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   خالصة وافية  -ثانيا  
   املكسيك  

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

املكســيك للفصــلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد جرى اســتعراض تنفيذ 
  ). CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.25خالل دورة االستعراض األوىل (

  ستور).من الد ١٣٣ولالتفاقية وضعية القانون، وميكن تطبيقها مباشرة (املادة 
واملكســـيك دولة احتادية، وال يتعلق هذا االســـتعراض إال بالتشـــريعات االحتادية. ويف وقت الزيارة 
القطرية، مل تكن املكســــــيك قد أجرت بعد دراســــــة مقارنة لقوانني مكافحة الفســــــاد الســــــارية 

فســـاد والياهتا املختلفة. وقد دخل اإلصـــالح الدســـتوري الذي أنشـــأ النظام الوطين ملكافحة ال يف
؛ ويف وقت الزيارة القطرية، كانت التحضريات جارية لالنتقال ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٧النفاذ يف  حيز

ويشـــــري االســـــتعراض  )١(إىل ذلك النظام وبدء ســـــريان/تنفيذ التشـــــريعات الثانوية ذات الصـــــلة.
إىل  ٩التشــــــريعات اليت كانت ســـــــارية يف وقت الزيارة القطرية، اليت جرت يف الفترة من  إىل
  . ٢٠١٧أيار/مايو   ١١

واهليئات الرئيسية املعنية مبنع الفساد ومكافحته يف املكسيك هي املعهد الوطين للشفافية والوصول 
إىل املعلومات ومحاية البيانات الشخصية، ووزارة اخلدمة العامة، ومكتب املدعي العام للجمهورية، 

دي، واملحكمــة االحتــاديــة والــديوان األعلى ملراجعــة احلســــــــابــات، وجملس القضــــــــاء االحتــا
   )٢(اإلدارية. للعدالة

  
   الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
  سياسات وممارسات املكافحة الوقائية للفساد؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

   )٦و ٥(املادتان 
ستورها هبدف تعزيز النظام  ١١٣كانت املكسيك قد عدلت املادة يف وقت الزيارة القطرية،  من د
ساد. ساد قائمة  )٣(الوطين ملكافحة الف ستراتيجية وطنية ملكافحة الف وبينما مل تكن لدى املكسيك ا

                                                                    
تعديالت على الدستور استعدادًا لالنتقال إىل النظام  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٧الدستوري املؤرخ أدخل اإلصالح   )١(  

  .٢٠١٧الوطين ملكافحة الفساد. وأصبح النظام ساريًا بالكامل يف متوز/يوليه 
فسوف تتوىل مؤسسات  ،أشارت السلطات إىل أنه عندما يصبح النظام الوطين اجلديد ملكافحة الفساد ساريًا  )٢(  

من الدستور)،  ١١٣خرى، مثل جلنة تنسيق النظام الوطين ملكافحة الفساد وجلنة مشاركة املواطنني (املادة أ
  األنشطة الرامية إىل منع الفساد ومكافحته. قيادة

أشارت السلطات إىل أن النظام الوطين ملكافحة الفساد سوف ينسق األنشطة اليت تضطلع هبا السلطات املختصة   )٣(  
املستويات احلكومية املشاركة يف منع اجلرائم اإلدارية وأعمال الفساد وكشفها واملعاقبة عليها على مجيع 

  رصد املوارد العمومية ومراقبتها. ويف
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تشدد على الشفافية وإمكانية  ٢٠١٨-٢٠١٣يف وقت الزيارة، كانت خطة التنمية الوطنية للفترة 
بوصفهما أداتني لضمان املساءلة العمومية ومنع الفساد. وتنص اخلطة على  الوصول إىل املعلومات

  تعزيز آليات التنسيق، وتعزيز الشفافية، وتبسيط عدد من اإلجراءات اإلدارية. 
ويدير العديد من املؤســـســـات برامج هتدف إىل تعزيز الشـــفافية واملســـاءلة؛ وتنظَّم لفائدة األطفال 

  الفساد.  أنشطة مصممة خصيصا بشأن منع
ــــــاد هي وزارة اخلدمة العامة  كانت هيئات املكافحة الوقائية )٤(ويف وقت الزيارة القطرية،  -للفس

املســــؤولة عن وضــــع ضــــوابط داخلية يف اإلدارة االحتادية ملنع األفعال أو اإلغفاالت اليت ميكن أن 
أجل تعزيز أمور من  تشــكل جرائم إدارية، وصــياغة وتوجيه الســياســة العامة لإلدارة االحتادية من

سع( ٣٧زاهة يف اإلدارة (املادة بينها الن سي لإلدارة عشر تا ) و(ثالث وعشرون) من القانون األسا
شخصية، بوصفه  -االحتادية)  شفافية والوصول إىل املعلومات ومحاية البيانات ال واملعهد الوطين لل

  مة ومحاية البيانات الشخصية. اهليئة املسؤولة عن ضمان احلق يف الوصول إىل املعلومات العا
، ٦واســتقالل املعهد الوطين للشــفافية والوصــول إىل املعلومات ومحاية البيانات الشــخصــية (املادة 

  )) منصوص عليه يف الدستور.امنًاثالفقرة ألف (
بالفقرة  ما يتعلق  ملادة  ٣وفي عام لألمم املتحدة  ٦من ا ية، أبلغت املكســــــيك األمني ال فاق من االت

  زارة اخلدمة العامة هي السلطة املختصة.و بأن
  

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي    
   )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

ــتقدام موظفي  اخلدمة ينشــئ قانون اخلدمة املســتدمية يف اإلدارة االحتادية عملية اختيار تنافســية الس
املدنية املســــــتدمية، الذين ال جيوز تعيينهم وفصــــــلهم إال يف احلاالت املنصــــــوص عليها يف القانون 

). وتنطبق هذه العملية على مجيع املســــــتويات، من املدير العام إىل مســــــؤول االتصــــــال ٤  (املادة
خلية املباشرة. )؛ وهناك، باإلضافة إىل ذلك، مناصب ميكن ملؤها عن طريق التعيينات الدا٥  (املادة

ــــــية مفتوحة (املواد  ــــــتقدام من خالل عملية تنافس ). وال توجد فئة من ٣١-٢٩و ٢٣ويتم االس
ساد. بيد أن املكسيك لديها بروتوكول ينظم  صة للف صفة خا الوظائف ُحددت على أهنا معرضة ب

 ذلك من وغري )٥(املشتريات العمومية ومنح ومتديد التراخيص والتصاريح واألذونات واالمتيازات،
  التدابري الرامية إىل منع الفساد يف هذين املجالني. 

