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    خالصة وافية  -ثانيًا  
    أوروغواي    

املتحدة   اتفاقية األممواملؤسسي ألوروغواي يف سياق تنفيذ مقدمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين   -١  
  ملكافحة الفساد

ــــــنة الثانية من دورة  ــــــُتعرض تنفيذ أوروغواي للفصــــــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الس اس
شرت خالصة وافية لذلك االستعراض يف  شرين األول/أكتوبر  ٨االستعراض األوىل، وُن  ٢٠١٤ت

)CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.31 .( 
ــــــلطة التنفيذية أن ُتربم  ويســــــتند النظام القانوين ألوروغواي إىل تقاليد القانون املدين. وجيوز للس
معاهدات وتوقِّع عليها، لكن التصديق على تلك املعاهدات يتطلب موافقة السلطة التشريعية (املادة 

الذي أصبحت االتفاقية مبوجبه  ،٥٦-١٨رقم فاقية للقانون من الدستور). وخيضع تنفيذ االت ١٦٨
جزءا ال يتجزأ من النظام القانوين ألوروغواي. وأودع صـــــك التصـــــديق لدى األمني العام لألمم 

. والدســـــتور هو القانون األعلى للدولة، وتليه يف ترتيب ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١٠املتحدة يف 
 الدولية املصدق عليها قانونا مث املدونات القانونية. األسبقية القوانني مث املعاهدات

بشـــأن  ٣٢٢-١٥رقم وتشـــمل التشـــريعات املنفِّذة للفصـــلني الثاين واخلامس من االتفاقية القانون 
القواعد املتعلقة بإســـاءة اســـتعمال الســـلطة  بشـــأن ٦٠-١٧رقم نظام الوســـاطة املالية، والقانون 

شأ ٩٣٠-١٨رقم العمومية، والقانون  شفافية املالية الدولية، والقانون ب ن التقارب التقين يف جمال ال
غســـــل األموال، واملواد ذات الصـــــلة من القانون اجلنائي واملدونة العامة  بشـــــأن ٥٧٤-١٩رقم 

لإلجراءات، وجمموعة قواعد تنظيم ومراقبة النظام املايل (جمموعة قواعد النظام املايل)، وجمموعة 
 أوروغواي. قواعد املصرف املركزي يف

ــية اليت تشــارك  ــفافية واألخالقيات يف واملؤســســات الرئيس ــاد ومكافحته هي: جملس الش منع الفس
ــــــل األموال ومتويل اإلرهاب؛ وجهاز النيابة العامة؛ واملديرية  العامة؛ واألمانة الوطنية ملكافحة غس
العامة لشــــــؤون التعاون مع اإلنتربول ومكافحة اجلرمية املنظَّمة؛ ووحدة املعلومات والتحليالت 

  ؛ والسلطة املركزية املعنية بالتعاون الدويل التابعة لوزارة التربية والتعليم. املالية؛ والسلطة القضائية
   

   الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

   )٦و ٥(املادتان سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
سلحة الدمار  شار أ ستراتيجية وطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانت لدى أوروغواي ا

)، يتمثل أحد أهدافها يف جعل جهود مكافحة الفساد مكونا أساسيا من ٢٠٢٠-٢٠١٧الشامل (
 جلنة مكونات مكافحة غســـــل األموال. ويشـــــارك رئيس جملس الشـــــفافية واألخالقيات العامة يف

تنســيق مكافحة غســل األموال اليت تتوىل مســؤولية تنفيذ هذه االســتراتيجية، هبدف ضــمان حســن 
تنســيق اجلهود الوقائية. وال توجد وثيقة ســياســات عامة تتناول اجلهود املبذولة ملكافحة الفســاد يف 
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جد منهجية ال توفجماالت أخرى غري غسل األموال. وعلى الرغم من أنَّ املبادرات ختضع للرصد، 
ثابتة أو جدول زمين ثابت للرصــــــد. وتشــــــارك أوروغواي يف مبادرات إقليمية وعاملية ملكافحة 
الفساد، مثل املبادرات اليت تقودها منظمة الدول األمريكية، والسيما من خالل مشاركتها يف آلية 

باإلجراءات املالية  متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســـــــاد، وفرقة العمل املعنية
 ألمريكا الالتينية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. 

شفافية  ساد، منها جملس ال شريعات الوطنية ملكافحة الف وتعمل مؤسسات خمتلفة معا على تنفيذ الت
كتب واألخالقيات العامة، ومكتب املراجعة الداخلية للحســابات، وديوان مراجعي احلســابات، وامل

 الوطين للخدمة املدنية، ووحدة تنظيم احلصول على املعلومات العمومية.
من القانون رقم  ١، ُأنشــــــئ جملس الشــــــفافية واألخالقيات العامة (مبوجب املادة ٢٠١٥ويف عام 

)، بوصــفه مؤســســة ال مركزية ملكافحة الفســاد، مســؤولة عن مجلة أمور منها إســداء ٣٤٠-١٩
 ١١و ١٠اجلرائم اليت يرتكبها كبار املوظفني املشار إليهم يف املادتني  املشورة بشأن التصدي لبعض

؛ وإسداء املشورة إىل اهليئات القضائية املختصة باملسائل اجلنائية؛ وتعزيز ٦٠-١٧من القانون رقم 
التشــــريعات، وكذلك برامج التدريب والتوعية من أجل تعزيز الشــــفافية يف جمال اإلدارة العمومية 

). وميكن ملجلس الشفافية واألخالقيات أيضا أن يقترح تعديالت ٢من املادة  ٤و ٢و ١(الفقرات 
 ). ٣من املادة  ٣على القواعد اليت تنظم املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصه (الفقرة 

ويتلقى جملس الشــــفافية واألخالقيات العامة تقارير ســــرية عن حاالت الســــلوك غري األخالقي يف 
 ١مية، وحيقِّق يف هذه التقارير، ويصدر توصيات إىل املؤسسات املعنية (الفقرتان املؤسسات العمو

). وجيب على هذه املؤسسات عندئذ أن تقرر ما إذا كانت ستنفذ هذه التوصيات، ٢من املادة  ٣و
 وكيفية تنفيذها. 

). ٣٤٠-١٩م من القانون رق ١ويتمتع جملس الشــفافية واألخالق العامة باالســتقالل التقين (املادة 
بيد أن ميزانيته قد ُخفضـــــت ختفيضـــــا كبريا، وهناك وظائف فنية هامة (هي مناصـــــب املحاميَين 
الوحيدين واملحاسب الوحيد يف املجلس) يشغلها موظفون يعملون يف املجلس على سبيل اإلعارة، 

مم املتحدة بأن حيث مل ُيعيَّنوا للعمل فيه بعد بصــــفة دائمة. وقد أبلغت أوروغواي األمني العام لأل
جملس الشـــفافية واألخالق العامة هو الســـلطة اليت ميكن أن تســـاعد الدول األطراف األخرى على 

  وضع تدابري حمددة ملنع الفساد وتنفيذها.
   

