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      خالصة وافية  -ثانياً  
     السلفادور    

  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤّسسي لـلسلفادور يف سياق تنفيذ اتفاقية: مةّدمق  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 / حزيـران  ٢٨قت عليهـا يف      وصدَّ ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٠عت السلفادور االتفاقية يف     وقَّ
  . ٢٠٠٤يوليه / متوز١ وأودعت صك التصديق عليها يف ٢٠٠٤يونيه 
  .التفاقية مباشرةا  تطبيقل املعاهدات الدولية قوانني اجلمهورية؛ لذلك ميكنكِّوتش

   عناصـــر  بـــني اإلجـــراءات اجلنائيـــةوجتمـــع. ولـــدى الـــسلفادور نظـــام قـــائم علـــى القـــانون املـــدين 
ــن النظـــام  ــن  وتتـــألّوالتحقيقـــي االهتـــامي نيمـ   تحقيـــق التحـــضريية ومرحلـــة  الات جـــراءاإلف مـ

  .اكمةاحملرمسية وال
 الـشفافية ومنـع     لـشؤون كافحة الفساد هي مكتب وكيل الوزارة       مب املعنيةواملؤسسات الرئيسية   

كافحـة  مب خمتـصة  وحـدة    بـه (؛ ومكتـب املـدعي العـام        اجلمهوريـة كتب رئـيس    مب امللحقالفساد،  
ــة  )الفــساد ؛ وحمكمــة األخالقيــات )ب املــدعي العــامكتــمب امللحقــة(؛ ووحــدة التحقيقــات املالي

احلكومية؛ وحمكمة احملاسبات؛ ومكتب املراقب العام للنظام املـايل؛ واللجنـة التنـسيقية للـسلطة               
  ).مديرية محاية الشهود(القضائية  والوحدة التقنية التنفيذية للسلطة ؛القضائية

    
    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

    على تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات   - ١- ٢  
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     

القـانون اجلنـائي رشـو     مـن ) بشأن املخالفات (٣١٠واملادة  ) بشأن الرشوة  (٣٣٥تشمل املادة   
  . ملـــوظفني العمـــوميني؛ وال تـــشري تلـــك األحكـــام إىل امتيـــاز أو فائـــدة لـــصاحل طـــرف ثالـــث ا

 مـن القـانون اجلنـائي علـى إشـارة      ٣٩ يف املـادة  الـوارد  "املوظف العمـومي  "يف  وال يشتمل تعر  
  .ن لصاحل هيئة تشريعية أو قضائيةحمددة إىل األشخاص الذين يعملو

قبـول رشـوة مقابـل ارتكـاب        ل القـانون اجلنـائي      ىدَّيتصملوظفني العموميني،   الرتشاء ا وبالنسبة  
  ، واالبتـــزاز )٣٣١املـــادة (غالل الوظـــائف ، وقبـــول رشـــوة مقابـــل اســـت)٣٣٠املـــادة (خمالفـــة 

  . أطراف ثالثةمن أجلالفوائد  وأ األحكام عنصر املزايا هذه؛ وال تتضمن )٣٢٧املادة (
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عمـومي  الملوظـف   ارشـوة   ) الرشـوة عـرب الوطنيـة     ( ألف من القانون اجلنائي      ٣٣٥وتشمل املادة   
 متعلقـة  قضايا جنائيـة     ن أيُّ  هناك حىت اآل   وليسيف مؤسسة دولية عمومية؛      وظفاملجنيب أو   األ

 أطــراف مــن أجــلالفوائــد  وأوال يتــضمن احلكــم املــذكور أعــاله عنــصر املزايــا . بتلــك اجلرميــة
  . عرب الوطين االرتشاء بشأن أحكام تشريعية وال توجد أيُّ. ثالثة
 ٣٣٦ املـادة    ى لـه  أمـا االسـتغالل املنفعـل للنفـوذ فتتـصدَّ         و.  للنفـوذ  الفاعـل م االستغالل    جيرَّ وال
  ". مباشر أو غري مباشر" عن عنصر صراحةًر  ال تعبِّاليت
  . الرشوة يف القطاع اخلاصبشأن السلفادور أحكاما تشريعية ُتصدرومل 

    
    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    

 من قانون مكافحة غسل األموال وغريها مـن األصـول غـسل عائـدات      ٧ و ٥ و ٤تشمل املواد   
وطبقـا للفقـرة    .  ألف من القانون اجلنـائي     ٢١٤ و ٢١٤  نياملادتب ل هذه األحكام  كمَّ وتُ ؛اجلرمية

 التحقيـق يف جرميـة   بـشأن ألشـخاص الـذين يتعـاونون    امـنح    مـن هـذا القـانون، يُ       ٤ من املادة    ٤
مــنح نَّ  مــن املقاضــاة أل الواقــع حــصانةًيفشكل  ُيــاًغــسل أمــوال أو أصــول أو مقاضــاهتا امتيــاز

 ارتكـاب جرميـة غـسل       يف سـبيل  م السلفادور التعـاون أو التـآمر         جترّ وال. ذلك االمتياز شبه آيل   
ــوال ســواء ارتكبــت األفعــال غــري      . األمــوال ــة بغــسل األم ــشريعية املتعلق ــق أحكامهــا الت وتنطب

جرميـة  أنَّ ومل تـضع الـسلفادور أحكامـا مؤداهـا          . املشروعة املعنية داخل السلفادور أو خارجـه      
  . ألشخاص الذين يرتكبون اجلرم األصليغسل األموال ال تنطبق على ا

بــشأن   (٨و) اصــة لإلخفــاء اخلاالت احلــ بــشأن  (٧إلخفــاء يف املــادتني  ل وجيــري التــصدي 
مــن القــانون الــسالف الــذكر؛ وال تتــضمن تلــك األحكــام عنــصر   ) إلمهــالل نتيجــةاإلخفــاء 

  ".مواصلة االحتفاظ"
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (شروع  اإلثراء غري امل؛االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف    
بــشأن  (٢١٧ن القـانون اجلنــائي أحكامـا بــشأن تبديـد املمتلكـات واالخــتالس يف املـواد      مَّيتـض 
، )بـشأن تبديـد اقتطاعـات الـضرائب أو الرسـوم      (٢٥٠، و)تبديد واالحتفـاظ غـري املـشروع     ال
 ٣٣٢و) بــشأن االخــتالس عــن طريــق اإلمهــال املقــصود   (٣٢٦، و)بــشأن االخــتالس (٣٢٥و
  ). بشأن تبديد املمتلكات(

