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    وافيةخالصة   - ثانيا  
    مجهورية هندوراس    

مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي جلمهورية هندوراس يف سياق تنفيذ مقدِّ  - ١  
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

نيسـان/أبريل   ٢٠قت عليهـا يف  دَّوص ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧االتفاقية يف  على عت هندوراسقَّو
  .٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣تصديقها عليها يف  وأودعت صكَّ ٢٠٠٥

من القانون الوطين. ويف حال التنازع بني أحد القوانني واملعاهـدة، تسـود    ومتثل االتفاقية جزءاً
  من الدستور). ١٨و ١٦املعاهدة (املادتان 

النظـام  ويتبع النظام القانوين التقاليـد القانونيـة القاريـة. وتسـتند إجـراءات الـدعوى اجلنائيـة إىل        
مرحلـة املرافعـة العلنيـة     املختلط، وتتألف من مرحلة التحقيق االبتدائي وتليها مرحلة وسطى مث

  الشفوية.
ــام         ــة ومكتــب احملــامي الع ــة العام ــة مبكافحــة الفســاد النياب ــات املعني ــرز األجهــزة واهليئ ومــن أب

بارات املاليــة للجمهوريــة واحملكمــة العليــا ومكتــب إدارة املمتلكــات املصــادرة ووحــدة االســتخ
والــديوان األعلــى للمحاســبات وجهــاز الشــرطة الــوطين ومديريــة شــؤون الشــفافية والتحــديث 
واإلصالح احلكومي برئاسة اجلمهورية. وهناك كذلك اجمللـس الـوطين ملكافحـة الفسـاد، وهـو      
  من منظمات اجملتمع املدين، ويعمل على مساعدة سلطات التحقيق وتعزيز مشاركة املواطنني.  

   وقت االستعراض، كانت هندوراس تعمل على وضع مشروع قانون جنائي جديد.  ويف
وقد أعلنت هندوراس، باالشتراك مـع منظمـة الـدول األمريكيـة، عـن مبـادرة ملكافحـة الفسـاد         

  واإلفالت من العقاب على الصعيد الوطين.
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
مـن القـانون اجلنـائي رشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني. وال يشـري نصـها           ٣٦٦تتناول املادة 

مـن القـانون اجلنـائي     ٣٩٣ى لكيـان مـا. وتـنص املـادة     عطَـ صراحة إىل "الوعد" أو املزايـا الـيت تُ  
  على تعريف "املوظف العمومي".  
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مـن القـانون اجلنـائي االرتشـاء، وتـنص علـى        ٣٦٩واملـادة   ٣٦٥إىل  ٣٦١وتتناول املـواد مـن   
ــاًَ  ــه املوظــف املرتشــي      عقوبــات تتفــاوت تبع ــام ب ملشــروعية أو عــدم مشــروعية الفعــل الــذي ق

إىل أشـخاص   مـة املقدَّعـن القيـام بـه. وال يتطـرق القـانون لعنصـر املزيـة        اإلجراء الذي امتنع  أو
  آخرين أو كيانات أخرى.

ألف مـن القـانون اجلنـائي رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي         -٣٦٦وتتناول املادة 
املؤسسات الدولية العمومية (الرشوة العابرة للحدود الوطنيـة). وال يـنص القـانون علـى جرميـة      

  تشاء العابر للحدود الوطنية.  االر
جيم اجلرائم اليت تنطوي على "املتاجرة بالنفوذ"، رغـم  -٣٦٩ألف إىل -٣٦٩وتتناول املواد من 

مـن االتفاقيـة)، كمـا أهنـا ال تتنـاول شـقي        ١٨أهنا ال جتسد البنية الثالثية التقليدية للجرمية (املادة 
  تحقة".  "الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها"، وال "التماس أو قبول مزية غري مس

ــه       ــة الرشــو يف القطــاع اخلــاص، لكن ــائي علــى جرمي ــانون اجلن االرتشــاء يف  جيــرِّموال يــنص الق
مـيم، يف سـياق املؤسسـات املاليـة، إذا تسـبب      -٣٩٤ألـف و -٣٩٤القطاع اخلاص يف املـادتني  

  يف وقوع ضرر على املؤسسة املعنية.
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
ــل غســل األ  ــادة   ميث ــة مبوجــب امل ــوال جرميــة جنائي ــانون اخلــاص مبكافحــة غســل    ٣٦م مــن الق

) املشـــاركة ٦٣و ٣٧و ١٤األمـــوال. وتتنـــاول األحكـــام العامـــة يف القـــانون اجلنـــائي (املـــواد  
مــن القــانون اخلــاص املــذكور أعــاله التــآمر والتعــاون. وتــرد يف    ٣٨املــادة  جتــرِّموالشــروع؛ و

مة بـاجلرائم األصـلية تشـمل اجلـرائم املاسـة بـاإلدارة العموميـة        من القانون اخلاص قائ ٣٦ املادة
ــائي)، وتشــري إىل   ٣٩٣إىل  ٣٤٦(املــواد مــن  ممتلكــات "لــيس ملصــدرها  أيِّ مــن القــانون اجلن

مـة يف االتفاقيـة تعتـرب    مجيـع األفعـال اجملرَّ   أساس أو مـربر اقتصـادي أو مشـروع"، ومـن مث، فـإنَّ     
جــرائم أصــلية، شــأهنا شــأن األفعــال املرتكبــة أو الــيت شــرع يف ارتكاهبــا يف اخلــارج، والــيت مــن 
شـأهنا أن تشـكل جرميــة إذا ارتكبـت يف هنــدوراس. ويعـد غســل العائـدات املتأتيــة مـن اجلرميــة       

  القانون ما يطلق عليه "الغسل الذايت". جيرِّمجرمية منفصلة؛ كما 
ــا ــادة   جمــرَّمء واإلخف ــادة    ٣٨٨مبوجــب امل ــائي وامل ــانون اجلن ــن الق ــانون اخلــاص    ٣٦م ــن الق م

  مبكافحة غسل األموال.
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
مـن القـانون اجلنـائي اخـتالس املوظـف لعهدتـه.        ٣٧٧واملـادة   ٣٧٢إىل  ٣٧٠املـواد مـن    جترِّم

  مة إىل أشخاص آخرين أو كيانات أخرى.  لقانون للمنافع أو املزايا املقدَّوال يتطرق ا
مــن القــانون اجلنــائي عناصــر جرميــة إســاءة اســتغالل  ٣٤٩مــن املــادة  ٣و ٢وتتنــاول الفقرتــان 
  تشمل تقدمي مزية غري مستحقة. السلطة، بيد أهنا ال

مـن القـانون األساسـي     ٦٣و ٦٢م إثراء املوظفني العموميني غري املشروع مبقتضى املادتني وجيرَّ
من الدسـتور. وتـنص هاتـان املادتـان علـى       ٢٣٣إىل املادة  استناداًللديوان األعلى للمحاسبات 