القطاع العام؛ مدوَّنات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
   )١١و ٨و ٧العامة (املواد وأجهزة النيابة 
املوظفني العموميني يف أجهزة السلطة التنفيذية  الشؤون املتعلقة بتعيني ١٢١-١٩رقم ينظم القانون 

ــتثناء الدبلوماســيني وضــباط الشــرطة وفئات أخرى  واســتبقائهم وترقيتهم ووقفهم عن العمل، باس
نظمها األســاســية اخلاصــة. ويعني  حمددة من املوظفني وموظفي املؤســســات دون الوطنية اليت تطبق

املكتب الوطين للخدمة املدنية املوظفني اســــــتنادا إىل االمتحانات التنافســــــية واجلدارة؛ أو اجلدارة 
سحب القرعة (املواد  سحب القرعة ٩٤و ٥٥و ٣و ١واخللفية؛ أو  سلطات إىل أنَّ  شارت ال ). وأ

أي تدريب أو تتطلب تدريبا أســـــاســـــيا املشـــــار إليه ال ُيســـــتخدم إال يف الوظائف اليت ال تتطلب 
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فحســـب، وميكن اســـتخدامه إذا كان عدد مقدمي الطلبات كبريا إىل حد جيعل من العســـري للغاية 
 حتليل مدى جدارهتم ومهاراهتم. 

وجيب اإلعالن عن مجيع الوظائف الشــــــاغرة على املوقع اإللكتروين املخصــــــص لذلك املســــــمى 
"Uruguay Concursa وعلى الرغم من عدم ٢٢٣/١٣من املرســــــوم رقم  ١٧ىل إ ١٥" (املواد من .(

حتديد الوظائف املعرضة ملخاطر الفساد بوجه خاص، فإن موظفي املشتريات خيضعون لنظام التناوب 
 ).٣٠/٣رقم من املرسوم  ٢٤واملادة  ،٦٠-١٧من القانون رقم  ٢٣(املادة 

ة. وُيعترب اجلدول احلايل مالئما. وحيضـــر وتقترح الســـلطة التنفيذية جداول املرتبات لكل ميزانية ســـنوي
 املوظفون العموميون، قبل تويل مهامهم، دورة متهيدية تتناول مواضيع األخالقيات ومكافحة الفساد. 

وتِرد يف الدســــتور معايري األهلية وفقدان األهلية للترشــــح ملناصــــب عامة حمددة وانتخاب شــــاغليها، 
 ١٢٢ومن  ١٠٠و ٩٨و ٩٢إىل  ٩٠جملس النواب (املواد من عضـــوية جملس الشـــيوخ وعضـــوية   مثل
حقوق املواطنة، بعض ق ل). وُتع٢٠٨و ٢٠١و ٢٠٠و ١٧٨و ١٧٦و ١٧١و ١٥٢و ١٥١و ١٢٦  إىل

لشغل تلك املناصب، لفترة زمنية حمددة يف حالة أي شخص ُيحكم عليه بالنفي قدم مبا يف ذلك حق الت
س شرة احلقوق ال شخص خيضع أو السجن أو احلرمان من مبا سية طوال مدة احلكم، أو يف حالة أي  يا

للمالحقة القضــائية يف قضــية جنائية قد ينتج عنها احلكم عليه بالســجن ملدة طويلة، وهو ما ينطبق على 
 من الدستور).  ٨٠من املادة  ٤و ٢مجيع األفعال املجرَّمة وفقا لالتفاقية (الفقرتان 

إىل  ٢٠مناصب العامة املنتخبة من مسامهات الدولة (املواد من لل واملرشحنيوُتموَّل األحزاب السياسية 
). ويف وقت ٤٤إىل  ٤١) واملســامهات اخلاصــة (املواد من ٨٤٥-١٨رقم من القانون  ٤٠و ٣٩و ٣٢

الزيارة الُقطرية، كانت جلنة خاصـــة تابعة ملجلس الشـــيوخ قد ُأنشـــئت هبدف حتليل مشـــروع لتعديل 
قصــى للتربعات املقدمة إىل األحزاب الســياســية أو قوائم املرشــحني . واحلد األ٤٨٥-١٨رقم القانون 

). ٤٣و ٣١وحدة حســــــابية مفهرســــــة لكل جهة متلقية ولكل جهة ماحنة (املادتان  ٣٠٠ ٠٠٠هو 
حالة احلمالت االنتخابية، جيب أن ُتسجَّل هوية اجلهة املتربعة وأن يودع التربع يف حساب مصريف   ويف

). ويتعني على اللجنة املســــؤولة عن ٤٥ُوضــــعت أيضــــا قيود أخرى (املادة ). وقد ٣٢و ٣١(املادتان 
احلملة االنتخابية أن تسجل مجيع املسامهات، وأن تبلغ اهليئة القضائية االنتخابية بوجود هذه املسامهات 

ية ). ويتعني على اللجنة أيضــــا أن تقدم إىل اهليئة القضــــائية االنتخابية ميزانية أول١٧ومصــــدرها (املادة 
للحملة االنتخابية حتدد فيها النفقات واإليرادات املتوقعة، وكذلك التربعات الواردة حىت ذلك التاريخ، 

ومصــدر األموال املســتخدمة. وقد ُفرضــت عقوبات على عدم  ختاميباإلضــافة إىل كشــف حســابات 
مة إىل اهليئة ). وكشــــــوفات احلســــــابات اخلتامية املقد٣٨َّو ٣٥إىل  ٣٣تقدمي هذه الوثائق (املواد من 

القضـــائية االنتخابية متاحة للجمهور، وال ُتدفع املســـامهات املقدمة من الدولة إال لألحزاب اليت قدمت 
). وتلتزم األحزاب الســياســية أيضــا بتقدمي تقارير ســنوية عن مصــادر ٣٧كشــوفات حســاباهتا (املادة 

ملادة  ها (ا فة ٥٢متويل ية ُمكلَّ خاب ية االنت ئة القضـــــــائ قانون رقم ). واهلي ثال لل عدم االمت بة على  عاق   بامل
 )، ولكنها تفتقر إىل ما يلزم من املوارد والتدريب للقيام بذلك بفعالية. ٤٩(املادة  ٤٨٥-١٨

وُيحظر على املوظفني العموميني ممارســــة مهامهم الوظيفية يف معاجلة املســــائل املتعلقة باألنشــــطة 
شاركون فيها، وهم ُملزمون بإ صة اليت ي صاحل، على اخلا ضارب حمتمل يف امل سائهم بأي ت بالغ رؤ

 ).٢٩و ٢٨(املادتان  ٣٠/٣من املرسوم رقم  ٣النحو املنصوص عليه يف الفصل 
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سلوك املوظفني العموميني والعقوبات على عدم االمتثال هلا يف القانون رقم   ،٦٠-١٧وتِرد معايري 
دارة املالية للدولة (النص املوحد) ، والنص املوحد بشـــــأن املحاســـــبة واإل١٢١-١٩والقانون رقم 

ـــوم رقم  ـــوم رقم ١٥٠/١٢(الصـــادر يف املرس ـــابق)، واملرس  ٣٠/٣، الذي يلغي النص املوحد الس
اللتان تنشــئان النظام التأدييب). وجيب على  ٣٩و ٣٨املتعلق مبعايري الســلوك)؛ واملادتان  ٢(الفصــل 