───────────────── 
   تبديد اقتطاعات الضرائب " يف النص اإلسباين األصلي هو ٢١٧عنوان املادة : ملحوظة من املترجم  

 . هذا خطأ؛ ولكن يبدو أنَّ"حتفاظ غري املشروعاالالتبديد و" هو ٢٥٠وعنوان املادة " أو الرسوم
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 ٣٢١، و )بـشأن األفعـال التعـسفية      (٣٢٠ومتثل إساءة استغالل الوظائف جرما مبوجـب املـواد          
مـن  ) فـرض اإلتـاوات   بـشأن    (٣٢٩، و )بـشأن االبتـزاز    (٣٢٧، و )بشأن عـدم أداء الواجبـات     (

  . القانون اجلنائي
ــة   تو ــشروع جرميـ ــري املـ ــراء غـ ــسلفادور اإلثـ ــرب الـ ــس عتـ ــى الـ ــائي  واء علـ ــانون اجلنـ    مبوجـــب القـ
 نَّبيـد أ . وقـانون اإلثـراء غـري املـشروع للمـوظفني العمـوميني واملـوظفني املـدنيني           ) ٣٣٣املادة  (

 مـن حمكمـة العـدل       زاهةـاملعـين بالنـ    القـسم    نَّرضـية، أل  ُماألحكام غري كافية إلعطاء نتـائج        هذه
 التحقيقــات الــسابقة للمحاكمــة   نتــائجنَّيــه ســلطة رفــع الــسرية املــصرفية وأل العليــا ليــست لد

  .ن جانب هيئة حمكمة العدل العليا ماالعتماد تتطلب
اإلدارة عـن   (٢١٨و) تبديـد املمتلكـات أو االحتفـاظ غـري املـشروع      (٢١٧وال تشمل املادتان  

مـن القـانون اجلنـائي سـوى بعـض عناصـر تبديـد املمتلكـات أو االخـتالس يف                    ) طريق االحتيال 
ــى ســ القطــاع اخلــاص؛   ــالفعل ــشري ، بيل املث ــادة ال ت ــة  إالَّ  ٢١٧امل ــا إىل املمتلكــات املنقول كم

  .تغيري شروط التعاقد أو األسعار عن طريق االحتيالل ٢١٨املادة تتصدى 
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
دة اخلاصــة، علــى بــشأن القــسر والتهديــدات والظــروف املــشدِّ  (١٥٥ إىل ١٥٣تــشمل املــواد 

من القانون اجلنائي التحـريض علـى اإلدالء بـشهادة زور           ) بشأن الرشوة  (٣٠٧دة  واملا) التوايل
  . دلةاأليف اإلدالء بشهادة؛ وال ترد إشارة إىل التدخل يف تقدمي  والتدخل

وليس مثة تشريعات حمددة جتـّرم إعاقـة سـري العدالـة أو تـضع تـدابري حلمايـة مـوظفي العدالـة أو                        
  .إنفاذ القانون

    
    )٢٦املادة (خصيات االعتبارية مسؤولية الش    

  . ال يكّرس قانون السلفادور مفهوم املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية
 مــن القــانون اجلنــائي علــى املــسؤولية املدنيــة الفرعيــة  ١٢١-١١٨ و١١٦ و٣٨وتــنص املــواد 

 ٣٥٣-٣٥٠ و٣٤٤ و٣٤٣، بينمـــا تـــنص املـــواد  معّينـــةللشخـــصيات االعتباريـــة يف حـــاالت
 مــن قــانون التجــارة علــى املــسؤولية اإلداريــة وإمكانيــة حــلّ شخــصية اعتباريــة أنــشئت  ٣٥٥و

  . ألغراض غري مشروعة أو ذات أصول غري مشروعة
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    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
ق رَّوال يتطـ  ). ٦٢املـادة   (والـشروع   ) ٣٧ إىل   ٣٢املـواد   (ق القانون اجلنائي إىل املشاركة      رَّيتط

  .كاب جرمية الفسادإىل اإلعداد الرت
    

    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
 ملـدة تتـراوح بـني سـنتني         ب على مجيع األفعال اجملّرمة وفقـا لالتفاقيـة باحلرمـان مـن احلريـة              يعاقَ
  . سنة١٥و

) ٤٢٠ و٤١٩املادتــان   (وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ) ٢٣٨-٢٣٦املــواد  (وميــنح الدســتور  
 نَّامتيازات قـضائية للمـوظفني الرفيعـي املـستوى وأعـضاء الربملـان والقـضاة؛ ويـسود تـصور بـأ                    

  . العراقيلتثري إلغاء االمتيازات قد مقتضيات
 األثـر علـى   يراعـى فيهـا  منح السلطة التقديرية لالدعاء العام يف عدد حمدود من احلاالت الـيت       وُت

  . مصلحة حممية قانونا
  .  طول فترات االحتجاز االحتياطي رغم وجود تدابري بديلةمع القلق ويالحظ

قــدرة علــى ال فــإنَّ اإلفــراج املــشروط واإلفــراج املبكــر املــشروط،  بــشأنورغــم وجــود أنظمــة 
  . حمدودةتطبيقها
  إذا كــان خاضــعا لعقوبــة تفرضــها  عــن العمــل موظــف عمــومي متــهم بالرشــوة وقــفوجيــوز 

  . ومية أو كان يتمتع مبزايا قضائيةحمكمة األخالقيات احلك
ــات     ــى عقوب ــائي عل ــانون اجلن ــنص الق ــدانالوي ــق فق ــة ول املطل ــدان الألهلي ــة؛ ل اخلــاصفق   ألهلي

  .  العقوبات على مجيع جرائم الفسادهذهوال تنطبق 
ــات مبوجــب       باإلو ــرض عقوب ــضا ف ــائي، جيــوز أي ــانون اجلن ــنظمضــافة إىل نظــام الق ــة ال  اإلداري

 مـسؤولية حمكمـة احملاسـبات وحمكمـة األخالقيـات احلكوميـة             ضـمن  تقع(يبية  واألخالقية والتأد 
  ).ن اخلدمة املدنية، على التوايلاوجل

ــرة       ــنص الفق ــضائية، ت ــسلطات الق ــع ال ــاون م ــق بالتع ــا يتعل ــادة  ١وفيم ــن امل ــانون  ١٨ م ــن ق  م
اإلجــراءات اجلنائيــة علــى إمكانيــة مــنح احلــصانة مــن املالحقــة لألشــخاص الــذين يقــدمون          

