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    خالصة وافية  - ثانياً  
    إكوادور   

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

 متوز/ ٢٧، وصدَّقت عليها يف ٢٠٠٣ ديسمرب/كانون األول ١٠على االتفاقية يف وقَّعت إكوادور 
  .٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٥، وأودعت صك تصديقها عليها يف ٢٠٠٥يوليه 

مـن   وتشكِّل االتفاقية جزءاً من النظام القانوين احمللي، وهي تأيت بعد الدستور ولكنها أعلى مرتبةً
  .من الدستور) ٤٢٥(املادة  القوانني الوطنية املذكورة أعاله، وميكن تطبيقها مباشرةً

وتتَّبـع اإلجـراءات اجلنائيـة النظـام      .للقـارة األوروبيـة   املدنية ويتَّبع النظاُم القانوين التقاليد القانونية
  .واالستئناف موإصدار احلكوتتألف من مراحل التحقيق قبل احملاكمة واحملاكمة  ،االهتامي

السلطة التنفيذية والسلطة التشـريعية والسـلطة القضـائية     وينصُّ الدستور على مخس "وظائف" للدولة:
وأهمُّ املؤسسات  .والفرع املعين بالشفافية والرقابة العامة والفرع املعين بالعمليات االنتخابية باحلكومة

الرقابـة العامـة واجمللـس الـوطين املعـين مبكافحـة       املعنية مبكافحة الفساد هي: جملس مشاركة املـواطنني و 
  .غسل األموال ومكتب املدَّعي العام ومكتب املراقب املايل العام ووحدة التحليل املايل

أسـاس إصـالح القـانون اجلنـائي وقـانون      شـكَّل  و .٢٠٠٨يف عـام   وأُقرَّ الدستور مبوجب اسـتفتاءٍ 
 بشـكلٍ  دخـل حيـز النفـاذ   ألساسي الشـامل (الـذي   اإلجراءات اجلنائية من خالل القانون اجلنائي ا

وهناك عدد من القضايا اليت تـدخل يف إطـار هـذا القـانون      .)٢٠١٤أغسطس /آب ١٠ يف كاملٍ
التحقيق واحملاكمة يتا يف مرحلواليت توجد حالي.  

 واسـعٌ  مـن القـانون األساسـي للخدمـة املدنيـة تعريـفٌ       ٤واملادة من الدستور  ٢٢٩املادة  يرد يفو
  ."ملوظف العموميا" للمصطلح

    
    القانون وإنفاذ التجرمي: الفصل الثالث  - ٢  

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

 شـامل؛ مـن القـانون اجلنـائي ال    ٢٨٠من املادة  ٤خيضع رشو املوظفني العموميني الوطنيني للفقرة 
فـيمكن أن   "اهلديـة " مفهـوم أمَّـا   .صـراحة  لـيس مشـموالً  لصاحل الغـري  احملقَّقة عنصر املنافع أنَّ غري 

  .حاالت تنطوي على هذه املزايا ل حىت اآلن أيُّسجَّ ُتملاملزايا غري املادية، وإن يشمل 
ــادة   ٣إىل  ١لفقــرات لارتشــاء املــوظفني العمــوميني  وخيضــع  والقبــول)، (االســتالم  ٢٨٠مــن امل
اجلـرم   يتناوالن ارتكـاب كالمها واحلكمان  .الشامل(االلتماس) من القانون اجلنائي  ٢٨١ واملادة
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تتنـاول  الـيت  الوحيـدة  هـي املـادة   ) ٣-١(الفقـرات   ٢٨٠، يف حـني أنَّ املـادة   غـري مباشـرةٍ   بطريقة
  .زايا اليت حيصل عليها الغري، مبا يف ذلك الكياناتامل صراحةً

 الدوليــة إكــوادور رشــو أو ارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــاتوال ُتجــرِّم 
  .األجنبية العمومية

ــالنفوذ (املــادة  جــرَُّتو ــاجرة ب ــائي الشــامل) كمــا هــو الشــأن بالنســبة     ٢٨٥م املت مــن القــانون اجلن
  .عمومي آخر على موظٍف عمومي نفوذه الستغالل موظٍف
من القانون اجلنـائي   ٢٨٠من املادة  ٤لفقرة ا(باالستمالة) ألحكام بالنفوذ  "الفاعلة"وختضع املتاجرة 

الشامل (الرشو)، يف شكل رشو موظٍف عمومي لكي يقوم هذا املوظف بارتكاب اجلرمية املوصـوفة  
عنـدما يكـون الشـخص    إالَّ مقترنـة معـاً   وال تنطبـق هـذه األحكـام     .هـذا القـانون   مـن  ٢٨٥يف املادة 

وتقتصـر   .املزية غري املستحقة موظفاً عموميا ويكون النفوذ الذي يزعم امتالكـه حقيقيـا  الذي يتلقى 
بالرشـو   صـل اجلرمية على األفعال والقرارات؛ وعالوةً علـى ذلـك، فالتعليقـات الـواردة أعـاله فيمـا يت      

  . املادية)تنطبق أيضاً على املتاجرة بالنفوذ (فيما خيص املنافع احملققة لصاحل الغري واملزايا غري
من القـانون اجلنـائي الشـامل،     ٢٨٦ملادة (بااللتماس) ألحكام ابالنفوذ  "السلبية"املتاجرة  ضعوخت
 .مـن هـذا القـانون    ٢٨٥إليـه يف املـادة    مشـارٍ  القيـام بفعـلٍ   نعلـى املسـؤولية اجلنائيـة عـ      تنصُّيتال

   .وال املنافع احملققة لفائدة الغري غري مباشرٍة بطريقةارتكاب اجلرم  يشمل القانون ومل
  .االرتشاء يف القطاع اخلاصال القانون على جترمي الرشو و وال ينصُّ

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

  .من القانون اجلنائي الشامل ٣١٧مبوجب املادة  جنائيةً غسل األموال جرميةً أُقر اعتبار
 أو نقلها غـري مشـمولة صـراحةً    هااملمتلكات أو التصرف فيمكان إخفاء أو متويه عناصر أنَّ كما 

من القانون اجلنائي الشامل التآمر الرتكـاب جرميـة غسـل     ٣٧٠املادة  كذلك تشمل .يف القانون
مـة  القانون تشـكيل مجاعـة منظَّ  هذا من  ٣٦٩م املادة جترِّ كمااألقل خطورة،  ااألموال يف أشكاهل

مــة إجراميــة أو خيططــون هلــا منظَّ ةًأنشــط أو يــديرون لــون أو يوجهــونأكثــر ميوِّ أو شخصــنيمــن 
  .، منها غسل األموال يف أخطر أشكالهعدة جرائملغرض ارتكاب 

 .جرائم أصلية داخل أو خارج الوالية القضائية لإلكوادور اليت ُترتكبكلها جرائم الفساد وُتَعدُّ 
  ."سل األموال الذايتغ" وتشمل مستقلةٌ وغسل األموال جرميةٌ

من القانون اجلنائي الشامل املسؤولية اجلنائية لألشخاص الذين خيفون ممتلكـات   ٢٨٩املادة  قرُّوت
  .باعتبارها ختصُّهممة اإلثراء غري املشروع أو أفعال اجلرمية املنظَّ ة ُسبل ومنهابعدَّمتأتية 
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري   
مـن القـانون    ٢٧٨مـن املـادة    ٣-١(الفقـرات   جنائيةً االختالس يف القطاع العام جرميةً اعتبار قرَّأُ

