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 خالصة وافية  - ثانيا  

 بيرو  

 لمكافحة الفساد   تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لبيرو في سياق   - 1 

ــنة األول  من الدورة األول  لالســـــــــــتيراو،  ــلين اليالف والراة  من ا لفااية في الســـــــــ اســـــــــــتيرو لنفيذ بيرو للفصـــــــــ
  .(CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.14)  2013أيار/مايو  30نشـــــرت الاالصـــــة الوافية لذل  ا ســـــتيراو في   وقد 

ولقرير ا ســــــــــــــتيراو الاامو متال عل  الموق  الشــــــــــــــب ي لم تر األمم المتحدة الميني ةالمادرات وال ريمة 
 ( 1) )الم تر( عل  اإلنترنت.

ولشـمو التشـرييات المنفذة للفصـلين الياني والاامس من ا لفااية السـياسـة الوبنية ةشـزا النماهة وم افحة الفسـا ، 
 29976و  29277و  28094و  27815و  27806و  27785و  27693و  27482و  26864و  26702والقوانين  

 .1373، والمرسوم التشرييي رقم 30916و 30717و 30689و 30483و 30225و 30057و

ــا  )ل نة م افحة  ــا  هي الل نة الرفيية المســـتود لم افحة الفسـ ــية المينية ةمن  الفسـ والمؤســـســـات اليمومية الرايسـ
اليامة التاةية لم تر رايس م لس الوزراء، والهيئة الوبنية للشــفافية والوصــول  الفســا (، واألمانة المينية ةالنماهة

 إل  الميلومات اليامة، و اارة النياةة اليامة، وم تر المراقر المالي اليام.

  
 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 

 (6و 5 م افحة الفسا  الوقااية؛ هيئة أو هيئات م افحة الفسا  الوقااية )الما لااسياسات وممارسات   
 

( عل  جمي   PCM-2017-092لنطبق الســــياســــة الوبنية ةشــــزا النماهة وم افحة الفســــا  )المرســــوم الســــامي رقم 
مســـــــتويات الح ومة والهيئات اليمومية، ولوفر إرشـــــــا ات للقطا  الاال. ول يم هذه الســـــــياســـــــة لل نة م افحة 

 (.PCM-2017-092من المرسوم السامي رقم  6الفسا  وض  خطة وبنية للنماهة وم افحة الفسا  )الما ة 

ــا  للفترة  ــامي رقم   2021-2018ولركم الاطة الوبنية للنماهة وم افحة الفســ ــوم الســ ( PCM-2018-044)المرســ
عل  ثالثـة م ـا ت، وهي) )أ( ليميم قـدرة الـدولـة عل  من  أعمـال الفســـــــــــــــا ؛ و)ب( لحـديـد الماـابر و  ارلهـا؛  

 قدرة الدولة عل  مياابة أفيال الفسا . و)ج(

ــا ، التي ليمو من خالل األمانة المينية ةالنماهة اليامة، مســـؤولي  ة رصـــد ولقييم الاطة ولتول  ل نة م افحة الفسـ
ــا  )الما ة  من المرســـوم   5؛ والما ة PCM-2018-044من المرســـوم الســـامي رقم  4الوبنية للنماهة وم افحة الفسـ

 (.PCM-2017-092من المرسوم السامي رقم  5؛ والما ة PCM-2018-042السامي رقم 

النتااةات اليامة الذين لوجد ضـــــدهم  ونفذت مبا رات لمن  الفســـــا ، منها منصـــــة افتراضـــــية ليرو قاامة المرشـــــحين ل 
إجراءات جنااية جارية  رلاابهم جراام الفســـا  أو ا ل ار ةالمادرات أو اإلرهاب أو غســـو األموال. واســـتادم البرنام   

 ويضطل  م تر المراقر المالي اليام ةمهام وقااية ورقابية عل  حد سواء.  ( 2) . 2014في انتااةات عام  

 

 (1) https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=PER . 
 . (www.gob.pe/candidatos2020)  2020في أعقاب الميارة القطرية، أشارت السلطات إل  أا المنصة استادمت أيضا في انتااةات عام   ( 2)  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.14
https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=PER
https://www.gob.pe/candidatos2020
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ــا ، منها المبا رات التي لقو ها من مة الدول األمري ية،  ولشـــاري بيرو في مبا را ت إقليمية وعالمية لم افحة الفسـ
وفرقـة اليمـو المينيـة ـةاإلجراءات المـاليـة ألمري ـا الاللينيـة، ومن مـة التيـاوا والتنميـة في الميـداا ا قتصــــــــــــــا  ، 

 لميني ةالمادرات وال ريمة.ومنتدد التياوا ا قتصا   آلسيا والمحيط الها ئ، وم تر األمم المتحدة ا

والهيئات الرايســــية المســــؤولة عن من  الفســــا  هي ل نة م افحة الفســــا ، واألمانة المينية ةالنماهة اليامة، وم تر  
ــلطة التنفيذية   ــيق ال هو  واإلجراءات، ولقترل عل  الســــــ ــا  لنســــــ المراقر المالي اليام. ولتول  ل نة م افحة الفســــــ

(. ولتول  ل نة م افحة الفســا  أيضــا مســؤولية 29976من القانوا رقم  1  )الما ة ســياســات لمن  وم افحة الفســا
 (.29976من القانوا رقم  3من الما ة  3ليميم ثقافة القيم ولش ييها )الفقرة 

ــزا   ــة الوبنية ةشـ ــياسـ ــا  التقني المتيلق ةالسـ ــؤولة عن لوفير اإلرشـ واألمانة المينية ةالنماهة اليامة هي الهيئة المسـ
اهة وم افحة الفســـــــــــا ، ووضـــــــــــ  آليات وأ وات لمن  ماابر الفســـــــــــا  و  ارلها، ولقديم الدعم التقني إل  ل نة النم 

 (.PCM-2018-042من المرسوم السامي رقم  8م افحة الفسا  )الما ة 

ويتول  م تر المراقر المالي اليام مســؤولية ضــماا لحمو المو فين والمســتادمين اليموميين المســؤولية الااملة 
( من القانوا  e) 15عن أعمالهم المتيلقة ةز اء واجبالهم، ويوصـــــــــــي ةاعتما  لدابير وقااية ولصـــــــــــحيحية )الما ة 

(. ويم ن للمراقر المالي اليام أا يقدم لوصــــــــيات ةشــــــــزا كيةية لحســــــــين الحوكمة والاا  إجراءات 27785 رقم
 (.27785( من القانوا رقم k) 32لم افحة الفسا  )الما ة 

ل ـنة م ـافحـة الفســــــــــــــا   ليال ةشــــــــــــــزا المـبا ئ والواجـبات والح ر الـقاام عل  األخالاـيات في إبـار الاـدمـة وأعـدت 
 المدنية، ولقوم الل نة، ةالتياوا م  األمانة المينية ةالنماهة اليامة، ةزنشطة لتيميم القيم األخالاية والنماهة اليامة. 

عمومية، منها الوزارات الح ومية ومؤسسات الم تم  المدني والمؤسسات ولتزلف ل نة م افحة الفسا  من مؤسسات  
الااصــــــــــة. واألمانة المينية ةالنماهة اليامة هي شــــــــــئبة إ ارية في م تر رايس م لس الوزراء، ولتاامو ماليا مي . 