 تــرد إشــارة صــرحية إىل املــساعدة يف حرمــان اجملــرمني مــن عائــدات  وال؛ صــلةلومــات ذات مع
.  حمـددة  لوائح من قانون مكافحة غسل األموال وغريها من األصول          ٤وتتضمن املادة   . اجلرمية
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 الـسلطات وليس مثة ما ينص على ختفيف العقوبة يف حالة األشخاص الذي يقدمون العـون إىل            
  . أخرىدولة طرفلاملختصة 

    
    )٣٣ و٣٢املادتان ( نيلِّغاملبمحاية الشهود و    

 السلفادور قانونا بشأن محاية الضحايا والشهود وبرناجمـا حلمايـة الـضحايا والـشهود؛              اعتمدت
وتـنص  . أمنـهم   قواعد إثبات تسمح للشهود بأن يدلوا بأقواهلم على حنـو يكفـل   أيضاًوضعتو

ــادة  ــانون اإلجــراءات اجلنائيــ  ١٠٦امل ل مناســبة مــن  ة علــى مــشاركة الــضحايا يف مراحــ   مــن ق
  .اإلجراءات اجلنائية
  . غني محاية العمل بشكل عاملِّ التشريعية املتعلقة حبماية املبوال تشمل األحكام

    
    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     

مــن القــانون اجلنــائي علــى ) بــشأن املــصادرة (١٢٧واملــادة ) بــشأن احلجــز (١٢٦تــنص املــادة 
مـــصادرة عائـــدات اجلرميـــة واألدوات املـــستخدمة يف ارتكـــاب جرميـــة مـــا؛ وال تنطبـــق تلـــك   

  . األحكام على األدوات املزمع استخدامها يف ارتكاب جرمية ما
  . إسقاط حقوق امللكيةبشأنت السلفادور مشروع قانون دَّأعقد و

ــادة   ــنظم امل ــائي حجــز    ٢٨٣وت ــانون اجلن ــن الق ــائق   م ــياء والوث ــل   "األش ــة بارتكــاب فع املتعلق
 تنـاول مجيـع العناصـر       جيـري  وال. رميـة اجليبـدو عائـدات     علـى مـا      تـشمل  ولكنـها ال  ،  "إجرامي

 لـوائح  ولـيس مثـة   .فيما يتعلق بغسل األمـوال فقـط    إالَّ  اليت تنص عليها االتفاقية بالنسبة للحجز       
  .  على جرائم الفسادبقةمنط واملصادرة احملجوزةعامة تنظم إدارة املمتلكات 

ات أخـرى أو اختلطـت      لت إىل ممتلك  وِّوال يوجد تشريع بشأن مصادرة عائدات اجلرمية اليت حُ        
 املـستمدة  أو املنافع األخـرى      الدخل بشأن   بالتايلال   من مصادر مشروعة، و    ُمكتسبةمتلكات  مب

  .لت إليها تلك العائداتمن ممتلكات حوِّ
 مـن   ٨حة غسل األموال وغريها من األصول أحكام الفقـرة           من قانون مكاف   ٢١وتشمل املادة   

  .  من االتفاقية فيما خيص جرمية غسل األموال٣١املادة 
إخـالل حبقـوق    أيِّ  املـصادرة ال تنطـوي علـى        أنَّ   من القـانون اجلنـائي علـى         ١٢٧وتنص املادة   

  .ص احلجز فيما خي من هذا القبيل ليس هناك حكمبيد أنهاألطراف الثالثة احلسنة النية؛ 
 مـن   ٢٧٧املـادة   (وميكن رفـع الـسرية املـصرفية مبوجـب أمـر قـضائي أو أمـر مـن املـدعي العـام                       

  ).  من قانون املصارف٢٣٢قانون اإلجراءات اجلنائية؛ املادة 
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    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     

ــدود         ــا حم ــل هب ــق العم ــات تعلي ــصرية وإمكاني ــة ق ــادم احلالي ــرة التق ــدو فت ــادة (ة تب ــن ٢٤٢امل  م
  ).  من قانون اإلجراءات اجلنائية٨٦ و٣٦ و٣٣ و٣٢الدستور؛ املواد 

 للجـانيني   يف دولـة أخـرى     اإلدانـات الـسابقة    بأخـذ  تـسمح  الـسلفادور تـشريعات      يفوال توجد   
    . بعني االعتباراملزعومني

    
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

 مـن   ٤٢عظـم الظـروف املـشار إليهـا يف املـادة            مب ما يتعلـق   في واليتها القضائية ب السلفادور   ترَّأق
جـرائم الفـساد الـيت يرتكبـها        علـى   واليتـها القـضائية     ب ُتقر على حنو واضـح    لكنها مل   واالتفاقية،  

أحد مواطنيها؛ أو املشاركة واإلعـداد والـشروع وغريهـا مـن األفعـال املرتكبـة خـارج إقليمهـا                 
وإضــافة إىل . الطــرفدولــة الجلــرائم املرتكبــة ضــد هبــدف ارتكــاب جرميــة غــسل األمــوال؛ أو ا

اجلـرائم املرتكبـة عنـدما يكـون اجلـاين املزعـوم            علـى   واليتها القـضائية    ب السلفادور   تقر الذلك،  
  .موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه

 املختــصة يف الــدول األطــراف الــسلطاتالتــشاور مــع ب تــسمحم الــسلفادور تــشريعات دِّمل تقــ
م تفاصـيل عـن     دِّ من االتفاقية، كما مل تق     ٤٢ من املادة    ٥تنص على ذلك الفقرة     األخرى كما   

  . احلاالت اليت عقدت فيها تلك املشاورات
    

    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
 تـنظم   لـوائح  عواقـب أفعـال الفـساد لكنـها وضـعت            بـشأن  تشريعات   ليس لدى السلفادور أيُّ   

 مــن القــانون اجلنــائي ١٢١ إىل ١١٥ مــن الدســتور؛ املــواد ٢٤٥املــادة (عــن الــضرر التعــويض 
   ). من قانون اإلجراءات اجلنائية٤٣ و٤٢ واملادتان

  
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتالسلطات املتخّصصة والتنسيق فيما بني     

 لـيس لـدى   ه  وجتـدر اإلشـارة إىل أنـ      .  يف مكافحـة الفـساد     متخصـصة  هيئاتأنشأت السلفادور   
  .لتحقيق يف األصول املاليةل متخصصةالشرطة الوطنية وحدة 

مثـة عراقيـل   أنَّ تيسري التعاون بني السلطات الوطنية؛ غري أنه يالحـظ بقلـق شـديد          لومثة تدابري قائمة    
 بــني الــسلطات االتــصالقانونيــة وعمليــة أمــام تــدفق املعلومــات بــني املؤســسات ونقــصا يف ســهولة 