مكتـب املراقـب   ِقَبـل  اإلجـراءات اجلنائيـة لإلصـدار املسـبق مـن       مباشـرة ضع ختو .اجلنائي الشامل)
مـن القـانون    ٥٨١(الفقـرة األخـرية مـن املـادة     القضـائية  حيـدد أسـس املالحقـة     تقريـرٍ لاملايل العـام  

  .الشامل) اجلنائي
 ٢٩٤و ٢٨٥جرمية حمدَّدة غري موجود، وإن كانت املواد  اإساءة استغالل الوظائف بوصفهلكن 

 عتبـار بعني االوجرى النظر  .من القانون اجلنائي الشامل تتناول بعض األفعال ذات الصلة ٢٦٨و
  .حمدَّدةً جرميةًبوصفها ل الوظائف إساءة استغال يف إقرار

وكما هـو الشـأن    .من القانون اجلنائي الشامل) ٢٧٩وجترِّم إكوادور اإلثراء غري املشروع (املادة 
ِقَبـل  رائم اإلثراء غري املشروع لإلصدار املسبق مـن  القضائية جلالحقة املبالنسبة لالختالس، ختضع 

مـن   ٥٨١د أسس هذه املالحقة (الفقـرة األخـرية مـن املـادة     حيدِّ مكتب املراقب املايل العام لتقريرٍ
ــائي الشــامل)   ــانون اجلن ــراء غــري املشــروع ملوظــفٍ    .الق ــل اإلث ــومي يف  ويتمث ــادة حصــول عم زي

نفسه أو عن طريق شخص آخـر،  هو  ،ها املوظف العموميقتنياليت ي يف املوجودات مسوغ هلا ال
بـني دخلـه املشـروع والزيـادة يف      وجـود تضـاربٍ   عنـد  ؛ أيةمن منصبه أو وظيفته الرمسيـ  واملتأتية
  .املشروع هذه الزيادة املوظف العمومي أن يثبت مصدروجيب على  .ممتلكاته

ــائي الشــامل   ــانون اجلن ــرُّ الق ــة عــ  ويق ــه املســؤولون أو    ناملســؤولية اجلنائي ــذي يرتكب االخــتالس ال
 كيانـات أو  شـعبية ال الكيانـات "ة أو املديرون أو املوظفون التنفيذيون أو موظفـو املؤسسـات املاليـ   

 .مـن القـانون اجلنـائي الشـامل)     ٢٧٨ مـن املـادة   ٦-٤ (الفقـرات  "االقتصاد القائم على التضـامن 
 علـى من القانون اجلنـائي الشـامل)    ١٨٧خيانة األمانة (املادة جرمية تشتمل وباإلضافة إىل ذلك، 

  .بعض عناصر االختالس يف القطاع اخلاص
    

    )٢٥العدالة (املادة إعاقة سري     
القـانون اجلنـائي الشـامل    يف أحكـام  مشـمول  (أ) مـن االتفاقيـة    ٢٥السلوك الوارد وصـفه يف املـادة   

وهي واسعة جدا، وتشمل حتريض شـخصٍ مـا علـى ارتكـاب جـرمٍ مـن        يف ُجرم املتعلقة باملشاركة
خـالل العنـف البـدين    خـرى، أو مـن   وسـيلة أ أيِّ خالل وعده بتعويضٍ أو تقدميـه لـه أو مـن خـالل     

مـن   ٤٢(ب) و(ج) مـن املـادة    ٢(الفقرتـان   األخـرى وسيلة من وسائل اإلكـراه  أيِّ التهديد أو  أو
 ٢٧٠تشمل املشاركة يف جرائم احلنـث بـاليمني وشـهادة الـزور (املـادة       ويف هذا الصدد، .القانون)

) عرقلـةَ سـري العدالـة    ٢٩٢ادة ) والتالعب باألدلة (امل٢٧٢من القانون) واالحتيال اإلجرائي (املادة 
يف  التدخلَ لكن .ألهنا تشمل عناصر التحريض على اإلدالء بشهادة الزور والتدخل يف تقدمي األدلة

  .اإلدالء بالشهادة ليس مشموالً
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مـــن االتفاقيـــة مبوجـــب  ٢٥يف الفقـــرة (ب) مـــن املـــادة  هفوارد وصـــب علـــى الســـلوك الـــيعاقَـــو
يهـاجم أو   شخصٍيِّ الشامل، اليت تنص على املسؤولية اجلنائية ألمن القانون اجلنائي  ٢٨٣ املادة

  .القطاع العام ءكالوموظفي والفئات املعينة من بعض يقاوم 
    

    )٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة مسؤولية     
يف الشخصـيات االعتباريـة   و ،القـانون اخلـاص  إطـار  يف  ةاالعتباريـ  شخصـيات ز إكوادور بـني ال متيِّ

 املســؤوليةُو .يف القطــاع الشــعيب والقــائم علــى التضــامنالشخصــيات االعتباريــة و ،العــامالقطــاع 
مـن القـانون    ٤٩(املادة الرقايب خاضعة للتنظيم  لشخصيات االعتبارية يف القانون اخلاصاجلنائية ل

  .ىخراأللشخصيات االعتبارية عكس املسؤولية اجلنائية لعلى اجلنائي الشامل)، 
أو نفسـه  عـن الفعـل    املسؤولية بصرف النظر عما إذا كان الشخص الطبيعي مسـؤوالً وتنشأ هذه 

  .من القانون اجلنائي الشامل) ٥٠و ٤٩(املادتان نفسها األفعال 
ــة (املــادة  وأُ مــن قــانون ســوق   ٢٠٨مــن قــانون الشــركات واملــادة   ٢٥نشــئت املســؤولية اإلداري

) مــن القــانون ٦( ٦٢٢ملســؤولية املدنيــة (املــادة األوراق املاليــة واألحكــام التشــريعية األخــرى) وا
  .الشخصيات االعتباريةاجلنائي الشامل) خبصوص مجيع 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

 ٣٩ من القانون اجلنائي الشامل) والشروع (املادتان ٤٣إىل  ٤١جرَّمت إكوادور املشاركة (املواد 
  .اإلعداد الرتكاب جرمية ها مل جترِّممن القانون)، ولكن ٤٠و
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
  .ينصُّ القانون اجلنائي الشامل على جزاءات ميكن تكييفها حسب خطورة اجلرمية

 .مـن الدسـتور)   ٢١٦و ١٢٨وأقرَّت إكوادور حصانة أعضاء اجلمعية الوطنية وأمني املظـامل (املادتـان   
 ٢١٦و ٢٠٥و ١٢٨وهناك طائفةٌ واسـعةٌ مـن املـوظفني العمـوميني الـذين يتمتعـون باحلصـانة (املـواد         

  .الدستور)  من
ــة فيمــا يتعلــق باملالحقــة القضــائية       ــدأ الســلطة التقديري وميكــن ملكتــب املــدَّعي العــام أن يطبِّــق مب

ا يف ذلك يف قضايا الفسـاد، إذا كانـت   من القانون اجلنائي الشامل)، مب ٤١١من املادة  ١ (الفقرة
رة قد تصل إىل مخس سنوات، شـريطة  العقوبة القصوى للجرمية املعنية هي احلرمان من احلرية لفت

  .مبصاحل الدولة على املصلحة العامة أو يضرَّ كبرياً شكل ذلك خطراًي الَّأ
القضـائية  عى عليـه ألغـراض منـها ضـمان مثولـه يف اإلجـراءات       تحفظ على املتهم أو املدَّكن الميو