قالل ا قتصـــــــــــا   وم تر المراقر المالي اليام هو الهيئة التقنية التي لح م ن ام المراابة الوبني، ولتمت  ةا ســـــــــــت 
 (. 27785من القانوا رقم    34و  16من الدستور؛ والما لاا   82واإل ار  والمالي أل اء مهامها ةفيالية )الما ة 

وين م م تر المراقر المالي اليام واألمانة المينية ةالنماهة اليامة أنشــــــــــــــطة لدريبية لمو فيهما. وليس لدد ل نة 
  مالية ماصـــــصـــــة لحديدا؛ ويشـــــاري أعضـــــا ها عل  أســـــا  بوعي م افحة الفســـــا  مو فوا متفرغوا أو موار 

 (. 29976من القانوا رقم  5)الما ة 

ــاعـد اـلدول األبرا   وأبلغـت بيرو األمين اليـام لممم المتحـدة ـةزـن  يم ن لممـاـنة المينـية ـةالنماهـة اليـامـة أا لســــــــــــ
 األخرد عل  وض  ولنفيذ لدابير محد ة لمن  الفسا .

  
دونات قواعد سلوي للمو فين اليموميين؛ التدابير المتيلقة ةال هاز القضااي وأجهمة النياةة اليامة  القطا  اليام؛ م   

 (11و   8و   7)الموا   
 

، إل  لوحيد ماتلف ن م التو يف 2013(، المنشـــور في عام 30057يهد  قانوا الادمة المدنية )القانوا رقم 
وقــت الميــارة القطريــة، كــانــت هنــاي أرظيــة ن م للتو يف القــاامــة، غير أنــ  غير منفــذ لنفيــذا كــامال ةيــد. وفي 

(، ون ام التنافس واإلنتاجية في م ال اليمو 276 اليمومي )ن ام اإل ارة اليمومية )المرســـــــــــــوم التشـــــــــــــرييي رقم
ــرييي رقم  ــوم التشـــ ــرييي رقم 728)المرســـ ــوم التشـــ ــتراء الح ومي للادمات )المرســـ ون ام  ،(1057(، ون ام ا شـــ

 مسارا و يةيا خاصا متاحا لمو في الادمة المدنية.  11المذكور أعاله(، ةاإلضافة إل  الادمة المدنية 

ويهد  قانوا الادمة المدنية إل  إرساء ن ام وحيد وحصر  لمشاال الذين يقدموا خدمات في الايانات اليمومية،  
(. 1)الما ة  أ ااها المسـؤولين عن ولمشـاال المسـؤولين عن إ ارة هذه الايانات، وممارسـة سـلطالها، ولقديم الادمات 

 (. 3ويتضمن القانوا مبا ئ ال دارة والنماهة وأخالايات القطا  اليام والشفافية ولاافؤ الفرل )الما ة 
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ــيلها في الالاحة التنفيذية اليامة المنفذة لقانوا  8وينص القانوا عل  وجو  عملية لالختيار )الما ة  (، لر  لفاصـــــــ
ــا لييين المو فين اليموميين و عا لهم  178إل    164 الادمة المدنية )الموا  (. ولن م هذه الالاحة التنفيذية أيضــ

(. 228إل   203( و نهــاء خــدمتهم )الموا  270إل   265(، و عــارلهم ولنــاوظهم )الموا  255و 254)المــا لــاا 
 لحد  المناصر اليمومية التي ليتبر عرضة للفسا  ةصفة خاصة، و  لوجد أح ام ةشزا التراية.  ولم

ــبيو الميال، المرســـوم الســـامي   ولحد  بيرو جداول أجور ةيض ن م التو يف والايانات اليمومية )ان ر، عل  سـ
ات القرا الماضــــــــــي. ي (. وأشــــــــــارت الســــــــــلطات إل  أا ةيض ال داول لم ليدل منذ لســــــــــيين EF-2014-023رقم 
ايس أو ناار الرايس في ي وز لمشــاال المح وم عليهم ةالســ ن في جراام ميينة أا يترشــحوا لمنصــر الر  و 

ــيء  ــوية الاونغر  أو البرلماا اآلند . وينطبق نفس الشــــ ــحوا ليضــــ ا نتااةات اإلقليمية أو البلدية، و  أا يترشــــ
من القـانوا   113( وjو) (i) 107و 10عل  المو فين اليموميين المـدانين ةـزفيـال م رمـة وفقـا لاللفـاايـة )الموا  

من القــــانوا رقم  1-8( من المــــا ة h( و)g، والفقرلــــاا )14من المــــا ة ( g( و)f) 5؛ والفقرلــــاا 26859رقم 
 (.30717، المدرج ةموجر القانوا رقم 26864

الميدل   28094من القانوا رقم   30و   29ولمول األحماب الســـياســـية من خالل مســـاهمات خاصـــة وعمومية )الما لاا 
ــية للقانوا  (. ولوجد قيو  عل  التمويو، منها ح  30689ةموجر القانوا رقم   ــاهمات من الايانات الااضـ ر للقي المسـ

اليام أو المؤسـسـات المملوكة للدولة أو التي ي وا للدولة حصـة فيها، ومن الايانات الرظحية، وفي ةيض الحا ت، من  
ةصـيغت    28094من القانوا رقم   31األشـاال الطبيييين المدانين، ويح ر للقي أ  مسـاهمات مغفلة الهوية )الما ة 

ــنو . ويتول   الم  ــاةات، ولقديم لقرير مالي ســــ ــاء ن ام للمراجية الداخلية للحســــ ــية إنشــــ ــياســــ يدلة(. وينبغي لمحماب الســــ
ألنشــــطة ا قتصــــا ية والمالية للمن مات فيما يتيلق ةا الم تر الوبني لالنتااةات مســــؤولية التحقق الاارجي والمراجية 

ــية )الما ة  ــياســـــ الالاحة التنفيذية ةشـــــــزا لمويو األحماب والرقاةة المالية  ات   (. ولن م 28094من القانوا رقم    34الســـــ
( لمويو المرشــــــحين لتولي المناصــــــر المنتابة  JN/ONPE-2018-025أقرت ةموجر قرار المدير رقم   الصــــــلة )التي 

 ةصيغت  الميدلة.   28094من القانوا رقم   31(، ولتضمن نفس القيو  المبينة في الما ة 5الفرعي  )الباب 

ليميم الشـــفافية، لدعم بيرو اآلليات والصـــ وي التي ليمز النماهة اليامة، ميو ســـ و شـــركات ممارســـة    ومن أجو
 11الضــغط، الذ  لســ و في  جماعات الضــغط وأنشــطة الضــغط عل  نحو ما أفا  المســؤولين المينيين )الموا  

 (.PCM-2018-042من المرسوم السامي رقم  5-4والما ة  ( 3) ؛28024من القانوا رقم  15إل  

، وهي لنطبق عل  جمي  المو فين  27815وقـد اعتمـدت مـدونـة أخالايـات الاـدمـة المـدنيـة ةموجـر القـانوا رقم 
 (.28496ةالصيغة الميدلة ةالقانوا رقم  4و 1اليموميين )الما لاا 

ال أخالاـيات القطـا  اليـام. و  يركم الـتدرـير عل  مـدوـنة  ويوفر الميهـد الوبني لد ارة اليمومـية الـتدرـير في م ـ 
األخالايــات، والايير من المو فين ليســــــــــــــوا عل   رايــة ةمحتويــات المــدونــة. وي ــر عل  المو فين اليموميين  

 (.27815من القانوا رقم  11اإلبالغ عن األفيال الماالفة للمدونة )الما ة 

روا أموال الدولة أو يتحملوا مسـؤوليات ميينة في م ال ا شـتراء، ويطلر من ةيض المسـؤولين، ةمن فيهم من يدي 
لقديم إقرار لحت القســم عن المصــال  في األعمال الت ارية أو الشــركات أو الايانات األخرد التي لهم حصــة فيها،  
ة  أو مشـــاركتهم في م الس لد ارة أو ما شـــاة   ل ، وأ  و يفة أو  ور اســـتشـــار  أو مشـــاركة في مؤســـســـات خاصـــ 