ح للمناصـــب العامة وتوليها كل من الدســـتور (املواد   ٩٥و ٨٢و ٥٨و ٥٥وحيكم األهلية للترشـــُّ
). وُيحَرم األشــخاص ١٠) والقانون العام بشــأن املؤســســات واإلجراءات االنتخابية (املادة ١٠٢و

أن ُتلحق ضررًا شديدًا بسمعة اإلدارة العمومية من األهلية لالختيار  املدانون بارتكاب جرائم ميكن
(رابعًا) من الدســــتور). وينطبق هذا احلرمان من األهلية  ٩٥ملنصــــب قاٍض باملحكمة العليا (املادة 

                                                                    
، ستكون جلنة تنسيق النظام هي اهليئة النظام الوطين ملكافحة الفساد ُيعملأشارت السلطات إىل أنه عندما   )٤(  

  العمومية املتعلقة بالفساد.املسؤولة عن السياسات 
  )٥(  https://reniresp.funcionpublica.gob.mx.  
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(عاشرًا)؛   ٩٩  (رابعًا)؛ واملادة ٧٩(ألف) (ثامنًا)؛ واملادة  ٦أيضا على وظائف معينة أخرى (املادة 
  (ثالثا) من الدستور). ١١٦، الفقرة الثالثة؛ واملادة ١٠٠ة واملاد

قبول هبات نقدية من جهات من بينها األشـــــخاص  وال جيوز للمرشـــــحني للمناصـــــب االنتخابية
ملادة  ية (ا ــــــ ياس ــــــ باريون واألحزاب الس عام ‘ ٦‘و(د) ‘ ٤‘(ج) و(د)  ٣٨٠االعت قانون ال من ال

ــــــســــــات واإلجراءات االنتخابية). وجيب على املعهد االنتخايب الوطين واهليئات االنتخابية  للمؤس
العمومية التابعة لكيانات االحتاد أن تتيح للجمهور معلومات عن مبالغ التمويل احلكومي املقدَّم إىل 
األحزاب الســـياســـية والرابطات الســـياســـية األخرى، ومبالغ التمويل اخلاص املأذون هبا، واحلدود 

ــاق على احلمالت اال ــادة املقررة لإلنف ــات (امل ــك املعلوم ــة، وأن حتــدِّث تل ــاء (و)  ٧٤نتخــابي ي
  القانون العام بشأن الشفافية والوصول إىل املعلومات العمومية). من

والوحدة اخلاصــــة املعنية باألخالقيات ومنع تضــــارب املصــــاحل، املوجودة يف وزارة اخلدمة العامة، 
  زاهة ومنع تضارب املصاحل.مسؤولة عن وضع السياسات والقواعد والصكوك لتعزيز الن

مدونة األخالقيات للخدمة العامة االحتادية، وقواعد  ٢٠١٥آب/أغســــــطس  ٢٠وقد اعُتمدت يف 
زاهة ملمارســـة الوظائف العمومية. كما أن جلان األخالقيات ومنع تضـــارب املصـــاحل، اليت جيب الن

ــــبه حكومي (املادة  ــــاؤها يف كل والية أو كيان ش التوجيهية العامة لتعزيز نزاهة من املبادئ  ٢إنش
   )٦(املوظفني العموميني)، مسؤولة عن ضمان االمتثال هلذه الصكوك.

وينص الدســتور على فرض عقوبات إدارية على األفعال أو اإلغفاالت اليت ختل مبا هو مطلوب من 
يف أداء واجباهتم املوظفني العموميني من مشروعية السلوك أو األمانة أو الوالء أو احلياد أو الكفاءة 

من القانون  ١٣(ثالثا) من الدســـــتور، والتشـــــريع التمكيين منصـــــوص عليه يف املادة  ١٠٩(املادة 
  ).)٧(االحتادي بشأن املسؤوليات اإلدارية للموظفني العموميني
) وقــانون اإلجراءات اجلنــائيــة ١١٧و ١١٦ويقرر قــانون اإلجراءات اجلنــائيــة االحتــادي (املــادتــان 

) واجب اإلبالغ عن مجيع اجلرائم اليت ُيشـــــترط أن جتري املالحقة القضـــــائية ٢٢٢ادة الوطين (امل
  )٨(بشأهنا حبكم املنصب. وينطبق هذا االلتزام كذلك على مسؤويل اهليئات العمومية.

ــــــتور واجب مجيع املوظفني احلكوميني أن  ). ١٠٨وجوداهتم (املادة مب يقدموا إقراراتويقرر الدس
)، كان القانون الذي يتضــــــمن ذلك ٢٠١٧أيار/مايو  ١١-٩ة القطرية (غري أنه، يف وقت الزيار

   )٩().٥٢ينطبق إال على مسؤولني معيَّنني (انظر أدناه املادة  احلكم ال
                                                                    

أشارت السلطات إىل أنه، مع بدء نفاذ القانون العام للمسؤوليات اإلدارية، سوف تكون جلنة األخالقيات ومنع   )٦(  
ة أو كيان شبه حكومي مسؤولة عن إعداد مدونات لقواعد السلوك للموظفني تضارب املصاحل يف كل والي

  من القانون). ١٩و ١٦العموميني العاملني يف تلك املؤسسات (املادتان 
أشارت السلطات إىل أنه، بإلغاء القانون االحتادي بشأن املسؤوليات اإلدارية للموظفني العموميني وبدء نفاذ   )٧(  

  من النص األخري. ٧٨و ٧٥وليات اإلدارية، ستكون اجلزاءات اإلدارية مقررة يف املادتني القانون العام للمسؤ
ذكرت السلطات أنه عندما يدخل النظام الوطين ملكافحة الفساد حيز النفاذ، سوف توضع تدابري حلماية املوظفني   )٨(  

  العموميني الذين يبلغون عن أعمال الفساد.
املا يدخل القانون العام بشأن املسؤوليات اإلدارية حيز النفاذ، سيكون مجيع موظفي أشارت السلطات إىل أنه، ح  )٩(  

  ).٣٢(املادة  اإلقراراتاخلدمة العامة ملزمني بتقدمي هذه 
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إلجراءات تلقي اهلدايا أو اهلبات أو املنافع بصـــفة عامة والتصـــرف فيها من  وينص االتفاق املنشـــئ
جانب موظفي اخلدمة العامة االحتادية على أنه جيب على موظفي اخلدمة العامة، خالل ممارســــــة 
وظائفهم وحىت ما يصــل إىل ســنة بعد مغادرهتم مناصــبهم، أن ميتنعوا عن التماس أو تلقي أو قبول 

انًا أو عن طريق البيع بسعر أقل من السعر السائد يف السوق العادية، ألنفسهم سلع أو خدمات جم
(حادي عشـــر) من القانون االحتادي بشـــأن املســـؤوليات  ٨أو لألشـــخاص املشـــار إليهم يف املادة 

من األشــــخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين ترتبط أنشــــطتهم  )١٠(اإلدارية للموظفني العموميني،
لتجارية أو الصـــناعية ارتباطًا مباشـــرًا أو تنظَّم أو يتم اإلشـــراف عليها بصـــورة مباشـــرة املهنية أو ا

ــــــها املوظف العمومي حبكم وظيفته أو مســــــؤولياته أو مهمته،  مبوجب الصــــــالحيات اليت ميارس
  من االتفاق). ١ميكن أن متثل تضاربا يف املصاحل (املادة  واليت

ملادة  نه عندما يتلقى موظف عمومي من نفس  من ٢وعلى الرغم مما تقدم، تنص ا االتفاق على أ
أضــــعاف احلد  ١٠الشــــخص ممتلكات أو هدايا تتجاوز قيمتها املتراكمة على مدى ســــنة واحدة 

األدىن العام املقرر لألجر اليومي يف املقاطعة االحتادية، جيب عليه أن يضع تلك املمتلكات أو اهلدايا 
ات واملوجودات، التابعة لوزارة اخلدمة العامة، لتســــــجيلها حتت تصــــــرف املديرية العامة لاللتزام

ـــأن التصـــرف النهائي فيها. وميكن أن يؤدي ذلك إىل  وحفظها اآلمن إىل أن يتســـىن اختاذ قرار بش
  .١االلتباس، ألنه ال توجد استثناءات مقررة فيما يتعلق بالقاعدة العامة الواردة يف املادة 

الوظيفي  ويتعارض الوضــــع )١١(بأن يعلنوا عن عملهم اخلارجي. واملوظفون العموميون غري ملزمني
للموظفني العموميني املســــتدميني مع تويل أي وظيفة أخرى أو ممارســــة أي مهنة أخرى أو نشــــاط 

من قانون اخلدمة  ٩آخر مينع أو خيل بالوفاء الدقيق بواجبات املوظف العمومي املســــــتدمي (املادة 
  ة). املستدمية يف اإلدارة االحتادي