  .من القانون اجلنائي الشامل) ٥٣٦واملادة  ،)٣( ٥٣٤ واملادةالدستور؛  ) من١( ٧٧ (املادة



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.51

 

6/17 V.16-10193 
 

إذا إالَّ مـن القـانون اجلنـائي الشـامل)      ٦٣١و ٦٣٠سمح بالتعليق املشروط للعقوبة (املادتـان ال ُيو
   .غري ضروري تنفيذ احلكمجتعالن املعين  كانت طبيعة ودرجة خطورة السلوك

يعزلـون   وتطبيقاً ملبدأ افتراض الرباءة، ال يوقف املوظفون العموميون املتهمون بارتكاب جرميـة مـا وال  
ُيسـمح   من مناصبهم وال ينقلون من وظائفهم ما عدا يف حالة املوظفني القضـائيني املتـهمني، الـذين ال   

  .من القانون األساسي للسلطة القضائية) ٧٧(املادة هلم مبواصلة أداء مهامهم 
ــة     مباشــرٍة إذا كانــت اجلرميــة ذات صــلةٍ و ــأمر احملكمــة بتنحي ــه، ت مبمارســة الشــخص املــدان ملهنت

مـن القـانون اجلنـائي     ٦٥بالنسـبة للجرميـة املـذكورة (املـادة      ةددَّاحملنفسها الزمنية فترة للالشخص 
ولـيس   ،معظم جـرائم الفسـاد   نطويوي .ساسي للخدمة املدنية)من القانون األ ١٠الشامل؛ املادة 

  .عقوبة التنحية، على مجيعها
القـانون األساســي بشــأن  مــن  ٤١التأديبيـة (املــادة   واإلجـراءات اجلنائيــة منفصـلةٌ عــن اإلجــراءات  

  .من القانون األساسي للخدمة املدنية) ١٠٤اخلدمة املدنية؛ املادة 
يتعاونون مع سلطات إنفـاذ القـانون مـن ختفـيض العقوبـة املفروضـة ولكـن        ويستفيد األشخاص الذين 

أن  أيضـاً من القـانون اجلنـائي الشـامل)؛ وميكـن      ٤٩٣- ٤٩١و ٤٦- ٤٤دون منحهم احلصانة (املواد 
اتفاقـات مـع دول أخـرى بشـأن      ومل تـربم إكـوادور أيَّ   .مـن القـانون)   ٤٩٤توفَّر هلم احلمايـة (املـادة   
  .فيما يتعلق بإحدى اجلرائمالقضائية ين يقدمون عوناً يف التحقيق أو املالحقة معاملة األشخاص الذ

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

ــبُ  ــدير مكت ــام نظامــاً املــدَّ ي ــ عي الع ــم مــن      وطني ــة ومســاعدة الضــحايا والشــهود وغريه ا حلماي
مـن القـانون    ٢٩٥من الدسـتور؛ املـادة    ١٩٨املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية (املادة األشخاص 

يف اإلجراءات اجلنائية  وقد ُتوفَّر احلماية ألسر األشخاص املشاركني .األساسي للسلطة القضائية)
) مــن األنظمــة الــيت حتكــم نظــام محايــة ومســاعدة الضــحايا والشــهود وغريهــم مــن   ٥( ٦ (املــادة

شــخاص آخــرين قــريبني مــن أل ال ُتــوفَّرولكنَّهــا املشــاركني يف اإلجــراءات اجلنائيــة)، األشــخاص 
ــدابري    .الشــهود أو اخلــرباء  ــة وال جيــوز طلــب اختــاذ ت ــاملمــدَّلإالَّ وقائي  وال جيــوز ؛وحــده عي الع

  .من القانون اجلنائي الشامل) ٤٩٤(املادة ماية ذلك ألشخاص الذين يلتمسون احلل
ذين حيتــاجون إىل احلمايــة لألشــخاص الــاحلمايــة ر وحــدة احلمايــة التابعــة للشــرطة خــدمات وتــوفِّ
وميكن نقل األشخاص داخل إكوادور أو يف اخلارج، وحتاط املعلومات املتعلقة بإجراءات  .املادية

  .) من القانون األساسي للسلطة القضائية)٢( ٢٩٥احلماية بالسرية التامة (املادة 
مــن  ٥٠٢ املــادةمــن  ١٠و ٩وجيــوز اإلدالء بالشــهادات عــن طريــق التــداول بالفيــديو (الفقرتــان 

  .القانون اجلنائي الشامل)
اوأبرمت إكوادور ترتيبات لتيسري تغيري اإلقامة دولي.  
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مـن القـانون اجلنـائي     ٤٤١) و٨( ١١وللضحايا احلق يف الوصول إىل نظام احلماية الوطين (املادتان 
مـــن  ٤٣٩(املــادة  القضــائية  الشــامل) وهــم ُيعتــربون مــن األشــخاص املشــاركني يف اإلجــراءات        

مرحلـــة مـــن مراحـــل اإلجـــراءات اجلنائيـــة؛     أيِّ وميكـــن االســـتماع إىل الضـــحايا يف    .القـــانون)
ــا األطــراف األخــرى؛      أن يدحضــواللضــحايا   وميكــن ــت هب ــيت أدل ــوال ال ، يف حضــور القاضــي، األق

واالطــالع علــى مســتندات القضــية وبــدء املراحــل يف اإلجــراءات؛ واحلصــول علــى مســاعدة حمــامي     
 )١٠و ٩  (الفقرتــان ٥٦٣و ٥٠٥) و١٤( ٥٠٢و ٤٣٩و ١٧و ١٣و ١١ائية (املــواد املســاعدة القضــ

  .من القانون اجلنائي الشامل) ٦١٨و ٦١٤و ٦٠٤و
 .دة حلمايـة املـبلِّغني  إكـوادور تشـريعات حمـدَّ    لـيس لـدى  تدابري احلماية املذكورة أعاله، عن وعدا 

  .الزيارة القُطرية هالذي جرت فييف الوقت دراسة بشأن هذه احلماية قيد ال وكان مشروع قانوٍن
    

     )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
من القانون اجلنائي الشامل) علـى عائـدات اجلرميـة واألدوات     ٧١و ٦٩تنطبق املصادرة (املادتان 

وجيـوز مصـادرة    .املستخدمة يف اجلرمية، ولكن لـيس علـى األدوات املعـدَّة لالسـتخدام يف اجلرميـة     
   .من القانون) ٥٥٧إىل  ٥٤٩املمتلكات (املواد 

ــواد       ــة القضــائية (امل ــاُت الوديع ــدير املمتلكــات احملجــوزة واملصــادرة اجله ــن  ٣١٦إىل  ٣١٤وت م
يف حاالت غسـل األمـوال، حيـث تـدير املمتلكـات املـذكورة اهليئـةُ        إالَّ القانون اجلنائي الشامل)، 

املخــدِّرة واملــؤثِّرات العقليــة (القــانون املتعلــق مبنــع غســل األمــوال ومتويــل الوطنيــة ملراقبــة العقــاقري 
  .اجلرمية وكشفهما والقضاء عليهما، احلكم العام)

ويف حالــة األحكــام الــيت ُنفــذت، مبــا يف ذلــك األحكــام  .وتتوقــف املصــادرة علــى األشــياء املعنيــة
أيِّ ت املعنيـة، تـأمر احملكمـة مبصـادرة     املتعلقة جبرائم غسل األموال، إذا تعذرت مصادرة املمتلكـا 