(. ولشـمو الميلومات التي يتيين لقديمها فترة السـنوات  PCM-2018-080من المرسـوم السـامي رقم    4و   3و   1)الموا   
ــنويا ةيد  ل ، وعند  ــاةقة لتقديمها؛ وي ر لقديم اإلقرار عند التييين، وسـ ــب ، ولنشـــر   الامس السـ مغا رة المو ف منصـ

لوجد جماءات عل    (. و  PCM-2018-080الســــــــــامي رقم    من المرســــــــــوم   7و   6و   4اإلقرارات عل  اإلنترنت )الموا   
 

ةموجر المرسوم السامي  28024ة للقانوا رقم في أعقاب الميارة القطرية، أشارت السلطات البيروفية إل  إقرار الالاحة التنفيذية المنفذ (3) 
 .PCM-2019-120رقم 
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ــموا اإلقرارات. وينطبق ن ـام خـال عل  ةيض   لـقديم إقرار ـكا ب أو عـدم لـقديم إقرار، و  ي ر  التحقق من مضـــــــــــ
ــؤولين في م تــــر المراقــــر المــــالي اليــــام )المــــا لــــاا    ( CG/GDET-2018-010من التوجيــــ  رقم  2- 6و  3المســـــــــــ

ويح ر عل  ةيض المو فين اليموميين قبول   ( 4) يلقــة ةــال ماءات والتحقق من اإلقرارات.  لــ  األح ــام المت  في  ةمــا 
من   18و   17و   5التبرعات، و ا كانت هناي اســــــتيناءات محد ة، منها المســــــاهمات في الحمالت ا نتاابية )الموا  

 (. و  يوجد س و للهبات والمناف . 28024القانوا رقم 

وييـاقـر عل  اإلخالل ةقواعـد مـدوـنة األخالاـيات وفقـا ألح ـام قـانوا الاـدمـة المـدنـية والن ـام الـتز يبي واإلجراءات 
 . 30057التز يبية المنصول عليها في الباب السا   من الالاحة التنفيذية للقانوا رقم 

 (.29277ا رقم من القانو  1؛ والما ة 146و 139وينص الدستور عل  استقالل القضاء )الما لاا 

(، 102( و1) 100و  12و  5و 3ا نضـــــــمام إل  الســـــــل  القضـــــــااي والتراية )الموا    29277وين م القانوا رقم 
ــاة  ــااية والبقاء فيها، والشـــــــروط الااصـــــــة المنطبقة عل  كبار القضـــــ والشـــــــروط اليامة ليضـــــــوية الســـــــلطة القضـــــ

 ن ام التز يبي.(. ويحد  الفصو الاامس من الباب اليالف ال10-6و 4 )الما لاا

 (. 2018-61ولدد بيرو مدونة ألخالايات السلطة القضااية )أقرت ةموجر الفاق ال لسة اليامة رقم 

ــتقلة )الما ة  ، والفصـــــول 9والما ة  6إل   4من الدســـــتور(. ولحد  الموا  من   158و اارة النياةة اليامة هيئة مســـ
المتطلبات الالزمة لشغو منصر الناار اليام،    30483  من األول إل  الاامس من الباب اليالف من القانوا رقم

ــلوي المح ور والقيو  المطبقة عل  أنشــــــطة النياةة اليامة والن ام  ــاء النياةة اليامة، والســــ وواجبات وحقوق أعضــــ
ــية )الما ة  ــاء النياةة اليامة من خالل امتحانات لنافســـــ (، 30483من القانوا رقم  5التز يبي. ويتم اختيار أعضـــــ

ــة بهم )القرار رقم  وهناي (، ويتلقوا لدريبا عل  األخالايات MP-FN-JFS-2011-018مدونة لمخالايات خاصــــــ
 (. 30483من القانوا رقم  28)الما ة 

من الدستور(، وقد حو محو الم لس الوبني للقضاء )الما ة    150وم لس اليدالة الوبني مستقو قانونا )الما ة 
(. والم لس مســؤول عن إعا ة اعتما  القضــاة وأعضــاء النياةات  30904قم الوحيدة من قانوا إصــالل الدســتور ر 

اليامة كو ســــــب  ســــــنوات، وعن إجراء لقييمات أ اء جماية م  األاا يمية القضــــــااية كو ثال  ســــــنوات ونصــــــف 
يحصـــــــلوا الذين لم  ،(. و  ي وز للقضـــــــاة وأعضـــــــاء النياةات اليامة30916من القانوا رقم  39 إل   35)الموا  
ــااي أو النياةة اليامة )الفقرة    ،الادمة أو الذين أقيلوا من إعا ة اعتما  عل  من   2مياو ة ا لتحاق ةالســـــل  القضـــ

ــتقلة عن  30916من القانوا رقم  35من الدســـــــــتور؛ والما ة  154الما ة  (. ولاوا إجراءات إعا ة ا عتما  مســـــــ
 (. 30916 من القانوا رقم 35اإلجراءات التز يبية )الما ة 

عن شـــــغو مناصـــــبهم اعتبارا من اليوم   األشـــــاال المينيوا يتوقف ي حال عدم الحصـــــول عل  إعا ة اعتما ، وف
. وي وز لقديم بلر ةإعا ة الن ر في غضـــــــوا خمســـــــة أيام  ةيدم إعا ة ا عتما التالي لدشـــــــيار ةالقرار المتاذ 

لس في الطلر وي وا قراره نهاايا  عمو من اإلشـيار؛ و  ي وا لميو هذا الطلر أثر ليليقي، وي ر أا يبت الم 
 (. 30916من القانوا رقم  37)الما ة 

. وفي وقت الميارة القطرية، يحصــلوا عل  إعا ة اعتما هم وليس من الواضــ  مصــير األح ام الصــا رة عن قضــاة لم  
للح م التاميلي                                                     التي يقوم بهـا م لس اليـدالـة الوبني قـد ع لقـت. ووفقـا  اـانـت التييينـات والتقييمـات و عـا ة ا عتمـا  

 

في أعقاب الميارة القطرية، أشارت السلطات البيروفية إل  أا لقديم إقرار ةالمصال  لحت القسم أصب  إلماميا في القطا  اليام ةموجر   (4) 
،  PCM-2018-080و المرسوم السامي رقم . وأشارت أيضا إل  أا مرسوم الطوارئ قد حو مح2019-020مرسوم الطوارئ رقم 

وسيشمو م تر المراقر المالي اليام وغيره من الايانات الااضية للتن يم. وظاإلضافة إل   ل ، ينص مرسوم الطوارئ عل  ل ريم 
 ال راام اإل ارية من خالل م موعة من اللواا  التنفيذية.
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شـهرا من لاري  إنشـاا   سـتيراو   18، فإن  لدد الم لس فترة   لت اوز 30916ا نتقالي الياشـر من القانوا رقم 
 ( 5) عمليات التييين و عا ة ا عتما  والتقييم واإلجراءات التز يبية التي اضطل  بها أعضاء الم لس الذين أقيلوا. 

  
 (9و  ارة األموال اليمومية )الما ة المشتريات اليمومية   

 

(، ومنهـا  21( برااق المشــــــــــــــتريـات اليموميـة )المـا ة 30225يحـد  قـانوا المشــــــــــــــتريـات الح وميـة )القـانوا رقم 
المناقصـــــات اليمومية، واليطاءات التنافســـــية، واإلرســـــاء المبســـــط لليقو ، واختيار فرا د الابراء ا ســـــتشـــــاريين،  

ت اإللاترونية، والتياقد المباشــــــــر، وغير  ل  من إجراءات ا ختيار  ات النطاق ومقارنة األســــــــيار، والمناقصــــــــا
اليـام المنصــــــــــــــول عليهـا في الالاحـة التنفيـذيـة. وي ـر أا لمتيـو هـذه الطرااق للمبـا ئ التي لح م ا شــــــــــــــتراء 

 والمياهدات أو ا لتمامات الدولية التي لتضمن أح اما ةشزا المشتريات اليمومية.