عاة مبدأ الن هة، وُيحظر علاملوظفني العموميني مرا قد تفيدهم أو تفيد زا تدخل يف أي أمور  يهم ال
ملادتان  يا (ا قارهبم مال قانون رقم  ٢١و ٢٠أ ملادة ٦٠-١٧من ال ــــــتور (ا لدس ــــــي ا ) ٥٩). ويرس

ــــوم رقم  ) مبدأ أنَّ املوظف العمومي موجود من أجل الوظيفة لكن الوظيفة ٨(املادة  ٣٠/٣واملرس
مدونة قواعد ســلوك موحدة، فقد  ليســت موجودة من أجل املوظف. وعلى الرغم من عدم وجود

 وضعت مؤسسات خمتلفة مدوناهتا اخلاصة لقواعد السلوك.
من القانون اجلنائي واملادة  ١٧٧واملوظفون العموميون ملزمون باإلبالغ عن أفعال الفســـــاد (املادة 

). بيد أنه ال يوجد ما ينظم إجراءات هذا اإلبالغ، ومل ينشــئ قنوات ٣٠/٣من املرســوم رقم  ٤٠
 لإلبالغ سوى عدد قليل من املؤسسات. 

هبدف ضمان نزاهة املوظفني العموميني، مبا على السلوكيات املحظورة  ٣٠/٣وينص املرسوم رقم 
 ). ٣٧إىل  ٢٥يف ذلك التصرفات املتعلقة باألنشطة اخلارجية واهلدايا (املواد من 

(املادتان  ٧٥٠-١٥) ويف القانون رقم ٢٣٣واستقالل السلطة القضائية مكرَّس يف الدستور (املادة 
األمريكية النموذجية ألخالقيات  -بريية ). وقد قررت حمكمة العدل العليا أن املدونة األي٨٤و ١

القضــاء تنطبق على الســلطة القضــائية بأكملها. كما تنطبق على الســلطة القضــائية معايري الســلوك 
). واملحكمة العليا مكلفة بتحديد التدابري التأديبية ٢(املادة  ٣٠/٣املنصوص عليها يف املرسوم رقم 

سلطة القضائية (ال  ١٠١من املادة  ٣، والفقرة ١٠٠من املادة  ٣و ٢فقرتان املنطبقة على أعضاء ال
 ).٧٥٠-١٥من القانون رقم 

قضـــاة اجلدد عنصـــرا يتعلق باألخالقيات، والتدريب القائم على املدونة لويشـــمل التدريب املقدم ل
النموذجية شـــــرط مســـــبق للترقي املهين. وجيب على القضـــــاة أن يقدموا إقرارات ذمة مالية، وال 

اركة يف أي أنشطة خارجية، باستثناء مهام تدريس ومناصب عامة فخرية حمددة، رهنا ميكنهم املش
 من الدستور).  ٢٥١باحلصول على إذن مسبق بذلك من املحكمة العليا (املادة 

من الدستور). ويف وقت الزيارة الُقطرية،  ٣١٥والنيابة العامة مستقلة عن السلطة القضائية (املادة 
ى وضـــع مدونة أخالقيات للنيابة العامة. ويف الوقت احلايل، يســـتمر ســـريان كان العمل جاريا عل

  .٣٠/٣املدونة النموذجية واملرسوم رقم 
   

   )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
لدى أوروغواي نظام مشــــتريات ال مركزي، يتوىل يف إطاره كل كيان املســــؤولية عن مشــــترياته 
اخلاصــــــة. ويضــــــفي النص املوحد بشــــــأن املحاســــــبة واإلدارة املالية للدولة الطابع املنهجي على 
ــتراء من خالل مناقصــات عمومية أو  ــتراء. وجيب أن يتم االش التشــريعات اليت تنظم عمليات االش

صراحة. ولكن هناك عدد كبري من االستثناءات (املادة إجراء تن من  ٣٣افسي آخر منصوص عليه 
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النص املوحد)، مثل املناقصــات املختصــرة أو التعاقد املباشــر أو االشــتراء بواســطة إجراءات حتددها 
اجلهة املســـؤولة عن اإلذن بالتعاقد باعتبارها تصـــب يف صـــاحل املمارســـات اإلدارية اجليدة، وذلك 

سلع املعروف أهنا نادرة.  بدون شراء ال حد معني للقيمة ويف حاالت حمددة يف قائمة حصرية، مثل 
)، أو العطاءات التنازلية (املادة ٣٦وميكن أيضـــا أن يتم االشـــتراء من خالل اتفاقات إطارية (املادة 

ء ). ولدى أوروغواي موقع شـــبكي لعمليات االشـــترا٣٧)، أو نظم االشـــتراء اخلاصـــة (املادة ٣٤
واملشـــتريات احلكومية جيب أن ُتنشـــر عليه مجيع طلبات املناقصـــات، ويف بعض احلاالت، يشـــمل 

 ). ٥٠ذلك نشر وثائق أخرى ذات صلة (املادة 
وتقِيم وكالة املشــتريات والتعاقدات احلكومية عمليات االشــتراء، وهي اهليئة املســؤولة عن الســجل 

). ويتعني على أي شـــخص يرغب يف إبرام عقد ١٥١و ٧٦الوحيد للموردين احلكوميني (املادتان 
). وجيب أن ُتكمَّل األحكام والشروط العامة ٧٦مع الدولة أن يكون مقيدا يف ذلك السجل (املادة 

املنطبقة على عمليات االشــتراء مبجموعة من األحكام والشــروط اخلاصــة اليت حتدد أمورا من بينها 
). وميكن ٤٨قنية الزمة لكل عملية اشــتراء (املادة معايري تقييم موضــوعية وأي شــروط خاصــة أو ت

االعتراض على قرارات االشــــتراء؛ ويؤدي تقدمي هذه االعتراضــــات إىل تعليق العملية، ما مل ُتعلن 
ضررا  سيؤثر على مقتضيات عمل ملحة أو يسبب  اإلدارة من خالل قرار مسبب، أن هذا التعليق 

عموميني الذين كانت هلم صـــلة بأي من األطراف يف ). وجيب على املوظفني ال٧٣جســـيما (املادة 
 ). ٧٢أي عملية اشتراء متت يف األشهر االثين عشر السابقة أن يتنحوا عن هذه العملية (املادة 

 ٢١٤والسلطة التشريعية مسؤولة عن املوافقة على امليزانية اليت تقدمها إليها السلطة التنفيذية (املادة 
انية العمومية والتقارير الشــــهرية عن اإليرادات والنفقات على املوقع من الدســــتور). وُتنشــــر امليز

الشـــبكي للمكتب الوطين للمحاســـبة العامة، وهو مســـؤول أيضـــا عن النظام املتكامل للمعلومات 
املالية الذي ُيســـــتخدم لتســـــجيل مجيع املعلومات املالية اخلاصـــــة بالدولة. ويترأس مكتب املراجعة 

ــابات آلي )، يف حني يرصــد ٧٣٦-١٦من القانون رقم  ٤٨ة الرقابة الداخلية (املادة الداخلية للحس
 من الدستور).  ٢٢٨ديوان مراجعي احلسابات اإلنفاق العام (املادة 