  .من القانون اجلنائي الشامل) ٦٩ممتلكات أخرى ذات قيمة معادلة تعود للشخص املدان (املادة 

) ٢( ٦٩وجتوز مصادرة عائدات اجلرمية اليت جرى حتويلها أو تبديلها إىل ممتلكات أخرى (املادة 
النسـبة للعائـدات الـيت اختلطـت مبمتلكـات      (ج) من القـانون اجلنـائي الشـامل) كمـا هـو الشـأن ب      

) (د) ٢( ٦٩مكتسبة من مصادر مشروعة، يف حدود القيمـة املقـدَّرة للعائـدات املختلطـة (املـادة      
من هذا القانون)، وجتوز مصادرة اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة مـن املمتلكـات املكتسـبة        

وإذا تعذرت مصـادرة   .من هذا القانون)) (ه) ٢( ٦٩عن طريق جرميٍة جنائيٍة أو عائداهتا (املادة 
  .هذه املمتلكات، تأمر احملكمة بدفع غرامٍة من القيمة نفسها

 األصلية الـيت ميكـن اعتبارهـا أدلـة    أو السجالت املصرفية التجارية أو املالية  وأكدت السلطات أنَّ
مــن القــانون   ٥٤٩ العــام أو الــدفاع جيــوز حجزهــا مبوجــب املــادة      دعــاءلال بالنســبة مســتندية
  .الشامل اجلنائي
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  .وال يتطلب التشريع اإلكوادوري أن يبيِّن اجلاين املصدر املشروع لعائدات اجلرائم املزعومة
وال يشــار إىل حقــوق األطــراف الثالثــة فيمــا يتعلــق حبجــز ومصــادرة املمتلكــات، باســتثناء مــا يتعلــق    

مــن القــانون اجلنــائي الشــامل) وكــذلك، عنــد  ٧١مبصــادرة ممتلكــات الشخصــيات االعتباريــة (املــادة 
  .القانون) ) من هذا٣( ٦٩عائدات اجلرمية واألدوات املستخدمة يف ارتكاهبا (املادة  إتالفاالقتضاء، 

ن ووال تنطبق السرية املصرفية على املعلومات املتعلقة باملعامالت اليت يقوم هبا األشخاص املشارك
هـذه   ق معهـم يف إطـار  حقَّـ عي العام، أو الـذين يُ أو مكتب املدَّ اإلجراءات اليت ينظر فيها قاضٍ يف

  .النقدي واملايل) ساسيالقانون األمن  ٣٥٤(املادة  اإلجراءات
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
ال ختضــع اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة جبــرائم االخــتالس والرشــوة واالبتــزاز واإلثــراء غــري املشــروع 

وفترة التقـادم   .من الدستور) ٢٣٣نفاذ العقوبات املنطبقة على تلك اجلرائم لفترة التقادم (املادة إلو
أو  ٥فيما يتعلق مبعظم جرائم الفساد هي سبع سنوات، يف حني أنَّها تبلغ فيما يتعلق جبرائم أخرى 

ا يفلت اجلاين وعندم .من القانون اجلنائي الشامل) ٤١٩إىل  ٤١٧سنة (املواد  ١٣سنوات أو  ١٠
املزعوم من العدالـة، ُتحسـب فتـرة التقـادم ابتـداء مـن اليـوم الـذي يظهـر فيـه هـذا الشـخص أو مـن              

  .) (د) من هذا القانون)٣( ٤١٧الوقت الذي تتاح فيه أدلةٌ كافيةٌ لتوجيه االهتام له (املادة 
يف  يف دولـة أخـرى   سـابقةٍ  إدانـةٍ علـى إمكانيـة اسـتخدام     تنص صراحةً تشريعيةٌ وال توجد أحكاٌم
  .اإلجراءات اجلنائية

    
    ) ٤٢الوالية القضائية (املادة     

أقرَّت إكوادور واليتها القضائية على اجلرائم املرتكبة يف إقليمها أو على منت السفن أو الطائرات 
مـن القـانون اجلنـائي     ٤٠٠و ١٤الوطنية، واجلرائم املرتكبة ضد املواطنني اإلكوادوريني (املادتـان  

الشــامل) واملشــاركة خــارج األراضــي اإلكوادوريــة يف جــرائم غســل األمــوال املرتكبــة أصــال يف   
وأقرَّت إكـوادور جزئيـا واليتـها القضـائية علـى       .) (أ) من نفس القانون)٢( ١٤إكوادور (املادة 

مـن القـانون اجلنـائي     ٤٠٠و ١٤اجلرائم اليت يرتكبها يف اخلارج مواطنون إكوادوريـون (املادتـان   
لشامل)، ولكنها مل تقرَّ واليتها القضائية على اجلـرائم الـيت يرتكبـها يف اخلـارج أشـخاٌص عـدميو       ا

  .اجلنسية يوجد حملُّ إقامتهم املعتاد يف إكوادور
قـانون   من ٤وتقرُّ املادة  .واليتها القضائية على اجلرائم اليت ُترتكب ضد الدولة إكوادورومل تقرَّ 
م فيهـا إكـوادور جمرمـاً مزعومـاً     إلكوادور يف احلاالت اليت ال تسلِّاجملرمني الوالية القضائية تسليم 

  .جملرد كونه أحد مواطنيها
    



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.51 

 

V.16-10193 9/17 
 

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
اء العقـود  من القانون األساسي لنظام املشتريات العامة الوطنية، ميكن للدولـة إهنـ   ٩٤وفقاً للمادة 
  .أفعالَ الفساد واحٍد وال تشمل أسباب هذا اإلهناء من جانبٍ .واحٍد من جانبٍ

جيب أن تشمل التعويض الشامل  إدانٍة من القانون اجلنائي الشامل على أنَّ أيَّ ٦٢٨وتنصُّ املادة 
  .القانونهذا من  ٧٨و ٧٧للضحايا، على النحو املنصوص عليه يف املادتني 

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

  .متخصص يف اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العامة لالدعاءخاص  العام مكتٌب النائبلدى مكتب 
) مــن الدســـتور؛  ٨( ٨٣ويــتعني علــى املـــوظفني العمــوميني اإلبـــالغ عــن أفعـــال الفســاد (املـــادة      

اجلنـائي الشـامل)، وقـد يطلـب اجمللـس املعـين مبشـاركة املـواطنني         من القـانون   ٤٢٢و ٢٧٧ املادتان
ــا           ــيت يضــطلعان هب ــات ال ــات ضــرورية للتحقيق ــايل أيَّ معلوم ــل امل ــدة التحلي ــة ووح ــة العام والرقاب

مــن القــانون األساســي للمجلــس املعــين مبشــاركة املــواطنني واملراقبــة         ١٣مــن املــادة   ٢ (الفقــرة
وقد  .)منع غسل األموال ومتويل اجلرمية وكشفهما والقضاء عليهماقانون من  ٤االجتماعية؛ املادة 

  .أُبرمت جمموعة من االتفاقات بشأن التعاون بني الوكاالت
ومؤسسات النظام املايل مطالبةٌ بالتعاون مع وحدة التحليـل املـايل، واملواطنـون ملزمـون بـاإلبالغ      

جمللس املعين مبشاركة املواطنني والرقابة واعتمد ا .) من الدستور)٨( ٨٣عن أفعال الفساد (املادة 
العامة جمموعةً من القواعد اليت تنظم إدارة الطلبـات والشـكاوى املتعلقـة بأفعـال أو أوجـه تقصـري       

