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    خالصة وافية  - ثانياً  
    ويالزـنف    

  ويال البوليفارية نـزمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لـجمهورية ف  - ١  
    يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 صـدَّقت ، و٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٠ة يف ويال البوليفارية على االتفاقيزـنوقَّعت مجهورية ف
  .٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢يق عليها يف مث أودعت صكَّ التصد ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣عليها يف 

مباشـرةً ألنَّ هلـا    وتشكِّل االتفاقيةُ جـزءاً ال يتجـزَّأ مـن النظـام القـانوين الـوطين وميكـن تطبيقهـا        
  القانون.  قوة

إىل النظـام   اجلنائيـة  اإلجـراءاتُ  وتستند. اليد القانونية للقارة األوروبيةالتقالقانوين  ويتَّبع النظاُم
تتــألَّف مــن مرحلــة متهيديــة (تنتــهي باملالحقــة القضــائية) تليهــا مرحلــة وســطى مث   و، االتِّهــامي

  مرحلة احملاكمة.
(التشـــريعية والتنفيذيــة والقضـــائية واالنتخابيـــة   عموميـــةويعتــرف الدســـتور خبمـــس ســلطات   

ة). وأجهـزة السـلطة املدنيـة هـي: مكتـب أمـني املظـامل والنيابـة العامـة ومكتـب املراقـب            واملدني
للجمهورية. وباإلضافة إىل ذلك، يضطلع جملس اإلشراف على مؤسسـات القطـاع   العام املايل 

  املصريف بوظيفة هامة يف مكافحة الفساد حيث يؤدي دور وكالة االستخبارات املالية.
؛ الـذي تلغـي   ٢٠٠٣ا اجملال اعتماد قانون مكافحة الفساد يف عام هذ يفوتشمل اإلصالحات 

مبوجبــه اجلــرائُم املنصــوص عليهــا يف هــذا القــانون مــا مياثلــها مــن اجلــرائم الــواردة يف القــانون     
ــل اإلرهــاب (     ــانون مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ومتوي ــق ق ــائي. وينطب ) علــى اجلــرائم  ٢٠١٢اجلن

، فهـو  ومـن مث إجراميـة.   مجاعـة يـع اجلـرائم الـيت ترتكبـها     وعلـى مج صراحةً املنصوص عليها فيه 
  ينطبق على بعض اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ال على مجيعها (جرائم الفساد).

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

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

 ٦٠قضايا رشو املوظفني العموميني الوطنيني، يف حـني تـنظِّم املـواد مـن      ٦٣إىل  ٦١تنظِّم املواد من 
مـن   دون التمـاس  من املنُح أو الوعُد وال ُيعدُّ جرميةً إالَّمن قانون مكافحة الفساد االرتشاء.  ٦٢إىل 

ويلية أوضحت أنه نـزأنَّ السلطات الف مع، "العرض"صراحةً  املوظف العمومي. وال تتضمن األحكام
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غـري مباشـرة منصـوٌص عليـه يف      بطريقـة ميكن النظر فيـه يف إطـار مفهـوم "الوعـد". وارتكـاب اجلـرم       
  فقط. ومفهوم "املزية غري املستحقة" منصوص عليه يف مصطلح "املنفعة". ٦٢  املادة

 ،من قانون مكافحـة الفسـاد   ٣ادة وارٌد يف امل يني أو املوظفني املدنينياملوظفني العموموتعريف 
ة، مـن االتفاقيـة؛ ويشـمل املـديرين وأعضـاء جملـس اإلدار       ٢وهو يتَّفق مع الفقرة (أ) من املـادة  

  )١(خيص املؤسسات العمومية. فيما
العموميـة  الدوليـة   املنظمـات ومل ُيجرَّم رشو وارتشـاء املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي      

  )٢((الرشوة عرب الوطنية).
من قـانون مكافحـة الفسـاد،     ٧٩ويال البوليفارية املتاجرة بالنفوذ يف املادة زـنوجرَّمت مجهورية ف

ــي ال النفــوذ املفتــرض.     ــاول النفــوذ الفعل ــا فيمــا الــيت تتن ــة"    أمَّ ــاهيم "العــرض" و"املنفع ــق مبف يتعل
  لرشوة.املنطبق على انفسه املعيار وارتكاب اجلرمية على حنو غري مباشر، فينطبق عليها 

  )٣(ٌت بشأن الرشوة يف القطاع اخلاص.ويال البوليفارية تشريعازـنوليست لدى مجهورية ف
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
مــن قــانون مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ومتويــل اإلرهــاب غســل العائــدات          ٣٥املــادة  تضــبط

وينطبق قانون مكافحـة اجلرميـة املنظمـة    مجيع أنواع السلوك املتصلة به.  تضبطاإلجرامية. كما 
تعترب أيَّ "نشـاط غـري مشـروع"     ٣٥ومتويل اإلرهاب على أفعال اجلرمية املنظَّمة؛ غري أنَّ املادة 

اجلـرائم األصـلية. وهنـاك أحكـام      كـل فهـي تنطبـق بصـفة مسـتقلة علـى       ومـن مث جرمية أصلية، 
ئل غـري تلـك املنصـوص عليهـا يف قـانون      إدانة هنائية بالنسبة للجـرائم األصـلية ذات الصـلة مبسـا    

مكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب، وإن مل تكـن هنـاك بعـُد أحكـام إدانـة هنائيـة بالنسـبة        
غـري املشـروع" اجلـرائم الـيت ترتكـب      يتعلـق بالفسـاد. ويشـمل "النشـاط      فيمـا للجرائم األصلية 

  إجراميا. ألموال الذايت" فعالًغسل اما يسمَّى " . ويعدُّالبلد خارج
  من القانون اجلنائي على جرمية اإلخفاء. ٤٧٠وتنصُّ املادة 

    
                                                         

 ,Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuelaيف فيينا: ( الذي ُعقدتعديل الحق لالجتماع   )١(  
No. 6, 155 (special issue)( ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩. 

 .١يف فيينا: انظر احلاشية  الذي ُعقدتعديل الحق لالجتماع   )٢(  

 ,Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuelaيف فيينا: ( الذي ُعقدتعديل الحق لالجتماع   )٣(  
No. 6,155 (special issue)( ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩. 
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
  من قانون مكافحة الفساد االختالَس.   ٥٩إىل  ٥٢املواد من  تضبط

ءةَ اسـتغالل الوظـائف شـريطة إحلـاق الضـرر      مـن قـانون مكافحـة الفسـاد إسـا      ٦٧وجترِّم املادة 
  من قانون مكافحة الفساد اجلرائم ذات الصلة. ٦٨و ٦٠بشخص ما. وتتناول املادتان 

مـن قـانون    ٤٧و ٤٦و ٧٣ويال البوليفاريـة اإلثـراء غـري املشـروع يف املـواد      زـنوجترِّم مجهورية ف
  مكافحة الفساد.