(رابعًا)).  ١٢٢(ثالثًا) و ١١٦و ١٠٠و ١٧واســـتقالل القضـــاء مكفول مبوجب الدســـتور (املواد 
وينص القانون األساسي بشأن السلطة القضائية االحتادية على أن املسائل املتعلقة باإلدارة والرقابة 

القضــائي واالنضــباط واملســارات الوظيفية داخل اجلهاز القضــائي هي من مســؤولية جملس اجلهاز 
يا، اليت  لة املحكمة العل حا عدا يف  ما  ها رئيس املحكمة يكون االحتادي،  ــــــؤوفي هذه  ًالمس عن 

تكون وما عدا يف حالة املحكمة االنتخابية، اليت  -من القانون)  ٦٨(طاء) و  ١٤(املادتان الشؤون 
). وينص القانون أيضـــا ٢٠٥و ٦٨(املادتان  عن هذه الشـــؤونمســـؤولة فيها جلنة إدارة املحكمة 

لى استقدام وترقية املوظفني العموميني يف السلطة القضائية من خالل عملية اختيار تنافسية (املواد ع
ــــــلوك اخلاضــــــع للعقوبة ١٠٩-١٠٦)، وحيدِّد معايري األهلية (املواد ١١٧-١١٢و ١٠٥ )، والس
  ). ١٣٥)، والعقوبات املنطبقة (املادة ١٣١  (املادة

                                                                    
أشارت السلطات إىل أن القانون العام بشأن املسؤوليات اإلدارية حل حمل القانون االحتادي بشأن املسؤوليات   )١٠(  

  العموميني.اإلدارية للموظفني 
أشارت السلطات إىل أنه، حاملا يدخل القانون العام بشأن املسؤوليات اإلدارية حيز النفاذ، ستكون اإلعالنات   )١١(  

  ).٣٢عن املوجودات واملصاحل مشترطة (املادة 
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ة القضـــائية. وحيدِّد القانون األســـاســـي بشـــأن مكتب ومكتب املدعي العام ليس جزءا من الســـلط
)، وعملية االختيار التنافســـية ٣٦-٣٤النائب العام للجمهورية معايري أهلية املوظفني الفنيني (املواد 

  ).٦٧  )، والعقوبات املنطبقة (املادة٦٥-٦٢)، والسلوك اخلاضع للعقوبة (املواد ٤٢و ٤٠(املادتان 
  اء االحتادي ومدونة لقواعد السلوك ملكتب املدعي العام. وتوجد مدونة أخالقيات للقض

  
   )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     

املناقصــة  ُتمنح عقود شــراء أو تأجري أو بيع مجيع أنواع املمتلكات واخلدمات واألشــغال عن طريق
من الدســــتور). وحيكم قانون املشــــتريات واإلجيارات واخلدمات يف القطاع  ١٣٤املفتوحة (املادة 

العام، وقانون األشـــــغال العمومية واخلدمات املتصـــــلة هبا، عمليات االشـــــتراء العمومي االحتادي. 
مومية واخلدمات من قانون األشغال الع ٢٧وجيوز تنفيذ األشغال العمومية على أساس عقد (املادة 

  ).٢٦املتصلة هبا) أو باملوارد الذاتية (املادة 
وللمكسيك ثالثة إجراءات لالشتراء العمومي: املناقصة املفتوحة؛ واملناقصة االنتقائية املشتملة على 

من قانون املشــتريات  ٢٦ما ال يقل عن ثالثة من املتعاقدين املحتملني؛ ومنح العقود املباشــر (املادة 
من قانون األشغال العمومية واخلدمات املتصلة  ٢٧رات واخلدمات يف القطاع العام، واملادة واإلجيا

شتريات أو اإلجيارات  ستخدم، كقاعدة عامة، ملنح عقود امل صة املفتوحة هي اإلجراء امل هبا). فاملناق
ــــــغال العمومية واخلدمات ذات الصــــــلة (املادة  من قانون  ٢٦أو اخلدمات، وكذلك عقود األش

ــــــغال العمومية  ٢٧ملشــــــتريات واإلجيارات واخلدمات يف القطاع العام، واملادة ا من قانون األش
واخلدمات املتصـــلة هبا). وينص هذان القانونان على االســـتثناءات املســـموح هبا من القاعدة العامة 

من  ٤٣-٤١من قانون املشتريات واإلجيارات واخلدمات يف القطاع العام، واملواد  ٤٢-٤٠(املواد 
قانون األشغال العمومية واخلدمات املتصلة هبا). كما ينصان على شرط حتديد مواعيد هنائية لتقدمي 

شتريات  ٣٦و ٣٢(ثالثًا) و(ثالث عشر)، و ٢٩تقييم (املواد معايري العطاءات ووضع  من قانون امل
انون األشـــغال من ق ٣٣(ثاين وعشـــرون) و ٣١واإلجيارات واخلدمات يف القطاع العام، واملادتان 

  العمومية واخلدمات املتصلة هبا). 
من  ٤٣و ٣٠(املادتان  CompraNetوتستخدم املكسيك أيضًا منصة االشتراء العمومي اإللكترونية 

من قانون األشـــغال  ٤٤و ٣٢قانون املشـــتريات واإلجيارات واخلدمات يف القطاع العام، واملادتان 
صلة هبا). ووزار شكاوى أو طعون العمومية واخلدمات املت سوية أي  سؤولة عن ت ة اخلدمة العامة م

من قانون املشـــتريات واإلجيارات واخلدمات  ٦٥يف عمليات املناقصـــة املفتوحة أو االنتقائية (املادة 
من قانون األشــــغال العمومية واخلدمات املتصــــلة هبا). وال توجد أي  ٨٣يف القطاع العام، واملادة 

  املتعلقة مبنح العقود املباشر. إمكانية للطعن يف القرارات 
ــــــتور، واملادة  ٧٤ويعتمد جملس النواب امليزانية (املادة  من القانون االحتادي  ٤٢(رابعًا) من الدس

بشـــأن امليزانية واملســـؤولية املالية). وتقدم وزارة املالية واالئتمان العام تقارير شـــهرية وفصـــلية إىل 
من القانون االحتادي بشأن امليزانية واملسؤولية  ١٠٧(املادة الكونغرس عن إيرادات ونفقات امليزانية 

ــــــبة احلكومية (املواد  ــــــبة احلكومية نظام املحاس ) ٢٢-١٦املالية). وحيدد القانون العام للمحاس
)؛ ٤٣-٣٣وااللتزام باالحتفاظ بسجالت حماسبية واحلفاظ على املستندات الداعمة األصلية (املواد 
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الة عدم االمتثال لاللتزامات اليت حيددها، من قبيل حاالت اإلغفال كما ينص على عقوبات يف ح
  أو تغيري السجالت. 

 ٦و ١ويشرف املكتب األعلى ملراجعة احلسابات ووزارة اخلدمة العامة على تنفيذ امليزانية (املادتان 
  من القانون االحتادي بشأن امليزانية واملسؤولية املالية). 