  .تؤثر على مشاركة املواطنني أو تيسِّر الفساد
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
    التجرمي وإنفاذ القانون:   

   واعتمدت مؤخراً القانون اجلنائي األساسي الشامل؛ ،إكوادور نظامها اجلنائيأصلحت  •
بغـرض  دة املسـؤولية عـن جـرائم جنائيـة حمـدَّ      قـرُّ جرى إصالح أحكامها التشريعية الـيت ت  •

، بغيـة  غري مشروعٍ إدراج جرمية غسل املوجودات املتأتية من مصدرٍ حتقيق أهداف منها
  تلبية املعايري الدولية؛

  )؛٢٠١٧-٢٠١٣اخلطة الوطنية ملنع ومكافحة الفساد ( على عقُِّو •
تشمل مسـاعدة   ، كماالذي ال مسوِّغ لهإلغاء الديون  جرمية اإلثراء غري املشروع تشمل •

اجلرمية مـن خـالل اسـتخدام الشـركات الصـورية       هذهاملوظفني العموميني على ارتكاب 
  ؛)االتفاقية من ٢٠(املادة 

ائية املتعلقـة جبـرائم االخـتالس والرشـوة واالبتـزاز واإلثـراء غـري        ال ختضع اإلجراءات اجلن •
  ؛)٢٩اجلرائم لفترة التقادم (املادة  هذهاملشروع وإنفاذ العقوبات املنطبقة على 
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 لـتمس ُي إدارهتـا،  يف تعقيـدا  األكثـر  تعدُّ اليت املصادرة أو/يف حالة املمتلكات احملجوزة و •
  .)٣١املادة ( املمتلكات إلدارة ٍةخمتصَّ هيئة إحداث

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

    :التجرمي وإنفاذ القانون  
  :ُيوَصى بأن تقوم إكوادور مبا يلي

 من عناصر الرشو واالرتشاء اعتبار ارتكاب جرمييت الرشو واالرتشاء لصاحل الغري عنصراً •
  ؛)االتفاقية من ١٥(االبتزاز) (املادة 

 )الشــامل اجلنــائي القــانون مــن ٢٨٦و ٢٨٠املادتــان " (اهلديــة" مفهــومي تطبيــقضــمان  •
ر القـانون علـى   وإذا كانت احملاكم تفسِّ .املادية غري املزايا على )٢٨١(املادة  "املكافأة"و

 القـانون  توضـيح ف املاديـة،  غـري  املزايـا  يشـمالن  ال "املكافأة"و "اهلدية" جيعل مفهومي حنوٍ
  )؛١٨و ١٥املادتان ه (إصالح خالل من

 ١ جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العموميـة (الفقـرة   •
  )؛١٦املادة  نم

عـل  بغيـة ج النظر يف تعديل أحكامها التشريعية املتعلقة باملتاجرة الفاعلة والسلبية بـالنفوذ   •
 ؛١٨مع متطلبات املادة  هذه األحكام متوافقةً

  )؛٢١يف القطاع اخلاص (املادة واالرتشاء النظر يف إمكانية جترمي الرشو  •
النظر يف توسيع نطاق أحكامها املتعلقة باالختالس لتشمل مجيع كيانـات القطـاع اخلـاص     •

  )؛٢٢(املادة 
تعديل تشريعاهتا حبيث تشمل صراحةً إخفاء أو متويه مكان املمتلكات أو التصرف فيهـا   •

فيهـا مرتكـب اجلرميـة أنَّ تلـك املمتلكـات هـي عائـدات         الـيت يعلـم   أو نقلها يف احلـاالت 
  ؛‘)١) ‘(ب )١( ٢٣للجرمية (املادة 

قـل  األ اتعديل تشريعاهتا حبيث تشمل التـآمر الرتكـاب جرميـة غسـل األمـوال يف أشـكاهل       •
  )؛٢٣املادة من ‘ ٢) ‘ب( )١(خطورة (الفقرة 

باملمتلكـات عنـدما يكـون الشـخص      النظر يف جترمي اإلخفـاء أو االسـتمرار يف االحتفـاظ    •
لالتفاقيــة،  مـة وفقـاً  بــأنَّ تلـك املمتلكـات هــي نتيجـة أحـد األفعــال اجملرَّ     املعـين علـى علـمٍ   

  ؛)٢٤من القانون اجلنائي الشامل (املادة  ٢٨٩ خارج أحكام املادة
النظــر يف مــا إذا كــان اعتبــار  وتعــديل تشــريعاهتا لتشــمل التــدخل يف اإلدالء بالشــهادة،   •

 ،اجملتمـع اإلكـوادوري   علـى ، بعد تقييم العواقـب احملتملـة   حمدَّدةً ة سري العدالة جرميةًعرقل
   )؛٢٥املادة  ) منأ( (الفقرةمفيداً يكون س
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أيِّ تعديل تشريعاهتا حبيـث تشـمل اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب ضـد          •
ج السياق املباشـر للـهجوم   من موظفي العدالة أو إنفاذ القانون، مبا يف ذلك خار موظٍف

  )؛ ٢٥أو املقاومة (املادة 
 املسؤولني الـذين يتمتعـون باحلصـانة لتحديـد مـا إذا كـان تقلـيص        طائفِةخصائص حتليل  •

يعــزز التــوازن بــني االمتيــازات القضــائية والتحقيــق يف مــن شــأنه أن تلــك الطائفــة  نطــاق
  )؛٣٠املادة من  ٢جرائم الفساد ومالحقتها (الفقرة 

فضـالً  التفاقيـة،  فعلٍ جمـرَّمٍ وفقـاً ل  أيِّ ب وقف أو تنحية أو نقل املوظفني املتهمنيالنظر يف  •
  )؛٣٠املادة من  ٦ (الفقرة عن املوظفني القضائيني

مـة  األشخاص املدانني بارتكـاب أفعـال جمرَّ  عن هلية األسقاط إل النظر يف وضع إجراءاٍت •
ا ا أو جزئيـ ويل منصـب يف منشـأة مملوكـة كليـ    التفاقية لتويل املناصب العموميـة وتـ  ل وفقاً

  ؛)٣٠املادة ) من ب(و )أ( )٧( الفرعيتان للدولة (الفقرتان
تعديل تشريعاهتا لتنص على مصادرة املمتلكات أو املعـدات أو األدوات األخـرى املعـدَّة     •

   )؛٣١(ب) من املادة  )١( لالستخدام يف ارتكاب جرائم فساد (الفقرة الفرعية
حقوق األطـراف   توضيح أنَّ املصادرة ال ينبغي أن متسَّ، بتشريعاهتا على مستوى قيام،ال •

  )؛٣١املادة من  ٩ الثالثة احلسنة النية (الفقرة
ضمان محاية األشخاص القريبني من الشهود أو اخلرباء والذين ليسـوا مـن أقـارهبم، والسـماح      •

  )؛ ٣٢من املادة  ١لألشخاص الذين يلتمسون احلماية بطلب هذه احلماية مباشرةً (الفقرة 
على استفادهتم من نظـام احلمايـة    النصِّعن غني، عدا حلماية املبلِّ تشريعاٍت النظر يف سنِّ •

   ؛)٣٣ (املادة
الفساد؛  أفعال عواقب معاجلة بشأن االتفاقيةمن  ٣٤ دة يف تنفيذ املادةاعتماد تدابري حمدَّ •