التي لح م المشـتريات اليمومية حرية المنافسـة والمسـاواة في المياملة والشـفافية وا نفتال والمنافسـة ومن المبا ئ 
 (. 30225من القانوا رقم  2والفيالية والافاءة واإلنصا  والنماهة )الما ة 

ــتراء )الما ة  ــؤول عن إجراءال  المتيلقة ةا شــــــ   هيئة  (. ولتول30225من القانوا رقم   6وكو كياا عمومي مســــــ
( مســـــــؤولية اإلشـــــــرا  عل  إجراءات 30225من القانوا رقم   51اإلشـــــــرا  عل  المشـــــــتريات الح ومية )الما ة 

 (.30225من القانوا رقم  52ا شتراء اليمومي التي لقوم بها الايانات الح ومية )الما ة 

من   47الح ومية )الما ة وأنشــــــئت منصــــــة إلاترونية للمشــــــتريات اليمومية، وهي الن ام اإللاتروني للمشــــــتريات 
من   15من الما ة  3(. ولنشــــــــــر من خالل هذا الن ام خطط المشــــــــــتريات الســــــــــنوية )الفقرة 30225القانوا رقم 
 (، واليمليات التحضيرية، و جراءات ا ختيار، واليقو ، واإلجراءات المتيلقة بتنفيذ اليقو .30225القانوا رقم 

ومية إبار مرجيي موحد ي ر عل  الايانات اســتادام  عند صــياغة ولدد هيئة اإلشــرا  عل  المشــتريات الح 
اإلبـار المرجيي المحـد  لاـو عمليـة اختيـار والموافقـة عليـ . وينشــــــــــــــر هـذا اإلبـار المرجيي المحـد  من خالل 
الن ام عندما لصـــدر الدعوة إل  لقديم اليروو، وهو يحد  شـــروط التزهو، وميايير التقييم، والشـــروط التياقدية، 

 رها من الميلومات  ات الصلة. وغي 

(. ولقــدم الطيوا، التي 30225من القــانوا رقم  41من المــا ة  1ويم ن الطين في القرارات قبــو إبرام اليقــد )الفقرة 
(، إل  الاـياا المتيـاـقد، وين ر فيهـا رايس الاـياا ويـبت فيهـا 30225من الـقانوا رقم  42ي وا لهـا أثر ليليقي )المـا ة 

 و ر(. فإ ا كانت القيمة   61  300( وحدة ضــريبية )حوالي 50ة المرجئية ليا ل أو لقو عن خمســين ) إ ا كانت القيم 
 (. 30225من القانوا رقم    41من الما ة   3المرجئية أعل ، لبت المح مة المينية ةا شتراء في الطين )الفقرة 

ــو إل  ثالثة في المااة من القيمة الم ــماا يصــــ ــي لقديم الطين لقديم ضــــ قدرة أو القيمة المرجئية المتيلقة ويقتضــــ
(. ولســـــــــــــتنفذ  30225من القانوا رقم  41من الما ة  5ةإجراءات ا ختيار أو البند الذ  يتيلق ة  الطين )الفقرة 

نتصــــــــــــــا  اإل ارية ةم ر  الاـا  قرار ةشــــــــــــــزا الطين. وي وز الطين في القرار اإل ار  النهـااي أمام   ســـــــــــــــبو ا
 (.30225من القانوا رقم  41من الما ة  6 يوقف إنفا  القرار )الفقرة المح مة، و ا كاا هذا الطين  

من الالاحة التنفيذية المنفذة لقانوا   4وي ر أا ي وا مو فو المشـــــــــــتريات لقنيين و/أو مهنيين ميتمدين )الما ة 
 (.EF-2015-350المشتريات الح ومية، الميتمد ةموجر المرسوم السامي رقم 

 

"خطة عمو م لس   2020كانوا الياني/يناير   15في أعقاب الميارة القطرية، أشــــــــــــارت الســــــــــــلطات البيروفية إل  أا الم لس قد أقر في  (5) 
ــســــــي"، وهي لحد  كاطوة رايســــــية الموافقة عل  إبار لن يمي  -يوما   180اليدالة الوبني التي لســــــتغرق   ــاء أســــــس الهي و المؤســــ إرســــ

راو القضـــــــــايا التي يبت فيها الم لس الوبني للقضـــــــــاء، واســـــــــتيراو التييينات التي أجراها الم لس، وميايير لحديد األولويات  ســـــــــتي
 وعمليات ا ختيار والتييينات غير الداامة، ةاإلضافة إل  عمليات إعا ة ا عتما .
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من الدسـتور(. ويرسـو الرايس    77يقرها الاونغر  سـنويا اإل ارة ا قتصـا ية والمالية للدولة )الما ة ولحد  الميمانية التي 
 من الدستور(.    78مشرو  الميمانية إل  الاونغر  مشفوعا ةمشاري  القوانين المتيلقة ةالدين والتوازا المالي )الما ة 

ويرصــد م تر المراقر المالي اليام مشــروتية لنفيذ الميمانية واليمليات المتيلقة ةالدين اليام وأنشــطة المؤســســات 
من الدسـتور(. ولتميو الرقاةة الح ومية في اإلشـرا  والرصـد والتحقق من اليمليات  82الااضـية للرقاةة )الما ة 

(. ويتطلـر أ  ليـديـو للميمانيـة عل  المســــــــــــــتود  27785م من القـانوا رق 6المتيلقـة ةـالحوكمـة ونتـاا هـا )المـا ة 
 المؤسسي موافقة ةموجر القانوا أو من خالل  احة لنفيذية لها قوة القانوا. 

( عل  أا لقوم م الر 1438وينص المرسوم التشرييي المتيلق بن ام المحاسبة الوبنية )المرسوم التشرييي رقم 
ــبة )الما ة  ــا ية للاياا ولحليلها ولســـــ يلها  ( ةاألنشـــــطة الالزم4-4المحاســـ ة للتحقق من صـــــحة البيانات ا قتصـــ
ــتندات الداعمة المتيلقة ةالميامالت لفترة   لقو 3-1-7ول هيمها )الما ة  (. كما ينص عل  ا لتمام ةحفظ المســــــ

(. ولدرج الســـــــــ الت المحاســـــــــبية الااصـــــــــة ة يانات القطا  اليام في الن ام 7-1-8ســـــــــنوات )الما ة   10عن 
 (. 33و 4-14تاامو لد ارة المالية للموار  اليمومية )الما لاا الم

 من القانوا ال نااي(.  427وي رم لموير الوثااق اليامة )الما ة 

  
 (13و 10إبالغ النا ؛ مشاركة الم تم  )الما لاا   

 
( والنص الموحد للقانوا رقم 2من الما ة  5الوصـــــــــــــول إل  الميلومات ين م من خالل أح ام الدســـــــــــــتور )الفقرة 

 ( 6) (PCM-2003-043ةشــــــــزا الشــــــــفافية والوصــــــــول إل  الميلومات اليمومية )المرســــــــوم الســــــــامي رقم   27806
 (. PCM-2003-072والالاحة التنفيذية المنفذة لذل  القانوا )المرسوم السامي رقم 

ــفافية والوصـــــول إل  الميلومات اليمومية   وكقاعدة عامة، لاضـــــ  جمي  أنشـــــطة الايانات المشـــــمولة ةقانوا الشـــ
من   15للمبدأ الذ  يقضـــــي بنشـــــر الميلومات لل مهور، إ  في الحا ت المنصـــــول عليها صـــــراحة في الما ة 

ســــــــاســــــــية لافو وليمز الشــــــــفافية في أنشــــــــطة من القانوا(. ويتيين عل  الدولة اعتما  لدابير أ 3القانوا )الما ة 
 من القانوا(. 3الايانات الح ومية )الما ة 