  
   )١٣و ١٠اجملتمع (املادتان إبالغ الناس؛ مشاركة     

)، والقانون العام بشـــــأن الشـــــفافية ٦الوصـــــول إىل املعلومات مكفول مبوجب الدســـــتور (املادة 
والوصـــول إىل املعلومات العمومية، والقانون االحتادي بشـــأن الشـــفافية والوصـــول إىل املعلومات 

  العمومية. 
ية البيانات الشــخصــية مســؤول عن ضــمان واملعهد الوطين للشــفافية والوصــول إىل املعلومات ومحا

احلق يف الوصـــول إىل املعلومات العمومية ومحاية البيانات الشـــخصـــية وعن نظام الشـــفافية الوطين 
  من القانون العام، والفصل األول من القانون االحتادي).  ٤١(املادة 

ات اخلاضعة ألحكام ومجيع املعلومات اليت تنتجها أو حتصل عليها أو تكتسبها أو تعاجلها الكيان
القانون العام للشــــــفافية والوصــــــول إىل املعلومات العمومية أو توجد يف حوزة تلك الكيانات 

من القــانون العــام) هي معلومــات عموميــة ال ميكن أن تعــامــل على أهنــا ســــــريــة  ٢٣  (املــادة
 ١٢و ١١و ٤حاالت اســـتثنائية وألســـباب تتعلق باملصـــلحة العامة واألمن القومي (املواد   يف  إال
  من القانون االحتادي).  ١١٧-١١٠و ٣من القانون العام، واملواد  ١٢٠-١١٣و

من  ١٢٢وجيوز ألي شــخص أن يقدم إىل "وحدة شــفافية" طلبا للحصــول على معلومات (املادة 
من القانون االحتادي) وجيوز له أن يطعن يف رفض الطلبات أمام اهليئة  ١٢٣القانون العام، واملادة 

عام، من القانون ال ١٤٢اإلشرافية ذات الصلة أو وحدة الشفافية اليت تلقت الطلب األصلي (املادة 
من القــانون االحتـادي). وجيوز لألفراد الطعن يف القرارات الصـــــــادرة عن اهليئــات  ١٤٧واملـادة 

من القانون العام). ويف احلاالت  ١٥٨اإلشرافية عن طريق تقدمي طلب إىل القضاء االحتادي (املادة 
إلعادة النظر أمام املتعلقة باألمن القومي، ال جيوز إال للمســــتشــــار القانوين للحكومة أن يقدم طلبا 

  من القانون العام).  ١٥٧املحكمة العليا (املادة 
شفافية والوصول إىل املعلومات العمومية ملزمة  شأن ال ضعة ألحكام القانون العام ب والكيانات اخلا

من القانون العام). ووحدات الشــــفافية  ٢٤بإنشــــاء وحدات للشــــفافية وجلان للشــــفافية (املادة 
من القانون العام).  ٤٥و ٢٤اجلة طلبات احلصــول على املعلومات (املادتان مســؤولة عن تلقي ومع

من  ٤٤و ٤٣الوصــــول إىل املعلومات من أجل حتديد تصــــنيفها (املادتان للجان الشــــفافية ميكن و
  من القانون االحتادي).  ٦١القانون العام، واملادة 

من خالل تدابري تنفذ مبوجب االتفاق وتعمل املكســـيك على تبســـيط اإلجراءات اإلدارية االحتادية 
املنشــــئ لألحكام العامة بشــــأن الوثائق والشــــفافية لإلدارة االحتادية واملرفق الوحيد بذلك االتفاق 

  ).٢٠١٦آذار/مارس   ٣(
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ويف وقت الزيارة القطرية، مل تكن املكســـــيك قد أصـــــدرت أي تقارير دورية عن خماطر الفســـــاد 
   )١٢(إدارهتا العمومية. يف

ل مشــــاركة املجتمع من خالل آليات خمتلفة، مبا يف ذلك االنتخابات، واملشــــاورات العامة، وُتكف
ـــــــاريع التنميــة االجتمــاعيــة (املواد  من القــانون العــام للتنميــة  ٧١-٦٩ورقـابـة املواطنني على مش

ود أو "الشــــــه testigos sociales( )، واملراقبون الذين ميثلون املجتمع املدين٢٠٠٤االجتماعية لعام 
(رابعًا) من قانون األشــغال العمومية واخلدمات  ٢٧االجتماعيون") يف عمليات املشــتريات (املادة 

  (رابعًا) من قانون املشتريات واإلجيارات واخلدمات يف القطاع العام).  ٢٦املتصلة هبا، واملادة 
ق وتنفيذ االستراتيجية واملديرية العامة لإلعالم التابعة لوزارة اخلدمة العامة مسؤولة عن وضع وتنسي

ملادة  ية للوزارة)، كما أن لدى  ٤٩اإلعالمية واحلمالت اإلعالمية (ا لداخل من اللوائح التنظيمية ا
  مكتب املفتش العام يف مكتب النائب العام استراتيجية لالتصاالت واملعلومات.
  املفتوحة. وتشارك املكسيك يف شراكة احلكومات املنفتحة، وتتقيد مببادئ ميثاق البيانات

  
   )١٢القطاع اخلاص (املادة     

يتقيد املحاســبون واملراجعون مبدونات قواعد األخالقيات ومعايري مراجعة احلســابات اليت تصــدرها 
هيئات املحاســــبة املهنية. واملنشــــآت التجارية ملزمة بتنفيذ وصــــيانة نظام حماســــيب مناســــب يليب 

خالفات من القانون التجاري). وحيدد قانون الضــــرائب االحتادية امل ٣٣متطلبات دنيا معينة (املادة 
  ). ٨٣املتعلقة بااللتزام باالحتفاظ بالسجالت املحاسبية (املادة 

وجيوز لوزارة اخلدمة العامة أن تطلب من األشـــخاص الطبيعيني أو االعتباريني املشـــاركني يف إدارة 
املوارد العامة أو اســــتخدامها أو التحقق منها أي وثيقة حتتاجها ألنشــــطة الرقابة اليت تضــــطلع هبا 

  )١٣((ثاين عشر مكررًا) من اللوائح التنظيمية الداخلية للوزارة). ٢٦(املادة 
ـــــتحقة  وال جيوز خصـــــم نفقات اهلدايا والضـــــيافة والنفقات األخرى املماثلة من الضـــــرائب املس

بة الدخل، واحلكم التنظيمي  ٢٨  (املادة ثًا) من قانون ضــــــري بالقرار  ٧من املرفق  ISR/N/24(ثال
  ).٢٠١٥متنوعة لعام  بشأن مسائل مالية

  

                                                                    
  أشارت السلطات إىل أن هذه املعلومات ستكون متاحة من خالل النظام الوطين ملكافحة الفساد.  )١٢(  
من القانون العام للمسؤوليات اإلدارية سينص على أنه لغرض حتديد درجة  ٢٥ارت السلطات إىل أن املادة أش  )١٣(  

مسؤولية الكيانات القانونية عن سوء السلوك اجلسيم الذي يرتكبه األشخاص الطبيعيون الذين يتصرفون نيابة عن 
قائمة للرتاهة تشمل، على سبيل املثال تلك الكيانات، سُينظر يف ما إذا كانت لدى الكيان املعين سياسة 

احلصر، مدونة فعالة لقواعد السلوك. وباإلضافة إىل ذلك، أوضحت السلطات أنه، فيما يتعلق بتعيني املوظفني  ال
من القانون العام للمسؤوليات اإلدارية، بصفة انتهاك إداري جسيم، قيام  ٧٢العموميني السابقني، ستشمل املادة 

 بتعيني موظفني عموميني سابقني كانوا يعملون بصفة موظفني عموميني خالل العام السابق األفراد العاديني
وميلكون معلومات داخلية حصلوا عليها كنتيجة مباشرة ملناصبهم العمومية وُتعطي صاحب العمل مباشرة مزية 

  يف السوق أو تضع ذلك الشخص يف موقف متميز جتاه منافسيه.
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   )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
يتناول القانون االحتادي بشأن منع وحتديد املعامالت املتعلقة مبوارد ذات منشأ غري مشروع املسائل 
املتصــلة مبنع غســل األموال. وتتبع املكســيك هنجًا قائمًا على املخاطر يف هذا املجال (الباب الثاين 

من قانون املؤسسات االئتمانية). وفيما يتعلق  ١١٥ألحكام العامة املشار إليها يف املادة مكررا من ا
  بتحديد املالك املستفيد، ال يوجد سجل موحَّد للتحقق من املعلومات املقدمة من العمالء. 