ممتلكاته عمـا يسـمح بـه دخلـه     مىت زادت  ةغري مشروع بطريقةافتراض إثراء املوظف العمومي 
للديوان األعلى للمحاسبات باستقصاء ودائعه أو معامالتـه. ولكـن ال جيـوز     يأذناملشروع ومل 

  بعد صدور تقرير من الديوان األعلى للمحاسبات يفيد بذلك.  إالَّ اهتامه باإلثراء غري املشروع 
منشأة ألمواهلـا (الفقـرة الثانيـة    وتقع جرمية االختالس يف القطاع اخلاص يف حال اختالس مدير 

  زاي).-٣٩٤جيم و-٣٩٤من القانون اجلنائي) ويف سياقات حمددة (املادتان  ٣٧٠من املادة 
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
ــيَّ   ــادة خيضــع الســلوك املب ــواد      ٢٥ن يف امل ــة مبوجــب امل ــة اجلنائي ــة للعقوب ــن االتفاقي  ٢٠٦(أ) م

ــائي،    ٣٨٥و ٢٠٧و ــانون اجلن ــن الق ــة الرشــو هبــدف     إالَّ أنَّ م ــاول جرمي ــك األحكــام ال تتن تل
  التحريض على اإلدالء بالشهادة أو التدخل يف اإلدالء هبا أو يف تقدمي األدلة.  

) ٢( ٣٤٣) و١( ٢٢٢) للعقوبـة اجلنائيـة مبوجـب املـواد     (ب ٢٥وخيضع السلوك املبني يف املادة 
مـع تشـديد العقوبـة إذا كـان اجملـين عليـه مـن         - االبتـزاز  جتـرِّم من القـانون اجلنـائي، الـيت     ٣٤٤و

واالعتــداء علــى الســلطات العامــة.   -املــوظفني القضــائيني أو املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون  
األفعال املرتكبة ضد املوظفني العمـوميني أثنـاء أدائهـم لواجبـاهتم أو     وتقتصر اجلرمية األخرية على 

  بسببها يف ظروف حمددة (منها مثال التأكد مما إذا كان اجلرم قد ارتكب باستخدام سالح).
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
مـن القـانون    ٤٣و ٣٦فـاء مـن القـانون اجلنـائي واملادتـان      - ٣٩٤ألـف و - ٣٦٦و ٣٦٦تنص املواد 

اخلاص مبكافحة غسل األموال على املسـؤولية اجلنائيـة لألشـخاص االعتبـاريني. ويعاقـب الشـخص       
  يف املائة من املبلغ املغسول. ١٠٠االعتباري يف حال غسل األموال بغرامة قدرها 
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وتنشــأ املســؤولية املدنيــة إذا كــان الشــخص االعتبــاري قــد اســتخدم يف ارتكــاب اجلرميــة، دون         
  ألف من القانون اجلنائي).- ٣٤إلخالل مبسؤولية الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرم (املادة ا

مـن القـانون التجـاري) أو تعليـق      ١٦عقوبات إدارية، مثل إلغاء التسـجيل (املـادة    أيضاًوهناك 
  من قانون االشتراء العمومي). ١٤٠من املادة  ٤املشاركة يف االشتراء العمومي (الفقرة 

    
    )٢٧شاركة والشروع (املادة امل    

 ١٦و ١٥من القـانون اجلنـائي) والشـروع (املادتـان      ٣٣-٣١هندوراس املشاركة (املواد  جترِّم
ــة        ــا بالعقوب ــة أو الشــروع يف ارتكاهب ــى املشــاركة يف جرمي ــائي). ويعاقــب عل ــانون اجلن مــن الق

  من القانون اجلنائي). ٦٦املقررة لتلك اجلرمية بعد ختفيفها بنسبة الثلث (املادة 
  ة ليس يف حد ذاته من األفعال املنصوص على جترميها يف القانون.واإلعداد الرتكاب جرمي

    
    )٢٨العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي (املادة     

مــن قــانون  ١٩٩تتنــاول هنــدوراس هــذه املســألة علــى أســاس مبــدأ حريــة االســتدالل (املــادة    
  اإلجراءات اجلنائية).

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

بعـض  إالَّ أنَّ القانون اجلنائي على جزاءات ميكن تكييف شدهتا حبسـب جسـامة اجلرميـة،     ينص
  جرائم الفساد ميكن أن ختضع لعقوبات أشد.

ومل يعــد كبــار املســؤولني مينحــون حصــانات. ويــنص قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى إحالــة    
) وإحالــة ٤١٧إىل  ٤١٤ضــايا الــيت تشــمل كبــار املســؤولني إىل احملكمــة العليــا (املــواد مــن   الق

  ).٤٢٣إىل  ٤٢٠القضاة واملوظفني القضائيني املتورطني إىل التحقيق (املواد من 
ممارسـة السـلطة التقديريـة     دعـاء لالأنه جيـوز  إالَّ نائية إلزامية، املالحقة القضائية اجلأنَّ ويف حني 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٣٥-٢٨احلاالت (املواد  يف بعض
ــادة  وتـــنص ــرات مـــن  ١٧٢املـ ــادة  ١٠إىل  ٥والفقـ ــادة  ١٧٣مـــن املـ ــانون  ١٧٤واملـ مـــن قـ

اإلجراءات اجلنائية على تدابري احترازيـة ميكـن فرضـها لضـمان وجـود املـدعى عليـه أثنـاء نظـر          
الـدعوى. ومل يبــدأ العمـل بــأوامر احلـبس االحتيــاطي فيمـا يتعلــق بـاجلرائم املنصــوص عليهــا يف      

  مؤخرا.إالَّ االتفاقية 
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ــنظم املــواد مــن   ــاة     ٧٩إىل  ٧٦وت ــة اإلفــراج املشــروط عــن اجلن ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
املدانني الذين قضوا نصف املدة احملكوم هبا علـيهم. ويف قضـايا غسـل األمـوال، يشـترط الوفـاء       

  املسبق بااللتزامات املدنية.
فني املتـــهمني ) مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة علـــى وقـــف املـــوظ ١٢( ١٧٣وتـــنص املـــادة 

مـن القـانون األساسـي     ٨٨بارتكاب جرمية ماسة باإلدارة العموميـة عـن العمـل، وتـنص املـادة      
  للديوان األعلى للمحاسبات على وقف املوظفني املتهمني باإلثراء غري املشروع عن العمل.

انون القـ مـن   ٤٠من القـانون اجلنـائي واملـادة     ٤٩و ٤٨وإسقاط األهلية عقوبة فرعية (املادتان 
  اخلاص مبكافحة غسل األموال).  

  والدعاوى اجلنائية منفصلة عن اإلجراءات التأديبية.  
وميكن لألشخاص الذين يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون االستفادة من احلصانة من املالحقـة  
القضــائية، ولكــن ال يســتفيد مــن ســبق أن حوكمــوا وأدينــوا بتخفيــف املــدة احملكــوم هبــا علــيهم. 