أنَّ جرميـة متصـلة بـه تـرُد يف     جـه التحديـد، مـع    يف القطـاع اخلـاص علـى و   ومل جيرَّم االخـتالس  
  من القانون املتعلق مبؤسسات القطاع املصريف. ٢١٦املادة 

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

علـى اإلدالء بشـهادة زور.    لتحريضـه من القانون اجلنائي رشو أحـد الشـهود    ٢٤٦جترِّم املادة 
مصــطلح "الرشــو" أعمــال العنــف والتهديــد     لية ميكــن أن يشــمل  يوزـنــللســلطات الف وفقــاًو

هـذا   يشـمل من قانون السلطة القضائية جرمية متصلة بـه. وال   ١١٠والترهيب. وتتضمن املادة 
  القانون صراحة إعاقة سري العدالة لغرض عرقلة اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة.

  .٢٥رة (ب) من املادة من القانون اجلنائي السلوَك املبيَّن يف الفق ٢١٥وجترِّم املادة 
  من قانون مكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب جرمية تتصل به. ٤٥وتتضمَّن املادة 

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

مــن قــانون  ٣١ا يف قضــايا اجلرميــة املنظَّمــة (املــادة جنائيــ تعــدُّ الشخصــيات االعتباريــة مســؤولةً
الصـادر عـن    ٨٣٤للحكـم   ظَّمـة ومتويـل اإلرهـاب). وبصـفة عامـة، ووفقـاً      مكافحة اجلرمية املن

ــدائرة الدســتورية، جيــب أال ختــل    ــة ختضــع    ال ــنصُّ علــى أنَّ الشخصــية االعتباري القاعــدة الــيت ت
    للمسؤولية اجلنائية املبدأ القائل بأنَّ العقوبات شخصيةٌ وغري قابلة للتحويل.

  ــدني ــة مســؤولة م ــا  ويف بعــض  ،اوالشخصــيات االعتباري ــة مســؤولة إداري ــوانني املعين ــاً الق ، وفق
مـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد،  ٨٧) واملـــادة ٦( ٤٥) و٥( ٤٥) و١( ٤٥واملـــادة  ٢ للمـــادة
ــادة ــادتني    ١١٨٥ وامل ــانون املــدين وامل ــة املنظَّمــة     ٣٢و ٣١مــن الق ــانون مكافحــة اجلرمي مــن ق

  .العام مبكتب املراقب املايل اخلاصمن القانون  ١١١-٩٣و ٨٤و ٩ومتويل اإلرهاب، واملواد 
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ُتِخـلُّ   مسـؤولية الشخصـيات االعتباريـة ال    فـإنَّ ، عليها صراحة مل ُينص هذه املسؤوليةأنَّ  ومع
  مبسؤولية الشخصيات الطبيعية.

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

  ).٨٠) والشروع (املادة ٨٤و ٨٣ينظِّم القانون اجلنائي املشاركة (املادتان 
  ويال البوليفارية اإلعداد الرتكاب جرمية.زـنومل جترِّم مجهورية ف

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

ُيعاقَب على جرائم الفساد بالسـجن ملـدة تتـراوح بـني سـتة أشـهر وعشـر سـنوات، وبغرامـات          
  عتبار جسامة اجلرائم املعنية.وبإسقاط األهلية، وتؤخذ بعني اال

حمكمـة العـدل العليـا     تتـوىل قضـاياها  خيص اجلرائم الـيت يرتكبـها أعضـاء اجلمعيـة الوطنيـة،       فيماو
مـــن  ٢٨٢و ٢٠٠جلســـات مغلقـــة، بعـــد احلصـــول علـــى إذن مـــن اجلمعيـــة الوطنيـــة (املادتـــان 

الـرئيس وبـاقي كبـار    الدستور). كما تنظـر حمكمـة العـدل العليـا أيضـاً يف القضـايا املرفوعـة ضـد         
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٣٨١-٣٧٦من الدستور، واملواد  ٢٨٢مسؤويل الدولة (املادة 

التقديرية لالدعاء العام علـى اجلـرائم    الصالحيةوإقامة الدعوى اجلنائية إلزامية. وال ينطبق مبدأ 
وال علـى غسـل األمـوال     اليت تتسبب يف أضرار جسيمة باملمتلكات العموميـة واإلدارة العامـة،  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٣٨(املادة 
  ة.من قانون اإلجراءات اجلنائية على نظام مرن لبدائل االحتجاز السابق للمحاكم ٢٤٢وتنصُّ املادة 

مـن   ٤٨٨ة العقوبـة (املـادة   ويطبَّق اإلفراج املشـروط بعـد أن يقضـي السـجني ثالثـة أربـاع مـدَّ       
  نائية).قانون اإلجراءات اجل

ويال البوليفارية على وقف املوظفني العموميني املتهمني عـن ممارسـة   زـنوتنصُّ قوانني مجهورية ف
  من قانون اخلدمة املدنية) وميكن نقلهم إىل وظائف أخرى. ٩٠وظائفهم (املادة 

ملـدة تصـل إىل   وذلـك  وظيفـة عموميـة    لتويلوينصُّ قانون مكافحة الفساد على إسقاط األهلية 
). وهـذا ينطبـق   ٨٣مـن قـانون مكافحـة الفسـاد، انظـر أيضـاً املـادة         ٩٦سـنوات (املـادة   مخس 

  )٤(.فساد)من قانون مكافحة ال ٣على رؤساء املنشآت اململوكة كليا أو جزئيا للدولة (املادة 

                                                         
 .١يف فيينا: انظر احلاشية  الذي ُعقدتعديل الحق لالجتماع   )٤(  
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وخيضــع املوظفــون العموميــون للمســؤولية املدنيــة واجلنائيــة واإلداريــة والتأديبيــة عــن جــرائمهم 
  من قانون اخلدمة املدنية). ٧٩من قانون مكافحة الفساد، واملادة  ٢١ة (املاد
ويال البوليفاريــة عمليــة إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي طبقــاً لقانوهنــا املتعلــق زـنــر مجهوريــة فوُتيسِّــ

  بنظام السجون ومن خالل مشروع إلضفاء الطابع اإلنساين على نظام السجون.
التقديريــة لالدعــاء العــام    بالصــالحيةتنطبــق احلالــة اخلاصــة   يتعلــق بالتعــاون الفعَّــال،    فيمــاو

ــادة ــانون       ٤٠ (امل ــنصُّ ق ــة أو املنظَّمــة. وي ــة) علــى اجلرميــة العنيف ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
يتعلــق بــالتعويض عــن الضــرر، ويــنصُّ   فيمــا) علــى عامــل خمفِّــف ٥٥مكافحــة الفســاد (املــادة 
ــادة   ــائي (امل ــذين     ) علــى عامــل٧٤القــانون اجلن خمفِّــف عــام ميكــن تطبيقــه علــى األشــخاص ال

 ثلة عملية هبذا اخلصوص. وال يـنصُّ يتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون، ومع ذلك فال توجد أم
صـرحياً   اركة يف اإلجـراءات اجلنائيـة نصـا   قانون محاية الضحايا والشهود وسائر األطـراف املشـ  

ــذين يتعــاونون مــع أجهــزة إنفــاذ ا    ــارهم ضــمن   علــى األشــخاص ال لقــانون، ولكــن ميكــن اعتب
  األطراف املشاركة يف اإلجراءات اجلنائية".    "سائر

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

ن مبوجب قانون محاية الضـحايا والشـهود وسـائر األطـراف املشـاركة يف اإلجـراءات اجلنائيـة، يتعـيَّ        
ية الشهود بنـاًء علـى طلـب مـن النيابـة العامـة ومكتبـها        التعاون يف محا العموميةعلى خمتلف اهليئات 