  .بني السلطات العمومية وة مرتكبيهايق يف األفعال اإلجرامية ومقاضااملسؤولة عن التحق
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آلليـات  ومثـة بعـض ا    .  هناك تعاونا منظما بـني سـلطات التحقيـق والقطـاع اخلـاص             نَّوال يبدو أ  
  .لإلبالغ عن جرائم الفساد

    
    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  

فترة التقادم بالنسبة للجـرائم واجلـرائم       أنَّ   ةجيِّدفيما خيص التقادم، يالحظ كممارسة        ●  
  . املوظف املعين منصبهيتركالبسيطة اليت يرتكبها موظف عمومي تبدأ عندما 

 مـن أجـل تيـسري تنفيـذ         ي   على أسـاس جتـريب      اليت تقوم هبا السلفادور    اجلهود لوحظت  ●  
  .برامج إعادة االندماج االجتماعي

    
    فيذالتحدِّيات اليت تواجه التن  - ٣- ٢  

    مالحظات عامة    
 .جرى التحقيق بشأهنا والفصل فيها آلية لنشر إحصاءات احلاالت اليت بإنشاءيوصى   ●  

 لضمان العضوية الكاملة حملكمـة األخالقيـات احلكوميـة مـن أجـل              جهوديوصى ببذل     ●  
 .  يف التحقيقني املتخصصني املوارد واملوظف منحملكمةا وتوفري ما يلزمبلوغ النصاب، 

ــقيالحــظ مــع    ●   ــة     القل ــة والتأديبي  وجــود نظــام مــواز للعقوبــات مبوجــب األنظمــة اإلداري
 .فالت من العقوبة أو ازدواجيتهاب اإلنُّواألخالقية، ويوصى بالسعي إىل إجياد سبل لتج

 ختصيص مـوارد امليزانيـة    واحلاجة إىل مواصلة تطبيق سياسة نشطة إلصالح السجون           ●  
 . تطاع قدر املس هلذا الغرضالالزمة

ليـشمل األشـخاص الـذين      " عمـومي ال  أو املـستخدم   وظـف امل"يوصى بتعديل تعريـف       ●  
  .دمات هليئة تشريعية أو قضائيةيؤدون خ

    
    التجرمي    

  :فيما خيص التجرمي، يوصى بأن تقوم السلفادور مبا يلي
ــة جبــرائم الرشــوة      ●   ــا املتعلق ــديل أحكامه ــشاءتع ــشمل   واالرت ــة لت  والرشــوة عــرب الوطني

 مـن   ١؛ الفقـرة    ١٥من املـادة    ) ب(و) أ(الفقرتان  (متيازات املقدمة لألطراف الثالثة     اال
 ). ١٦ من املادة ٢الفقرة ( عرب الوطين االرتشاء يف إمكانية جترمي والنظر؛ )١٦املادة 

 ). ١٨من املادة ) أ(الفقرة ( يف النفوذ تاجرةالنظر يف إمكانية جترمي امل  ●  
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 مـن القـانون اجلنـائي يف حـاالت االلتمـاس أو القبـول غـري            ٣٣٦ضمان تطبيق املـادة       ●  
قد حيتـاج األمـر إىل   ف احملاكم القانون هبذه الطريقة يف املستقبل،        وما مل تفسر  املباشر؛  

 ). ١٨من املادة ) ب(الفقرة (توضيح القانون من خالل إصالح تشريعي 

فــع الــسرية املــصرفية يف كمــة العــدل العليــا برحم مــن زاهةـاملعــين بالنــالــسماح للقــسم   ●  
.  اخلاصـــة بـــاملوظفني العمـــومينياملوجـــودات إقـــرارات يف خمالفـــاتحـــاالت رصـــد 

وإضـــافة إىل ذلـــك، جيـــدر باحملكمـــة العليـــا أن ختـــصص عـــددا أكـــرب مـــن املـــوظفني  
قتـرح النظـر يف حتـسني التنـسيق     ، كمـا يُ املوجـودات  إقـرارات املختصني للتحقـق مـن      

وجـه التحديـد، يف     علـى   مكتـب املـدعي العـام وكـذلك،          و زاهةـاملعين بالن بني القسم   
 فيمـا خيـص تتبـع حـاالت     زاهةـاملعـين بالنـ   إمكانية تقدمي هذا األخري تقارير إىل القسم        

 ). ٢٠املادة (اإلثراء غري املشروع احملتملة 

 ). ٢١املادة (النظر يف إمكانية جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص   ●  

االخـــتالس يف القطـــاع اخلـــاص ضـــمن اجلـــرائم العامـــة يف النظـــر يف إمكانيـــة إدراج   ●  
 ). ٢٢املادة (القانون اجلنائي 

 مـن   ٤الفقـرة   (ل  اضمان أن يكون اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية بالنسبة لغسل األمو           ●  
رهنـا بتقيـيم كـل      )  من قانون مكافحـة غـسل األمـوال وغريهـا مـن األصـول              ٤املادة  

 احملــاكم القــانون هبــذه الطريقــة يف ومــا مل تفــسر؛ حالــة علــى حــدة وال يطبــق تلقائيــا
  قـــد حيتـــاج األمـــر إىل توضـــيح القـــانون مـــن خـــالل إصـــالح تـــشريعي   فاملـــستقبل، 

 ). ٢٣ من املادة ١الفقرة (

جترمي التعاون والتآمر على ارتكاب جرميـة غـسل األمـوال، رهنـا باملفـاهيم األساسـية                   ●  
 ).٢٣ من املادة ‘٢‘) ب(الفقرة الفرعية (لنظامها القانوين 

 من قانون مكافحة غسل األموال وغريها مـن         ٨ و ٧النظر يف إمكانية تعديل املادتني        ●  
 ).٢٤املادة " (مواصلة االحتفاظ "األصول من أجل إدراج عنصر

 مـن القـانون اجلنـائي التـدخل يف تقـدمي األدلـة         ٣٠٧ و ١٥٥ إىل   ١٥٣تضمني املـواد      ●  
 ســري العدالــة ومحايــة إعاقــةحمــددة مــن أجــل جتنــب  ، وجتــرمي أفعــال ))أ (٢٥املــادة (