ــار        مي كمــا ــاق بشــأن التعــويض عــن الضــرر. وميكــن اعتب ــرام اتف ــنح احلصــانة يف حــال إب كــن م
األشخاص الذين يتعاونون مع السلطات شـهودا، ومـن مث ميكنـهم االسـتفادة مـن تـدابري احلمايـة        

  اتفاقات دولية بشأن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. ذات الصلة. ومل تربم هندوراس أيَّ
    

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان املبلِّمحاية الشهود و    
من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون محايـة الشـهود يف       ٢٤٨و ٢٣٧و ٢٣٦و ٥تنظم املواد 

الدعاوى اجلنائية محاية الشهود واملبلغني. وتنطبق هذه األحكام علـى اجلـرائم املنصـوص عليهـا     
  يف االتفاقية، وتبني مجيع تدابري احلماية املتاحة.  

اتفاقــات مــع دول أخــرى بشــأن تغــيري أمــاكن إقامــة الشــهود واخلــرباء   هنــدوراس أيَّومل تــربم 
  والضحايا دوليا.  

مـــــن قـــــانون  ٣٣٤و ٤٥و ٣٢و ١٦ويتمتـــــع الضـــــحايا بـــــاحلق يف عـــــرض آرائهـــــم (املـــــواد  
  اجلنائية).  اإلجراءات

  وليس لدى هندوراس تشريعات بشأن محاية املبلغني.
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    ) ٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
اللفظــة املسـتخدمة مبعــىن  أنَّ مــن املصـادرة (مــع مالحظـة    م التشـريعات يف هنــدوراس كـالًّ  تـنظِّ 

"، بينمـا اللفظـة املسـتخدمة يف هنـدوراس     decomisoاملصادرة يف نـص املعاهـدة اإلسـباين هـي "    
ــادة    اســتناداً") comisoهــي " ــة (امل ــزع    ٥٥إىل صــدور حكــم باإلدان ــائي) ون مــن القــانون اجلن

امللكيــة أو املصــادرة دون صــدور حكــم باإلدانــة (قــانون نــزع ملكيــة املوجــودات املتأتيــة مــن    
مصـــدر غـــري مشـــروع). وتنطبـــق املصـــادرة علـــى عائـــدات اجلرميـــة واألدوات املســـتخدمة يف 

املعــدة لالســتخدام يف ارتكــاب جرميــة وال علــى     أهنــا ال تنطبــق علــى األدوات   إالَّ ارتكاهبــا، 
لت هبا وال علـى قيمـة عائـدات اجلرميـة الـيت      دِّلت إليها عائدات اجلرمية أو ُبوِّاملوجودات اليت ُح

مــن تــدبريي املصــادرة ونــزع   متأتيــة مــن مصــدر مشــروع. وينطبــق كــلٌّ  خلطــت مبوجــودات 
  ئدات اجلرمية.امللكية على الدخل أو غريه من املنافع املتأتية من عا

ــاض ("املصــادرة" و"احلراســة القضــائية"          ــن ق ــر م ــى املمتلكــات مبوجــب أم وجيــوز احلجــز عل
ــة) أو مــن    ٢١٩-٢١٧املصــطلحان املســتخدمان يف املــواد   مهــا ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق

  من قانون نزع ملكية املوجودات املتأتية من مصدر غري مشروع).   ٣٣النيابة العامة (املادة 
مـن قـانون اإلجـراءات     ٢٢٠ظ عليها أثناء الـدعاوى اجلنائيـة (املـادة    ع املوجودات املتحفَّوتود

اجلنائية) مع األدلة يف مرافق للتخزين، وتؤول ملكيتها إىل الدولة فـور صـدور احلكـم النـهائي.     
ر ويدير مكتب إدارة املمتلكات املتحفظ عليها املمتلكات موضوع جرمية غسـل األمـوال املقـرَّ   

ملكيتها، ويتوىل املكتب توزيعها وفقا لنظام ينص عليه القـانون هلـذا الغـرض فـور صـدور       نزع
  حكم احملكمة.

وهناك جمال لتعزيز القدرة على التحـري عـن املمتلكـات وحفظهـا. وال توجـد قواعـد موحـدة        
  بشأن حفظ الوثائق املالية.  

  ) من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٤( ٢٧٣وجيوز للنيابة العامة أن تصادر السجالت املصرفية (املادة 
وتشترط هندوراس أن يثبت مرتكب اجلرمية املزعوم مصدرا مشروعا للعائـدات املزعـوم تأتيهـا    

مـن قـانون نـزع ملكيـة املوجـودات       ٤٢زع ملكيتـها (املـادة   ـمن اجلرمية؛ فإذا مل يفعل ذلك، تن
  املتأتية من مصدر غري مشروع).

ــة (الفقــرة    ٥٥(املــادة ويراعــى يف تطبيــق املصــادرة   ــائي) ونــزع امللكي مــن  ٢مــن القــانون اجلن
  من القانون املذكور أعاله) عدم املساس حبقوق األطراف الثالثة.   ٤  املادة
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مــن  ٢٧٤وقــد وضــعت هنــدوراس إجــراءات لرفــع الســرية املصــرفية بــأمر مــن احملكمــة (املــادة 
 ٢١و ٢٠االسـتخبارات املاليـة (املادتـان    قانون اإلجراءات اجلنائية) أو النيابـة العامـة أو وحـدة    

  من قانون نزع ملكية املوجودات املتأتية من مصدر غري مشروع).
    

    ) ٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
ــدَّ   ــادم عــن م ــرة التق ــد فت ــدار النصــف     تزي ــة مبق ــة املعني ــى اجلرمي ــة عل ــة القصــوى املنطبق ة العقوب

) وتعادل ضعفها يف اجلرائم الـيت يرتكبـها موظفـون عموميـون     من القانون اجلنائي ١٠٤ (املادة
  وحتتسب اعتبارا من تاريخ ترك املوظف العمومي منصبه.

وال يتنــاول القــانون احلــاالت الــيت يكــون فيهــا مرتكــب اجلرميــة املزعــوم قــد أديــن مــن قبــل يف   
  أخرى.  دولة

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

القضـائية علـى مجيـع اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة باسـتثناء مـا يقـع يف          تبسط هندوراس واليتها 
اخلارج من اجلرائم اليت يرتكبـها رعاياهـا ومـن األعمـال التحضـريية لغسـل األمـوال، وكـذلك         

  احلاالت اليت ال تسلم فيها اجلاين املزعوم ألسباب غري جنسيته.
    

    ) ٣٥و ٣٤ عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان    
ــانوين؛ غــري      مــن الدســتور أيَّ ٣٢١تبطــل املــادة  ــه موظــف علــى حنــو غــري ق أنَّ عمــل يقــوم ب

  أحكام تشريعية يف هذا الصدد.   هندوراس مل تضع أيَّ
للمسـؤولية املدنيـة    أيضـاً  ويف هندوراس، يكون الشـخص اخلاضـع للمسـؤولية اجلنائيـة خاضـعاً     

مــن قــانون اإلجــراءات    ٤٤٠-٤٣٢و ٥٣-٤٩مــن القــانون اجلنــائي و   ١١١-١٠٥(املــواد 
  اجلنائية). وميثل مكتب احملامي العام الدولة باعتبارها الطرف املتضرر.