ــول عليها، ي وز ل  الت لم أمام   و  ا لم يتلق الشـــــــاص الذ  يطلر ميلومات لل  الميلومات أو من  من الحصـــــ
وظم ر  اســــــــتنفا   ( من القانوا(. e) 11المح مة المينية ةالشــــــــفافية والوصــــــــول إل  الميلومات اليمومية )الما ة 

السـبو اإل ارية، ي وز لمقدم الطلر الذ  لم يحصـو عل  الميلومات المطلوظة اسـتهالل إجراءات اسـتئنا  إ ارية 
 ( من القانوا(.g) 11أو إجراء  ستور  للوصول إل  البيانات )الما ة 

ــة   ــزت منصـ ــول إل  الميلومات، وأنشـ ــير الوصـ ــديدونفذت بيرو مبا رات لتيسـ ــتحقة للايانات  أ  مدفوعات لتسـ   مسـ
 ، وأنشزت "مراام جامية" إلجراءات ميينة )ميو بلر الحصول عل  لرخيص أو إ ا(. عبر اإلنترنت

من القانوا( لقارير    25و 5و  يتضـــــمن الحد األ ن  من الميلومات التي يتيين عل  كو كياا نشـــــرها )الما لاا 
  ورية عن ماابر الفسا . 

م جلســـــــات إعالمية ليامة ال مهور، لشـــــــمو، في جملة أمور، هيئات م افحة الفســـــــا  وين م م تر المراقر المالي اليا 
ــاحو"    ات  ــا  واإلبالغ عن . ومن خالل مشـــــــروعي "بفو الســـــ ــزا لدابير م افحة الفســـــ ــطة لدريبية ةشـــــ ــلة، وأنشـــــ الصـــــ

(Coastal Child)  "و"موابنوا مراق بوا                    (Citizen Monitors) يقوم الم تر بتدرير الموابنين عل  رصـــــــــد األعمال ،
الصا ر عن    CG-2018-044، الميتمد ةالقرار رقم  CG/DPROCAL-2018-004المنفذة في منطقتهم )التوجي  رقم  
 م تر المراقر المالي اليام(.  

 

 . JUS-2019-021المرسوم السامي رقم  في أعقاب الميارة القطرية، أشارت السلطات البيروفية إل  إقرار نص موحد جديد للقانوا ةموجر  (6) 
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 وايم أخالاية. ولنص الاطة الوبنية للنماهة وم افحة الفسا  عل  اعتما  منه  للتيليم األساسي يتضمن مبا ئ

  
 (12 القطا  الاال )الما ة  

 
ينص قانوا الضـــراار عل  ا لتمام ةحفظ  فالر المحاســـبة وغيرها من الدفالر والســـ الت، عل  نحو ما لقتضـــي  
 4القوانين واللواا  التنفيذية  ات الصــلة أو القرارات الصــا رة عن الهيئة الوبنية لل ماري و  ارة الضــراار )الفقرة 

ــا ة  ــديـــد(. وجرد 87من المـ ــا يتيلق لحـ ــا ة  عـــد  من ال راام فيمـ ــالر )المـ ــدفـ ــانوا  175ةـــا لتمام ةحفظ الـ من قـ
 (. 199الضراار(. وييتبر حفظ حساةات موازية جريمة جنااية ةموجر القانوا ال نااي )الما ة 

و  لوجـد مـبا رات محـد ة لتيميم التيـاوا بين أجهمة إنفـا  القـانوا وكـياـنات القطـا  الاـال  ات الصـــــــــــــــلة. وـلدد 
 مخالايات.ةيض الشركات الااصة مدونات ل

ــرييي رقم  ــوم التشــــــ ــوم  1341ويفرو المرســــــ ــتريات الح ومية و احت  التنفيذية )المرســــــ ، الذ  ييدل قانوا المشــــــ
ــامي رقم  ــر عامة محد ة EF-2017-056الســ ــغلوا مناصــ ــتريات الح ومية عل  من يشــ ( قيو ا فيما يتيلق ةالمشــ

 11غا رة المو ف الميني للمنصـــر )الما ة شـــهرا من م 12رفيية المســـتود، وهذه القيو  لنطبق لمدة لصـــو إل  
 (. 1341ةصيغت  الميدلة ةالمرسوم التشرييي رقم  30225من القانوا رقم 

ممارســـــــــة الضـــــــــغط في م ال اإل ارة اليمومية، ويح ر عل  المو فين اليموميين القيام   28024وين م القانوا 
 (.3المؤسسية أو مصال  الدولة )الما ة ةزعمال إ ارية لادم مصال  أخرد غير المصال  

ووفقا للســلطات الح ومية، ليس من المم ن اقتطا  النفقات التي لميو رشــاود من الوعاء الضــريبي، إ    ينص  
 قانوا الضراار عل  ميو هذه اإلم انية. و  يوجد ح م محد  يمن  اقتطا  هذه النفقات من الوعاء الضريبي.  

  
 (14 موال )الما ةلدابير من  غسو األ  

 
للقي ولحليو الميلومات ا سـتابارية المالية صـالحية (( 58ي وا لوحدة ا سـتابارات المالية )ان ر أ ناه )الما ة 

ــالهـا، و ـل  ةغرو كشــــــــــــــف جراام غســــــــــــــو األموال ولموـيو اإلرهـاب،  والتحقيق فيهـا وميـال تهـا ولقييمهـا و رســــــــــــ
ت عل  الصـييد الدولي في إبار ال هو  المبذولة لمن  وم افحة وا ضـطال  بدور جهة التنسـيق لتبا ل الميلوما

( من  احـت  التنفـيذـية،  e( و)b) 3، والمـا ة 27693من الـقانوا رقم  1غســــــــــــــو األموال ولموـيو اإلرهـاب )المـا ة 
 (.JUS-2017-020الميتمدة ةموجر المرسوم السامي رقم 

من القانوا   3 عتباريين المدرجين في الما ة ولشـــــــــــــمو الايانات الااضـــــــــــــية للتن يم األشـــــــــــــاال الطبيييين وا
ــامي رقم  2والما ة   29038 رقم ــوم الســـــ ــات في إبار الن ام المالي JUS-2017-020من المرســـــ ــســـــ ، والمؤســـــ

 والمؤسسات المدرجة في قاامة األعمال والمهن غير المالية المحد ة.

وات ميقولة للحصــول عل  ميلومات عن هويات وي ر عل  الايانات الااضــية للتن يم القيام ةما يلي) )أ( الاا  خط 
من القــانوا   9زظــاانهــا والمــالاين المنتفيين وميــامالت ل ــاريــة ميينــة، ولســـــــــــــ يــو للــ  الميلومــات ولحــدييهــا )المــا ة 

ــامي رقم   20؛ والما ة 27693 رقم  ــوم الســـــــ  2015- 2660من القرار رقم   28؛ والما ة  JUS-2017-020من المرســـــــ
الســـــلطة اإلشـــــرافية المينية ةالمصـــــار  والتزمين وصـــــنا يق المياشـــــات التقاعدية )الســـــلطة اإلشـــــرافية(؛  الصـــــا ر عن  

(؛ و)ب( إيالء اهتمام خال للميامالت المشــــــــبوهة وغير 2018- 789من قرار الســــــــلطة اإلشــــــــرافية رقم    14 والما ة 
و)ج( اإلبالغ عن ميو هذه الميامالت   (؛ 27693من القانوا رقم    11اليا ية التي لتم أو يشـــــــــــــر  في إلمامها )الما ة 

ــامي رقم    25؛ والما ة 27693من القانوا رقم   11)الما ة  ــوم الســ ــ الت  JUS-2017-020من المرســ (؛ و) ( حفظ ســ
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من القانوا    9من الما ة   4و   3ســـنوات )الفقرلاا   10لتضـــمن وثااق زظاانها والميامالت التي ينفذونها لفترة   لقو عن  
 (.  27693 رقم 