 )).ب (٢٥املادة (موظفي العدالة أو إنفاذ القانون على وجه التحديد 

حبث إمكانية تضمني تشريعاهتا املـسؤولية اجلنائيـة للشخـصيات االعتباريـة؛ واعتمـاد                ●  
ــة        ــة للشخــصيات االعتباري ــدا للمــسؤولية املدني ــف أقــل تقيي  مــن ١١٩املــادة (تعري
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والنص على املسؤولية املشتركة للشخـصيات االعتباريـة والطبيعيـة           ؛)القانون اجلنائي 
عن مجيع األفعال اجملرمة وفقا لالتفاقية؛ والعمل، على مستوى قانون التجـارة، علـى              

 ١الفقرتـان  (تقرير سلطة حلّ الشخصيات االعتبارية بسبب جرائم يرتكبـها ممثلوهـا       
 ).٢٦ من املادة ٢و

لتجــرمي اإلعــداد الرتكــاب جرميــة الفــساد  مــا قــد يلــزم مــن تــدابري  اعتمــاد  النظــر يف  ●  
 ).٢٧ من املادة ٣الفقرة (

    
    إنفاذ القانون    

 :فيما يتعلق بإنفاذ القانون، يوصى بأن تقوم السلفادور مبا يلي

النظر يف متديد فترة التقادم بالنسبة جلرائم الفساد أو الـنص علـى تعليـق فتـرة التقـادم                     ●  
 ).٢٩املادة  (احلاالتيف جمموعة واسعة من 

الفقـرة  (النظر يف مراجعة إجراءاهتا اخلاصة بإبطال االمتيـازات واحلـصانات القـضائية               ●  
 ).٣٠ من املادة ٢

 جهودهـا لزيـادة الـوعي       ومـضاعفة   بفعاليـة  الـة لعدا إلقامـة ختصيص املوارد الضرورية      ●  
 ).٣٠ من املادة ٤الفقرة ( بدائل االعتقال بشأنبني القضاة 

ــام، قــدر املــستطاع،  املــشروط واإلفــراج املبكــر املــشروط فيمــا يتعلــق بــاإلفراج    ●    القي
 وإنـشاء قـدرة متخصـصة مـن          علـى الـصعيد الـوطين       إنفاذ األحكام  قضاة عدد   بزيادة

 ).٣٠ من املادة ٥الفقرة (لتقييمات ذات الصلة أجل القيام با

،  عـن العمـل   املوظفني العموميني املتهمني جبـرائم الفـساد     لوقفحبث وضع إجراءات      ●  
ــيت    ــا يف ذلــك يف احلــاالت ال ــد جــرى  مب ــى أولئــك    ال يكــون ق ــا احلكــم بعــد عل فيه

 ).٣٠ من املادة ٦الفقرة (املوظفني 

   كليــا ةملوكــاملنــشآت املأهليــة تــويل مناصــب يف  فقــدان األهليــة، مبــا يف ذلــك إدراج  ●  
ــة    ــة، كعقوب ــا للدول ــىأو جزئي ــة    عل ــا لالتفاقي ــة طبق ــال اجملّرم ــع األفع ــرة ( مجي    ٦الفق

  ).٣٠من املادة 
ــشأن مــصادرة األدوات     ●   ــشريعات ب ــة   املاعتمــاد ت ــّدة لالســتخدام يف ارتكــاب جرمي ع

 مـن قـانون اإلجـراءات       ٢٨٣وتعـديل املـادة     ) ٣١من املـادة    ) ب (١الفقرة الفرعية   (
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خدمة تاجلنائية للنص صـراحة علـى مـصادرة عائـدات جـرائم الفـساد واألدوات املـس                
 ).٣١ من املادة ٢الفقرة (تكاهبا يف ار

تنطبـق علـى    دة أو احملجـوزة أو املـصادرة        مّـ جمل إدارة املمتلكـات ا    لتنظـيم  لوائحاعتماد    ●  
 .٣١ من املادة ٣ا يف الفقرة جرائم الفساد وتشمل مجيع العناصر املنصوص عليه

 حتويلـها إىل ممتلكـات      جـرى اعتماد تـشريعات بـشأن مـصادرة عائـدات اجلرميـة الـيت                ●  
 مــن مـــصادر  مكتـــسبة مبمتلكــات  املختلطـــةأو ) ٣١ مـــن املــادة  ٤الفقــرة  (أخــرى  

، ومـصادرة اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة            )٣١ من املادة    ٥الفقرة  (مشروعة  
 ).٣١ من املادة ٦الفقرة (ت اليت حولت تلك العائدات إليها من املمتلكا

 املـــصدر املـــشروع هلـــذه العائـــدات ببيـــانالنظـــر يف إلـــزام اجلنـــاة يف قـــضايا الفـــساد   ●  
 بقـدر مـا يتوافـق هـذا        للمـصادرة،    املعّرضةملمتلكات األخرى   ا أو   املزعومةاإلجرامية  

 ).٣١ من املادة ٨لفقرة ا(اإللزام مع املبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي 

 ٩الفقـرة   (وضع إجراءات خاصة باألطراف الثالثة احلـسنة النيـة تنطبـق علـى احلجـز                  ●  
  ).٣١من املادة 

 إعـادة تـوطني  مواصلة السعي إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى من أجـل      ●  
 مــن هــذا اتفاقــات وترتيبــاتأنَّ مــع مراعــاة ، علــى الــصعيد الــدويلالـشهود واخلــرباء  

 ).٣٢ من املادة ٣الفقرة  ( بالفعل قد أبرمتالقبيل

يبلّغون عن جرائم الفـساد علـى مجيـع          تعميم محاية العمل املمنوحة لألشخاص الذين       ●  
 ). ٣٣املادة ( القطاع اخلاص ومستخدمياملوظفني العموميني 

قب الفـساد يف    عوال تتصدىوفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،       اعتماد تدابري،   ●  
ــاء    ــة إللغ ــراءات القانوني ــسخعقــداإلج ــك مــن    أو ســحب امتيــاز أو  ه أو ف ــري ذل غ

 ). ٣٤املادة ( آخر تعويضيإجراء أيِّ أو اختاذ الصكوك املماثلة 

ــشريعاهتا املتعلقــة بالتعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القــانون لتــشري صــراحة إىل        ●   تعــديل ت
ن عائــدات اجلرميــة واســترداد تلــك مــساعدة حمــددة قــد تــساهم يف حرمــان اجلنــاة مــ 

 ).٣٧ من املادة ١الفقرة (العائدات 

 يف ُيعتــد بــهالنظــر يف إمكانيــة الــنص علــى ختفيــف عقوبــة املتــهم الــذي يقــدم عونــا      ●  
 ).٣٧ من املادة ٢الفقرة (عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن جرائم الفساد 
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تعـاون مـع ســلطات إنفـاذ القــانون    حبـث إمكانيـة إبــرام اتفاقـات أو ترتيبـات بــشأن ال      ●  
 ).٣٧ من املادة ٥الفقرة (لدولة أخرى 