املســــــؤولية اإلدارية للموظفني العموميني عن أي  ٩٠٣-١٥من القانون رقم  ٥٧٢وتنظم املادة 
) معايري اإلدارة ٢٣(املادة  ٣٠/٣رقم رســـــوم انتهاكات تتعلق بإدارة أصـــــول الدولة. وُيرســـــي امل

من  ١٣٧املالية، وينص على أن عدم االمتثال لتلك املعايري يشــكل انتهاكا إداريا (انظر أيضــا املادة 
النص املوحد). وهبدف منع أي تزوير للوثائق املتعلقة باملحاســبة العامة، ال ميكن الوصــول إىل هذه 

اص باملســــــتخدم؛ وجيرم القانون تزوير الوثائق العامة (املادتان الوثائق إال باســــــتخدام رمز فريد خ
  من القانون اجلنائي). ٢٣٧و ٢٣٦

   
   )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

 ).٣احلق يف احلصول على املعلومات العمومية (املادة  ٣٨١-١٨يكفل القانون رقم 
 ١٠إىل  ٨ية أو من املحظور نشــرها (املواد من وجيوز منع احلصــول على املعلومات إذا كانت ســر

تنظيم احلصول على املعلومات  وحدة ١٧٨-١٩رقم ). ومينح القانون ٣٨١-١٨من القانون رقم 
العمومية ســـلطة رفع حظر النشـــر عن املعلومات. وميكن ملن يود احلصـــول على معلومات من هذا 
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شكوى إ دارية إىل الوحدة. وقد أنشأت أوروغواي القبيل التماس تدابري انتصاف قضائية أو تقدمي 
 ).www.uaip.gub.uyمنصة تتيح الوصول إىل املعلومات العمومية (

املؤسسات بنشر حد أدىن من معلومات معينة على مواقعها الشبكية،  ٣٨١-١٨ويلزم القانون رقم 
وتعويضـــــاهتم، وميزانيتها، ونتائج مبا يف ذلك معلومات عن هيكلها وســـــلطاهتا، وأجور العاملني هبا 

ــاباهتا، وامتيازاهتا ومعلوماهتا اإلحصــائية (املادة  ــوم رقم ٥مراجعات حس  ٢٣٢/١٠). ويقضــي املرس
 ) بنشر تقارير عن عمليات صنع القرار.٣٨(املادة 

 وتشجع أوروغواي تبسيط اإلجراءات اإلدارية من خالل مبادرات مثل حتالف احلكومة املفتوحة. 
جملس الشــفافية واألخالقيات العامة برامج للتثقيف يف جمال مكافحة الفســاد، ويعمل على حنو ويعزز 

وثيق مع منظمات املجتمع املدين واجلامعات. وتنفذ وحدة تنظيم احلصــــول على املعلومات العمومية 
نظمات أيضا برامج تثقيفية للشباب بشأن القانون الذي ينظم احلصول على املعلومات، بالتعاون مع م

  املجتمع املدين وجملس عام يضم ممثلني عن األوساط األكادميية والسلطة القضائية واملجتمع املدين.
   

   )١٢القطاع اخلاص (املادة     
ختضع أنظمة تسجيل مالكي الكيانات اليت تصدر أسهما أو أسهما مسجلة واملالكني املنتفعني للقانون 

. ١٦٦/١٧، واملرســــوم رقم ٢٠١٧لســــنة  ٤٨٤-١٩والقانون رقم ، ٢٠١٢لســــنة  ٩٣٠-١٨رقم 
تنظيم املســــؤولية املهنية. ومع  ويتعاون جملس الشــــفافية واألخالق العامة مع رابطات مهنية خمتلفة على

ذلك، ال يوجد إطار ملكافحة الفساد يف القطاع اخلاص. ويف وقت الزيارة الُقطرية، كان هناك مشروع 
 يف القطاع اخلاص.  قانون للتصدي للفساد

ويفتقر جملس الشــفافية واألخالق العامة إىل املوارد الالزمة لتطوير أشــكال من التعاون املنهجي مع 
القطاع اخلاص وتنفيذها. وأشــارت الســلطات إىل أن لدى بعض كيانات القطاع اخلاص مدونات 

  لقواعد السلوك، بيد أن املجلس ال يرصد إنفاذ تلك املدونات أو يعززه.
   

   )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
اهليئات الرئيســــية املســــؤولة عن منع غســــل األموال ومكافحته هي وحدة املعلومات والتحليالت 

أدناه ملزيد من املعلومات)، واملصرف املركزي ألوروغواي، واألمانة الوطنية  ٥٨املالية (انظر املادة 
 ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، التابعة تنظيميا لرئاسة اجلمهورية. 

مجيع األشـــخاص الطبيعيني واالعتباريني اخلاضـــعني لرقابة املصـــرف  لكيانات امللزمة باإلبالغوتشـــمل ا
من ميثاق املصرف املركزي)،  ٣٤واملادة  ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ١٢املركزي ألوروغواي (املادة 

زي . واملصــــــرف املرك٥٧٤-١٩من القانون رقم  ١٣وكذلك الكيانات غري املالية املدرجة يف املادة 
من القانون  ١٢الســــــلطة التنظيمية واإلشــــــرافية املعنية بالكيانات املالية امللزمة باإلبالغ (املادة   هو
)، واألمانة الوطنية ملكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب هي الســــــلطة التنظيمية ٥٧٤-١٩  رقم

 ). ٥٧٤-١٩) من القانون رقم (هاء ٤واإلشرافية املعنية بالكيانات غري املالية امللزمة باإلبالغ (املادة 
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ويتعني على الكيانات امللزمة باإلبالغ، يف مجلة أمور، أن تقوم مبا يلي: (أ) التحقق من هوية زبائنها، 
ملادتان  ملالكون املنتفعون (ا قانون رقم  ١٥و ١٤مبا يف ذلك ا )؛ (ب) اإلبالغ عن ٥٧٤-١٩من ال

)؛ (ج) االحتفاظ بالسـجالت لفترة ال تقل عن ١٣و ١٢املعامالت غري العادية أو املشـبوهة (املادتان 
 ).٢١مخس سنوات (املادة 

نة أو غري ذلك من  عادن الثمي قد أو امل ية للجمارك عن مجيع حركات الن ية الوطن ملدير وجيب إبالغ ا
أو ما يعادهلا  من دوالرات الواليات املتحدة دوالر ١٠ ٠٠٠الصكوك النقدية عرب احلدود فيما يتجاوز 

، ٣٥٥/٠١٠من املرســــــوم رقم  ١٦، واملادة ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٢٩لة أخرى (املادة بأي عم
ملادة  ية رقم  ١وا ملال عدم ٢٠١٣/٠٦٩من نشــــــرة وحدة املعلومات والتحليالت ا عاقب على  ). وُي

 ). ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ١٢االمتثال هلذا االلتزام (املادة 
وجيب أن تتضــمن التعليمات اخلاصــة بتحويل األموال إلكترونيا معلومات دقيقة عن مالك األموال 
أو ُمنشـــــئ التحويل. وجيب إرفاق هذه املعلومات بالتحويل. وإذا مل يوافق العميل على تقدمي هذه 