  ، 10الرقم   ، 3 ( وحدة ا ســـــتابارات المالية )الما ة 27693من القانوا رقم   A.2.9و الهيئات اإلشـــــرافية )الما ة ولشـــــم 
ــنا يق   (، والســـــــلطة اإلشـــــــرافية المينية ةالمصـــــــار  والتزمين 27693من القانوا رقم   ، A.9.9، الرقم A-9الما ة و  وصـــــ

وم لس اإلشـــــــرا  عل    (A.2   (f ،).9((، ووكالة بيرو للتياوا الدولي )الما ة a)   A.2.9المياشـــــــات التقاعدية )الما ة 
ــات )الما ة   ــســــ ــوق األوراق المالية )الما ة A.2   (g.9المؤســــ ــرافية المينية ةســــ ــلطة اإلشــــ ((، ووزارة  b)   A.2.9  ((، والســــ

((، ووزارة  e)    A.2.9)الما ة   والهيئة الوبنية لل ماري و  ارة الضراار   (A.2   (c ،).9الت ارة الاارجية والسياحة )الما ة  
((، والســــــلطة اإلشــــــرافية الوبنية المينية ةاألجهمة األمنية واألســــــلحة والذخاار  d)   A.2.9النقو وا لصــــــا ت )الما ة  

ونقاةة المحامين، وراةطة المحاســـــــبين اليموميين،   (A.2  (h ،).9والمتف رات المســـــــتادمة لمغراو المدنية )الما ة  
 (A.2  (i .).9 مهام المؤسسات المذكورة أعاله )الما ةوأ  هيئة أخرد لقوم ة 

من القانوا    A.10.9ويضــــــطل  ةالو يفة اإلشــــــرافية عل  أســــــا  لحليو الماابر الذ  ي ر  لاو قطا  )الما ة
 (. 27693رقم 

والاذت بيرو لدابير لاشـــــــــف ورصـــــــــد حركة النقو  والصـــــــــ وي القابلة للتداول لحاملها عبر الحدو . ويطلر من  
شــــــــــــــاص يرغـر في  خول البلـد أو مغـا رلهـا حـامال نقـدا أو صــــــــــــــ وكـا قـابلـة للتـداول لحـاملهـا لميـد ايمتهـا   أ 
القانوا    و ر أو ما ييا لها أا يقدم إقرارا خطيا )الح م النهااي وا نتقالي التاميلي الســـــــا   من 10 000 عل 
  من يحمو نقدا أو صـــــ وكا  (. ويح ر علEF-2013-195، الذ  ين م  المرســـــوم الســـــامي رقم 28306 رقم

من   2-6 و ر أو مـا ييـا لهـا  خول البلـد أو مغـا رلهـا )المـا ة  30 000قـابلـة للـتداول لحـاملهـا لمـيد ايمتهـا عل  
 (. 28306الح م النهااي وا نتقالي التاميلي السا   من القانوا رقم 

ي ـر بـلر ميلومـات عن هوـية المنشــــــــــــــ  ووثيقـة  وإللمـام التحويالت اإللاترونـية لمموال عبر الحـدو  أو محلـيا، 
ــاب  الهوية أو رقم لســـــــ يو  اف  الضـــــــراار الوحيد الاال ةالمنشـــــــ . وي ر لقديم هذه الميلومات م  رقم حســـــ
ــاب، يقدم رقم  ــتادم لت هيم المياملة، و  ا لم ي ن هناي حســــ ــاب يســــ ــتفيد إ ا كاا الحســــ ــاب المســــ المنشــــــ  وحســــ

من الالاحة التنفيذية ةشــــــــــزا إ ارة ماابر غســــــــــو  1-47و 47)الما لاا مرجيي فريد للمياملة يســــــــــم  بتتبيها 
، والميدل 2015-2660األموال ولمويو اإلرهاب، التي جرد اعتما ها ةموجر قرار الســــــــــــــلطة اإلشــــــــــــــرافية رقم 

(. ويتيين عل  الشـــــــــركات التي لن م عمليات التحويو أا  2018-789ورقم  2017-4705ةموجر قراريها رقم 
و جراءات لسـتند إل  ماابر غسـو األموال ولمويو اإلرهاب، وأا لحد  مت  لقوم ةإجراء التحويو لضـ  سـياسـات 

ــ  أو ليلق ، ولبت في إجراءات المتاةية   ــ ، ومت  لرفضــــــــ ــزن  الميلومات المطلوظة عن المنشــــــــ الذ  لم لقدم ةشــــــــ
 والتيديالت(. 2015-2660من القرار رقم  47المناسبة )الما ة 

ــو في فرقة   ــو وظيرو عضـــــــ اليمو المينية ةاإلجراءات المالية ألمري ا الاللينية وفريق الابراء الميني ةمراابة غســـــــ
 األموال التاة  لمن مة الدول األمري ية.

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -2-2 

نطاق  ايام م تر المراقر المالي اليام ةإعدا  "نصـاا  ةشـزا المراابة" يسـهو اسـتيمالها، ولوزييها عل  • 
واسـ  لمسـاعدة المو فين اليموميين في أنشـطتهم اليومية، وفي من  إسـاءة اسـتادام الممتلاات والموار   

 (7) ( من الما ة  1اليمومية )الفقرة 

 (10لنفيذ منصة افتراضية للميلومات عن المرشحين في ا نتااةات اليامة )الما ة  • 
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 التحديات التي تواجه التنفيذ -2-3 

 )بيرو ةما يليلوص  

 ( 6من الما ة  2من  الهيئات الوقااية ما يلمم من استقاللية وموار  )الفقرة  • 

الســــيي إل  لنفيذ قانوا الادمة المدنية في جمي  م ا ت الادمة المدنية؛ والاا  لدابير لتن يم لراية جمي   • 
ــا  المو فين اليموميين ولناوظهم ونقلهم و حالتهم للتقاعد؛ ولحديد الم  ــة للفســ ناصــــر اليامة التي ليتبر عرضــ

ــفة خاصــــــــــة، ووضــــــــــ  إجراءات مالامة  ختيار من يتولوا هذه المناصــــــــــر ولدريبهم ولناوظهم، عند  ةصــــــــ
 (  7من الما ة   1ا قتضاء، ولقييم ما إ ا كانت جداول األجور لحتاج إل  لحديف )الفقرة 

 (8من الما ة  2نشطة التدريبية )الفقرة السيي إل  إ راج مواضي  لتيلق ةمدونة األخالايات في األ • 

ومراجية  ( 7) الســـــــــــــيي إل  فرو جماءات عل  لقديم إقرار كا ب عن المصـــــــــــــال  وعدم لقديم إقرارات؛ • 
ا سـتيناءات المحد ة فيما يتيلق ةقبول التبرعات، و  سـيما في إبار الحمالت؛ و نشـاء سـ و للتبرعات 

 (8من الما ة  5)الفقرة 

الن ر في اشـــتراط لقديم ضـــماا من أجو اســـتهالل اســـتئنا  إ ار ، ألا هذا ا شـــتراط قد ييني  إعا ة  • 
 (9من الما ة  1عن لقديم ا ستئنا  أو يقلو ةش و كبير من  ل  )الفقرة 

ويم ن لبيرو أا لضــــــــــــــيف إل  الحـد األ ن  من الميلومـات التي ي ـر عل  كـو كـياا أا ينشــــــــــــــرهـا عل  موقيـ  
 )ج((. 10ية عن ماابر الفسا  )الما ة الشب ي لقارير  ور 

 ولوص  بيرو أيضا ةما يلي)