 قنــوات للتنــسيق وتبــادل املعلومــات، ال ســيما يف احلــاالت الــيت يــشارك فيهــا   إنــشاء  ●  
ــة           ــر فعالي ــسيق أكث ــة تن ــسري عملي ــة لتي ــسبل املمكن ــام، وحبــث ال ــدعي الع ــب امل   مكت

 ).٣٨املادة (

ع التعــاون بــني الــسلطات الوطنيــة املعنيــة بــالتحقيق اختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري لتــشجي  ●  
، من جهة، وكيانات القطاع اخلـاص، ال سـيما          العمومية القانونية   والدائرةواملالحقة  

املؤسسات املاليـة، مـن جهـة أخـرى، فيمـا يتـصل بـاألمور املتعلقـة بارتكـاب جـرائم                     
 مواطنيهـا لتـشجيع  ، وحبـث إمكانيـة تعمـيم التـدابري         )٣٩ من املادة    ١الفقرة  (الفساد  

 ).٣٩ من املادة ٢الفقرة (على اإلبالغ عن ارتكاب جرائم الفساد 

 حكم إدانة سبق أن صـدر حبـق          االعتبار أيُّ  يف ما يلزم من تدابري لكي يؤخذ        اعتماد  ●  
نائيـة  اجلجـراءات   اإلاجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومـات يف            

 ).٤١ملادة ا( جبرمية فساد املتعلقة

 : واليتها القضائية علىإلقراراختاذ ما يلزم من تدابري   ●  

جرمية فساد َيرتكبـها أحـد مواطنيهـا أو شـخص عـدمي اجلنـسية يوجـد حمـل                   أيِّ    -    
 ؛ أو)٤٢من املادة ) ب (٢الفقرة الفرعية (إقامته املعتاد يف إقليمها 

يمها هبدف ارتكاب جرميـة      خارج إقل  املرتكبةأفعال املشاركة واإلعداد وغريها       -    
 ؛)٤٢من املادة ) ج (٢الفقرة الفرعية ( األموال غسل

 ٢الفقـرة الفرعيـة     ( اليت ترتكب فيها اجلرمية ضـد مجهوريـة الـسلفادور            احلاالت  -    
 ؛)٤٢من املادة ) د(

مــة وفقــا هلــذه االتفاقيــة عنــدما يكــون اجلــاين املزعــوم موجــودا يف    اجملرَّاألفعــال  -    
 ).٤٢ من املاد ٤الفقرة (تقوم بتسليمه إقليمها وال 

ــشجَّ ــسلفادور، إذا علمــت  وت ــا أو  أيَّأنَّ ع ال تتخــذ إجــراء    دول أطــراف أخــرى جتــري حتقيق
 األخرى هبدف تنسيق ما تتخـذه       ة أو الدول  قضائيا بشأن السلوك ذاته، على التشاور مع الدول       

  .)٤٢ من املادة ٥الفقرة  (من إجراءات
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     املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من  - ٤- ٢  
  :  من أجل اختاذ إجراءات وفقا للمالحظات السالفة الذكرتقنيةطلبت السلفادور مساعدة 

 .)٣٧ و٣٤، ٣٣، ٣١-٢٩، ٢٥-١٥عدة مواد من بينها املواد (مساعدة تشريعية   ●  

 .)٣١ و٣٠ املادتان عدة مواد من بينها( املتخصصة ةتعزيز القدر  ●  

 .)٣٩ و٣٨ املادتان( حتسني التنسيق فيما بني املؤسسات علىمساعدة   ●  

 ).٣٠ من املادة ١٠الفقرة ( إعادة إدماج اجلناة جمالمساعدة يف   ●  
    

    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (اص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني؛ نقل األشخ    
قت عليهـــا  الــيت صـــدَّ واملعاهـــدات مــن الدســـتور  ٢٨ يف املـــادة اجملـــرمنيتــرد شـــروط تــسليم   

ومــع ذلــك، فباســتثناء احلــاالت الــيت تــسلم فيهــا الــسلفادور شخــصا موجــودا يف    . الــسلفادور
 يف يكــن تطبيــق مبــدأ املعاملــة باملثــل، وإن رىوجــ .ال يقتــضي األمــر وجــود معاهــدةإقليمهــا، 

  . اجملرمنيوال ميكن استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم . حاالت استثنائية
  .  اجملرمني لتسليمالتجرمي املزدوج وُيشترط

  . يتطور قانون السوابق القضائية فما زالونظرا للعدد احملدود من حاالت التسليم، 
 اتفاقيـة تـنص حتديـدا       عـت  قـد وقَّ    الـسلفادور  كانـت إذا  إالَّ   املـواطنني يم  سمح عموما بتسل  وال يُ 

 .  املعاملة باملثلوتقضي بشرطعلى هذا التسليم 

 بعــض االتفاقيــات الثنائيــة الــيت  تتــضمن، اجملــرمنيوفيمــا خيــص اجلــرائم الــيت تــستوجب تــسليم  
ومع ذلك، تعتـرب    . الفسادتلك اجلرائم ولكنها ال تشمل مجيع جرائم        بأبرمتها السلفادور قوائم    

مة وفقا لالتفاقية جرائم تستوجب التـسليم وقـدمت تفاصـيل عـن حالـة             السلفادور األفعال اجملرَّ  
 .ذات الصلة

ويعهد بـسلطة التـرخيص بتـسليم شـخص مـا           . وتعاجل الطلبات من خالل القنوات الدبلوماسية     
  . من إقليم السلفادور إىل حمكمة العدل العليا

علـى   تشريعات الـسلفادور     تنصرفض فيها التسليم على أساس اجلنسية، ال         يُ ويف احلاالت اليت  
 .إحالة القضية إىل سلطاهتا الوطنية املختصةيقضي بشرط أيِّ 
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 وإن كـان  وال توجد تشريعات وطنية بشأن إنفاذ حكم طبقا لتـشريعات دولـة طـرف أخـرى،                 
 .هذا اإلنفاذ ليس ممنوعا

قت الــسلفادور علــى عــدد مــن االتفاقــات  علــيهم، صــدَّوفيمــا يتعلــق بنقــل األشــخاص احملكــوم
  .الثنائية واملتعددة األطراف

 معاهـدات  ُتـربم أيَّ بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية كما أهنا مل       وليس لدى السلفادور تشريعات   
  .يف هذا الصدد