  املعين حبماية الضحايا والشهود وسائر األطراف املشاركة يف اإلجراءات اجلنائية. التنسيقي الوطين
ويشمل هذا القانون طائفةً واسعةً من التدابري املتعلقـة باحلمايـة اجلسـدية ومحايـة اهلويـة، مبـا يف       

من قانون محايـة الضـحايا والشـهود     ٢٧و ٨لفيديو (املادتان بالتداول ابلشهادة باذلك اإلدالء 
وسائر األطراف املشاركة يف اإلجـراءات اجلنائيـة). وهـو خمصَّـص للشـهود واخلـرباء ومـوظفي        
النيابــة العامــة والشــرطة وبــاقي األطــراف املشــاركة يف اإلجــراءات اجلنائيــة، وأقــارهبم أو أفــراد  

، وتوجد أمثلـة علـى   فاقات بشأن إعادة التوطني دوليان على إبرام اتأسرهم. وينصُّ هذا القانو
  يتعلق باجلرمية املنظَّمة. فيماهذه احلالة 
الطعـن   ويف يكـون ممـثَّالً  تقـدمي شـكوى ويف أن    يف عدة أمور، ومنهاضحية احلقُّ، وللشخص ال

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٢٢يف بعض القرارات (املادة 
من قـانون   ٢٣قانونٌ خاٌص يتعلق حبماية املبلِّغني. وتوفَّر احلماية هلوية املبلِّغني وفقاً للمادة وال يوجد 
من اللوائح التنظيمية لتعزيز مشاركة املـواطنني الصـادرة عـن مكتـب      ٢٢واملادة  العموميةاملمتلكات 
  من محاية املبلِّغني.. وهناك مشروٌع لتعديل قانون مكافحة الفساد، وهو يتضالعام املراقب املايل
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    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
مـن القـانون اجلنـائي) تنطبـق      ٣٣(املـادة   تبعيـة تعدُّ املصـادرة (أو التجريـد مـن امللكيـة) عقوبـة      

األدوات  تشـمل بالضرورة على املواد واألدوات اليت ُتستخدم يف ارتكاب جرميـة مـا. وهـي ال    
مــن قــانون مكافحــة الفســاد مصــادرة ممتلكــات مــرتكيب  ٩٥عــدة لالســتخدام. وتــنظِّم املــادة امل

ويلية زـنـ أوضـحت السـلطات الف  فقـد   صـراحة،  ُيَنص عليـه أنَّ مفهوم املصادرة مل  ومعاجلرائم. 
أنه ال ينطبق سوى على املمتلكات "ذات الصـلة" بالفعـل وعلـى التعـويض عـن الضـرر املـدين.        

ــاو ــق بــ  فيم ــرة      يتعل ــنصُّ الدســتور (الفق ــة، ي ــة ضــد املوجــودات العمومي ــن  ١اجلرائم املرتكب م
  من الدستور) على مصادرة "املمتلكات املتأتية" من اجلرمية. ٢٧١  املادة

يبلـغ  املمتلكـات   عنمن قانون مكافحة الفساد ضمان احلصول على تعويض  ٩٤وتنظِّم املادة 
ك بــأمر مــن القاضــي املخــتص مبراقبــة التقيُّــد  رة للضــرر النــاجم وذلــضــعف القيمــة املقــدَّ حــىت

ــرة     ــنظِّم الفق ــا ت ــادة   ٢بالضــمانات. كم ــن امل ــة حجــز      ٢٠٤م ــراءات اجلنائي ــانون اإلج ــن ق م
ــة واألمــو  ــةٌ ذات  املســتندات واألوراق املالي صــلة يف قــانون مكافحــة  ال. وهنــاك قاعــدةٌ تنظيمي

  ).٥٦اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب (املادة 
علـــــى عـــــاتق الـــــدائرة املتخصصـــــة املعنيـــــة  ة إدارة املمتلكـــــات احملجـــــوزةوتقـــــع مســـــؤولي

ــإدارة فقــط املمتلكــات والتصــرف فيهــا، لكــن هــذا ينطبــق علــى مــا يتعلــق باجلرميــة املنظَّمــة      ب
  من قانون مكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب). ٥٧و  ٥٤  (املادتان

جراميـة الـيت ُحوِّلـت إىل ممتلكـات أخـرى      وليس هناك ما ينظِّم مصادرة (أو حجـز) العائـدات اإل  
، يف حــدود القيمــة املقــدرة للعائــدات الــيت اختلطــت مبمتلكــات  ، جزئيــا أو كليــاإليهــاأو ُبــدِّلت 

يـة مـن العائـدات اإلجراميـة.     راداِت أو املنافع األخـرى املتأت مكتسبة من مصادر مشروعة، أو اإلي
الصـادر عـن الربملـان بشـأن     قـانون  ال رمية. ويـنصُّ ت ألهنا "متصلة" باجلوميكن حجز هذه املمتلكا

مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ومتويــل اإلرهــاب، مــن بــني مجلــة أمــور أخــرى، علــى مصــادرة قيمــة     
  ).٨٩من املادة  ٦- ٤وعة (الفقرات املمتلكات املختلطة باملمتلكات املكتسبة من مصادر مشر

د بالضـمانات، حجـز السـجالت    بـة التقيُّـ  للنيابة العامة، بإذن مـن القاضـي املخـتص مبراق    وجيوز
املصرفية إذا كانت هناك أسـباٌب تـدعو إىل االسـتنتاج بأنَّهـا تتعلـق باجلرميـة اخلاضـعة للتحقيـق         

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٠٤من املادة  ٢(الفقرة 
الثـة  من قانون اإلجراءات اجلنائية حتمي حقوق األطـراف الث  ٢٩٤وأكدت السلطات أنَّ املادة 

مــن خــالل تفســري  ، أيضــاً يف حالــة املصــادرة (التجريــد)  بــل، فقــط لــيس فيمــا يتعلــق بــاحلجز 
  املصادرة".  "املواد
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مـن القـانون    ٨٩دون أمر من احملكمة) والسلطة القضـائية (املـادة   من وميكن للمدَّعي العام (
ة) واهليئة العليـا  من قانون اإلجراءات اجلنائي ٢٩١املتعلق مبؤسسات القطاع املصريف، واملادة 

للمصـــارف) مـــن القـــانون العـــام  ٢٥٢للرقابـــة علـــى مؤسســـات القطـــاع املصـــريف (املـــادة 
  السرِّية املصرفية.  رفع

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

مـن   ٢٧١املوجودات العمومية (املـادة   بشأنال توجد فترة تقادم بالنسبة للجرائم اليت ُترتكب 
ــل اإلرهــاب      الدســتور) أو ــانون مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ومتوي اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف ق

). وغالبا ما تتراوح فترة التقادم بالنسـبة للجـرائم املـذكورة أعـاله املنصـوص عليهـا       ٣٠ (املادة
  من القانون اجلنائي).   ١٠٨يف القانون اجلنائي ما بني ثالث وسبع سنوات (املادة 

ــدويل،     وجيــوز للســلطات القضــائية  ــار معــاودة اإلجــرام علــى الصــعيد ال أن تأخــذ بعــني االعتب
  يف هذا الصدد.أمثلة عملية  أيَّم تقدِّ  مل  وإنْ