 )١(من جمموعة قواعد النظام املايل). ٣٠٨إىل  ٣٠٦لومات، ينبغي أال ُتنفَّذ املعاملة (املواد من املع
وجيب أن تكون لدى املؤسسات املتلقية إجراءات متكنها من الكشف عن التحويالت الواردة غري 

لى املصــحوبة مبعلومات كاملة عن املنشــئ، وجيب عليها يف هذه احلاالت أن تســتعرض التحويل ع
حدة من أجل حتديد ما إذا كانت هذه املعاملة غري عادية أو مشــبوهة جيب إبالغ وحدة املعلومات 

 ). ٣٠٧والتحليالت املالية هبا (املادة 
وأوروغواي عضــــــو يف فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية وفريق اخلرباء املعين 

  ملنظمة الدول األمريكية.مبراقبة غسل األموال التابع 
   

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢  
 ).٧من املادة  ١جداول املرتبات على املوقع الشبكي لكل مؤسسة (الفقرة  جيب نشر  •  
إطار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية، شـــــاركت أوروغواي بنجاح  يف  •  

يف عمليات حمددة للكشـــف عن حركة النقد أو صـــكوك نقدية أخرى عرب احلدود مرتني يف 
  ). ١٤من املادة  ٢السنة (الفقرة 

   
   التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

 يلي:ُيوصى بأن تقوم أوروغواي مبا 
صلة  •   سقة  موا ساد خارج جمال غسل األموال بتدابري فعالة ومن تدعيم العمل على مكافحة الف

وتعزيزها؛ والسعي إىل إرساء وتعزيز ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد وإىل إجراء تقييم 
دوري للصــكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصــلة، بغية حتديد مدى كفايتها (الفقرات 

 ).٥من املادة  ٤إىل  ١ن م
__________ 

لزيارة الُقطرية، أشارت السلطات إىل أن جمموعة قواعد النظام املايل قد ُحدِّثت من خالل تعميم جديد قب اع  )١(  
 .٢٠١٩نيسان/أبريل  ٣٠صدر يف 
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اســــتقالل جملس الشــــفافية واألخالقيات العامة وتزويده مبا يلزم من موارد مادية وموظفني  تعزيز  •  
 ).٦من املادة  ٢متخصصني، والسيما بضمان تعيني املوظفني فيه على أساس دائم (الفقرة 

إىل حتديد املناصب العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة، ووضع إجراءات  السعي  •  
(ب)  ١وتدريبهم وضـــــمان تناوهبم عند االقتضـــــاء (الفقرة  يار من ســـــيتولوهنامالئمة الخت

 ).٧املادة  من
ظر يف اختاذ تدابري لتعزيز الشـــفافية يف متويل محالت املرشـــحني االنتخابية للمناصـــب العمومية الن  •  

الالزمة لرصــد ومتويل األحزاب الســياســية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز القدرات وزيادة املوارد 
 ).٧من املادة  ٣هذا التمويل وامتثاله لقواعد الشفافية (الفقرة 

لة جهودها الرامية إىل اعتماد مجيع الكيانات العامة مدونات أخالقيات أو مدونات مواصــــــ  •  
 ).٨من املادة  ٢قواعد سلوك (الفقرة 

ن أفعال الفســـاد، مبا يف ذلك ر يف اختاذ تدابري تيســـر قيام املوظفني العموميني باإلبالغ عالنظ  •  
 ).٨من املادة  ٤من خالل إنشاء قنوات إبالغ واضحة ومكرسة هلذا الغرض (الفقرة 

ـــــتراء عن طريق تقييم إ  •   ـــــتثناءات احلالية من التقيد باالش مكانية ختفيض العدد الكبري من االس
 ١املنافســة (الفقرة املناقصــات العمومية أو غريها من اإلجراءات التنافســية، توخيا للشــفافية و

 ).٩من املادة 
 (ج)). ١٠معلومات ميكن أن تشمل تقارير عن خماطر الفساد يف إدارهتا العمومية (الفقرة  نشر  •  
 ).١١من املادة  ٢ع أوروغواي على اعتماد مدونة أخالقيات للنيابة العامة (الفقرة جَّوُتش

 وُيوصى بأن تقوم أوروغواي مبا يلي:
اختاذ تدابري ملنع الفســـاد يف القطاع اخلاص، وخصـــوصـــا عن طريق تعزيز التعاون بني أجهزة   •  

إنفاذ القانون والكيانات اخلاصــــة ذات الصــــلة، والتشــــجيع على اعتماد معايري لألخالقيات 
  ).١٢من املادة  ٢و ١زاهة يف القطاع اخلاص (الفقرتان والن

   
   الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
   )٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد     

ليس لدى أوروغواي قانون حمدد بشـــأن اســـترداد املوجودات. وتســـتند مجيع أشـــكال التعاون إىل 
بشأن التعاون يف مكافحة غسل األموال، وإىل الفصلني  ٥٧٤-١٩الفصل التاسع من القانون رقم 

مة لإلجراءات (املواد من  عا ملدونة ال ثاين والرابع من ا عاون ٥٤٣إىل  ٥٢٦ال لذين ينظمان الت )، ال
 القضائي الدويل بوجه عام. 

ويف املمارســـة العملية، ميكن ألوروغواي أن تتبادل املعلومات دون طلب مســـبق، وهي تســـتخدم 
شــبكة اســترداد املوجودات التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية وشــبكة 

 إيغمونت اآلمنة. 
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فاعلية التعاون الدويل املضــــطلع به عمال بالفصــــل اخلامس ومل تربم أوروغواي أي اتفاقات لتعزيز 
  االتفاقية.  من

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

   )٥٨و ٥٢(املادتان 
ــــــت أوروغواي التزامات بتحديد هوية الزبائن والتحقق من هويتهم وفقا ملســــــتوى  املخاطر أرس

). وجيب حتديد هوية املالك املنتفع ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ١٨إىل  ١٤املتعلقة هبم (املواد من 
(باء))، وُتحظر احلسابات املغفلة اهلوية أو احلسابات املفتوحة  ١٥بالنسبة جلميع احلسابات (املادة 

لواجبة جتاه األشــخاص ). وجيب وضــع إجراءات خاصــة لبذل العناية ا١٤حتت أمساء ومهية (املادة 
املعرضــني ســياســيا، الوطنيني واألجانب على الســواء، واملرتبطني هبم وأفراد أســرهم واملقربني منهم 

 ). وال ُيعرِّف القانون مصطلح "املقربني منهم".٢٠(ألف) و١٩(املادتان 
ريــة للكيــانــات امللزمــة بــاإلبالغ فئــات الزبــائن والعالقــات التجــا ٥٧٤-١٩وحيــدد القــانون رقم 

واملعامالت اليت يلزم تشـــديد إجراءات العناية الواجبة بشـــأهنا وفقا ملســـتوى املخاطر ذات الصـــلة 
 من جمموعة قواعد النظام املايل). وجيب على الكيانات امللزمة باإلبالغ ٢٩٩؛ واملادة ١٩(املادة 