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

وقـد  . وتلقيهـا هلـا   لـسلفادور املـساعدة القانونيـة املتبادلـة         ا أساسـا لتقـدمي   ) ٣ (١٨٢ر املـادة    فِّتو
 مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة بــشأن       العديــدعــت الــسلفادور  وقَّ

  . تقدمي املساعدة على أساس املعاملة باملثلكما ُيمكنها ،املساعدة القانونية املتبادلة
وهـو مـا     ،) من الدستور  ١٤٤املادة  ( مباشرة   ٤٦دة   من املا  ٢٩-٩ و ٧وميكن تطبيق الفقرات    

د بوضـوح حـدود التطبيـق املباشـر لتلـك األحكـام             حـدَّ  تُ وال.  مؤخرا يف إحدى احلـاالت     جرى
األحكـام التـشريعية ال توضـح مـا إذا كـان مـن املمكـن                أنَّ  كما  ،معاهـدة  حالة عـدم وجـود    يف  

مــساعدة  معاهــدة الــواردة يف نــاظرةامل األحكــام  مــنتطبيــق الفقــرات املــشار إليهــا أعــاله بــدال 
  .قانونية متبادلة

ولـيس مـن    . والسلطة املركزية بالنسبة للمساعدة القانونية املتبادلة هي وزارة الشؤون اخلارجية         
الــضروري معاجلــة الطلبــات عــرب القنــوات الدبلوماســية ويف احلــاالت األكثــر اســتعجاال ميكــن   

وفيمــا خيــص املعاهــدات  ). نتربــولاإل(اجلنائيــة معاجلتــها مــن خــالل املنظمــة الدوليــة للــشرطة   
سلطات الــاألخـرى املتعلقــة باملـساعدة القانونيــة املتبادلـة، مت تعــيني مؤسـسات أخــرى بوصـفها      

 ٨٣، عاجلـت الـسلطة املركزيـة        ٢٠١٢يونيـه   /ينـاير وحزيـران   /وما بني كـانون الثـاين     . ركزيةامل
  ). وطلبات واردةات مقدمة طلب على السواء(طلبا للمساعدة القانونية املتبادلة 

املــساعدة القانونيــة املتبادلــة داخــل حمكمــة العــدل العليــا مبعاجلــة ب معنيــة خمصــصةوتقــوم وحــدة 
قبـل  ُتال  و.  عامة جلسةم الطلبات إىل احملكمة العليا يف       تقدِّوطلبات املساعدة القانونية املتبادلة،     

  .)١٥ من(قضاة  ٨ن من النصاب املكوَّذلك باإلمجاع  ررَّ إذا قإالَّالطلبات 
 عنـدما يتعلـق   على سبيل املثـال،  ما، معاهدة على ذلك ما مل تنص   التجرمي املزدوج وال تشترط   
  .ساعدة تنطوي على إجراءات قسريةالطلب مب
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  .  بلدانة اتفاقات ثنائية مع مخسبشأن  حالياًوتعمل السلفادور
    

   ؛ أساليب التحّري اخلاصةالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة    
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

تتعاون شرطة السلفادور مع قوات الشرطة التابعـة لـدول أخـرى بـشكل مباشـر أو مـن خـالل                 
ات التعاون بني مكاتـب املـدعني العـامني،     التعاون أيضا على أساس اتفاقجيري كما   ،ولنترباإل

ــادل املعلومــات ألغــراض املــساعدة    ــة لتب ــشبكة القاري ــسليم   وال ــة وت ــة يف املــسائل اجلنائي  املتبادل
األمريكية للتعاون القـضائي الـدويل   -املطلوبني التابعة ملنظمة الدول األمريكية والشبكة اإليبريية     

وشبكة املدعني العـامني ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة وجمموعـة إيغمونـت لوحـدات االسـتخبارات                  
  .املالية واملنظمة العاملية للجمارك

 التعـاون يف    مـدى  ويقتـصر  من قانون اإلجراءات اجلنائية التحقيقات الدوليـة؛         ٧٨ادة  وتنظم امل 
  . التحقيقات وال تشمل اإلجراءات القضائيةعلى اجملال هذا

األفعــال "ويوجـد لـدى الــسلفادور إطـار قـانوين أساســي لتطبيـق أسـاليب التحــري اخلاصـة علـى         
ــرية  ــة اخلط ــع أيُّ"اجلنائي ــات أو ؛ ومل توقَّ ــراف الســتخدام      اتفاق ــددة األط ــة أو متع ــات ثنائي   ترتيب
  .تلك األساليب

    
    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٣  

 ).٤٦ و٤٤املادتان (أفادت السلفادور بأهنا تعتزم اعتماد قانون بشأن التعاون الدويل   ●  

الفقـرة   (بني املطلـو ل أساسا قانونيا لتسليمكِّ طرف يف اتفاقيات إقليمية تش     السلفادور  ●  
 ).٤٤ من املادة ٦

تستخدم السلفادور، بوصفها عضوا يف منظمـة الـدول األمريكيـة، نظـام االتـصاالت           ●  
 ).٤٦املادة (اإللكتروين اآلمن 

 تـراكم   مـشكلة قامت وحدة املساعدة القانونية املتبادلة التابعة حملكمة العدل العليا حبل             ●  
 ).٤٦املادة (طي األولوية للقضايا األقدم القضايا لديها من خالل استخدام نظام يع

 مـع مجهوريـة األرجنـتني     املتبادلـة لمـساعدة القانونيـة   ل معاهدةتوجد لدى السلفادور      ●  
 يـنص صـراحة علـى أنـه ال جيـوز رفـض املـساعدة علـى أسـاس                    حمـدداً  تتضمن حكماً 

 ).٤٦ من املادة ٨الفقرة (السرية املصرفية 
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 ). ٤٦ من املادة ٢٩-٩الفقرات ( حالتني حديثتني  يف٤٦ االحتجاج باملادة جرى  ●  

، كوسـيلة   اهلاتفيـة استخدمت سلطات السلفادور عدة قنوات، مبا يف ذلك االتصاالت            ●  
 ٢٩-٩الفقـرات  ( طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة     م يف معاجلة  دُّالتقللتشاور بشأن   

  ).٤٦من املادة 
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
 ه وأساسـ   اجملـرمني  يوصى بـأن تعتمـد الـسلفادور تـشريعات توضـح إجـراءات تـسليم                ●  