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

ــة ف  ــرَّت مجهوري ــأق ــا يف     زـن ــى معظــم اجلــرائم املشــار إليه ــها القضــائية عل ــة واليت ويال البوليفاري
من القـانون العـام للشـحن     ١٠٦للمادة  وفقاًون اجلنائي). ومن القان ٤و ٣(املادتان  ٤٢ املادة

البحري واألنشطة ذات الصلة، جيب تسجيل مجيع السفن يف سجل السـفن وهـي تعتـرب أقـاليم     
  فقط. أنَّ القانون اجلنائي يشري إىل السفن احلربية والتجارية معوطنية، 

 مواطنيهـا، ة على اجلرائم اليت يرتكبـها أحـد   ويال البوليفارية واليتها القضائيزـنكما أقرَّت مجهورية ف
ويف احلاالت اليت يكون فيها مرتكب اجلرمية املزعوم موجودا يف  ،واجلرائم اليت ُترتكب ضد الدولة

  القانون اجلنائي). ٦(املادة  وهي ال تقوم بتسليمه حبجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها ؛إقليمها
اســتخدام قنــوات االتصــال اخلاصــة هبــا فيمــا يتعلــق       ويال البوليفاريــة زـنــوميكــن جلمهوريــة ف 

وذلـك يف احلـاالت الـيت تقـوم      ،باملساعدة القانونية املتبادلة مـن أجـل التشـاور مـع دول أخـرى     
ة أمثلـة عمليـة   مـع أنَّ أيَّـ  ، نفسـها  فيها عدة دول بالشروع يف املالحقـة القضـائية بشـأن اجلـرائم    

  تقدَّم يف هذا الصدد.  مل
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    )٣٥و ٣٤الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال     
مــن قــانون  ١٢٧- ٧و ٨٧ويال البوليفاريــة إلغــاء العقــود العموميــة (املادتــان  زـنــميكــن جلمهوريــة ف

  ) إبطال القرارات اإلدارية.٣( ١٩مت مثاال على ذلك. وتنظِّم املادة االشتراء العمومي)، وقد قدَّ
ن اإلجــراءات اجلنائيــة الــدعاوى املدنيــة، الــيت تقــام بعــد مــن قــانو ٥٤إىل  ٥٠وتقــرُّ املــواد مــن 

دون اإلخالل حبق الضحية يف رفع دعوى قضائية أمام احملـاكم  من صدور حكم جنائي هنائي، 
العـام وتقـوم النيابـة العامـة حبكـم       النائـب رفع الـدعاوى املدنيـةَ   املدنية. وعلى الصعيد الوطين، َي

  من قانون مكافحة الفساد). ٨٧صلة (املادة منصبها باإلجراءات اجلنائية ذات ال
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّ    
؛ وهـــي تتمتـــع باالســـتقالل الـــوظيفي العموميـــةالنيابــة العامـــة مســـتقلة عـــن مجيـــع الســـلطات  

مـن القـانون    ٤ادة والتنظيمي وباستقالل مـن حيـث امليزانيـة وباالسـتقالل املـايل واإلداري (املـ      
ــة). وأنشــأ مكتــب    ــة العام ــباملتعلــق بالنياب ــام ســبع  النائ مكاتــب متخصصــة يف مكافحــة   ةالع

ــاً متخصِّصــاً   ١١الفســاد، تضــمُّ   ــب  ضــمنمكتب ــبمكت ــام نفســه و  النائ ــاليم.  ٢٢الع يف األق
  .للشرطة إنشاء وحدات للتحقيقات املالية بشأن املسائل املتعلقة باجلرمية املنظَّمة  وميكن

ولدى النيابة العامة مدرسةٌ وطنيةٌ ألعضاء النيابة العامة، ولدى الشرطة برنامٌج شهرٌي للتـدريب  
اجلامعة الوطنية التجريبيـة للخـدمات األمنيـة دورات تعليميـة      على قانون مكافحة الفساد. وتوفِّر

  مكافحة الفساد كجزء من املنهاج الدراسي اخلاص بأفراد الشرطة املتدربني. يف
 مجلــة أمــور ومنــهامــن قــانون مكافحــة الفســاد   ٤٩ادة مــن الدســتور واملــ ١٣٦املــادة  نظِّموتــ

التعاون بني السلطات الوطنية. ومكتب املراقب املايل ملـزٌم بـإبالغ النيابـة العامـة بـأيِّ شـكوك       
التعـاون معهـا    عموميـة كيـان أو هيئـة    ن تطلـب مـن أيِّ  للنيابـة العامـة أ   وجيوزبشأن جرمية ما، 

  من القانون اخلاص بالنيابة العامة). ١٦مي املعلومات (املادة وتقد
ويال البوليفاريــة بصــدد إحــداث آليــات للتعــاون بــني ســلطات التحقيــق والنيابــة زـنــومجهوريــة ف

  العامة وكيانات القطاع اخلاص.
ون مــن قــان ٢٦٩بالنســبة للمــوظفني العمــوميني (املــادة   زاميــاويعتــرب اإلبــالغ عــن جــرائم الفســاد إل 

اإلجراءات اجلنائية). ولدى النيابة العامة نواٌب مداومون يتلقون الشكاوى، باإلضافة إىل رقم هاتفي 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٦٨دون الكشف عن اهلوية (املادة من جماين. وال ُيقبل اإلبالغ 
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
اإلثراء غري املشروع على املوظفني العموميني فقط، لكنـه   ال يقتصر ارتكاب جرمية  •  

ــاملوجودات حتــت القَســم        أيضــاًيشــمل  ــان ب ــدمي بي ــالبني بتق كــل األشــخاص املط
وكذلك األشخاص الذين حيصلون بشكل غري قانوين على ربح من خـالل العقـود   

  ؛الكيانات العموميةاملربمة مع 
يـــة ال تســـقط بالتقـــادم، ويف احلـــاالت معظـــم اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف االتفاق  •  

، تبدأ فترة التقادم انطالقاً من تـاريخ  يكون فيها اجلاين موظفاً عموميا األخرى اليت
  )؛٢٩توقف املوظف عن شغل منصبه (املادة 

تشمل محايـة الشـهود جمموعـة واسـعة مـن التـدابري، مثـل احلمايـة اجلسـدية ومحايـة             •  
 ٢و ١لتعليمية والرعاية الطبيـة والنفسـية (الفقرتـان    اهلوية وتقدمي الدعم لألغراض ا

  )؛٣٢من املادة 
 عــنمــن قــانون مكافحــة الفســاد ضــمان احلصــول علــى تعــويض   ٩٤تــنظِّم املــادة   •  

د بالضـمانات بنـاًء علـى طلـب     من القاضي املختص يف مراقبة التقيُّـ  بأمر املمتلكات
 ٢ر للضـرر النـاجم (الفقـرة    من النيابة العامة، وذلك يف حدود ضـعفي املبلـغ املقـد   

  ).٣١من املادة 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  ويال البوليفارية مبا يلي:زـنيتعلق بالتجرمي، يوَصى بأن تقوم مجهورية ف فيما

  )؛١٥(الفقرة (أ) من املادة  امللتمستعديل تشريعاهتا لتجرمي الرشو   •  
واملتاجرة بـالنفوذ ينطبقـان علـى "عـرض" مزيـة       التأكد من أنَّ تعريف كل من الرشو  •  

