش  •
ذ على أساس تسليم اجملرمني يف غياب التجرمي املزدوج، إذا كان الطلب ال ينفَّ  •

وميكن السماح بالتسليم مىت اشتمل طلب التسليم على عدة  ؛معاهدة ذات صلة
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احلد األدىن  يستوجب بعضها تسليم اجملرمني بالنظر إىل جرائم ذات صلة، ال
  )؛٤٤ من املادة ٣و ٢للعقوبة (الفقرتان 

اعتبار مجيع جرائم الفساد من اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أية معاهدة لتسليم   •
  )؛٤٤ من املادة ٤من الفقرة  األوىلاجملرمني (اجلملة 

اجلرمية ألغراض التسليم  وجوداملزيد من التوضيح بأنه من غري الضروري إثبات   •
  )؛٤٤ من املادة ٩يتعلق جبميع معاهدات تسليم اجملرمني (الفقرة   افيم

مبا يتوافق مع  االصادر أو ما تبقى منه العقوبة النظر يف إمكانية إنفاذ حكم  •
القانون احمللي، إذا ُرفض طلب التسليم لغرض تنفيذ حكم على أساس اجلنسية 

  )؛٤٤ من املادة ١٣(الفقرة 
الستئناف واالعتراف جبواز الطعن على قرار إجيايب بشأن فيما يتعلق باحلق يف ا  •

تسليم اجملرمني من خالل إجراءات احلماية املؤقتة بناء على انتهاكات الضمانات 
الفردية، تقييم إمكانية إقامة رقابة قضائية كاملة على القرارات ذات الصلة 

  )؛٤٤ من املادة ١٤(الفقرة 
يف التمييز (الفقرة  له ما يسّوغهساس اشتباه تنظيم رفض املساعدة صراحة على أ  •

  )؛٤٤ من املادة ١٥
توضيح املكسيك يف تشريعاهتا جواز أن تطلب السلطات املعنية احلجز على   •

الوثائق املصرفية، وتقدمي املساعدة املتعلقة مبصادرة املوجودات واستردادها 
  )؛٤٦ من املادة ٣(الفقرة 

سرية املعلومات الواردة دون طلب مسبق (الفقرة  قدرهتا على احلفاظ على ضمان  •
  ))؛٤٦ من املادة ٥

تطبيق االتفاقية مباشرة يف غياب معاهدات أو عندما تتضمن املعاهدات الثنائية   •
قواعد أشد صرامة، على سبيل املثال بشأن املسائل املتعلقة بازدواجية التجرمي، 

 ٢٣و ٩ر اآلمن وتكلفته (الفقرات وااللتزام بتقدمي أسباب رفض املساعدة، واملرو
  )؛٤٦ من املادة ٢٨و ٢٧و

النظر يف إمكانية احلد من حصول الشخص املتهم على املعلومات ذات الصلة أو   •
  )؛٤٦ من املادة ٢٠إبالغ الدولة الطالبة إذا كان عليها رفع السرية (الفقرة 



 

V.15-05958 19 
 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.25 

كن ومجع البيانات تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب وقت مم  •
  )؛٤٦ من املادة ٢٤اإلحصائية بشأن املواعيد القصوى (الفقرة 

  )؛٤٧ النظر يف إقرار تشريع ينظِّم نقل اإلجراءات اجلنائية صراحة (املادة  •
تعزيز التعاون بني كيانات إنفاذ القانون، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املوظفني،   •

  )؛٤٨ من املادة ١ يف الواقع العملي (الفقرة واستخدام االتفاقية كأساس قانوين
النظر يف إمكانية إبرام اتفاقات بشأن أفرقة التحقيق املشتركة أو اتفاقات لكل   •

  )؛٤٩ ؛ أو استخدام االتفاقية كأساس قانوين (املادةحدة حالة على
 من املادة ١تنظيم استخدام أساليب التحري اخلاصة يف جرائم الفساد (الفقرة   •

) وإبرام ترتيبات أو اتفاقات بشأن استخدامها يف إطار التعاون الدويل ٥٠
أو اختاذ القرارات املتعلقة باستخدام تلك  دامت خاضعة للتنظيم الرقايب،  ما

إىل  ٢األساليب على الصعيد الدويل على أساس كل حالة على حدة (الفقرات 
  .)٥٠ من املادة ٤

  
    قنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة الت  ٤- ٣  

  :املساعدة التقنية اليت من شأهنا أن تساعد املكسيك على تنفيذ الفصل قيد االستعراض
املساعدة يف املوقع من خبري موقعي يف مكافحة الفساد، وبرامج  :٤٤دة املا  •

  ؛التدريب، ووضع خطة عمل
دة أو الدروس املستفادة؛ وبرامج تدريبية ملخص للممارسات اجلي: ٥٠ املادة  •

للسلطات املسؤولة عن تصميم واستخدام التقنيات اخلاصة والتعاون الدويل يف 
  .ة واالتفاقات والعقود النموذجيةاملشورة القانونيوهذا الصدد؛ 

  