 ىلالراميــة إيف اإلجــراءات القانونيــة  ميكــن اعتبــار الفســاد عــامالً مهمــا  ويف مجلــة أمــور،
  أو غري ذلك من الصكوك املماثلة؛ أو سحب امتيازٍ إبطال أو فسخ عقٍد

يف  كـبرياً  شخص يقدم عونـاً  احلصانة من املالحقة أليِّمنح على إمكانية  النظر يف النصِّ •
املتعلقــة جبرميــة فســاد، وفقــاً للمبــادئ األساســية القضــائية عمليــات التحقيــق أو املالحقــة 

  )؛٣٧املادة  من ٣لقانوهنا الداخلي (الفقرة 
مون هـذا  يقـدِّ النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن األشخاص الذين  •

  ؛)٣٧املادة  من ٥العون (الفقرة 
ي والتحقيــق وكيانــات القطــاع اخلــاص  الســلطات املعنيــة بــالتحرِّ تشــجيع الـــتعاون بــني •

  )؛ ٣٩املادة  من ١(الفقرة 
العمل، من خالل تشريعاهتا، علـى توضـيح النظـر يف اإلجـراءات اجلنائيـة، وفقـاً ملـا تـراه          •

حبـق   صـدر سـابقاً   حكـم إدانـةٍ  أيِّ يف مالئماً من شروط، وللغرض الذي تعتربه مالئمـاً،  
  )؛٤١أخرى (املادة  اجلاين املزعوم يف دولٍة
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مواطنني إكوادوريني غري  َبلِقن إقرار واليتها القضائية على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج م •
ِقَبــل ؛ أو مــن منـهم  رئـيس الدولــة أو املمـثلني الدبلوماســيني أو أفــراد أسـرهم أو املقــربني   

الرمسية والقناصـل   وظائفهمخارج نطاق مهامهم أو  تصرفوناملوظفني العموميني الذين ي
ين يوجد حمل خارج نطاق ممارسة وظائفهم القنصلية؛ أو األشخاص العدميي اجلنسية الذ

   )؛٤٢املادة  من ٢إقامتهم املعتاد يف إكوادور (الفقرة 
ضــد الدولــة  ائماجلــر هــذه القضــائية علــى جــرائم الفســاد عنــدما ُترتكــب واليتــها إرســاء •

 تقـوم  وال إقليمهـا  يف موجـوداً  املزعـوم  اجلـاين  كـان  ومـىت  )٤٢املـادة   من (د) ٢(الفقرة 
   .)٤٢املادة  من ٤الفقرة ( بتسليمه

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

تقـدمي   إكـوادور مـن حتسـني تنفيـذ االتفاقيـة:     أن متكـن  األشكال التاليـة مـن املسـاعدة التقنيـة      من شأن
واملشــورة ) ٢١) والتشــريع النمــوذجي (املــادة  ١٦املســاعدة فيمــا يتعلــق بالصــياغة التشــريعية (املــادة   

)؛ واملسـاعدة  ٣١و ٣٠(املادتـان   )؛ واملساعدة امليدانيـة الـيت يقـدمها خـبري    ٣٢و ٢٣القانونية (املادتان 
  .)٣٦وتدريب موظفي السلطات املعنية بإنفاذ القانون (املادة  التكنولوجية يف تنفيذ "بوابة الشفافية"

    
    الدويل التعاون: الفصل الرابع  - ٣  

    تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات على   - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     

وأربــع  ١١مــن الدســتور واملعاهـدات الثنائيــة البـالغ عــددها    ٧٩القـانوين للتســليم املـادة    اإلطــاريشـمل  
اجملـرمني،   وتعـدُّ إكـوادور طرفـاً فيهـا، وقـانون تسـليم      اتفاقيات ثنائيـة األطـراف تتعلـق بتسـليم اجملـرمني      

ومنــذ عــام  .وتتفــاوض إكــوادور بشــأن أربــع معاهــدات إضــافية   .واألنظمــة املرفقــة بقــانون األجانــب 
 ، عاجلت إكوادور عشرة طلبات للتسليم اإلجيايب وثالثة طلبات للتسليم السـليب ارتباطـاً جبـرائم   ٢٠٠١
  .فساد

إكوادور من وزارة الشؤون اخلارجية والتنقـل البشـري عـن طريـق      اهقتلتوحيال كلُّ طلب تسليم 
ُيعـد   وقرار السلطة القضائية رفض طلـب تسـليمٍ   .وزارة الداخلية إىل رئيس حمكمة العدل الوطنية

غـري  من قانون تسليم اجملرمني) وهو  ١٣ وميكن الطعن يف قرار املوافقة على التسليم (املادة .اهنائي
وقد رفض الـرئيس طلبـات تسـليم، مبـا يف ذلـك       .دولة، الذي يصدر القرار النهائيلرئيس ال ملزمٍ

رئيس  القضية، ويبتُّ توىلالتسليم اإلجيايب القاضي الذي ي بدأ إجراءاِتيو .واحدٍة يف قضية فساٍد
 تعاجله وزارة الشـؤون اخلارجيـة والتنقـل البشـري    الذي حمكمة العدل الوطنية يف مقبولية الطلب، 

  .من قانون تسليم اجملرمني) ٢٥و ٢٤(املادتان  بعد ذلك
  .من قانون تسليم اجملرمني) ٢يفرضه القانون (املادة  والتجرمي املزدوج شرطٌ
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عـن   للتسليم، جيب أن تنطـوي علـى عقوبـة السـجن لفتـرة ال تقـلُّ       ولكي تكون اجلرمية مستوجبةً
مـن األنظمـة املرفقـة     ٤؛ املـادة  رمنيسـليم اجملـ  تمـن قـانون    ٢يف كلتا الدولتني (املـادة   واحدٍة سنٍة

وقــد تقبـل إكــوادور التســليم بالنســبة   .وتســتويف جــرائم الفسـاد هــذا الشــرط  .)بقـانون األجانــب 
لكـن  و .مـن قـانون تسـليم اجملـرمني)     ٢أخـف (املـادة    للجرائم الفرعية اليت تنطوي علـى عقوبـاتٍ  

ميكـن  ومـع ذلـك،    .فيهـا مجيـع جـرائم الفسـاد     اليت تعدُّ إكوادور طرفـاً كلها املعاهدات  تشمل ال
اعتبــار أنَّ مجيــع اجلــرائم تســتوجب تســليم اجملــرمني يف إطــار التطبيــق املباشــر للجملــة األوىل مــن   

إكــوادور أيَّ معاهــدات لتســليم اجملــرمني منــذ التصــديق علــى  ربمومل ُتــ .٤٤مــن املــادة  ٤ الفقــرة
  .لى التمييز بني اجلرائم العادية واجلرائم السياسيةينص القانون اجلنائي الشامل ع وال .االتفاقية

أسـاس   وال تشترط إكوادور وجود معاهـدٍة لتسـليم اجملـرمني، ولكنـها تفضـل أن تقـوم بالتسـليم علـى        
  .اجملرمني وال ميكن إلكوادور أن تستخدم االتفاقية كأساسٍ قانوين لتسليم .مبدأ املعاملة باملثل

الشخص  إجراءات تسليمٍ مبسَّطٍة، دون جلسة حماكمٍة، إذا وافق وينصُّ التشريع اإلكوادوري على
اجملـرمني املهـل    وحيـدِّد قـانون تسـليم    .قـانون تسـليم اجملـرمني)   من  ١١املطلوب على التسليم (املادة 