)؛ والتأكـد مـن   ١٨، والفقـرة (أ) مـن املـادة    ١٥غري مستحقة (الفقرة (أ) مـن املـادة   
مــن قــانون مكافحــة الفســاد تنطبــق علــى ارتكــاب جرميــة   ٧٩و ٦١و ٦٠أنَّ املــواد 

واسـعةً  بطريقة غري مباشرة؛ وأن يفسَّر مفهوم "املنفعـة" بطريقـة جتعلـه يشـمل طائفـةً      
ر احملـاكُم القـانونَ علـى هـذا     من املزايا املاديـة وغـري املاديـة. ويف حالـة مـا إذا مل تفسِّـ      

يكـون مـن الضـروري توضـيح القـانون مـن خـالل إصـالح          فقـد النحو يف املستقبل، 
  )؛١٨والفقرتان (أ) و(ب) من املادة  ١٥تشريعي (الفقرتان (أ) و(ب) من املادة 
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والنظــر يف إدراج  ريعية املقبلــة جرميــةَ الرشــو يف اخلــارج؛تضــمني إصــالحاِتها التشــ  •  
  )٥()؛١٦دة جرمية االرتشاء يف اخلارج (املا

النظـر يف تضـمني إصـالحاِتها التشـريعية عنصــَر النفـوذ املفتـرض يف جرميـة املتــاجرة          •  
  )؛١٨بالنفوذ (الفقرتان (أ) و(ب) من املادة 

ــن التشــريع ا      •   ــة عنصــر الضــرر م ــائف،   النظــر يف إزال ــق بإســاءة اســتغالل الوظ ملتعل
ــاحل       ــب لصــ ــن أن ترتكــ ــائف ميكــ ــتغالل الوظــ ــاءة اســ ــة إســ ــيح أنَّ جرميــ وتوضــ

  )؛١٩ثالثة (املادة   أطراف
والــنصُّ علــى جرميــة عامــة التطبيــق   )٦( جتــرمي الرشــوة يف القطــاع اخلــاص،النظــر يف  •  

  )؛٢٢و ٢١تتعلق باالختالس يف القطاع اخلاص (املادتان 
عاهتا لُتجـرِّم صـراحةً العنــف اجلسـدي والتهديـد والترهيـب للتحــريض      تعـديل تشـري    •  

على اإلدالء بشهادة زور؛ وإعاقة سري العدالة للتدخل يف اإلدالء بالشـهادة وتقـدمي   
  )؛٢٥األدلة (الفقرة (أ) من املادة 

تطوير مفهوم املسؤولية اجلنائية واإلدارية للشخصيات االعتباريـة، وزيـادة توضـيح      •  
ــه ــة واإلد عالقت ــة واجلــزاءات اخلاصــة   اا باملســؤولية اجلنائي ــة للشخصــيات الطبيعي ري

  )؛٢٦بالشخصيات االعتبارية (املادة 
مــن  ٣اإلعــداد الرتكــاب جرميــة (الفقــرة  ويال البوليفاريــة جتــرِّمزـنــمجهوريــة ف لعــلَّ  •  

  ).٢٧املادة 
  

    إنفاذ القانون    
  ويال البوليفارية مبا يلي:زنـرية فيتعلق بإنفاذ القانون، يوصى بأن تقوم مجهو فيما

  )؛٣٠من املادة  ٦تَّهمني (الفقرة النظر يف وضع إجراءات لعزل املوظفني العموميني امل  •  
مـن القـانون اجلنـائي)، إدراج مصـادرة      ٣٣يتعلق بالتجريد من املمتلكـات (املـادة    فيما  •  

مـن قـانون مكافحـة     ٩٤خيـص املصـادرة (املـادة     فيمـا األدوات "املعدَّة لالسـتخدام"؛ و 
توضــيح املمتلكــات الــيت تنطبــق عليهــا يف القــانون وإدراج املــواد واألدوات    الفســاد)،

  ؛)٣١من املادة  ١املستخدمة واملعدَّة لالستخدام يف ارتكاب جرائم الفساد (الفقرة 
                                                         

 .٢يف فيينا: انظر احلاشية  الذي ُعقدتعديل الحق لالجتماع   )٥(  

 .٣يف فيينا: انظر احلاشية  الذي ُعقدتعديل الحق لالجتماع   )٦(  
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ــى التعــويض واملصــادرة       •   تنظــيم إدارة املمتلكــات املســتخدمة لضــمان احلصــول عل
االعتبـار التجربـة املكتسـبة فيمـا      علـى أن ُتؤخـذ يف  جـرائم الفسـاد،    بالنسبة جلميـع 

  ؛)٣١من املادة  ٣يتعلق باملمتلكات املرتبطة باجلرمية املنظمة (الفقرة 
 املمتلكـات واألمـوال الـيت ُحوِّلـت إىل     تضمني إصالحاِتها التشـريعية املقبلـة مصـادرةَ     •  

دود القيمـة املقـدرة للممتلكـات غـري     ، املصادرة يف حإليهاممتلكات أخرى أو ُبدِّلت 
املتأتِّيـة   املشروعة املختلطة باملمتلكات املكتسبة من مصادر مشروعة ومصادرة املنافع

نصـوص عليهـا يف االتفاقيـة؛ والـنص     املمتلكات، وذلك بالنسبة جلميع اجلـرائم امل  من
  ؛)٣١من املادة  ٦-٤(الفقرات خيص املصادرة  فيمانفسه على الشيء  صراحة

ــذين يبل  النظــر يف  •   ــة األشــخاص ال غــون عــن أفعــال الفســاد يف املســائل    تطــوير محاي
  ؛)٣٣تعلقة بأماكن العمل (املادة اجلنائية واإلدارية وامل

يتعلـق جبـرائم الفسـاد الـيت ليسـت       فيمـا اختاذ تدابري إضـافية لتشـجيع التعـاون الفعَّـال       •  
)؛ تعـديل قـانون محايـة    ٣٧دة من املـا  ٣- ١جرائم منظمة أو جرائم عنيفة (الفقرات 

 ٤ الشهود ليشري صراحةً إىل األشخاص املتعاونني مع سلطات إنفاذ القانون (الفقـرة 
ــادة   ــن املـ ــلَّ)؛ ٣٧مـ ــة ف ولعـ ــمجهوريـ ــة زـنـ ــرويال البوليفاريـ ــات   تنظـ ــرام اتفاقـ يف إبـ

  ؛)٣٧من املادة  ٥ترتيبات بشأن التعاون الفعَّال على الصعيد الدويل (الفقرة   أو
نظــر يف مواصــلة تعزيــز آليــات التعــاون بــني ســلطات التحقيــق والقطــاع اخلــاص    ال  •  

  ؛)٣٩من املادة  ١(الفقرة 
دون الكشف عن اهلوية أن يعـزز نظـام   من قبول التبليغ  تقييم ما إذا كان من شأن  •  

  ؛)٣٩من املادة  ٢استقبال البالغات (الفقرة 
على اجلرائم اليت ُترتكب على مـنت   ضمان توضيح القانون اجلنائي الواليةَ القضائية  •  