بيق تلك التدابري أن تنفذ كل تدبري من تدابري العناية الواجبة، ولكن ميكنها أن حتدد درجات لتط
على أســاس املخاطر ذات الصــلة، وتبعا لنوع الزبون أو العالقة التجارية أو املنَتج أو املعاملة (املادة 

 ).٥٧٤-١٩من القانون رقم  ١٦
خاص  ــــــ ية األش باإلبالغ على هو مة  نات امللز يا ية الك ملال وتطِلع وحدة املعلومات والتحليالت ا

واي من خالل قائمة منشـــورة على موقعها الشـــبكي. ويف املعرضـــني ســـياســـيا من مواطين أوروغ
املمارســة العملية، ميكن للوحدة أن تســتخدم القائمة إلخطار املؤســســات املالية هبوية األشــخاص 

 الطبيعيني أو االعتباريني اآلخرين الذين ينبغي أن ختضع حساباهتم للفحص الدقيق. 
سجالت جلميع املعامالت اليت أجريت مع زبائنها وجيب على الكيانات امللزمة باإلبالغ أن حتتفظ ب

أو لصـــاحلهم وكل املعلومات املجموعة وفق مبدأ "اعرف زبونك"، وذلك لفترة ال تقل عن مخس 
 ٢١سنوات من تاريخ انتهاء العالقة التجارية أو تاريخ إمتام املعامالت اليت جترى ملرة واحدة (املادة 

 ).٥٧٤-١٩من القانون رقم 
من جمموعة قواعد  ١شـــركات الوســـاطة املالية (مبا يف ذلك املصـــارف، وفقا للمادة  ولكي متارس

النظام املايل)، عليها أن حتصل أوال على إذن من السلطة التنفيذية، وأن يعتمدها املصرف املركزي 
). ولكي يبت املصرف املركزي ٣٢٢-١٥رقم  التشريعيمن املرسوم  ٦و ١ألوروغواي (املادتان 

ماد ند يف اعت ها الفعلي، وع قدم معلومات عن عنوان مقر هذه الشــــــركات أن ت جيب على  ها، 
االقتضــاء، مذكرة من اهليئة أو اهليئات اإلشــرافية اليت خيضــع هلا الكيان املســيطر تذكر فيها أنَّه ليس 
لديها اعتراض على إنشــاء شــركة فرعية يف أوروغواي، وتبني نوع اإلشــراف الذي متارســه (املواد 

ـــ(١٧(أ) و١٦ ) و(و) من جمموعة قواعد النظام املايل). وإذا كان الشخص الذي ميارس السيطرة هـ
مؤســســة مالية، فيجب أن خيضــع إلشــراف موحد من جانب اهليئة اإلشــرافية يف بلد املنشــأ (املادة 

 ، من جمموعة قواعد النظام املايل). ٦، رقم ١٤
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لتنظيم واإلشراف، وأن يكون لديها سياسات ل املراِسلةاملالية ومع ذلك، جيب أن ختضع املؤسسات 
بشــأن قبول الزبائن وتطبيق قاعدة "اعرف زبونك" تقرها املؤســســة املحلية. وباإلضــافة إىل ذلك، 

لةجيب أال تنشــئ هذه املؤســســات عالقات جتارية مع مؤســســات مالية  ــِ ــأة مراس يف واليات  منش
ر مادي، كما ال جيوز هلا إقامة عالقات قضائية ال تشترط أن يكون هلذه املؤسسات املراِسلة حضو

ِسلة ليس  َسلة مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباهتا من جانب مؤسسات مرا مرا
 من جمموعة قواعد النظام املايل).  ٣٠٣هلا حضور مادي (املادة 

سعة من  املوظفني العموميني وقد أنشأت أوروغواي نظاما إلقرارات الذمة املالية ينطبق على طائفة وا
سنتني  الذين جيب عليهم تقدمي إقرارات ذمة يفصحون فيها عن موجوداهتم عند تويل مهامهم، وكل 

). وتشـــــمل هذه ٦٠-١٧من القانون رقم  ١٩إىل  ١٠بعد ذلك، وعند ترك مناصـــــبهم (املواد من 
). ١٢ادة اإلقرارات أيضـــــا زوج املوظف وأي أشـــــخاص يكون املوظف مســـــؤوال عنهم قانونا (امل

)؛ وال ميكن ملجلس ١٥ميكن فتح هــذه اإلقرارات والتحقق منهــا إال يف ظروف معينــة (املــادة   وال
الشــفافية واألخالقيات العامة الوصــول إىل قواعد البيانات أو املعلومات املصــرفية. وبعض املعلومات 

صرفية سرية امل َسم حممية يف إطار ال شفافية الواردة يف اإلقرارات املقدمة حتت الق ، وال ميكن ملجلس ال
من  ٥واألخالقيات العامة الوصول إليها إال إذا كانت إجراءات قانونية قد بدأت رمسيا بشأهنا (املادة 

)، وهو ما حيد من املهام الرقابية اليت ٦٠-١٧من القانون رقم  ١٥واملادة  ٩٣٠-١٨القانون رقم 
يف املائة من مرتب أي موظف  ٥٠قد يصل إىل يضطلع هبا املجلس. وبالرغم من إمكانية احتجاز ما 

)، فهناك معدل عال من عدم ٤٦-١٨من القانون رقم  ٩٩ميتنع عن تقدمي إقرار الذمة املالية (املادة 
 االمتثال. واإلقرارات سرية، باستثناء اإلقرارين املقدمني من رئيس اجلمهورية ونائبه. 

ع نظرياهتا األجنبية إذا ما ُطلبت تلك املعلومات وجيوز للســــلطات املختصــــة أن تتبادل املعلومات م
 من خالل طلب للمساعدة القانونية املتبادلة. 

وليس هناك التزام صـــريح باإلبالغ عن أي حقوق يف حســـاب مايل يف اخلارج أو ســـلطة توقيع أو 
ــــــلطة أخرى عليه. ولكن بالنظر إىل عدم وجود قيود على مكان املوجودات اليت جيب تبياهنا يف  س
ــــــمولة  ــــــابات قد حيتفظ هبا موظف عمومي يف اخلارج تكون مش إقرار الذمة املالية، فإن أي حس

ــــــروع ٦٠-١٧من القانون رقم  ١٠باإلقرار (املادة  ). ويف وقت الزيارة الُقطرية، كان هناك مش
 قانون قيد االستعراض يقضي بنشر مجيع اإلقرارات املقدمة حتت القَسم.