 وتبــسيط اإلجــراءات آليــات لتــسريع  أن ُتنــشئ التــشريعاتوُيمكــن هلــذهالقــانوين؛ 
 املقاضـاة يف احلـاالت الـيت    وجـوب  وأن تـنص علـى  ، املرحلة االستداللية من التحقيق  

 ).٤٤املادة (سية  على أساس اجلنرفض فيها تسليم اجملرمنيُي

، ٤٤يوصى بأن تواصل السلفادور ضمان تطبيـق املبـادئ املنـصوص عليهـا يف املـادة                   ●  
 جـرائم تــستوجب تـسليم اجملــرمني   ُتعتــربمجيـع جــرائم الفـساد   أنَّ ، علـى سـبيل املثــال  

 ).٤٤املادة (

 ٢ الفقـرة  (التجـرمي املـزدوج   قد ترغب السلفادور يف املوافقة على التـسليم يف غيـاب              ●  
 ).٤٤من املادة 

قــد ترغــب الــسلفادور يف أن تطبــق مباشــرة مبــدأ التــسليم بالنــسبة للجــرائم املتعلقــة      ●  
 ).٤٤ من املادة ٣الفقرة ( االتفاقية بتلك اليت تنص عليها

 اتفاقيات تربمها السلفادور يف املـستقبل مجيـع جـرائم الفـساد             يوصى بأن تتضمن أيُّ     ●  
 ).٤٤ من املادة ٤الفقرة ( جرائم سياسية ُتعتربم ال تلك اجلرائأنَّ وأن تنص على 

 لتسليم اجملرمني مع دول أطراف أخـرى،        معاهدات أن تربم السلفادور     املستصوبمن    ●  
 ).٤٤ من املادة ٦الفقرة (االتفاقية كأساس قانوين للتسليم بنظرا ألهنا ال تأخذ 

ــشجَّ  ●   ــذ املباشــر للفقــر  النظــر يفع الــسلفادور علــى  ت ، يف ٤٤ مــن املــادة  ١٣ة  التنفي
نــسية احلــاالت الــيت يــرفض فيهــا طلــب التــسليم لغــرض تنفيــذ حكــم علــى أســاس اجل

 ).٤٤ من املادة ١٣الفقرة (

فيما يتعلق بنقل األشخاص احملكوم علـيهم، أشـارت الـسلفادور إىل الـصعوبات الـيت                  ●  
. شاهبة مـ عقوبـات تواجهها عند نقل األشخاص املسجونني إىل بلدان ال توجـد فيهـا     

 املواعيـد النهائيـة  وسيكون من املفيد أيضا أن تكون مثة مبادئ توجيهية وطنية بـشأن        
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 نَّوإىل أ يات املتصلة بتكـاليف النقـل       دِّالتحوأشري إىل    . القرارات ذات الصلة   العتماد
 اختــاذ تــدابري  املستــصوبســر؛ ومــن  ُأل اوحــدةك كِّــنقــل املــسجونني ميكــن أن يف  

 ).٤٥املادة (للتخفيف من تلك اآلثار 

ــأن    ●   ــسلفادورتنظــريوصــى ب ــشاء  يف ال ــم  إن  اإلحــصاءات لرصــد نظــام مركــزي مالئ
إجـراء تـشغيلي موحـد مكتـوب       وضـع   املتعلقة باملساعدة القانونيـة املتبادلـة ومجعهـا و        

 ).٤٦املادة (ملعاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 

 فيمــا معاهــداهتالتــشريعي وخمتلــف  مواءمــة إطارهــا ا يفالــسلفادورتنظــر يوصــى بــأن   ●  
 ماليــة بغيــة التنفيــذ الكامــل املنطويــة علــى مــسائل واجلــرائم بــالتجرمي املــزدوجيتعلــق 

 .٤٦ من املادة ٢٢و) أ (٩ و٢للفقرات 

ع السلفادور على تقدمي معلومات إىل سلطة خمتـصة يف دولـة طـرف أخـرى دون                 تشجَّ  ●  
مـع   تـساعد تلـك الـسلطة،    قـد  املعلومـات    تلـك أنَّ  ارتأت  أن تتلقى طلبا مسبقا حيثما      

 ٥تشريعاهتا ال متنـع ذلـك، وعلـى اعتمـاد تـشريعات حمـددة وتطبيـق الفقـرة                  أنَّ   مراعاة
 ).٤٦ من املادة ٥ و٤الفقرتان ( فيها معلومات تتلقىمباشرة يف احلاالت اليت 

علـى   ٤٦ من املادة    ٢٩-٩ التطبيق املباشر للفقرات     النظر يف ع السلفادور على    تشجَّ  ●  
دول أطـراف أبرمـت     علـى أسـاس اتفـاق مـع          و حالة عـدم وجـود معاهـدة      يف  السواء  
 املعاهـدة  مـن    املنـاظرة  األحكـام     مـن   من أجل تطبيق تلك الفقرات بدال      معاهدةمعها  

 ).٤٦ من املادة ٢٩-٩الفقرات ( بينها املعقودة

ــسلفادور يف     ●   ــب الـ ــد ترغـ ــشف قـ ــث وتستكـ ــصاءات، إن   (أن تبحـ ــساعدة اإلحـ مبـ
 حاجة إىل إنشاء سلطة مركزية مشتركة بالنسبة جلميـع          ما إذا كانت هناك   ) دتوج

 ).٤٧املادة ( املساعدة القانونية املتبادلة معاهدات

ع اتفاقـات مـع دول أخـرى للـسماح          قّـ ن تعتمد السلفادور تـشريعات أو تو      يوصى بأ   ●  
 ).٤٧املادة (بنقل اإلجراءات اجلنائية إىل تك الدول ومنها 

ــرام ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف بــشأن التعــاون    عتــشجَّ  ●    الــسلفادور علــى إب
 ).٤٨ من املادة ٢الفقرة (املباشر بني وكاالت إنفاذ القانون التابعة هلا ونظرياهتا 

ع السلفادور اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف السـتخدام           قّيوصى بأن تو    ●  
 ).٥٠املادة (ق التعاون على الصعيد الدويل أساليب التحري اخلاصة يف سيا
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    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
  : الدويلا حتسني تعاوهنبشأنطلبت السلفادور مساعدة تقنية 

 ).٤٦ و٤٤املادتان ( بالتعاون الدويل املتعلقةتشريعات المساعدة يف وضع   ●  

 ).٥٠ و٤٨ و٤٧ و٤٤املواد ( معاهدات واتفاقات جديدة ادإعد  ●  

 ).٥٠ و٤٦ و٤٤املواد ( املتخصصة القدرةتعزيز   ●  

 