  ؛)٤٢(ب) من املادة   ١ويلي (الفقرة زـنالسفن اخلاصة اليت ترفع العلم الف
واليتـها القضـائية عمومـا علـى اجلـرائم الـيت        تقرِّرويال البوليفارية زـنمجهورية ف لعلَّ  •  

ملعتــاد يف يرتكبــها أحــد مواطنيهــا أو شــخص عــدمي اجلنســية يوجــد مكــان إقامتــه ا  
)، وكذلك على أعمال املشـاركة والشـروع   ٤٢(ب) من املادة  ٢إقليمها (الفقرة 

)؛ ٤٢(ج) مــن املــادة  ٢يف جــرائم غســل األمــوال (الفقــرة  الــيت ُترتكــب باخلــارج
وكذلك علـى اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة عنـدما يكـون اجلـاين املفتـرض          

  ).٤٢من املادة  ٤موجوداً يف إقليمها وال تقوم بتسليمه (الفقرة 
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    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
دة صات تتضمن املمارسـات اجليِّـ  ويال البوليفارية عن اهتمامها بتلقي ملخَّزـنأعربت مجهورية ف

  .٢١و ١٦والتشريعات النموذجية لتنفيذ املادتني 
    

    ون الدويلالفصل الرابع: التعا  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     
ويال نــز ليم اجملرمني منظَّم مبوجب الدستور واالتفاقات الدولية اليت وقَّعت عليهـا مجهوريـة ف  تس

  القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية.مبوجب عليها وكذلك البوليفارية وصدَّقت 
ويال البوليفارية تسليم اجملـرمني مشـروطاً بوجـود معاهـدة، لكـن ميكنـها       نـزوال جتعل مجهورية ف

تســليم اجملــرمني مــن خــالل تطبيــق مبــادئ املعاملــة باملثــل والتعــاون الــدويل. وميكــن جلمهوريــة  
  لتسليم اجملرمني.   ر االتفاقية أساساً قانونيااعتباويال البوليفارية نـزف

اســتثناءات، لكــنَّ مجهوريــة أيِّ دون وجــود مــن وُتشــتَرط ازدواجيــة التجــرمي لتســليم اجملــرمني 
  ويال البوليفارية تركِّز على السلوك الذي يقوم عليه اجلرم.نـزف

اكمة" ينطبق. وُينفذ حكٌم صـادٌر  ا احملا التسليم وإمَّلكنَّ مبدأ "إمَّ ،وال ُيسمح بتسليم املواطنني
  عن حمكمة أجنبية استناداً إىل املعاهدات.

دون اشـتراط احلـد األدىن    مـن  ويف التشـريعات الوطنيـة، ُتعـدُّ مجيـع اجلـرائم مسـتوجبة للتسـليم       
ــة. وتــنصُّ بعــض املعاهــدات علــى حــد  للعقو ــة، يف ب وضــعت أخــرى نظامــاً   حــني أدىن للعقوب

ويال البوليفاريـة  نــز اجملرمني يف اجلرائم السياسية، وال تعتـرب مجهوريـة ف   للقوائم. وال ُيقبل تسليم
  جرائم الفساد ضمن اجلرائم السياسية.  

طلــب إىل حمكمــة العــدل  للنظــام القضــائي. وحتيــل الســلطة التنفيذيــة أيَّ وفقــاًوجيــري التســليم 
ة العليـا قـراراً يف   اجللسـة، ُتصـدر حمكمـ    العليا اليت تعقـد جلسـة اسـتماع شـفوية. وبعـد اختتـام      

ويال البوليفاريــة نـــزهتــا. وليســت لــدى مجهوريــة فايومــاً. وال ميكــن الطعــن يف قرار ١٥غضــون 
  طة.إجراءات تسليم مبسَّ

تســليم غــري واردة يف القــانون اجلنــائي، كمــا ال توجــد قاعــدة أو وأســباب رفــض طلــب بشــأن ال
  على مسائل مالية. أيضاًاجلرمية تنطوي حتظر رفض طلب للتسليم جملرد اعتبار أنَّ تنظيمية الئحة 
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ويال البوليفاريـة علـى عـدة اتفاقـات ومعاهـدات ثنائيـة بشـأن تسـليم         نــز وقَّعت مجهوريـة ف قد و
  اجملرمني ونقل األشخاص احملكوم عليهم.

من قانون مكافحة اجلرميـة املنظمـة ومتويـل اإلرهـاب مسـألة نقـل اإلجـراءات         ٨٥وتنظِّم املادة 
بة للجـرائم املتصـلة باجلرميـة املنظمـة. وتنطبـق االتفاقيـة علـى حنـو مباشـر يف بـاقي           اجلنائية بالنس

  اإلجراءات. جرائم الفساد. والنيابة العامَّة هي اجلهة املسؤولة عن
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
ائيـة الثمـاين ويف االتفاقيـات    ترد األحكام اليت تنظِّم املساعدة القانونية املتبادلة يف املعاهدات الثن

ــة الــيت  ــة ف تكــونالدولي ـــزمجهوري ــان   ن ــاً فيهــا. وتتضــمن املادت ــة طرف  ١١١-١٧ويال البوليفاري
يف حـني يـنظم    ،من قانون اإلجراءات اجلنائية قواعد إسـناد الصـالحيات إىل السـلطات    ١٨٥و

أنَّ  ومـع اق تطبيقـه.  قانون مكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب مسألة املساعدة داخـل نطـ  
ويال البوليفاريـة قـد تقـدِّم املسـاعدة خـارج نطـاق تطبيـق قـانون مكافحـة اجلرميـة           نــز مجهورية ف

سلطاهتا أوضـحت أنَّ اإلجـراءات    فإنَّمعاهدة،  حال عدم وجوداملنظمة ومتويل اإلرهاب ويف 
ماســية، وهــي املتبعــة يف هــذه احلــاالت تكــون أقــل سالســة، وُتنجــز مــن خــالل القنــوات الدبلو

  تستند إىل املبادئ العامة للقانون الدويل يف غياب إطار قانوين ثابت.  
جمموعــة واســعة مــن التــدابري، مبــا يف ذلــك مــا  ويال البوليفاريــة أن تيسِّــرنـــزوميكــن جلمهوريــة ف
عنـها. ومـع ذلـك، ميكـن      حتت طائلـة املسـؤولية   شخصية اعتبارية قد تكونيتعلق باجلرائم اليت 

  قدمي املساعدة السترداد املوجودات صعوبات نظراً لعدم وجود تنظيم صريح له.  أن يطرح ت
فليسـت هنـاك ممارسـة يف هـذا      دون طلـب مسـبق غـري حمظـور،     مـن  أنَّ إرسال املعلومـات  ومع

دون طلــب مســبق، ميكــن احلفــاظ علــى ســريتها يف إطــار   مــن اجملــال. وعنــد تلقــي املعلومــات  
  معاهدات الثنائية.  التطبيق املباشر لالتفاقية أو لل

  وال متثل السرية املصرفية أو اآلثار الضريبية أسباباً لرفض تقدمي املساعدة.  
    ويال البوليفارية ازدواجية التجرمي.نـزوتشترط مجهورية ف

ــإلدالء بالشــهادة. وتت     ضــمن بعــض  وال توجــد تشــريعاٌت بشــأن نقــل األشــخاص احملتجــزين ل
طبيق االتفاقيـة تطبيقـاً مباشـراً، ومـع ذلـك، لـيس هنـاك        وميكن ت ،صلةاملعاهدات أحكاماً ذات 