ـــتخبارات مالية (املادتان  ة الداخلية يمن الالئحة التنظيم ١٥و ٢وقد أنشـــأت املكســـيك وحدة اس
  ). ٥٨املادة ب فيما يتعلقارة املالية واالئتمان العام؛ انظر أدناه لوز

واهليئات املســؤولة عن الرقابة على املؤســســات املالية ورصــد األنشــطة املعرَّضــة لغســل األموال هي 
اللجنة الوطنية للمصـــــارف واألوراق املالية، واللجنة الوطنية للتأمني والســـــندات، واللجنة الوطنية 

من القانون االحتادي بشـــــــأن منع  ١٦، ودائرة إدارة الضــــــرائب (املادة لنظام مدخرات التقاعد
واســـتبانة املعامالت املتعلقة مبوارد ذات منشـــأ غري مشـــروع). واإلبالغ إلزامي كلما مت نقل نقدية 

  من قانون اجلمارك). ٩دوالر عرب احلدود (املادة  ١٠ ٠٠٠مببلغ يتجاوز ما يعادل 
ما يتصــل بالتحويل اإللكتروين اســم الشــخص الذي يطلب قدمة فيويتعني أن تشــمل املعلومات امل

مات يف امللف (مثال، املواد  هذه املعلو قامتـه، وجيب حفظ  يل ومكـان إ من  ٥١و ١٦و ٤التحو
 ٥٥و ١٧و ٤من قانون املؤســســات االئتمانية؛ واملواد  ١١٥األحكام العامة املشــار إليها يف املادة 

شار إليه شطة تعاونيات االدخار  ٧٢و ٧١ا يف املادتني من األحكام العامة امل من القانون الناظم ألن
ـــار إليها يف  ٥٢و ١٤و ٤واإلقراض؛ واملواد  ـــوق  من ٢١٢ املادةمن األحكام العامة املش قانون س

مكررا من القانون  ٩٥من األحكام العامة املشـــــار إليها يف املادة  ٤٠و ٤األوراق املالية؛ واملادتان 
شار إليها العام للمؤسسا ساعدة فيما يتعلق مبؤسسات حتويل األموال امل شطة امل ت االئتمانية واألن

ملادة  يف قانون؛ واملواد -٨١ا ها  ٤٢و ١٠و ٤ألف مكررًا من ال مة املشـــــــار إلي عا من األحكام ال
من القانون العام للمؤســــســــات االئتمانية واألنشــــطة املســــاعدة فيما يتعلق مبكاتب  ٩٥  املادة يف

من قانون مجعيات  ١٢٤من األحكام العامة املشـــار إليها يف املادة  ٥٤و ١٨و ٤واملواد  الصـــرافة؛
االدخار واإلقراض). ويف حني أن التحويالت اإللكترونية غري املصــــحوبة بتلك املعلومات ليســــت 

   )١٤(فقد أكدت السلطات أن هذه التحويالت ال تنفَّذ. ،حمظورة صراحة
  

   واملمارسات اجليِّدةالتجارب الناجحة   -٢-٢  
  ). ٢، الفقرة ٩املعلومات عن عملية امليزانية متاحة على بوابة الشفافية (املادة   •  
ساد يف إطار مكتب النائب العام، من أجل   •   شئ مكتب املدعي اخلاص املعين مبكافحة الف أن

  ).٢، الفقرة ١١مكافحة الفساد جبميع أشكاله داخل تلك املؤسسة (املادة 
ـــتخبارات املالية نظرياهتا يف املنطقة على خرباهتا من خالل حلقات العمل   •   ُتطِلع وحدة االس

  ). ٥، الفقرة ١٤اليت تنظمها (املادة 
  

                                                                    
  جيري تعديل اإلطار التنظيمي من أجل معاجلة هذا القصور. أفادت السلطات بأنه  )١٤(  
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   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  يوَصى بأن تقوم املكسيك مبا يلي:

يتعلق باملسائل الواردة إجراء دراسة مقارنة للتشريعات االحتادية وتشريعات الواليات فيما   •  
لحوار ليف الفصــــلني الثاين واخلامس من االتفاقية، ويف حالة وجود تباين، إفســــاح املجال 
  بني احلكومة االحتادية والواليات لضمان تنفيذ االتفاقية على مجيع مستويات الدولة

 وضـــع وتنفيذ ســـياســـات فعالة ومنســـقة ملكافحة الفســـاد، ومواصـــلة تعزيز التنســـيق بني  •  
ومن شأن وضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد  )١٥(السلطات فيما يتصل مبنع الفساد.

  )١، الفقرة ٥أن يكون خطوة إجيابية (املادة 
ـــــيع نطاق املعارف املتعلقة مبنع الفســـــاد، وتعميم تلك املعارف على هيئات مكافحة   •   توس

نع الفســـــاد ما يلزم من الفســـــاد يف املكســـــيك؛ ومنح اهليئة أو اهليئات املســـــؤولة عن م
  ) ٢(ب) و ١، الفقرتان ٦االستقاللية (املادة 

ضــمان أن يكون تعيني مجيع املوظفني العموميني، مبا يف ذلك يف املناصــب اليت ُتشــغل عن   •  
ـــــر، مســـــتندا إىل معايري موضـــــوعية، مثل اجلدارة (املادة  ، ٧طريق التعيني الداخلي املباش

  (أ)) ١ الفقرة
صة، واعتماد إجراءات وافية حتديد املناص  •   صفة خا ب العمومية اليت ُتعترب معرضة للفساد ب

الختيار وتدريب األفراد على تويل هذه املناصــب، ونقلهم إىل وظائف أخرى على ســبيل 
  (ب))  ١، الفقرة ٧التناوب عندما يكون ذلك مناسبًا (املادة 

تيســــــري قيام املوظفني العموميني النظر يف وضــــــع تدابري، عالوة على االلتزام باإلبالغ، ل  •  
باإلبالغ عن أفعال الفســـــــاد عندما تصـــــــل هذه األفعال إىل علمهم أثناء أداء وظائفهم 

  )١٦()٤، الفقرة ٨  (املادة
وإنشــــاء نظام  )١٧(تعزيز نظام إقرارات الذمة، والنظر يف إجراء عمليات فحص عشــــوائي؛  •  

و عمل خارجي؛ وتوضــيح النظام للموظفني العموميني لإلعالن عن أي أنشــطة خارجية أ
  )٥، الفقرة ٨اخلاص باإلعالن عن اهلدايا وما إذا كان مسموحًا بقبول اهلدايا (املادة 

ضـــمان وجود آلية فعالة لالســـتعراض الداخلي جلميع إجراءات املشـــتريات العامة؛ وتوفري   •  
غ عن املخالفات اإلمكانية لألشخاص غري املدعوين إىل املشاركة يف عملية املناقصة لإلبال

                                                                    
  ميكن أن يشمل ذلك إجراء تقييم للنظام الوطين ملكافحة الفساد ومتابعة هذا التقييم.  )١٥(  
  لدى دائرة إدارة الضرائب نظام لإلبالغ باالتصال احلاسويب املباشر:  )١٦(  

https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/sat.gob.mx.age.sipreqd.internet/denunciaInternet.aspx.  
ئب، سيكون مجيع املوظفني العموميني ملزمني بتقدمي أشارت السلطات إىل أنه، يف الدائرة اجلديدة إلدارة الضرا  )١٧(  