تســمح لكيانــات اجملتمــع املــدين باالنضــمام إىل  وال يتضــمن قــانون اإلجــراءات املدنيــة أحكامــاً
  عني.ة كمدالدعاوي اجلنائي

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

  للشفافية ومكافحة الفساد.   ختصص النيابة العامة مكتباً
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وقد وضعت هندوراس آليات لتبادل املعلومات فيما بني الوكاالت واتفاقا بشأن التعاون فيمـا  
  بني الوكاالت يف جمال مكافحة الفساد.  

تعــاون الســلطات مــع القطــاع اخلــاص عــن طريــق تنظــيم أنشــطة مــن قبيــل محــالت التوعيــة.  وت
وذكرت السلطات وجـود حتـديات فيمـا يتعلـق بـاإلبالغ عـن املعـامالت املشـبوهة. وقـد أبـرم           
مؤخرا ميثاق نزاهة بني القطاع اخلاص ورئـيس مجهوريـة هنـدوراس. ويشـجع املواطنـون علـى       

طـوط اهلاتفيـة   اخلخـالل محـالت التوعيـة والصـفحات الشـبكية و     اإلبالغ عن أفعال الفساد من 
  الساخنة املخصصة هلذا الغرض.

    
    دة التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

   التجرمي وإنفاذ القانون:    
  االتفاق املربم بني رئيس مجهورية هندوراس ومؤسسة الشفافية الدولية؛  •  
ممتلكــات لــيس هلــا أيِّ غســل األمــوال فيمــا يتعلــق بــ إمكانيــة املالحقــة القضــائية بتهمــة  •  

  )؛٢٣مصدر أو مربر اقتصادي أو مشروع (املادة 
  )؛٣٠من املادة  ٢رفع احلصانة عن كبار املسؤولني (الفقرة   •  
  )؛٣٨اعتماد اتفاق التعاون بني الوكاالت على مكافحة الفساد (املادة   •  
  ).٣٩من املادة  ١يس مجهورية هندوراس (الفقرة إبرام ميثاق نزاهة بني القطاع اخلاص ورئ  •  

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢  

    التجرمي وإنفاذ القانون:    
  ى بأن تقوم هندوراس مبا يلي:وَصُي

  ضمان اتساق أحكام مشروع القانون اجلنائي املقترح مع االتفاقية؛  •  
"غري ذلك من األشخاص" وأن يظل ضمان مشول األشخاص االعتباريني يف معىن عبارة   •  

يف معىن لفظ "العرض" فيما يتعلق جبرمية الرشو. وإذا مل تفسر احملـاكم   "الوعد" مشموالً
، فسوف يكون من الالزم توضـيح القـانون عـن طريـق     القانون على هذا النحو مستقبالً

  ؛)١٥إجراء إصالح تشريعي (الفقرة (أ) من املادة 
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عنصر تقدمي املزايا لألطراف الثالثة من األشخاص أو الكيانـات  تعديل تشريعاهتا لتشمل   •  
  )؛١٥فيما يتعلق جبميع جرائم االرتشاء (الفقرة (ب) من املادة 

  )؛١٦من املادة  ٢النظر يف إمكانية جترمي االرتشاء العابر للحدود الوطنية (الفقرة   •  
اخلاصـة الـيت يعهـد هبـا إىل     ضمان أن تشمل األحكام املتعلقة جبـرائم االخـتالس األمـوال      •  

موظــف عمــومي واملزايــا املقدمــة ألشــخاص أو كيانــات أخــرى. وإذا مل تفســر احملــاكم  
 القانون على هذا النحو مستقبال، فسوف يكون من الالزم توضـيح القـانون عـن طريـق    

  ؛)١٧إجراء إصالح تشريعي (املادة 
  )؛١٨فاقية (املادة النفوذ وشرائه مبا يتماشى مع االت بيعالنظر يف جترمي   •  
النظر يف إدراج حصول املوظف العمومي على مزيـة غـري مسـتحقة لنفسـه أو لغـريه مـن         •  

  )؛١٩األشخاص أو الكيانات (املادة 
ومعامالتـه   هإبطال افتراض اإلثراء غري املشروع للموظف الذي ال يأذن باستقصاء ودائع  •  

  )؛٢٠للحق يف عدم جترمي النفس (املادة  إعماالً
النظر يف إمكانية السماح للنيابة العامـة بفـتح التحقيـق يف حـاالت اإلثـراء غـري املشـروع          •  

على أساس ما يتوفر لديها من أدلة دون احلاجـة إىل صـدور تقريـر مـن الـديوان األعلـى       
  )؛٢٠للمحاسبات مسبقا (املادة 

  )؛٢١املادة النظر يف إمكانية جترمي الرشو يف القطاع اخلاص (الفقرة (أ) من   •  
النظـر يف توســيع نطــاق جتـرمي االرتشــاء يف القطــاع اخلــاص لكـي يشــمل مجيــع كيانــات      •  

القطاع اخلاص، وحذف مفهوم "إحلاق الضرر باملؤسسـة"، وإضـافة عنصـر تقـدمي مزيـة      
  )؛٢١غري مستحقة (الفقرة (ب) من املادة 

عــن االخــتالس يف  النظــر يف توســيع نطــاق األشــخاص الــذين ميكــن حتميلــهم املســؤولية   •  
  )؛٢٢القطاع اخلاص (املادة 

تعديل تشريعاهتا لتشمل إخفاء مصدر املمتلكات املتأتية من مصدر غري مشروع أو احلقوق   •  
(ب)  ١و‘ ٢‘(أ)  ١املتعلقـــة هبـــا، فضـــال عـــن اســـتخدام تلـــك املمتلكـــات (الفقرتـــان        

  )؛٢٣املادة  من ‘١‘
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هبدف حتريض شـخص علـى اإلدالء بشـهادة زور،    تعديل تشريعاهتا لتشمل الرشوة املقدمة   •  
فضال عن استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الرشوة هبدف التدخل يف اإلدالء 

  )؛٢٥بالشهادة أو تقدمي األدلة (الفقرة (أ) من املادة 
تعديل تشريعاهتا هبدف أن ينطوي التدخل يف ممارسة مسؤول قضائي أو حمقق لواجباتـه    •  

لى مسؤولية جنائية واسعة النطاق، وليس يف األمور املتعلقـة مبمارسـة تلـك الواجبـات     ع
من القانون اجلنـائي (الفقـرة (ب)    ٣٤٤فحسب، ورفع القيود املنصوص عليها يف املادة 

  )؛٢٥من املادة 
النظر يف زيادة عـدد اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة الـيت تفـرض بشـأهنا عقوبـات جنائيـة علـى             •  

  )؛٢٦تكبيها من األشخاص االعتباريني (املادة مر
دراسة إمكانية معاقبة املشاركة جبزاءات مماثلة للجـزاءات املنطبقـة علـى الفاعـل الرئيسـي يف        •  