ضـماا أا يراعي أ  لقييم أو إعا ة اعتما  للقضـاة وأعضـاء النياةات اليامة ميايير موضـوتية وشـفافة  • 
ــاة؛ والحق في أا  ــاء، ومبدأ األمن الو يفي للقضــ ــتقالل القضــ ــزا اســ ــلفا، والميايير الدولية ةشــ مقررة ســ

في أ  قرار ةيـدم   يســــــــــــــتم  إليهم أثـناء عملـية التقييم، ةمـا في  لـ  قـبو الاـا  قرار؛ والحق في الطين
إعا ة ا عتما ، وفي ســـــبيو لحقيق  ل ، اســـــتاشـــــا  إم انية إنشـــــاء آلية للطين أمام كياا مســـــتقو لم 

 ( 11يشاري في القرار موضو  الطين، ولقييم لاوين الم لس )الما ة 

ليميم من  الفســـــــــــــــا  في القطــا  الاــال، ةمــا في  لــ  عن بريق التيــاوا م  وكــا ت إنفــا  القــانوا   • 
 (12من الما ة  1 الفقرة)

 4النص صــــراحة عل  عدم الســــمال ةاقتطا  النفقات التي لميو رشــــاود من الوعاء الضــــريبي )الفقرة  • 
 ( 12من الما ة 

  
 االحتياجات من المساعدة التقنية، التي حددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -2-4 

 )نيةأشارت بيرو إل  ا حتياجات التالية من المساعدة التق

 (7و 6 ورات لدريبية للمو فين )الما لاا  • 

 (7من الما ة  4إعدا   ليو إل ارة حا ت لضارب المصال  )الفقرة  • 

 

، ثبت أا عدم ا متيال ألح ام 2019-020في أعقاب الميارة القطرية، أشارت السلطات البيروفية إل  أن  ةاعتما  مرسوم الطوارئ رقم  (7) 
 للواا  التنفيذية.مرسوم الطوارئ واللواا  التنفيذية يش و ماالفة إ ارية، وأا الماالفات اإل ارية المينية سو  لحد  في ا



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.16 
 

 

V.20-03429 11/15 

 

وضـــــ  برولوكو ت مشـــــتركة بين الهيئات من أجو الاشـــــف المب ر عن حا ت الرشـــــوة عبر الوبنية؛  • 
السلطة التنفيذية وللتنفيذ الفيال لتدابير   و نشاء منصة للتيامو م  التقارير المتيلقة ةزفيال الفسا   اخو

 (8من الما ة  4                         حماية المبل  غين )الفقرة 

وضــــــــــــــ  مبا ئ لوجيهية عامة إلعدا  مدونات موحدة لمخالايات في القطا  الاال؛ واســــــــــــــتيراو  • 
 (12التشرييات  ات الصلة )الما ة 

بيروفية؛ والمســاعدة في وضــ   -  راســة أســباب الفســا  وأثره عل  حقوق الشــيوب األندية واألمازونية واألفرو  • 
 ( 13من الما ة   1استرالي ية لميا ة مشاركة المرأة في محارظة الفسا ، و عدا  موا  ليليمية )الفقرة 

  
 الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

 د قيد االستعراضمالحظات على تنفيذ الموا -3-1 

 (59و 56و 51 ح م عام؛ التياوا الاال؛ ا لفاقات والترليبات الينااية والمتيد ة األبرا  )الموا   
 

ليس لدد بيرو قانوا ةشـــــزا اســـــتر ا  الموجو ات. ولســـــتند جمي  أشـــــ ال التياوا إل  قانوا اإلجراءات ال نااية 
المتيلقة ةالتياوا القضــااي الدولي التي لبرمها بيرو، ومبدأ المياملة ةالميو  ال ديد )الاتاب الســاة (، والمياهدات 

 ( 8) من قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد(. 508)الما ة 

من   2-5وفي الممارسـة اليملية، يم ن لبيرو لبا ل الميلومات للقاايا )ةالنسـبة لوحدة ا سـتابارات المالية، الما ة 
(. ولســــــــتادم شــــــــب ة اســــــــتر ا  الموجو ات التاةية لفرقة اليمو المينية  JUS-2017-020المرســــــــوم الســــــــامي رقم 

 نة. ةاإلجراءات المالية ألمري ا الاللينية، وشب ة إيغمونت اآلم

  
 (58و 52من  وكشف إحالة الياادات المتزلية من ال ريمة؛ وحدة الميلومات ا ستابارية المالية )الما لاا   

 
( لحـدـيد هوـية المـظاان والتحقق منهـا  27693من القـانوا رقم  8يتيين عل  الاـياـنات الاـاضــــــــــــــيـة للتن يم )المـا ة 

(. ويح ر JUS-2017-020من المرسوم السامي رقم    21و  19؛ والما لاا 27693من القانوا رقم    3-9)الما ة 
عل  المؤســـــــســـــــات المالية ا حتفاة ةحســـــــاةات مغفلة الهوية أو حســـــــاةات مفتوحة لحت أســـــــماء وهمية أو غير  

( من القــانوا  3( و)2( و)1) 375صــــــــــــــحيحــة، وي ــر عليهــا أا لحــد  هويــات المظــاان ولتحقق منهــا )الموا  
ــرافية رقم من قرار ا  29؛ والما ة 26702 رقم ــلطة اإلشــــ ــ   2015-2660لســــ (. وعل  الرغم من أا بيرو لم لضــــ

من قرار   28والما ة   JUS-2017-020من المرســـوم الســـامي رقم   20ليريفا للحســـاةات اليالية القيمة، فإا الما ة 
ــرافية رقم  ــلطة اإلشــ ــية للتن يم لحديد هويات جمي  المالاين   2015-2660الســ ــترباا عل  الايانات الااضــ لشــ

 لمنتفيين، والاا  خطوات ميقولة للتحقق من لل  الهويات.ا

( من قرار e) 32وينطبق ن ام لوخي الحرل الواجر الميمز عل  األشــــــــاال الميرضــــــــين ســــــــياســــــــيا )الما ة 
ــرافية رقم  ــلطة اإلشـ ــيا أفرا   2015-2660السـ ــياسـ ــين سـ ــمو ليريف الشـــاص الميرضـ ــيغت  الميدلة(. و  يشـ ةصـ

، 2015-2660( من القرار رقم  l) 2ألابر مسـئولي المؤسـسـة، المقرظين منهم )الما ة  أسـرهم، وفيما عدا ةالنسـبة
(. غير أا ن ام لوخي الحرل الواجر الميمز ينطبق 2016-4349من قرار الســـلطة اإلشـــرافية رقم  2والما ة 

ة من قراةة أيضــــــا عل  أقارب األشــــــاال الميرضــــــين ســــــياســــــيا حت  الدرجة اليانية من قراةة الدم والدرجة الياني 
في المااة أو أاير من رأ   25النســــــر، وعل  الايانات القانونية التي يمل  فيها الشــــــاص الميرو ســــــياســــــيا  

 (. 2015-2660( من القرار رقم g( و)f) 32المال السهمي أو مساهمة أو حصة )الما ة 

 

 في وقت الميارة القطرية، لم ي ن قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد نافذا في جمي  أنحاء البلد. (8) 
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ا عتبارية التي ينطبق عليهم ن ام لوخي أنوا  الشــاصــيات الطبيئية أو   2015- 2660من القرار رقم  32ولحد  الما ة 
الحرل الواجر الميمز. ولدد بيرو آلية يم ن للســلطات من خاللها إخطار المؤســســات المالية بهوية األشــاال الذين  

 (. 2015- 2660( من القرار رقم g)   1ينبغي أا لاوا حساةالهم خاضية لمميد من الفحص )المرفق 