إقرارات ذمة مالية، وأن الوزارات وهيئات الرقابة الداخلية ستكون ملزمة بإجراء عمليات فحص عشوائي هلذه 
  من القانون العام للمسؤوليات اإلدارية). ٣٢و ٣٠اإلعالنات (املادتان 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.11 
 

V.18-08276 11/16 
 

يف إجراءات منح العقود املباشــر وعمليات املناقصــة االنتقائية املشــتملة على ما ال يقل عن 
  (د))  ١، الفقرة ٩ثالثة متعاقدين حمتملني (املادة 

زيادة تبسيط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، ونشر معلومات دوريًا عن خماطر الفساد   •  
  (ب) و(ج)) ١٠املكسيك (املادة  يف اإلدارة العمومية يف

صنع القرارات يف املجاالت   •   شاركة املجتمع املدين يف  شريعات تعزز وتزيد م سن وإنفاذ ت
الرئيســـية. ويشـــمل ذلك القيام يف املســـتقبل بتعيني مدٍع عام ملكافحة الفســـاد من خالل 

ا للمعايري تكفل اســـــتقالل املدعي العام، وذلك يف الوقت املناســـــب ووفقعملية شـــــفافة 
  )١٣املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة 

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا املكسيك لضمان أن تكون هيئات مكافحة الفساد ذات الصلة   •  
  )٢، الفقرة ١٣معروفة لدى اجلمهور؛ وإتاحة إمكانية االتصال بتلك اهليئات (املادة 

ف فيما يتعلق جبمع املعلومات لتحديد زيادة تعزيز نظام الرقابة واإلشـــــراف على املصـــــار  •  
  (أ))  ١، الفقرة ١٤هوية املالكني املستفيدين (املادة 

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

أشـــارت املكســـيك إىل أهنا حتتاج إىل مســـاعدة تقنية ألغراض تبادل املمارســـات اجليدة ومن أجل 
تأمني التمويل الالزم إلنشــاء نظام يضــطلع بتحليل خمتلف قواعد البيانات ويكشــف عن املفارقات 

  أو السلوكيات املشبوهة اليت قد تشري إىل تضارب املصاحل أو حاالت الفساد.
  

   الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     
   )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 

 يف غياب تشــــريعات ختص حتديدًا اســــترداد املوجودات، ميكن أن تســــتخدم املكســــيك األحكام
داد املوجودات املتعلقة باملصـــادرة اجلنائية وإهناء امللكية واملســـاعدة القانونية املتبادلة ألغراض اســـتر

على الصعيد الدويل. وفيما يتعلق باألفعال املجرَّمة وفقا لالتفاقية، ال ينطبق إسقاط امللكية إال على 
من الدســــــتور). ويف وقت الزيارة القطرية، مل تكن املكســــــيك  ٢٢اإلثراء غري املشــــــروع (املادة 

  ه اجلرائم.تلقَّت أو أرسلت أي طلبات السترداد املوجودات فيما يتعلق هبذ قد
وعلى الرغم من أن املكســـــيك مل تربم أي اتفاقات أو ترتيبات ختص حتديدًا اســـــترداد املوجودات 

األمريكية للتعاون القضــائي الدويل والشــبكة اإلقليمية الســترداد -فهي عضــو يف الشــبكة اإليبريية
  نية.املوجودات، التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتي

شأن  ساس عدة معاهدات ثنائية ب ستطيع املكسيك أن تقدم املعلومات دون طلب مسبق، على أ وت
تان  ملاد ــــــرا (ا ــــــويس مة مع س هدات املرب لة، مثـل املعـا عدة القـانونيـة املتبـاد )، ٣١و ٣٠املســـــــا
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 (ك))، أو على أســــــاس ٤، الفقرة ١)، واهلند (املادة ٢٢)، والربازيل (املادة ١٤  (املادة  وإســــــبانيا
  االتفاقية يف حالة عدم وجود معاهدة ثنائية.

  
  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     

   )٥٨و ٥٢(املادتان 
من األحكام العامة  ٧و ٤و ٣أرست املكسيك االلتزام بتحديد هوية الزبائن والتحقق منها (األحكام 

من قانون املؤســســات االئتمانية) حســب مســتوى اخلطر الذي يشــكله  ١١٥املادة املشــار إليها يف 
عشر)) لألموال  (ثامن ٢الزبون. كما أرست االلتزام بتحديد هوية املالكني املستفيدين (احلكم العام 

). وينص احلكم االنتقايل اخلامس من األحكام ٣٢و ٣١اليت يســــــتخدمها الزبائن (احلكمان العامان 
لى أن املؤســـســـات اليت كانت عاملة يف وقت بدء نفاذ األحكام العامة ملزمة بالبدء يف مجع العامة ع

يومًا  ٢٧٠تلك األحكام يف موعد أقصاه   املعلومات ذات الصلة وفقا لاللتزامات املنصوص عليها يف
). ٢٠١٧تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٢٢حبلول  تقومييًا بعد بدء نفاذ القرار املنشـــئ لتلك االلتزامات (أي

  ).١٠ (احلكم العام مع إغفال اهلويةفتح احلسابات ُيحظر و
سؤولني األجانب واملقربون منهم (احلكم العام  شر)) زبائن ذوي خماطر  ٢وُيعترب كبار امل سابع ع )

كبار املسؤولني املحليني واملقربني منهم. فيما يتعلق بلمخاطر لعالية، ولكن مل يوضع تصنيف حمدد 
ــــــســــــات أن تعتمد منهجية لتحديد درجة املخاطر املرتبطة مبعامالهتا مع كبار  وجيب على املؤس

املســـؤولني املحليني واملقربني منهم، وجيب عليها أن حتدد ما إذا كانت طبيعة املعاملة متوافقة بقدر 
معقول مع وظائف هؤالء األشخاص ورتبهم ومسؤولياهتم على أساس املعارف واملعلومات املتاحة 

). وتلزم موافقة اإلدارة العليا للمؤســــســــة من أجل إقامة أو ٢٨حلكم العام لتلك املؤســــســــات (ا
مواصــــــلة عالقات جتارية مع كبار املســــــؤولني املحليني واملقربني منهم الذين يعتربون ذوي خماطر 

  ).٢٦عالية (احلكم العام 
 فئات معينة من ومبوجب األحكام العامة، ُتلِزم وزارة املالية واالئتمان العام املؤســــســــات بأن تعترب

ــــــخاص (مثل كبار املســــــؤولني األجانب واملقربني منهم) زبائن ذوي خماطر عالية يتعني أن  األش
مة  عا ثًا و ٢٥إىل  ٢٥خيضــــــعوا لفحص معزَّز (األحكام ال ثال هذه ٢٨مكررًا  ). وتزوِّد الوزارة 

مدة أمواهلم املؤســســات بأمساء األشــخاص املجمدة أمواهلم واألشــخاص املرتبطني باألشــخاص املج
). ومل ُتبلغ الوزارة املؤسسات املالية ٧٢و ٧٠الذين جيب تعليق املعامالت معهم (احلكمان العامان 

  بأمساء األشخاص الذين ينبغي أن ختضع حساباهتم لفحص معزَّز.
ــــســــات ملزمة باحلفاظ على مجيع البيانات والوثائق املشــــتملة على ســــجالت حتديد هوية  واملؤس

قل عن العمالء طوال ا يًا، ولفترة ال ت قد ســـــــار حًا أو الع ها احلســـــــاب مفتو ملدة اليت يكون في
سنوات بعد إقفال احلساب أو انقضاء العقد. وينطبق الشيء نفسه على البيانات والوثائق اليت   ١٠