  )؛٢٧من املادة  ١حال كون الشريك موظفا عموميا أو مدنيا (الفقرة 
  )؛٢٧من املادة  ٣االتفاقية (الفقرة ة مبقتضى رَّمالنظر يف جترمي اإلعداد الرتكاب األفعال اجمل  •  
ــاجلرائم         •   ــق ب ــا يتعل ــات املفروضــة، وال ســيما فيم ــادة العقوب ــديل تشــريعاهتا مــن أجــل زي تع

صـفة، علـى   أيِّ (ب) من االتفاقية، وباملشاركة بـ  ٢٥و ٢٤و ١٩املنصوص عليها يف املواد 
  )؛٣٠من املادة  ١(الفقرة  ٢٧النحو املنصوص عليه يف املادة 

ة رَّمالنظر يف إمكانية النص على عزل املوظفني العموميني املتهمني بارتكاب أحد األفعال اجمل  •  
  )؛٣٠من املادة  ٦مبقتضى االتفاقية (الفقرة 

التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها أنَّ تعزيز قدرات هيئات إنفاذ القانون هبدف التأكد من   •  
ء املوجودات املتأتية من عائـدات اجلرميـة وحتديـدها    يف االتفاقية يشمل، منذ البداية، استقصا

  )؛٣١وحفظها (املادة 
هبدف ضمان فعالية التحقيقات املالية وغري املاليـة، إصـالح تشـريعاهتا لتلـزم حبفـظ البيانـات         •  

  )؛٣١سنوات (املادة  ١٠والسجالت، وال سيما املالية منها، ملدة ال تقل عن 
فسـاد   ادرة األدوات املعدة لالسـتخدام يف ارتكـاب جـرائم   تعديل تشريعاهتا لتنص على مص  •  

  ).٣١(ب) من املادة  ١(الفقرة الفرعية 
تشــجيع مكتــب إدارة املمتلكــات املصــادرة علــى تزويــد اجلمهــور مبعلومــات أوفــر وأكثــر      •  

تفصيال عن املمتلكات اليت يديرها ويوزعهـا وفقـا ملـا يقـرره جملـس الـدفاع واألمـن الـوطين         
  )؛٣١من املادة  ٣(الفقرة 
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مـن   ٣السعي إىل تعزيز نظام إدارة املمتلكات املصادرة اليت ليست هلـا قيمـة إثباتيـة (الفقـرة       •  
  )؛٣١املادة 

ــدريب للمــوظفني املســؤولني عــن إدارة املمتلكــات املصــادرة وحفظهــا       •   ــوفري الت النظــر يف ت
  )؛٣١من املادة  ٣(الفقرة 

بدلت  عائدات اجلرمية إذا حولت إىل ممتلكات أخرى أوتعديل تشريعاهتا للسماح مبصادرة   •  
هبا، جزئيا، وإخضاع تلك العائدات للمصادرة، إذا خلطت مبمتلكات مكتسبة من ا أو كلي

  )؛٣١من املادة  ٥و ٤مصادر مشروعة، يف حدود القيمة املقدرة لتلك العائدات (الفقرتان 
  يري أماكن إقامة الشهود واخلرباء دوليا؛النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن تغ  •  
النظر يف اعتمـاد تـدابري حلمايـة املـبلغني، مبـا يف ذلـك احلمايـة مـن االنتقـام يف مكـان العمـل              •  

  )؛٣٣(املادة 
ضــمان أن تســعى الســلطات الــيت متثــل الدولــة كطــرف متضــرر، منــذ بدايــة الــدعوى، إىل     •  

  )؛٣٥احلصول على التعويض (املادة 
كانية إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية من أجل متكني منظمات اجملتمع املدين ذات حبث إم  •  

الكيان القـانوين مـن االنضـمام إىل الـدعاوى اجلنائيـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت تـنص عليهـا            
  )؛٣٥االتفاقية، مبا يف ذلك االنضمام كمدعني (املادة 

اذ القـانون مبـا ميكنـها مـن النـهوض بواجباهتـا       حبث إمكانية زيادة موارد ميزانيات هيئات إنف  •  
  )؛٣٦مبزيد من الفعالية يف مالحقة مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة 

اعتمـاد لــوائح تنفيذيـة للقــانون األساســي للشـرطة الوطنيــة، واعتمــاد قـانون بشــأن مــوظفي       •  
  )؛٣٦جهاز الشرطة (املادة 

التقنية (التحليل املايل ومكافحة غسل األمـوال وتقيـيم املمتلكـات)    تعزيز قدرات الوحدات   •  
  )؛٣٦عي اخلاص املعين بالشفافية ومكافحة الفساد (املادة يف مكتب املدَّ

النظر يف تعليق فترة التقادم عندما متنح حصانة للجاين مبوجب اتفـاق للتعـويض عـن الضـرر       •  
  )؛٣٧ من املادة ٢حلني تنفيذ ذلك االتفاق (الفقرة 

النظر يف إمكانية ختفيف العقوبـة علـى األشـخاص الـذين يتعـاونون مـع السـلطات القضـائية           •  
  )؛٣٧من املادة  ٢(الفقرة 



 

V.16-00619 13 
 

 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.28 

النظر يف إمكانية الـدخول يف اتفاقـات أو ترتيبـات لتخفيـف العقوبـة أو مـنح احلصـانة          •  
ن يف الـدول  من املالحقة القضائية لألشخاص الذين يتعاونون مع سلطات إنفاذ القـانو 

  )؛٣٧من املادة  ٥األطراف األخرى (الفقرة 
تنسيق اإلجراءات الالزمـة لضـمان حتسـني جـودة تقـارير اإلبـالغ عـن املعـامالت املشـبوهة            •  

  )؛٣٩من املادة  ١وغريها من أنواع التقارير (الفقرة 
ــاة امل      •   ــة الســابقة الصــادرة يف دول أخــرى حبــق اجلن   زعــومني النظــر يف مراعــاة أحكــام اإلدان

  )؛٤١(املادة 
النظر يف بسط واليتها القضائية على اجلرائم اليت يرتكبها يف اخلارج رعاياها أو األشـخاص    •  

األموال  يقيمون يف أراضيها بصفة اعتيادية؛ وأفعال املشاركة يف غسل نعدميو اجلنسية الذي
فيهــا اجلــاين املزعــوم ألســباب غــري   تســلمالــيت ترتكــب يف اخلــارج؛ والقضــايا الــيت ال  

  ).  ٤٢من املادة  ٤(ب) و(ج) والفقرة  ٢جنسيته (الفقرتان الفرعيتان 
    

    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية دِّاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُح  -٤-٢  
ــاج إىل املســاعدة التشــريعية يف جتــرمي األفعــال      ــدوراس إىل أهنــا حتت ــة  أشــارت هن املشــمولة باالتفاقي