ومـن أجـل قبـول طلـب التسـليم، ال تشـترط إكـوادور دلـيالً          .الزمنية الرامية إىل تسريع اإلجـراءات 
  .استوفيت إلثبات عناصر اجلرمية بل تقتصر على اشتراط دليل على أنَّ شروط التسليم قد

مــن قــانون  ٨ وجيــوز لــرئيس حمكمــة العــدل الوطنيــة أن يــأمر باعتقــال الشــخص املطلــوب (املــادة
  .اجملرمني) تسليم

مـن قـانون    ٤من الدستور؛ املـادة   ٧٩واطنني اإلكوادوريني (املادة وال تسمح إكوادور بتسليم امل
مـن   ٤وبغية جتنـب اإلفـالت مـن العقـاب، ينطبـق القـانون اإلكـوادوري (املـادة          .تسليم اجملرمني)

مـن القـانون األساسـي للسـلطة القضـائية االعتـراف        ١٤٣وحتكـم املـادة    .قانون تسـليم اجملـرمني)  
  .باألحكام األجنبية وإنفاذها

ــ مــن قــانون تســليم   ٦لتســليم (املــادة يت ميكــن أن يســتند إليهــا رفــض طلــب ا وتشــمل األســس ال
اجملرمني) التمييز على أيِّ أساس من األسـس املشـار إليهـا يف االتفاقيـة، باسـتثناء جـنس الشـخص        

مـن   ١١وأصله اإلثين، ويف هذه احلالة جيوز رفض التسليم على أساس احلظر العام للتمييز (املـادة  
  .اجلرمية تنطوي على مسائل مالية كونتشمل أسباب الرفض  وال .الدستور)

ويتعني على  .وتنطبق مجيع احلقوق األساسية املعترف هبا يف اإلجراءات اجلنائية على إجراءات التسليم
حمكمة العدل الوطنية إبالغ الشخص املطلوب بالطلب والتأكـد مـن أن حيضـر هـذا الشـخص جلسـة       

مـن قـانون تسـليم     ١١متـرجمٍ شـفوي (املـادة    برفقـة  االستماع برفقـة حمـامٍ وكـذلك، عنـد االقتضـاء،      
  .اجملرمني) تسليم من قانون ١٢وجيوز للدولة الطالبة املشاركة يف جلسة االستماع (املادة  .اجملرمني)

بنقـل   تتعلـق  وأبرمت إكوادور مثاين معاهدات ثنائية وهي تتفاوض بشـأن مثـاين معاهـدات أخـرى    
يف اتفاقيـة جملـس أوروبـا بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم         وهي طـرفٌ  .األشخاص احملكوم عليهم
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ويف حــال عــدم  .حكــام اجلنائيــة يف اخلــارجاألعلــيهم واتفاقيــة البلــدان األمريكيــة املتعلقــة بتنفيــذ  
  .وجود معاهدة، تنقل إكوادور األشخاص احملكوم عليهم على أساس مبدأ املعاملة باملثل

توجد أمثلة على هـذا   وإن ملوقد تنقل إكوادور اإلجراءات اجلنائية على أساس أحكام االتفاقية، 
  .النقل يف املمارسة العملية

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   

ــنظَّ ــة مبوجــب    ت ــة املتبادل ــات االم املســاعدة القانوني ــة التفاق ــددة    الثنائي ــدات متع ــدة معاه ســتة وع
وتقـدِّم   .مـن القـانون اجلنـائي الشـامل     ٤٩٧فيهـا، ومبوجـب املـادة     اًإكـوادور طرفـ   تعدُّ األطراف

وقـد كانـت    .ط التجـرمي املـزدوج  ارتشـ ادون مـن  إكوادور املسـاعدة علـى أسـاس املعاملـة باملثـل،      
حـاالت مـا بـني     ١٠ا قُـدِّمت فيهـا املسـاعدة فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد (       اك حاالت قليلة جـد هن

  .التقديرات) حسب ٢٠١٥و ٢٠١٣عامي 
مـن األغـراض املنصـوص عليهـا يف تشـريعاهتا، بصـرف        غـرضٍ  م إكوادور املسـاعدة أليِّ وقد تقدِّ

وجيـب تـوفري    .اطبيعيـ شخصـاً  أو  اعتباريـة  يةًالنظر عما إذا كـان مرتكـب اجلرميـة املزعـوم شخصـ     
وميكـن   .مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسـان والقـانون اإلكـوادوري    يتماشىاملساعدة على حنو 

  .النظر يف اإلجراءات احملدَّدة يف الطلب، إذا كانت ال تتعارض مع القانون احمللي
 )٥( ٧٧ص قـد احُتجـز (املـادة    إذا كـان الشـخ  إالَّ دون طلبٍ مسـبقٍ  من وال توفِّر إكوادور املعلومات 

سـمح للمتـهم بـاالطِّالع علـى تلـك      ، ُيمسبقٍ دون طلبٍمن  إذا تلقت معلوماٍتو .من الدستور)
يف اإلجراءات اجلنائية ا طرفاًاملعلومات من الوقت الذي يصبح فيه رمسي.  

  .طلبات املساعدة وال تشكِّل السرِّية املصرفية وكون اجلرمية تنطوي على مسائل مالية أسباباً لرفض
وليس هناك عائٌق أمام نقل الشخص احملتجز إىل إقليمٍ أجـنيب بغـرض اإلدالء بالشـهادة، وال أمـام الوفـاء      

؛ وميكن القيام هبذا النقل وفقاً لتلك األحكام يف إطار التطبيق املباشر ٤٦من املادة  ١١مبتطلبات الفقرة 
   .ال توجد أمثلة على التطبيق العملي هلذه األحكامبيد أنه  .لالتفاقية أو الصكوك الدولية األخرى

وتـرد الطلبـات باللغـة اإلسـبانية مـن خـالل القنـوات         .والسلطة املركزيـة هـي وزارة العـدل الوطنيـة    
الدبلوماسية، ما مل يكن مسموحاً بإجراء اتصاالٍت مباشرٍة بني السلطات املركزية مبوجب معاهـدٍة  

شـفويا، أو عـن   أو كن تقدمي الطلبات عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين     ويف احلاالت العاجلة، مي .ثنائيٍة
املركزيـة فيمـا    ومكتب املدَّعي العام هو السـلطة  .طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)

  .اجلنائية خيص عدة معاهدات أخرى، وقد أصدر توجيهاً بشأن التعاون الدويل يف املسائل
 .مـن القـانون اجلنـائي الشـامل)     ٥٠٢عليـه (املـادة    بواسـطة الفيـديو منصـوصٌ   واستخدام التداول 

وأسـاليب   .املباشـر لالتفاقيـة أو املعاهـدات األخـرى    ق يـ تطبال يفوحتترم إكوادور مبـدأ التخصُّـص   
من القانون اجلنائي الشـامل)، ولكـن حملـامي املتـهم والـدفاع احلـق يف        ٤٩٠(املادة  التحرِّي سريةٌ

  .تطبيقها ى نتائجالع علاالطِّ
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ــا تتطلــب        ــة أســابيع فيم وأشــارت الســلطات إىل أنَّ اإلجــراءات البســيطة تتطلــب أســبوعني إىل أربع
وجيب أن يشري أيُّ قـرارٍ مـن السـلطات العموميـة إىل      .اإلجراءات األكثر تعقيداً ثالثة إىل أربعة أشهر