  على ذلك حىت اآلن.   أمثلةٌ عمليةٌ
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 ويعمــل لــدىوالســلطة املركزيــة املســؤولة عــن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة هــي النيابــة العامــة.  
وهــو  ،حمــامني ق الشــؤون الدوليــة التــابع للمديريــة العامــة للــدعم القــانوين مخســةُ  مكتــب منسِّــ

ليزيـة  كاصل مباشرةً مع السلطات املركزية يف الدول األخرى. وُتقبل الطلبـات بـاللغتني اإلن  يتو
أو الربيـــد  أو اإلســـبانية. ويف احلـــاالت العاجلـــة، ميكـــن تلقـــي الطلبـــات عـــن طريـــق الفـــاكس

ا، ولكن ليس عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).اإللكتروين أو شفوي  
ــة فوميكــن جلم ـــزهوري ــذ الطلبــات وفقــاً ن ــة تنفي لإلجــراءات احملــددة يف الطلــب،   ويال البوليفاري

مـن   ١٩٨دامت ال تتعارض مع قانوهنا الـداخلي. واسـتناداً إىل مبـدأ حريـة اإلثبـات (املـادة        ما
قانون اإلجراءات اجلنائية)، ميكن تلقِّي الشهادات عن طريق التداول بالفيديو، مع أنَّ املعـدات  

  ن دائماً متاحةً يف املمارسة العملية.ال تكو
ويال البوليفارية أحكاٌم تشريعيةٌ بشأن مبـدأ التخصُّـص؛ لكـن ميكـن     نـزوليست لدى مجهورية ف

 ٢٨٦ألطـراف الثالثـة (املـادة    خيـص ا  فيمـا وُتحفـظ التحقيقـات   تطبيق االتفاقية تطبيقاً مباشـراً.  
  ت ثنائية أحكاماً تتعلق بالسرِّية.من قانون اإلجراءات اجلنائية)، وتتضمن مخُس معاهدا

معاهـدات ثنائيـة أسـباب رفـض      وُيحدِّد قانون مكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهـاب وعـدَّة  
ــنصُّ علـــى إمك   ــة؛ ويـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــات املسـ ــارض   طلبـ ــها إذا كانـــت تتعـ ــة تأجيلـ انيـ

ة ومتويل اإلرهـاب)، وإمكانيـة   من قانون مكافحة اجلرمية املنظم ٨٢حتقيقات جارية (املادة  مع
مـن قـانون مكافحـة اجلرميـة املنظمـة ومتويـل        ٨٠مـن املـادة    ٣طلب معلومات إضـافية (الفقـرة   
مـن قـانون مكافحـة اجلرميـة      ٨٣للشـهود (املـادة   دومنا اعتراض اإلرهاب) وكفالة املرور اآلمن 

ــنظِّم التشــا     ــل اإلرهــاب). وال توجــد أحكــاٌم ت ــة،  ور مــع الدواملنظمــة ومتوي ــة الطــرف الطالب ل
  ارسة عملية يف هذا الصدد.ال على مميكن هناك أيُّ مث  ومل

) علــى أنَّ الدولــة الطالبــة ٨٤ويــنصُّ قــانون مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ومتويــل اإلرهــاب (املــادة 
أنَّ املعاهدات املوقَّعة مع سـت دول تتضـمَّن أحكامـاً ُتلـزم الدولـة       معتتحمَّل النفقات العادية، 

  وُع تشاور بني الدولتني.لَبة بأدائها. والنفقات االستثنائية موضاملطا
  العام. ويال البوليفارية جمموعةً واسعةً من الوثائق اليت تتيحها للجمهورنـزر مجهورية فوتوف

    
  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
اهليئات املسؤولة عن إنفـاذ القـانون علـى تعـاون مكثـف مـع نظرياهتـا الدوليـة يف مكافحـة          حتافظ 

 من قانون مكافحة اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب) من خالل املنظمات ٧٤الفساد (انظر املادة 
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وفرقـة العمـل الكاريبيـة املعنيـة      والشبكات كاإلنتربول والسوق اجلنوبيـة املشـتركة (مريكوسـور)   
ويال البوليفاريـة عضـٌو يف املنظمـة العامليـة للجمـارك. وتتعـاون       نــز جراءات املالية. ومجهورية فباإل

النيابة العامة وحمكمة العدل العليا ووزارة السلطة الشعبية للشؤون الداخلية والعدل والسـالم مـع   
  األمريكية للمساعدة القانونية.-اإليبرييةنظرياهتا من خالل الشبكة 

ئة العليا للرقابة على مؤسسات القطاع املصريف على مـذكرات تفـاهم مـع نظرياهتـا     ووقَّعت اهلي
دولة، وهي جزء من جمموعة "إيغمونت". وهناك نظاٌم دائٌم للتبادل واتفاق تعاون بـني   ٢٨يف 

أجهزة الشرطة مع كولومبيا؛ وُوقِّعت مذكرة تعاون بني أجهزة الشرطة مع نيكـاراغوا تشـمل   
  وظفني. ولدى النيابة العامة مذكرة تفاهم مع نظريهتا يف الربازيل.التدريب وتبادل امل
  ويال البوليفارية االتفاقيةَ األساَس القانوين للتعاون يف جمال إنفاذ القانون.نـزوتعترب مجهورية ف

وال تنصُّ التشريعات الداخليـة علـى إمكانيـة إنشـاء أفرقـة حتقيـق مشـتركة، فيمـا عـدا اإلشـارة           
ويال أن نــز من قـانون مكافحـة اجلرميـة املنظمـة ومتويـل اإلرهـاب. وميكـن لف        ٧٨دة إليها يف املا

خيـص هـذه املسـألة، لكنـها مل تقـم بـذلك حـىت هـذا التـاريخ           فيماتطبِّق االتفاقية تطبيقاً مباشراً 
  وأبرمت اتفاقيات أو ترتيبات مع دول أخرى.  

 ائيـة موضـوع التنصُّـت اهلـاتفي يف    مـن قـانون اإلجـراءات اجلن    ٢٠٧إىل  ٢٠٥ وتنظِّم املواد من
) العمليــات ٦٩و ٦٦يــنظِّم قــانون مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ومتويــل اإلرهــاب (املادتــان    حــني

السرِّية والتسليم املراقَب. وختضـع مجيـع أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة ألمـر مـن القاضـي املخـتص          
ليفاريـة إجـراء حتليـل للمقـاييس     ويال البونــز ميكـن جلمهوريـة ف   مبراقبة التقيُّـد بالضـمانات. كمـا   

اتفاقـات دوليـة    ويال البوليفاريـة أيَّ نــز البشرية وحتليل حلركـة األشـخاص. ومل تـربم مجهوريـة ف    
بشأن استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة هذه؛ لكـنَّ االتفاقيـة ميكـن أن ُتطبَّـق يف هـذا الصـدد.       