وبصــكوك أخــرى، وإىل التــدريب املتخصــص علــى كشــف اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة   
ص يف مكافحة الفساد.ا، وإىل مساعدة موقعية من خبري متخصِّوالتحقيق فيها ومالحقتها قضائي  

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    الستعراضعلى تنفيذ املواد قيد ا مالحظات  - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
 ٣١٣) من املادة ٤والفقرة الفرعية ( ١٠٢و ١٠١ينظم تسليم املطلوبني مبوجب أحكام املادتني 

مـن   ١٠و ٢-٥من الدستور، وأربع معاهـدات ثنائيـة ومعاهـدتني متعـدديت األطـراف، واملـادتني       
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. وقـد اختـذت احملكمـة العليـا قـراراً          ١٥٠القانون اجلنـائي واملـادة   

(أقرته مجيع دوائرها) بشأن إجراءات تسليم املطلوبني، وأعد مشـروع قـانون لتسـليم املطلـوبني.     
ــت       ــوبني يف قضــيتني متعلق ــات إىل دول أخــرى لتســليم أشــخاص مطل ــدوراس طلب ــدمت هن ني وق

  قضايا من هذا النوع.طلبات لتسليم أشخاص يف  بالفساد، ولكنها مل تتلق حىت اآلن أيَّ
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وجتعــل هنــدوراس التســليم مشــروطا بوجــود معاهــدة يف حــال تقــدمي طلبــات مــن دول أخــرى  
  لتسليم رعايا هندوراسيني. وتعترب هندوراس االتفاقية األساس القانوين لتسليم املطلوبني.

كمـة العليـا مسـؤولية اختـاذ القـرار بشـأن املوافقـة علـى التسـليم أو رفضـه،           وتقع على عـاتق احمل 
  وجيوز تقدمي الطعون إىل احملكمة يف جلسة علنية.

مـــن  ٩٨بـــنص" (املـــادة إالَّ وتشــترط هنـــدوراس ازدواجيـــة التجــرمي تطبيقـــا ملبـــدأ "ال جرميــة    
  من القانون اجلنائي).   ١١الدستور، واملادة 

وجيوز تسليم الرعايـا يف القضـايا املتعلقـة باالجتـار باملخـدرات أو اإلرهـاب أو اجلرميـة املنظمـة.         
مـن القـانون اجلنـائي، علـى      ٢-٥"، الذي جتسده املادة احملاكمةا وإمَّالتسليم ا إمَّوينطبق مبدأ "

ميكــن مجيــع اجلــرائم األخــرى. وال يــنص القــانون علــى تنفيــذ األحكــام الصــادرة يف اخلــارج. و
  هذا مل حيدث إىل اآلن.إالَّ أنَّ استخدام االتفاقية كأساس قانوين يف تلك احلاالت، 

واجلرائم اليت ميكن تسليم املطلوبني فيها هي تلك اليت يعاقب عليها بالسـجن ملـدة ال تقـل عـن     
ــائي)، وتشــمل معظــم اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف     ١٠ســنة واحــدة (املــادة   مــن القــانون اجلن

االتفاقية، ولـيس مجيعهـا. وخيضـع تسـليم مـرتكيب اجلـرائم الفرعيـة الـيت ال تفـي بـذلك الشـرط            
  هدة مربمة مع إسبانيا.  ألحكام معا

وتــورد املعاهــدة املربمــة بــني هنــدوراس والواليــات املتحــدة األمريكيــة قائمــة بــاجلرائم املوجبــة   
للتسليم، ولكن ليست كـل اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة مشـمولة بالقائمـة. ومـن مث،         

ــدوراس  ال ــة مشــم  أنَّ تعتــرب هن ولة بتلــك املعاهــدة. مجيــع اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقي
أعقاب التصـديق علـى االتفاقيـة، أبرمـت هنـدوراس معاهـدة مـع بـاراغواي تشـمل اعتبـار            ويف

اجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن سنة واحدة جـرائم ميكـن تسـليم مرتكبيهـا.     
ويف وقـــت االســـتعراض، كانـــت هنـــدوراس تتفـــاوض بشـــأن معاهـــدتني أخـــريني. وال تعتـــرب  

  اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية جرائم سياسية.أنَّ راس هندو
ــدوراس أحكامــاً   ــليم أو لتعجيــل        ومل تضــع هن ــة إلجــراءات التس ــر زمني ــريعية لتحديــد أط تش

اإلجراءات، يف حال موافقة الشخص املطلوب على تسليمه مـثال. وتكفـل هنـدوراس التسـليم     
  الذنب.   عند استيفاء الشروط ذات الصلة؛ وال يلزم إثبات

وتنص بعض املعاهدات (مثل املعاهـدة املربمـة مـع إسـبانيا) علـى االحتجـاز ألغـراض التسـليم.         
تقـدمي طلـب تسـليم رمسـي شـرط مسـبق        ووفقا للقرار املذكور الصادر عن احملكمة العليا، فـإنَّ 

للحبس االحتياطي؛ ومع ذلك، أشارت السلطات يف هندوراس إىل أهنا، يف املمارسـة العمليـة،   
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ملسألة احلبس االحتياطي قبل ورود طلب يف هذا الشأن، ومنـها علـى سـبيل املثـال،      جتد حلوالً
  االستناد إىل نشرة محراء صادرة من املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).

     ا وتتناول بعض املعاهدات املسائل املتعلقة بالطلبات املقدمة بغـرض مالحقـة شـخص مـا قضـائي
علــى أســس متييزيــة، والطلبــات املقدمــة بشــأن جــرائم تنطــوي علــى مســائل ماليــة.    أو معاقبتــه

ويتناول قرار احملكمة العليا املشار إليه أعاله على وجه التحديد احلقوق األساسية يف إجـراءات  
)، وينص على مشـاركة الدولـة الطـرف الطالبـة يف مجيـع مراحـل اإلجـراءات        ٣التسليم (املادة 

  اخلامس والسادس).ألحكام الثالث و(ا
وقد أبرمت هندوراس أربع اتفاقات ثنائيـة ومعاهـدة متعـددة األطـراف بشـأن نقـل األشـخاص        

  احملكوم عليهم، ونفذت عمليات نقل ألشخاص مدانني بارتكاب جرائم فساد.
  وال ميكن هلندوراس أن تنقل الدعاوى اجلنائية إىل دول أطراف أخرى.

    
    )٤٦(املادة  املساعدة القانونية املتبادلة    

ــددة         ــة ومخــس معاهــدات متع ــات ثنائي ــة اتفاق ــة مبوجــب ثالث ــة املتبادل ــنظم املســاعدة القانوني ت
األطراف هندوراس طرف فيها، ومبوجـب القـانون اخلـاص مبكافحـة غسـل األمـوال. وأفـادت        
هنــدوراس بأهنــا تقــدمت بســبعة طلبــات للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتلقــت طلــبني مــن هــذا  

  .  ٢٠١٥و ٢٠١٤اد خالل عامي القبيل بشأن قضايا فس
وتشترط ازدواجية التجرمي فيما يتعلق حباالت املساعدة اليت تتطلب اختـاذ إجـراءات قسـرية؛    
وختتلــف مواقــف املعاهــدات الــيت أبرمتــها هنــدوراس بشــأن هــذه املســألة. وميكــن هلنــدوراس  

  يتـهم بارتكاهبـا  أن تقدم املساعدة يف شكل تدابري غري قسرية فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت     أيضاً
  أشخاص اعتباريون.