تستشـري    رفض تقـدمي املسـاعدة، ال  وقبل  .) (ل) من الدستور)٧( ٧٦األسس اليت يستند إليها (املادة 
إكوادور بصـورة روتينيـة مـع الـدول الطالبـة للنظـر يف مـا إذا كـان مـن املمكـن تقـدمي املسـاعدة وفقـاً              

)؛ والتشــاور ممكــٌن حــني تقــدَّم  ٤٦ مــن املــادة ٢٦لألحكــام والشــروط الــيت تراهــا ضــرورية (الفقــرة  
وميكـن الـنصُّ علـى املـرور اآلمـن لألشـخاص الـذين يوافقـون علـى           .املساعدة على أساس اتفاقٍ ثنائي

  .لالتفاقية تقدمي أدلة، وتنطبق القواعد السارية على تكاليف هذا املرور اآلمن، يف إطار التطبيق املباشر
  
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة   

    )٥٠و  ٤٩و ٤٨(املواد 
التابعـة لفرقـة العمـل     ،جـودات يف الشبكة املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املو     إكوادور طرٌف

األمريكيــة للتعــاون القضــائي  -يبرييــةوالشــبكة اإل ،يــة بــاإلجراءات املاليــة يف أمريكــا الالتينيــة املعن
الشـبكات يف   تلـك  األمريكية، رغم أهنا مل تسـتخدم بعـدُ  -يبرييةإلالدويل ورابطة املّدعني العامني ا

وتتبـادل إكـوادور املـوظفني مـع دول      .ون مـن خـالل اإلنتربـول   وتقدِّم الشرطة الع .قضايا الفساد
  .ضباط اتصال تنشر أيَّ أخرى، ولكنها مل

وهـي بصـدد اإلعـداد لكـي      ،مذكرة بشـأن التعـاون الـدويل    ١٧وقد أبرمت وحدة التحليل املايل 
ــة إيغمونــت لوحــدات امل  تصــبح عضــواً  ــة يف جمموع ــدَّ  .خــابرات املالي ــرم مكتــب امل ــام وأب عي الع

مـن صـك التعـاون     جـزءٌ  ووهـ  ،تفـاوض بشـأن مـذكرة مشـاهبة أخـرى     و يمذكرة تعاون، وهـ  ١١
ــدان  ــذي وقَّ لبل ــديز ال ــدَّ األن ــه امل ــامُّوعع ــة ن الع ــا (دول ــا  -ون لبوليفي ــات) وكولومبي ــددة القومي املتع

أن إلكـوادور  وجيـوز   .٢٠٠٢فربايـر  /شباط البوليفارية) يف-زويال (مجهوريةـوإكوادور وبريو وفن
  .تتخذ االتفاقية أساساً قانونيا للتعاون يف جمال إنفاذ القانون

مـن   ٥٠٠مـة (املـادة   والشرطة هي املسؤولة عن مكافحة اجلرمية السـيربانية يف سـياق اجلرميـة املنظَّ   
  .القانون اجلنائي الشامل)

مـن القـانون اجلنـائي الشـامل)      ٤٩٦املشـتركة (املـادة   م التحقيقـات  تنظِّ ت إكوادور أحكاماًوأقرَّ
  .فيما يتعلق باجلرمية املنظَّمة، ولكن ليس فيما يتعلق بالفساد

مـن القـانون    ٤٩٢إىل  ٤٨٣اد وعليها (امل والعمليات السرِّية وعمليات التسليم املراقب منصوٌص
ضـع رصـد املكاملـات اهلاتفيـة     مـن املـدَّعي العـام؛ وخي    اجلنائي الشامل) ولكنـها رهينـة بوجـود إذنٍ   

وعلى الصـعيد الـدويل، ميكـن اسـتخدام هـذه       .من القانون) لوجود إذٍن من القاضي ٤٧٦(املادة 
  .وعلى أساس االتفاقية التقنيات على أساس مذكرات تعاوٍن

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

  
  )؛٤٥(املادة كثرياً ما تنقل إكوادور األشخاص احملكوم عليهم  •
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 مع نظرائها، يقدَّم مشروع طلبٍ وحيثما استطاعت السلطات املركزية االتصال مباشرةً •
    .)٤٦رمسي (املادة  قبل تقدمي طلبٍ

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  :ُيوَصى بأن تقوم إكوادور مبا يلي

 وتعزيـز التنسـيق  التعـاون الـدويل   جمال مواصلة حتديد أدوار ومسؤوليات كل مؤسسة يف  •
  )؛ ٥٠-٤٤بني الوكاالت يف تنفيذ الطلبات (املواد 

  )؛ ٤٤املادة  من ٢يف غياب ازدواجية التجرمي (الفقرة  رمنياملوافقة على تسليم اجمل •
 يتعلـق  فيمـا  التنفيـذ"  تواجـه  الـيت  "التحـديات  التأكد من أنَّ األفعـال الـيت مل جتـرَّم بعـد (انظـر      •

  )؛ ٤٤  املادة من ٧و ٤و ١اجملرمني (الفقرات  تسليم تستوجب جرائم تعترب الثالث) بالفصل
 اجملـــرمني تســـليم قـــانون يف "العاديـــة اجلرميـــة"و" السياســـية اجلرميـــة" توضـــيح مفهـــومي •

  )؛٤٤املادة  من ٤الفقرة ( الشامل اجلنائي القانون مع ومواءمتهما
إصـدار حمكمـة   ، أو أكثـر تفصـيالً   اعتمـاد تشـريعاتٍ  مـن شـأن   مـا إذا كـان   مسألة حتليل  •

ز نظــام املســاعدة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة أن يعــزِّ صــوص العــدل الوطنيــة لتوجيــٍه، خب
  )؛٤٦القانونية املتبادلة (املادة 

 الطلبـات  معاجلـة  عنـد  ،٤٦املادة  من ٢٩إىل  ٩يف الفقرات  املبيَّنةتطبيق القواعد العامة  •
  )؛٤٦املادة  من ٢٩إىل  ٩الفقرات ( باملثل املعاملة مبدأ أساس على

  )؛٤٦املادة  من ٤(الفقرة  مسبقٍ دون طلبٍمن النظر يف نقل املعلومات  •
النظـر يف  وإخطار األمني العام بتعيني سلطتها املركزية واللغة (أو اللغات) املقبولة لديها؛  •

اإلســراع يف التعــاون علــى أســاس االتفاقيــة أو مبــدأ املعاملــة باملثــل عــن طريــق      إمكانيــة
  )؛ ٤٦املادة  من ١٤و ١٣املباشر بني السلطات املركزية (الفقرتان  االتصال

   ؛)٤٦املادة  من ٢٦ املساعدة (الفقرةتقدمي التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض  •
مواصلة تعزيز التعاون بني سلطات إنفاذ القانون، مبا يف ذلك عن طريق ضباط االتصـال   •

  ؛)٤٨املادة  من ١(الفقرة 
التعاون مع الدول األخرى على التصـدي جلـرائم الفسـاد الـيت ُترتكـب       قإىل حتقيالسعي  •

  )؛٤٨املادة  من ٣باستخدام التكنولوجيا احلديثة (الفقرة 
لكـل  بالنسـبة  أو اتفاقـات  يـق املشـتركة   النظر يف إمكانية إبرام اتفاقات بشأن أفرقة التحق •

  .)٤٩قانوين (املادة  حالة على حدة؛ أو استخدام االتفاقية كأساسٍ
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  االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
  

مــن شــأن تبــادل املعلومــات بــني الســلطات املركزيــة باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة أن يســاعد   
  .إكوادور يف تنفيذ الفصل قيد االستعراض

 