قرار حتت القســــــم، أو، يف بعض احلاالت، تقدمي إقرار كاذب، يعترب وامتناع املوظف عن تقدمي إ
نه  ما م تهإخالال جســــــي ملادة  بواجبا قانون رقم  ١٧الرمسية (ا ). ولكن ال توجد ٦٠-١٧من ال

 عقوبات حمددة على هذه املخالفات. 
املركزي  وقد أنشــــئت وحدة املعلومات والتحليالت املالية مبوجب قرار من جملس إدارة املصــــرف

. وميكن للوحدة أن تأمر املؤســســات اخلاضــعة ٢٠٠٠كانون األول/ديســمرب  ٢٠ألوروغواي يف 
ـــئة عن جرائم  لرقابة املصـــرف املركزي بوقف املعامالت املشـــبوهة اليت قد تنطوي على أموال ناش

 ). وتتلقى٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٢٤سـاعة (املادة  ٧٢غسـل لألموال أو متويل لإلرهاب ملدة 
لدوليني، وهي  عاون مع النظراء الوطنيني وا ها، وتت ية وحتلل ملال عامالت ا مات عن امل حدة معلو الو
عضــو يف جمموعة إيغمونت. وجيوز للوحدة، على أســاس املعاملة باملثل، أن تتبادل املعلومات ذات 
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لقى منها الصلة بالتحقيقات يف جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب مع النظراء األجانب الذين تت
، توقيع ٥٧٤-١٩). وجيوز هلا، اســـــتنادا إىل القانون رقم ٢٧طلبا مســـــببا يف هذا الشـــــأن (املادة 

مذكرات تفاهم مع نظرائها. وباإلضـــــــافة إىل التعاون من خالل جمموعة إيغمونت وفرقة العمل 
ارة الُقطرية، املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية، كانت الوحدة قد وقعت، حىت وقت الزي

  .٢٠١٧ثالث مذكرات ثنائية مع نظرائها منذ عام 
   

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

جيوز للدول األخرى، بصــفتها شــخصــيات اعتبارية، أن ترفع دعاوى مدنية يف أوروغواي إلثبات 
 حقوقها يف ملكية املوجودات. 

األضــــرار، وأكدت الســــلطات أن هذه  وجيوز ملحاكم أوروغواي أن تأمر بدفع تعويضــــات وجرب
من  ١٣١٩واملادة  من القانون اجلنائي ١٠٥األحكام تسمح بدفع التعويضات لدول أخرى (املادة 

 القانون املدين). 
وجيوز للســلطات املختصــة أن تعترف بصــحة حق دولة أخرى يف ملكية املوجودات املتأتية من غســل 
األموال أو ارتكاب جرمية أصــــــلية ما عندما تبت يف مصــــــادرة تلك املوجودات، وذلك من خالل 

 ). ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٥٨إىل  ٥٥االعتراف بالدولة األخرى طرفا ثالثا حسن النية (املواد من 
وال جيوز للسلطات إنفاذ أوامر املصادرة األجنبية تلقائيا. وختضع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 

-١٧من القانون رقم  ٣٤املصاحبة هلذه األوامر للقوانني اإلجرائية واملوضوعية ألوروغواي (املادة 
 ).٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٧٢و ٦٨واملادتان  ٦٠

صــادرة املمتلكات ذات املنشــأ األجنيب مبوجب حكم قضــائي يصــدر وميكن للســلطات أن تأمر مب
شأن جرمية غسل أموال أو أي جرمية أخرى، وفقا للقواعد العامة املنطبقة على املصادرة (املادتان  ب

 ). ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٣٧مكررا ثالثا من القانون اجلنائي واملادة  ١٦٣و ١٠٥
وفقا لالتفاقية، ميكن ألوروغواي أن تســــتخدم شــــكال خاصــــا من وفيما يتعلق ببعض األفعال املجرمة 

أشــكال املصــادرة غري املســتندة إىل إدانة للممتلكات املحتجزة يف بعض احلاالت، ومنها مثال أن يتعذر 
من  ٥٢العثور على الشـــخص املطلوب للتحقيق أو املتهم وأن ينقضـــي على ذلك ســـتة أشـــهر (املادة 

 املحتجزةثل، ينص اإلطار التشريعي احلايل على مصادرة ممتلكات املتهم ). وبامل٥٧٤-١٩القانون رقم 
يف حال وفاته إذا أمكن إثبات األصـــل غري املشـــروع هلذه املمتلكات أو عدم مشـــروعية الوقائع املادية 

). وميكن ألوروغواي ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٥٤املرتبطة هبا، دون احلاجة إىل إدانة جنائية (املادة 
نفذ أوامر املصــــــادرة األجنبية غري املســــــتندة إىل إدانة فيما يتعلق بأفعال معينة جمرَّمة وفقا لالتفاقية أن ت

 من املدونة العامة لإلجراءات اجلنائية).  ٥٤١إىل  ٥٣٧مبوجب أمر تنفيذ (املواد من 
نفذ طلبا للتجميد وبالنســـبة ملعظم األفعال املجرمة وفقا لالتفاقية، وليس مجيعها، ميكن ألوروغواي أن ت

)؛ ٠٦٠-١٧من القانون رقم  ٣٤(املادة  أو احلجز، ســــــواء أكان مشــــــفوعا بأمر أجنيب أم مل يكن
 من املدونة العامة لإلجراءات).  ١-٥٣٠؛ واملادة ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٧٢و ٦٨واملادتان 
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رة منها، أن تعتمد ويف حال وجود أمر توقيف أجنيب أو الئحة اهتام أجنبية، جيوز للمحاكم، مبباد
من املدونة العامة  ١-٥٣٥تدابري هتدف إىل احلفاظ على املمتلكات من أجل مصــــــادرهتا (املادة 

 ).٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٤٣لإلجراءات واملادة 
ومل تتلق أوروغواي بعد طلبات من دول أخرى ملصــادرة ممتلكات موجودة يف أراضــيها. ولذلك، 

 من االتفاقية. ٥٥من املادة  ٢و ١ني ال ميكن تقييم تنفيذ الفقرت
وتنظم املدونة العامة لإلجراءات واملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف حمتوى طلبات املســــــاعدة 
بوجه عام، دون النص على شروط إضافية للطلبات املتعلقة باملصادرة. وفيما يتعلق بغسل األموال، 

، وأن حتدد الســــلطة األجنبية املختصــــة، وأن جيب أن تكون الطلبات مســــببة على النحو الواجب
). وُتعاجل الطلبات ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٧٠تكون مصحوبة بترمجة إىل اللغة اإلسبانية (املادة 

ملادة  قانون أوروغواي (ا قا ل تان  ١-٥٢٥وف ملاد مة لإلجراءات وا عا نة ال ملدو من  ٧٢و ٦٨من ا
 ). ٥٧٤-١٩القانون رقم 

ــــــتعراض، قدمت من  ٥٥أوروغواي نســــــخا من قوانينها ولوائحها املنفذة للمادة  وخالل االس
مشــروطا  ٥٥من املادة  ٢و ١االتفاقية. وال جتعل أوروغواي اختاذ التدابري املشــار إليها يف الفقرتني 

 بوجود معاهدة.
وعندما ال يتضــــمن طلب متعلق بقضــــية غســــل أموال معلومات كافية، ميكن طلب معلومات أو 

). ويف املمارســة العملية، ينطبق الشــيء ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٧٥(املادة  توضــيحات إضــافية
نفسه على املسائل غري املتعلقة بغسل األموال. ويف حال عدم تلقي املعلومات اإلضافية قبل انقضاء 

 األجل املحدَّد، ُيرفض الطلب. 
لديها من أســباب تســتدعي  وأكَّدت الســلطات أهنا تتيح يف الواقع الفرصــة للدولة الطالبة لعرض ما