  األموال. وميكن هلندوراس أن تيسر طائفة واسعة من اإلجراءات وفقا للقانون اخلاص مبكافحة غسل
ففي كثري من األحيـان، تنقـل هنـدوراس املعلومـات إىل الـدول األطـراف األخـرى دون طلـب         

 تتلقاهـا باملثـل دون طلـب    مسبق، كما تطبق قيودا عامة للمحافظة علـى سـرية املعلومـات الـيت    
ــادة   ــات       ٢٧٨مســبق (امل ــذ طلب ــدوراس تنفي ــرفض هن ــة). وال ت ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق م

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أســاس الســرية املصــرفية، ولكــن تطبــق القواعــد العامــة لرفــع   
  أعاله). ٤٠السرية املصرفية يف تنفيذها (انظر املادة 
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ل األشــخاص احملتجــزين ألغــراض احلصــول علــى أدلــة، ولكنــه منصــوص وال يــنظم القــانون نقــ
  عليه يف معاهدات أخرى، وميكن أن ينفذ على أساس تطبيق االتفاقية مباشرة.

ــة       ــة هــي وزارة حقــوق اإلنســان والعــدل والداخلي ــة احملــددة مبوجــب االتفاقي والســلطة املركزي
أخـرى، أن تقـوم النيابـة العامـة      والالمركزية، ولكن ميكن يف الوقت نفسه، مبوجب معاهـدات 

أو احملكمة العليا أو وزارة اخلارجية أو الديوان األعلى للمحاسبات أو اجمللس الـوطين ملكافحـة   
الفساد بدور السلطة املركزية يف هذا الشأن. وحتيل وزارة حقوق اإلنسـان والعـدل والداخليـة    

لنيابة العامة، الـيت تعمـل بالتنسـيق مـع     والالمركزية الطلبات إىل وحدة الشؤون الدولية التابعة ل
ولــيس لــدى الســلطة املركزيــة وحــدة مكتــب املــدعي اخلــاص املعــين مبكافحــة اجلرميــة املنظمــة. 

ة مــع الســلطات  يف مكافحــة الفســاد. وتتواصــل مباشــر   نون متخصصــوموظفــمتخصصــة أو 
  املركزية األجنبية.

باملثـل، يكـون تقـدمي الطلـب عـن       وعندما تقدم هنـدوراس املسـاعدة علـى أسـاس مبـدأ املعاملـة      
طريــق القنــوات الدبلوماســية. ويشــترط تقــدمي الطلبــات كتابــة باللغــة اإلســبانية. ويف حــاالت    

ا.  الطوارئ العاجلة، ميكن تلقي الطلبات عن طريق اإلنتربول أو بالربيد اإللكتروين أو شفوي  
 نفـذ هنـدوراس الطلبـات وفقـاً    أنـه ميكـن أن ت  إالَّ وتنفذ اإلجراءات وفقا لتشريعات هنـدوراس،  

لإلجراءات املبينة يف هذه الطلبات، ما مل تتعارض مع قوانينها. وميكـن أن تسـتخدم هنـدوراس    
من قانون اإلجـراءات   ١٩٩أسلوب التداول بالفيديو على أساس مبدأ حرية االستدالل (املادة 

مل تسـتخدمه حـىت اآلن   اجلنائية)، وقـد أجـازت لسـلطاهتا االسـتفادة مـن هـذا التـدبري، ولكنـها         
  فيما يتعلق جبرائم الفساد.

ولــيس لــدى هنــدوراس تشــريعات بشــأن بعــض اجلوانــب مثــل مبــدأ التخصــص أو مبــدأ ســرية  
مـن القـانون اخلـاص مبكافحـة غسـل األمـوال        ٨٣الطلبات أو أسـباب الـرفض (باسـتثناء املـادة     

دوراس أن تطبــق الــذي يــنص علــى عــدم اختصــاص املؤسســة الطالبــة)؛ ومــع ذلــك، ميكــن هلنــ  
  االتفاقية واملعاهدات األخرى مباشرة.

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     

    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
 األمريكيـة - تتعاون سلطات إنفاذ القانون على الصعيد الدويل عن طريق شبكات مثل الشبكة األيبريية

للمساعدة القانونية، والشبكة القارية لتبادل املعلومـات ألغـراض املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل      
اجلنائية وتسليم املطلوبني، وشبكة استرداد املوجودات التابعة لفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات     
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ة اســترداد املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة ملكافحــة غســل األمــوال، ومركــز التنســيق الــدويل ملبــادر   
املوجودات املسروقة، املدعوم من مبادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة واإلنتربـول، والرابطـة      

ي للمؤسسـات  ـاألمريكية ألعضاء النيابات العامة، ومنظمة أمريكـا الالتينيـة والكاريبـ   -األيبريية
كمـا تتعـاون عـن    العليا ملراجعة احلسابات، وشـبكة املـدعني العـامني ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة.       

ــدوراس       ــة. وتســتخدم هن ــول وجمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املالي ــق اإلنترب طري
منصـات االتصــاالت املؤمنــة التابعــة للشــبكات املـذكورة أعــاله، يف مجلــة أمــور منــها التصــدي   
 جلرائم الفساد اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة. وتتعاون مع السـفارات األجنبيـة يف  

  هندوراس من خالل أفرقة التحقيق التابعة هلا.  
مــن القــانون اخلــاص مبكافحــة غســل األمــوال التعــاون بــني املؤسســات ذات   ٨١وتــنظم املــادة 

مــذكرة  ٢٠الصــلة واملؤسســات األجنبيــة املنــاظرة. وقــد وقعــت وحــدة االســتخبارات املاليــة    
جهــاز أنَّ رات، يف حــني تعــاون مــع نظرائهــا، وأبــرم الــديوان األعلــى للمحاســبات ســت مــذك

الشرطة الوطين طرف يف اتفاق بشأن التعاون بني أجهزة الشرطة يف أمريكـا الوسـطى. وميكـن    
  هلندوراس اعتبار االتفاقية أساسا قانونيا لذلك التعاون.

وليس لدى هندوراس تشريعات بشأن إنشاء أفرقـة حتقيـق مشـتركة، ولكنـها أبرمـت مـذكريت       
ع كولومبيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة. وقـد أنشـأت أفرقـة مـن         تفاهم حول هذه املسألة م

هذا القبيل يف إطار شبكة املدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة، وميكنها أن تنشئ أفرقة مـن  
  هذا القبيل وفقا لظروف كل حالة على حدة.  