  إجراءات احملاكم.وُيقبل باألدلة املستمدَّة من استخدام تلك األساليب يف 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
  اعُتربت النقاط التالية، إمجاالً، من التجارب الناجحة يف إطار تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية:

ويلي، ُتعتـــرب مجيـــع اجلـــرائم باســـتثناء اجلـــرائم السياســـية جـــرائم نــــزيف القـــانون الف  •  
  )؛٤٤من املادة  ٧الفقرة تستوجب تسليم اجملرمني (

ويلية دوراً نشـطاً يف تنسـيق ورصـد حـاالت املسـاعدة      نـزتؤدي السلطة املركزية الف  •  
  )؛٤٦من املادة  ١٣(الفقرة 
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 ١٤ليزيـة (الفقـرة   كويال البوليفارية طلبـات املسـاعدة باللغـة اإلن   نـزتقبل مجهورية ف  •  
  )؛٤٦من املادة 

ريــة الطلبــات العاجلــة عــن طريــق الفــاكس والربيــد ويال البوليفانـــزتقبــل مجهوريــة ف  •  
؛٤٦من املادة  ١٤ا (الفقرة اإللكتروين وشفوي(  

ويال البوليفاريــة إمكانيــة االطــالع علــى الوثــائق العامــة املتعلقــة  نـــزتتــيح مجهوريــة ف  •  
  ).٤٦من املادة  ٢٩باملساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة 

    
    التنفيذيات اليت تواجه التحدِّ  - ٣- ٣  

  ويال البوليفارية مبا يلي:نـزيوَصى بأن تقوم مجهورية ف
مواصلة اجلهود الرامية إىل وضـع نظـام للمعلومـات وتشـغيله بصـورة كاملـة جلمـع          •  

ــا يف ذلـــك مـــدة     ــة، مبـ ــة منهجيـ ــاون الـــدويل بطريقـ املعلومـــات عـــن حـــاالت التعـ
  )؛٤٦و ٤٤اإلجراءات (املادتان 

ويال البوليفاريـة االسـتجابة   نــز ات، ميكن جلمهورية فبقدر ما تسمح بذلك التشريع  •  
ــرة    حــال عــدم وجــود  لطلــب تســليم اجملــرمني يف    ــة التجــرمي (الفق ــن  ٢ازدواجي م

  )؛٤٤  املادة
يف احلاالت اليت تتضمن فيها املعاهدة الثنائيـة السـارية متطلبـات بشـأن احلـد األدىن        •  

ويال البوليفاريـة  نــز جلمهورية فللعقوبة أو القوائم وال تتضمن قاعدة ذا صلة، ميكن 
يتعلــق بــاجلرائم الفرعيــة الــيت ال تســتويف متطلبــات احلــد   فيمــاتنفيــذ التســليم  أيضــاً

  )؛٤٤من املادة  ٣األدىن للعقوبة (الفقرة 
النظر يف كل جرمية فسـاد باعتبارهـا مدرجـة ضـمن اجلـرائم املسـتوجبة للتسـليم يف          •  

  )؛٤٤من املادة  ٤(اجلملة األوىل من الفقرة  معاهداهتا
ــة إقــرار          •   ــيم إمكاني ــإجراءات التســليم وتقي ــل ب ــود الراميــة إىل التعجي مواصــلة اجله

إجراءات موجزة أو مبسَّطة، مثالً، يف احلاالت اليت يوافق فيهـا الشـخص املطلـوب    
  )؛٤٤من املادة  ٩على تسليمه (الفقرة 

مـة رقابـة قضـائية شـاملة علـى      فيما يتعلق باحلق يف حماكمة ثانيـة، تقيـيم إمكانيـة إقا     •  
  ؛)٤٤من املادة  ١٤الصلة (الفقرة  مجيع القرارات ذات
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مــن  ١يتعلــق جبميــع جــرائم الفســاد (الفقــرة  فيمــاضــمان إمكانيــة تقــدمي املســاعدة   •  
  )؛٤٦املادة 

تقييم ما إذا كان من شأن اعتماد تشريعات بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة توضـيح        •  
ة وإجراءاهتا؛ وميكن هلذه التشريعات أن تشمل أيضـاً جوانـب مثـل نقـل     نطاق املساعد

األشخاص احملتجزين مـن أجـل التعـاون يف التحقيقـات، ومبـدأ التخصُّـص، واسـتخدام        
قـرار وكفالـة املـرور    يِّ التداول بالفيديو، وأسباب الرفض، ووجـوب تقـدمي أسـباب أل   

  ؛)٤٦من املادة  ٢٧و ٢٣و ٢١و ١٩و ١٨و ١٢- ١٠و ١اآلمن للشهود (الفقرات 
تنظيم إمكانية تقدمي املساعدة قصد اسـترداد املوجـودات تنظيمـاً صـرحياً (الفقرتـان        •  

  )؛٤٦(ك) من املادة   ٣(ي) و  ٣عيتان الفر
ويال البوليفاريـــة إرســـال نــــزمســـاس بالقـــانون الـــداخلي، ميكـــن جلمهوريـــة ف ادومنـــ  •  

انية يف إصالحاهتا التشـريعية  معلومات دون طلب مسبق والنظر يف إدراج هذه اإلمك
  )؛٤٦من املادة  ٤املقبلة (الفقرة 

تقدمي املساعدة اليت ال تنطوي على إجراءات قسرية يف حالة عـدم تـوافر ازدواجيـة      •  
ويال البوليفارية النظر يف توفري املزيد من املسـاعدات  نـزوميكن جلمهورية ف التجرمي؛

  )؛٤٦من املادة  ٩الشاملة (الفقرة 
ه إىل األمــني العــام بشــأن اللغــات الــيت ُتقبــل هبــا الطلبــات   ديث إخطارهــا املوجَّــحتــ  •  

  )؛٤٦من املادة  ١٤(الفقرة 
التشاور، قبل رفض طلبات املسـاعدة، للنظـر يف إمكانيـة تقـدمي املسـاعدة بشـروط         •  

  )؛  ٤٦من املادة  ٢٦معيَّنة (الفقرة 
  )؛٤٦من املادة  ٢٨الفقرة تنظيم مسألة التكاليف وفقاً ألحكام االتفاقية (  •  
النظــر يف أن توضِّــح، يف تشــريعاهتا، أنَّ إطارهــا القــانوين يســمح بنقــل اإلجــراءات     •  

ــل اإلرهــاب        ــة ومتوي ــة املنظم ــانون مكافحــة اجلرمي ــة خــارج إطــار أحكــام ق اجلنائي
  )؛٤٧  (املادة

تكثيف جهودها للتعـاون مـع دول أخـرى مـن أجـل مكافحـة جـرائم الفسـاد الـيت            •  
  )؛  ٤٨من املادة  ٣تكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة (الفقرة ُتر

النظر يف إبرام اتفاقيات وترتيبات مع دول أطراف أخرى بشأن إنشاء أفرقة حتقيـق    •  
  )؛  ٤٩مشتركة (املادة 
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تضمني إصالحاهتا التشريعية املقبلـة إمكانيـة اسـتخدام التسـليم املراقَـب والعمليـات         •  
). ويف سـياق  ٥٠مـن املـادة    ٤و ١يف جرائم الفساد (الفقرتـان   السرِّية يف التحقيق

هذه اإلصالحات، ميكن النظر يف إمكانية إبـرام اتفاقـات مـن أجـل اسـتخدام هـذه       
  ).٥٠من املادة  ٢التقنيات على الصعيد الدويل (الفقرة 

  