 منها. أيامواصلة التدابري اليت طلبتها قبل أن ترفع 
من املدونة العامة  ٣٣٦و ٣٣٥وهناك أحكام حلماية حقوق األطراف الثالثة احلســـنة النية (املادتان 

  ).٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٥٧و ٥٥لإلجراءات واملادتان 
   

   )٥٧(املادة إرجاع املوجودات والتصرف فيها     
ينص القانون اجلنائي على أن تؤول إىل الدولة حصـــيلة املصـــادرات املتعلقة ببعض األفعال املجرمة 

مكررا ثالثا من  ١٦٣وفقا لالتفاقية، مع عدم املســــاس حبقوق األطراف الثالثة احلســــنة النية (املادة 
إىل املجلس  ٥٧٤-١٩القانون اجلنائي). وتنتقل ملكية املوجودات املصــــادرة مبوجب القانون رقم 

ملادة  ها (ا ية ٥٩الوطين ملكافحة املخدرات، ويؤذن له بالتصــــــرف في قانون على محا ). وينص ال
 ). ٥٧٤-١٩من القانون رقم  ٥٨إىل  ٥٥األطراف الثالثة احلسنة النية (املواد من 

 ية. وال توجد أحكام حمددة تنشئ التزامات بإعادة املمتلكات يف احلاالت املنصوص عليها يف االتفاق
قاء النفقات اليت ية، ميكن ألوروغواي أن تقتطع مبالغ معقولة ل فاق باشــــــر لالت  ويف إطار التطبيق امل
 تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو اإلجراءات القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات أو التصرف فيها. 
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املصــــادرة، رغم أن  ومل تربم أوروغواي أي اتفاقات حمددة بشــــأن التصــــرف النهائي يف املمتلكات
سم املمتلكات املصادرة اليت متثل  ٥٧٤-١٩القانون رقم  شأن تقا صراحة على إبرام اتفاقات ب ينص 

هـذه اجلرائم.  ٥٧٤-١٩). وال حيـدد القــانون رقم ٦٠عـائـدات جرائم منظمــة عرب وطنيــة (املـادة 
ية (املربمة يا وإكوادور  وينص عدد من املعاهدات املتعلقة بالتعاون يف املســـــــائل اجلنائ بان مع إســــــ

واملكســـيك والواليات املتحدة األمريكية) على أن للدولة اليت تتحفظ على املمتلكات حق التصـــرف 
فيها وفقا لقانوهنا الوطين؛ وتنص تلك املعاهدات أيضــــــا على إمكانية نقل املمتلكات املصــــــادرة أو 

ووفقا للشروط اليت تعترب مالئمة.  عائدات بيعها إىل الدولة األخرى، يف حدود ما يسمح به القانون،
زويال البوليفارية؛ حيث تنص املعاهدة على أن يتم وتِرد أحكام مماثلة يف معاهدة مربمة مع مجهورية فن

وفقا للقانون الوطين املعمول به يف الدولة اليت توجد هبا املمتلكات، ما مل  أي تصــــرف يف املمتلكات
 ).٢٢من املادة  ٣أصول الدولة الطالبة (الفقرة تكن تلك املمتلكات متثل جزءا من 

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٣ 

شــر وحدة املعلومات والتحليالت املالية قائمة غري حصــرية باألشــخاص املعرضــني ســياســيا تن  •  
 ).٥٢من املادة  ١من مواطين أوروغواي على موقعها الشبكي (الفقرة 

  
  التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣ 

 ُيوصى بأن تقوم أوروغواي مبا يلي:
بة عن إ  •   يا بل أو ن هبا من ِق بات اليت ُيطلب فتحها أو ُيحتفظ  جراء فحوص معززة للحســـــــا

أشــخاص اعتباريني من "املقربني من" أفراد مكلفني أو ســبق أن ُكلفوا بأداء وظائف عمومية 
ح "املقربني منهم" يشـــمل األشـــخاص االعتباريني هامة، وذلك مثال بوضـــع تعريف ملصـــطل

 ).٥٢من املادة  ١(الفقرة 
سعي  •   صلة بإقرارات الذمة املالية، والسيما باختاذ تدابري لتعزيز االمتثال  ال إىل تعزيز التدابري املت

وإمكانية  لاللتزام بتقدمي هذه اإلقرارات، وإتاحة إمكانية فحص قرارات الذمة املالية تلقائيا،
ومراجعة نتائج فحصــها، حىت قبل بدء اإلجراءات  التحقق من صــحة املعلومات الواردة فيها

(ميكن النص على ذلك يف مشروع القانون قيد  ٦٠-١٧القانونية رمسيا مبوجب القانون رقم 
النظر)؛ والنظر يف فرض عقوبات حمددة ومناســـبة على عدم االمتثال لاللتزام باإلفصـــاح عن 

يــة املطلوبــة، وإلزام املوظفني العموميني املعنيني الــذين هلم حقوق (غري حق املعلومــات املــال
امللكية) يف حســـــاب مايل أجنيب أو ســـــلطة توقيع أو ســـــلطة أخرى عليه باإلبالغ عن تلك 
العالقة واالحتفاظ بســـجالت مناســـبة بشـــأن ذلك احلســـاب؛ والنظر يف إمكانية تعزيز نظام 

 ).٥٢من املادة  ٦و ٥والفقرتان  ٨من املادة  ٥ التحقق من هذه اإلقرارات (الفقرة
صة بتنفيذ أوامر املصادرة األجنبية (الفقرة  اختاذ  •   سلطات املخت سماح لل (أ)  ١تدابري من أجل ال

 ).٥٤من املادة 
النظر يف اختاذ تدابري للســماح مبصــادرة املمتلكات دون إدانة جنائية يف مجيع احلاالت املشــار   •  

 ).٥٤(ج) من املادة ( ١ إليها يف الفقرة
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اختاذ تدابري من أجل الســماح لســلطاهتا املختصــة بتجميد أو احتجاز املمتلكات امتثاال للطلبات   •  
(أ) و(ب)  ٢األجنبية املقدمة بشــــأن أي جرمية من اجلرائم املنصــــوص عليها يف االتفاقية (الفقرة 

 ). ٥٤من املادة 

صادرة والتصرف فيها وفقا للفقرات من ا  •    ٣إىل  ١عتماد تدابري من أجل إعادة املمتلكات امل
 ١من االتفاقية، مع مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلســـــنة النية (الفقرات من  ٥٧من املادة 

)؛ وضـــــمان إعادة املمتلكات املصـــــادرة إىل الدولة الطرف الطالبة وفقا ٥٧من املادة  ٣إىل 
من االتفاقية، مبا يشـــمل احلاالت اليت تنص فيها املعاهدات الثنائية أو  ٥٧من املادة  ٣للفقرة 

 ).٥٧من املادة  ٥و ٣املتعددة األطراف على خالف ذلك (الفقرتان 
ما إذا كان من املمكن توســيع نطاق ســلطة وحدة املعلومات والتحليالت املالية بشــأن  تقييم  •  

 ).٥٨مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة منع املعامالت املشبوهة لتشمل 
النظر يف إبرام اتفاقات لتعزيز فاعلية التعاون الدويل املضــــــطلع به عمال بالفصــــــل اخلامس   •  

  االتفاقية. من
  