جيب احلصول عليها من املستعملني، اعتبارًا من تاريخ املعاملة، فضال عن معلومات من قبيل ُنسخ 
ر عن املعامالت ذات الصــــــلة واملعامالت غري العادية واملعامالت الداخلية املشــــــبوهة من التقاري
  ).٥٩العام  (احلكم



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.11 
 

V.18-08276 13/16 
 

وال ميكن أن يقدِّم اخلدمات املصــرفية واالئتمانية ســوى املؤســســات املصــرفية اليت تقدِّم اخلدمات 
تمثل أحد معايري من قانون املؤســــــســــــات االئتمانية). وي ٢الكاملة، واملصــــــارف اإلمنائية (املادة 

الترخيص بالتشغيل بصفة مصرف يقدم اخلدمات الكاملة يف أن يكون املكتب املسجَّل للمؤسسة 
). وال جيوز للمؤســســات املالية أن تعمل بصــفة مصــرف مراســل ألي ٩واقعًا يف املكســيك (املادة 

  ).٣٠ام مؤسسة مالية أو وسيط ليست لديهما مكاتب مادية يف أي والية قضائية (احلكم الع
من القانون االحتادي بشأن املسؤوليات اإلدارية  ٣٦ويشترط على موظفني عموميني معينني (املادة 

يا، عند تويل منصــــــبهم أو  ية، إما كتابة أو الكترون للموظفني العموميني) تقدمي إقرارات ذمة مال
على عدم  ). وقد ُوضـــعت عقوبات٣٧مغادرته، وكذلك يف شـــهر أيار/مايو من كل ســـنة (املادة 

). وُيحتفظ بســـجل عام يتضـــمن معلومات عن ٣٧تقدمي هذا اإلقرار أو تقدمي إقرار كاذب (املادة 
). وليس هناك التزام حمدد باإلبالغ عن ٤٠املوجودات اليت حيتفظ هبا هؤالء املســــــؤولون (املادة 

وزارة اخلدمة املصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى عليه. وجيوز ل
) عندما ٤١العامة أن حتقق يف التغريات يف موجودات أي موظف عمومي أو تتحقق منها (املادة 

  )١٨(تكون هناك شبهة إثراء غري مشروع، ولكن ال ُتجرى عمليات فحص عشوائي.
من الالئحة التنظيمية الداخلية لوزارة املالية  ٢ولدى املكســــــيك وحدة اســــــتخبارات مالية (املادة 

الئتمــان العــام). والوحــدة جزء من وزارة املــاليــة واالئتمــان العــام، ولــذلــك اعتمــدت النموذج وا
ــــــتخبارات املالية،  اإلداري لتلك الوزارة. والوحدة عضــــــو يف جمموعة إيغمونت لوحدات االس

  وقعت على عدد من اتفاقات التفاهم الثنائية مع نظرياهتا يف واليات قضائية خمتلفة.  وقد
  

االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل  تدابري    
   )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف

ال يوجد حكم يتيح للدول األطراف األخرى رفع دعاوى مدنية يف املحاكم املكســــيكية أو تثبيت 
بت  كات اكُتســــــ لذلك، حق يف ممتل جة  كات. ونتي لك املمتل يت ملكية ت كاب جرم أو تثب بارت

تســـــتطيع املحاكم أو الســـــلطات املختصـــــة، عندما يتعني عليها اختاذ قرار بشـــــأن املصـــــادرة،   ال
تعترف مبطالبة من دولة أخرى باعتبارها مالكة شرعية للممتلكات املكتسبة عن طريق ارتكاب  أن

 ٣٠و ٢٩تتنــاول التعويض أو جرب األضــــــرار (املــادتــان  جرم. ومبوجــب األحكــام املنطبقــة اليت
لدول األخرى  من تأمر مرتكيب اجلرائم بتعويض ا قانون اجلنائي االحتادي)، جيوز للمحاكم أن  ال

  اليت أصاهبا ضرر نتيجة لتلك اجلرائم.
 وال تســتطيع املكســيك إنفاذ أوامر املصــادرة اليت تصــدرها املحاكم األجنبية. وجيوز للمكســيك أن
حتيل إىل ســـلطاهتا املختصـــة أي طلب للمســـاعدة بشـــأن إهناء امللكية صـــدر يف دولة أخرى لغرض 

من القانون االحتادي بشـــأن إهناء امللكية)  ٦٨و ٦٦احلصـــول على أمر حملي بإهناء امللكية (املادتان 
 وينطبق الشــــيء نفســــه على أوامر املصــــادرة األجنبية، اليت حتال إىل الســــلطات املختصــــة لغرض

                                                                    
القانون العام بشأن املسؤوليات اإلدارية، املنشور يف اجلريدة الرمسية أشارت السلطات إىل أنه، بعد بدء نفاذ   )١٨(  

 ٣٠  الذمة املالية (مبوجب املادة إلقراراتإجراء عمليات فحص عشوائية  سيتسىن، ٢٠١٦متوز/يوليه  ١٨ يف
  من القانون).
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من قانون اإلجراءات اجلنائية الوطين). وجيوز  ٤٥٢احلصــــــول على أمر حملي باملصــــــادرة (املادة 
للسلطات املختصة، عندما تكون لديها الوالية القضائية الالزمة، أن تأمر مبصادرة املمتلكات ذات 
 املنشــأ األجنيب من خالل قرار قضــائي بشــأن جرم غســل أموال أو أي جرم آخر يندرج يف نطاق

  واليتها القضائية.
وعلى الصــــــعيــد االحتــادي، يوجــد حكم يتيح إهنــاء امللكيــة يف حــاالت اإلثراء غري املشــــــروع 

ــــــتور) ولكن ليس يف حالة األفعال األخرى املجرَّمة وفقا لالتفاقية.   ٢٢  (املادة لدس (ثانيًا) من ا
أســاس حكم قضــائي تســتطيع املكســيك أن تقدم املســاعدة فيما يتعلق بالطلبات املقدمة على  وال

  ختضع إلهناء امللكية يف املكسيك. أجنيب بشأن إهناء امللكية بسبب أفعال ال
وجيوز للمكســــيك أن تقوم، عن طريق أمر قضــــائي، بتجميد املمتلكات لضــــمان جرب األضــــرار 

من قانون اإلجراءات اجلنائية الوطين)، وكذلك أن حتجز مؤقتا املمتلكات أو األدوات  ١٣٨  (املادة
ملادة أو  ية من اجلرمية (ا تأت ئدات امل عا هبا  ٢٢٩األغراض أو ال قانون) واملمتلكات اليت تتعلق  من ال

من القانون االحتادي بشــــأن إهناء امللكية). ويبت القضــــاة،  ٦٦و ٨و ٧دعوى إهناء امللكية (املواد 
أو سلطة على أساس كل حالة على حدة، فيما إذا كان أمر التجميد أو احلجز الصادر عن حمكمة 

خمتصـــــــة يف دولة أخرى، أو الطلب املقدم من دولة أخرى فيما يتعلق بتجميد أو حجز، كافيًا، 
  إذا كانت أسباب أخرى كافية، إلصدار أمر بتجميد املمتلكات أو حجزها مؤقتا.  ما أو

 ٢و  ١ وبسبب عدم وجود حاالت ذات صلة تتعلق جبرائم الفساد، ال ميكن تقييم االمتثال للفقرتني
ــــــرقة املركبات، كانت الطلبات ذات الصــــــلة حتال  ٥٥من املادة  من االتفاقية. ويف قضــــــايا س

الســـــلطات الوطنية املختصـــــة من أجل احلصـــــول على أمر حجز مؤقت يليه أمر بإهناء امللكية  إىل
  املكسيك؛ وكانت تلك الطلبات تلىب. يف

املصــادرة. وتنطبق االتفاقية وال توجد متطلبات حمددة بشــأن مضــمون طلبات التعاون يف مســائل 
  مباشرة يف هذا الصدد.