مـن القـانون    ٦٠إىل  ٤٩وتنظم أساليب التحري اخلاصة املشار إليها يف االتفاقية يف املواد مـن  
اخلاص مبكافحة غسل األموال. وجيوز استخدامها يف مجيع اجلرائم باستثناء أسـلوب االسـتعانة   
بـالعمالء الســريني القاصــر اســتخدامه علــى احلــاالت الــيت تنطــوي علــى جــرائم منظمــة وغســل  

علـى   األموال. ويشترط احلصول على إذن من احملكمة الستخدام تلك األساليب، مبـا يف ذلـك  
إىل االتفاقية، ويف كـل حالـة علـى حـدة،      استناداًالصعيد الدويل، بناء على طلب النيابة العامة، 

  دة بشأن استخدامها.اتفاقات حمدَّ يُّمبا أنه ال توجد أ
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
تبــادل املعلومــات االســتخبارية علــى حنــو غــري رمســي، وزيــادة اســتخدام القنــوات غــري    •  

  )؛٤٦من املادة  ١٣يف نقل الطلبات (الفقرة  اإللكترونيةالرمسية والقنوات 
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منصات التعاون الـدويل الـيت تيسـر تبـادل املعلومـات االسـتخبارية        خمتلفاملشاركة يف   •  
  ).  ٤٩و ٤٨و ٤٦شتركة (املواد واملساعدة املتبادلة والتحقيقات امل

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

  وَصى بأن تقوم هندوراس مبا يلي:فيما يتعلق بالتعاون الدويل، ي
تعزيز نظام إحصاء طلبات التعاون الدويل من أجل الـتمكن مـن تقـدمي معلومـات عـن        •  

واإلجـراءات الواجـب اتباعهـا،    اجلرائم ذات الصلة، واإلطـار الـزمين لتنفيـذ الطلبـات،     
  )؛٤٦و ٤٥و ٤٤فضال عن أسباب الرفض (املواد 

إحراز تقدم حنو اعتماد تشريعات بشأن تسليم املطلوبني وضمان أن تـبني التشـريعات     •  
  )؛٤٤مجيع العناصر املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة 

  )؛٤٤من املادة  ٢(الفقرة املوافقة على تسليم املطلوبني يف غياب ازدواجية التجرمي   •  
تسليم املطلوبني فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية والـيت ال تفـي بشـرط      •  

احلد األدىن للعقوبة، إذا مل تكن املعاهدة املستخدمة كأساس قـانوين لتسـليم املطلـوبني    
  )؛٤٤من املادة  ٣تنظم التعامل مع تلك احلاالت (الفقرة 

ع اجلرائم اليت تشملها االتفاقية جرائم تستوجب التسليم يف إطار معاهـدات  اعتبار مجي  •  
تســليم املطلــوبني الــيت تتبــع هنــج القــوائم، وإدراج هــذه اجلــرائم كأســاس للتســليم يف     

  )؛٤٤من املادة  ٤املعاهدات املقبلة (الفقرة 
ــة بوصــفها جــرائم تســت        •   ــا يف االتفاقي ــع اجلــرائم املنصــوص عليه ــراف جبمي وجب االعت

  )؛٤٤من املادة  ٧التسليم (الفقرة 
النظــر يف تضــمني اإلصــالحات التشــريعية يف املســتقبل أطــرا زمنيــة معقولــة إلجــراءات   •  

  )؛٤٤من املادة  ٩طة يف احلاالت املناسبة (الفقرة التسليم وإجراءات مبسَّ
ب أن توضح يف إطار اإلصـالحات التشـريعية املقبلـة أنـه جيـوز وضـع الشـخص املطلـو          •  

طلــب تســليم رمســي بغــرض ضــمان تســليمه   أيِّ رهــن احلــبس االحتيــاطي قبــل تلقــي  
  )؛٤٤من املادة  ١٠(الفقرة 

شـخص حملاكمتـه أو معاقبتـه علـى     أيِّ النظر يف إمكانية النص على رفض طلب تسليم   •  
أساس متييزي أو إذا أثريت شواغل بشأن احتمال تعرضه النتهاكات حقـوق اإلنسـان   

  )؛٤٤املادة من  ١٥(الفقرة 
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حتليل ما إذا كان وضع تشريعات لتبادل املساعدة القانونيـة تطبـق علـى مجيـع اجلـرائم        •  
ــة هــذه املســاعدة. وميكــن أن       ــة ميكــن أن يســهم يف فعالي ــا يف االتفاقي املنصــوص عليه
تشــمل هــذه التشــريعات جوانــب غــري منصــوص عليهــا حاليــا بالتفصــيل، ومنــها علــى  

ملتصـلة بنقـل احملتجـزين واسـتقباهلم ألغـراض احلصـول علـى        سبيل املثـال، اإلجـراءات ا  
ص والسرية، أو أسباب الرفض وااللتزام بتربير هـذا الـرفض،   األدلة، أو مبدأي التخصُّ

أو االلتزام بالتشاور مع الدولة الطالبة، أو تأجيل تنفيذ الطلبات، أو عدم التعـرض، أو  
  )؛٤٦التكاليف (املادة 

ن الوفاء بشرط احترام الدولـة الطـرف الـيت تنقـل معلومـات      ضمان متكني هندوراس م  •  
مــن  ٥دون طلــب مســبق الطــابع الســري للمعلومــات املتعلقــة باملشــتبه فــيهم (الفقــرة  

  )؛٤٦املادة 
ع نطاق املساعدة يف غياب ازدواجية التجرمي، مبا يشـمل املسـاعدة علـى    يالنظر يف توس  •  

  )؛٤٦من املادة  ٩(ج) من الفقرة تنفيذ اإلجراءات القسرية (الفقرة الفرعية 
ــدات           •   ــع املعاه ــة جبمي ــدة معني ــة واح ــلطة مركزي ــيني س ــدى استصــواب تع ــر يف م النظ

  )؛  ٤٦من املادة  ١٣وتزويدها باملوارد الالزمة (الفقرة 
النظــر يف إمكانيــة الســماح بنقــل اإلجــراءات اجلنائيــة يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف   •  

  ؛٤٧املادة 
ــعي إىل  •   ــيني       السـ ــال معنـ ــباط اتصـ ــيني ضـ ــا يف ذلـــك تعـ ــاملني، مبـ ــادل العـ ــجيع تبـ تشـ

بالتحقيقات اجلنائية، وتبادل املعلومات االستخبارية على حنـو غـري رمسـي يف سـفارات     
  )؛٤٨من املادة  ١) من الفقرة ههندوراس يف اخلارج (الفقرة الفرعية (

ي للجــرائم الــيت مواصــلة الســعي مــن أجــل التعــاون مــع الــدول األخــرى علــى التصــد    •  
  )؛٤٨من املادة  ٣ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة (الفقرة 

جتيز االسـتعانة بـالعمالء السـريني يف مكافحـة مجيـع اجلـرائم        تضمني تشريعاهتا أحكاماً  •  
  ).٥٠من املادة  ١املشمولة باالتفاقية (الفقرة 

  