وقد قدمت املكســـيك أثناء االســـتعراض تفاصـــيل عن التشـــريعات ذات الصـــلة. وال خيضـــع تقدمي 
املســـاعدة فيما يتعلق باحلجز أو املصـــادرة لوجود معاهدة. وجيوز للمكســـيك أن تقدم املســـاعدة 

  عشر). احلادي البابقانون اإلجراءات اجلنائية الوطين (استنادا إىل االتفاقية أو األحكام املنطبقة من 
وال يوجد حد أدىن للممتلكات من حيث القيمة للموافقة على تقدمي املســـــــاعدة. وقد أكدت 
سلطتها املركزية، قبل رفع أي تدابري مؤقتة متخذة بناء على طلب،  املكسيك أهنا حتاول عن طريق 

  ر مع اجلهات النظرية.أن حتل املسألة املعنية من خالل التشاو
من القانون  ٤٠ومحاية األطراف الثالثة احلســـنة النية يف إجراءات احلجز واملصـــادرة مكفولة باملادة 

من القانون  ٢٨و ٢٤(ثالثا) من الدســتور واملادتني  ٢٢اجلنائي االحتادي (بشــأن املصــادرة) واملادة 
  ية).االحتادي بشأن إهناء امللكية (فيما يتعلق بإهناء امللك
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   )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
قامت املكسيك، بناء على تعليمات من السلطة املختصة، بإعادة ممتلكات لشركات أجنبية وأفراد 
أجانب مبوجب اإلجراءات املنصــــــوص عليها يف القانون االحتادي بشــــــأن إدارة املمتلكات العامة 

  نفذة له. والتصرف فيها والالئحة التنظيمية امل
وينص القــانون االحتــادي املتعلق بــإهنــاء امللكيــة على التعــاون الــدويل يف جمــال إهنــاء امللكيــة وفقــا 
صعيد الدويل،  للصكوك القانونية الدولية اليت املكسيك طرف فيها أو مبوجب املعاملة باملثل على ال

يتها القضــائية. ويف عندما يكون الغرض هو إعادة ممتلكات موجودة يف املكســيك أو خاضــعة لوال
هذه احلاالت، جيوز للمحكمة أن تأمر بتســـليم املمتلكات أو عائدات بيعها إىل الســـلطة املختصـــة 
األجنبية، إال إذا كان هناك اتفاق بشــــأن تقاســــم املمتلكات؛ وعندما يكون هذا االتفاق موجودا، 

ــــــليم اجلزء املتفق عليه (املادة  من القانون يتناول  ٦٩ادة ). وال يوجد حكم مماثل للم٦٩يتم تس
  حاالت املصادرة اجلنائية. 

  من القانون).  ٦٩ويف احلاالت املتعلقة بإهناء امللكية، ختصم النفقات قبل إعادة املمتلكات (املادة 
من  ٢٨من القانون االحتادي بشأن إدارة املمتلكات العامة والتصرف فيها واملادة  ١٧وتنص املادة 

ــــــنة النية. ومل ُتربم القانون االحتادي بشــــــأ ن إهناء امللكية على محاية حقوق األطراف الثالثة احلس
  املكسيك أي اتفاقات أو ترتيبات بشأن التصرف النهائي يف املمتلكات املصادرة. 

  
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

املتبادلة قبل تقدميها املكسيك على استعداد الستعراض مسودات طلبات املساعدة القانونية  • 
  )٥١بصفة رمسية، مبا يف ذلك يف قضايا استرداد املوجودات (املادة 

  )٥١طلبت املكسيك املساعدة استنادا إىل االتفاقية يف ثالث قضايا (املادة  •  
  

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

من  اخلامس االنتقايل للحكمتزام جبمع املعلومات وفقا ضـــــمان امتثال املؤســـــســـــات لالل •  
  ) ١، الفقرة ٥٢األحكام العامة (املادة 

إجراء فحص معزَّز للحسابات اليت ُيطلب فتحها أو ُيحتفظ هبا من جانب كبار املسؤولني  •  
  )١، الفقرة ٥٢املحليني واملقربني منهم أو نيابة عنهم، وفقا للقانون (املادة 

ر إرشـــادات بشـــأن أنواع الشـــخصـــيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ُيتوقع أن تطبق إصـــدا •  
، ٥٢املؤســــــســــــات املالية املوجودة املكســــــيك فحصــــــًا معزَّزًا على حســــــاباهتا (املادة 

خطار املؤســســات إ(أ))، وعند االقتضــاء، ووفقا للقانون الداخلي للمكســيك،   ٢ الفقرة
، ٥٢أن تكون حساباهتم خاضعة لفحص معزَّز (املادة  املالية هبوية األشخاص الذين ينبغي

  (ب))  ٢ الفقرة
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النظر يف إلزام املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب  •  
  )٦، الفقرة ٥٢أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى عليه باإلبالغ عن تلك العالقة (املادة 

  لي:اختاذ تدابري للسماح مبا ي •  
رفع الدول األطراف األخرى دعاوى مدنية يف حماكم املكســـــيك لتثبيت حق ملكية يف   -  

  (أ))  ٥٣  ممتلكات اكتسبت بارتكاب جرم أو تثبيت ملكية تلك املمتلكات (املادة
اعتراف حماكم املكســيك أو ســلطاهتا املختصــة، عندما يتعني عليها اختاذ قرار بشــأن   -  

صادرة، باملطالبة  شرعي ملمتلكات امل صفتها املالك ال املقدمة من دولة طرف أخرى ب
  (ج)) ٥٣اكتسبت بارتكاب جرم (املادة 

اختاذ تدابري للسماح للسلطات املختصة املكسيكية بتنفيذ أمر املصادرة الصادر عن حمكمة  •  
ـــــيع نطاق إهناء ١، الفقرة ٥٤دولة طرف أخرى (املادة   (أ))؛ والنظر يف اختاذ تدابري لتوس

  (ج)) ١، الفقرة ٥٤امللكية ليشمل مجيع األفعال املجرَّمة وفقا لالتفاقية (املادة 
اختاذ تدابري لتيســــــري جتميد أو تعقب املمتلكات أو األموال اليت ختضــــــع للتفتيش يف حالة  •  

تقدمي طلب من دولة طرف أخرى على أساس تدابري غري جنائية خارجة عن نطاق انطباق 
شـــأن إهناء امللكية، ووضـــع إجراءات لتحديد األولويات لتلك الطلبات القانون االحتادي ب

  )٢، الفقرة ٥٥(املادة 
اختاذ تدابري للتمكني من إعادة املمتلكات املصــــــادرة إىل الدول األخرى، وكفالة أن يتم  •  

ــا للفقرات  ــة، وفق ــادة  ٣إىل  ١إرجــاع املوجودات، يف حــاالت إهنــاء امللكي  ٥٧من امل
وإذا مل تفســــــر املحاكم القانون على هذا النحو يف املســــــتقبل، فســــــيكون  االتفاقية. من
  )٣-١، الفقرات ١٥الضروري توضيح القانون عن طريق إصالح تشريعي (املادة  من

ضــــــمان إعادة املمتلكات (أو ما يعادل قيمتها) كاملة، مع كفالة أن تقتصــــــر أي مبالغ  •  
  )٤فقرة ، ال٥٧مقتطعة على النفقات املعقولة (املادة 

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

أشــارت املكســيك إىل أهنا حتتاج إىل مســاعدة تقنية (التدريب وتبادل املمارســات اجليدة) يف جمال 
  استرداد املوجودات.

  