 6إل   4ســـنوات من لاري  إلمام المياملة )الفقرات   10اة ةســـ الت لمدة وي ر عل  المؤســـســـات المالية ا حتف
ــا ة  ــانوا رقم  375من المــ ــا ة 26702من القــ ــانوا رقم  4-9؛ والمــ ــا ة 27693من القــ من القرار  49؛ والمــ

 (.2015-2660 رقم

ــية للرقاةة  ــر إل  م موعة مالية خاضــ ــور ما   و  لنتســ ــار  ليس لها حضــ ــاء مصــ ةموجر القانوا رقم  ويح ر إنشــ
  349من الما ة   6، وغيرهما من لواا  السلطة اإلشرافية )الفقرة 2010- 10440، وقرار السلطة اإلشرافية رقم  26702

ــتود التن يمي. ولح ر  26702من القانوا رقم   ــ و كامو عل  المســــــــ ــحة ةشــــــــ ــزلة غير موضــــــــ (. غير أا هذه المســــــــ
ت إقامة عالقات م  "المصـــــــــــار  الوهمية"، ولشـــــــــــترط عليها  عل  الشـــــــــــركا  2015- 2660من القرار رقم   46 الما ة 

الحصــول عل   ليو عل  أا المؤســســات األجنبية التي لرظطها بها عالقات   لســم  ةاســتادام حســاةالها من قبو هذه  
                                                                  ةزن  مؤســســة مالية لزســســت وأ   ا لها ةاليمو في بلد ليس لها في  وجو    المصــار . ولير  الما ة "المصــر  الوهمي" 

 لاوا عضوا في م موعة اقتصا ية خاضية إلشرا  موحد فيال.     ، و  ما 

بتقديم إقرار لحت القسم عن    2األشاال المدرجين في الما ة   27482من الدستور، يلمم القانوا رقم    41ووفقا للما ة 
  CG-2015-328 الـــدخـــو والموجو ات واإليرا ات، ويتحقق م تـــر المراقـــر المـــالي اليـــام من هـــذا اإلقرار )القرار رقم 

الصـا ر عن م تر المراقر المالي اليام(. وي ر أا يقدم هذا اإلقرار، الذ  يشـمو كافة الدخو والموجو ات واإليرا ات  
(، عند لييين الـشاص، وـسنويا ةيد  ل ، وعندما يغا ر الـشاص  27482من القانوا رقم    3في بيرو وخارجها )الما ة 

(. و  يمتد ا لتمام بتقديم اإلقرار إل  أ  مصــــلحة في حســــاب مالي في بلد 27482من القانوا رقم    4منصــــب  )الما ة 
من الالاحة   15أجنبي أو ســـــــــلطة التواي  علي . ويم ن لل مهور ا بال  فقط عل  جمء صـــــــــغير من اإلقرار )الما ة 

ــة في اـلدول األبرا  األ 27482التنفـيذـية المنـفذة للـقانوا رقم  ــلـطات الماتصـــــــــــ خرد عل   ـل   (، وي وز إبال  الســـــــــــ
 عقوظات عل  عدم ا متيال.    27482من الالاحة التنفيذية للقانوا رقم    9ال مء. ولتضمن الما ة 

( هي وحدة متاصـــــصـــــة في إبار الســـــلطة اإلشـــــرافية  27693من القانوا رقم    1ووحدة ا ســـــتابارات المالية )الما ة 
ضــــــو في م موعة إيغمونت. وي وا لها أا ل يم (، ولها اســــــتقالل و يفي، وهي ع 29038من القانوا رقم    1)الما ة 

ــو األموال  ولمويو األشـــــــــاال أو الايانات  واإلرهاب ل ميد األموال أو الموجو ات في الحا ت المرلبطة ة راام غســـــــ
المحد ة في إبار قرارات م لس األمن التاة  لممم المتحدة عل  أنها مرلبطة ةاإلرهاب، وعليها أا لبلغ القاضــي بذل  

من المرسوم السامي رقم    10و   8؛ والما لاا 27693من القانوا رقم    3من الما ة   12و   11ساعة )الفقرلاا   24خالل  
020-2017-JUS وفي وقت الميارة القطرية، كانت وحدة ا ســـتابارات 2016- 3862الســـلطة اإلشـــرافية رقم    ؛ وقرار .)
 مذكرة م  ن رااها الدوليين لتبا ل الميلومات.   57الفاقا بين الوكا ت و   16المالية قد وقيت  

  
ي م ال لدابير ا ستر ا  المباشر للممتلاات؛ آليات استر ا  الممتلاات من خالل التياوا الدولي ف  

 (55و 54و 53المصا رة؛ التياوا الدولي ألغراو المصا رة )الموا  
 

  يم ن لدول أخرد رف   عاود مدنية في محاام بيرو لتيبيت حق ملاية في ممتلاات ااتســــــــــــــبت ةارلااب جرم 
)أ( أا لزمر   ليبـيت ملاـية لـل  الممتلاـات. ويم ن لمحـاام بيرو، من الـناحـية الن رية، الاـا  اإلجراءات الـتالـية) أو

ــررت من لل  ال راام؛ و)ب( أا ليتر ، عندما يتيين   ــات لدولة بر  أخرد لضــ من ارلار جراام بدف  ليويضــ
ــا رة، ةمطالبة  ولة بر  أخرد ةممتلاات ااتســــــر ةارلااب فيو م رم وفقا لهذه  ــزا المصــــ عليها الاا  قرار ةشــــ

ــا )الفقرة  ــة لهـ ــة شــــــــــــــرتيـ ــالاـ ــا مـ ــارهـ ــاعتبـ ــة، ةـ ــاايـ ــا  4ا لفـ ــا ة 318ة من المـ ــانوا اإلجراءات  319، والمـ من قـ
 ال ديد(.   ال نااية
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وي وز إنفا  أوامر  ف  الغرامات أو أوامر المصــا رة الصــا رة عن ســلطة أجنبية في بيرو شــريطة اســتيفاء ةيض  
 من قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد(. 547ا شترابات )الما ة 

ماتصـة أمرا ةمصـا رة الممتلاات  ات المنشـز األجنبي من خالل و  لوجد قيو  لحول  وا أا لصـدر السـلطات ال
من   9قرار قضـــــــااي ةشـــــــزا جرم غســـــــو أموال أو أ  جرم آخر يندرج في نطاق الو ية القضـــــــااية لبيرو )الما ة 

 من القانوا ال نااي(.   102؛ والما ة 1106المرسوم التشرييي رقم 

المصـــــــا رة  وا إ انة جنااية    JUS-2019-007مي رقم والمرســـــــوم الســـــــا 1373وي يم المرســـــــوم التشـــــــرييي رقم 
للممتلاات المتزلية من مصــدر غير مشــرو  والمتيلقة ة راام متيد ة، منها ال راام المرلابة ضــد اإل ارة اليمومية  

 (. 1373من المرسوم التشرييي رقم  1)الما ة 

 ( h)   511عل  بلر أجنبي أو أمر أجنبي )الما ة وي وز للســـــلطات الماتصـــــة أا لزمر بت ميد أو ح م الممتلاات بناء 
  52من قـانوا اإلجراءات ال نـاايـة ال ـديـد(، أو في حـالـة إنهـاء الملايـة، فرو لـدابير مؤقتـة أو إنفـا  األح ـام )المـا ة 

(. و  ا لم ي ن بلر  JUS-2019-007من المرســــــــوم الســــــــامي رقم    75، والما ة 1373المرســــــــوم التشــــــــرييي رقم   من 
قانونية مسـتوفيا للشـروط القانونية، ي وز للسـلطة الماتصـة الاا  لدابير مؤقتة لت نر وقو  ضـرر   يم ن  المسـاعدة ال 

 من قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد(.    530من الما ة   3إصالح  إل  أا يتم ليديو الطلر )الفقرة 

اايـة. وي ـر لقـديم جمي  بلبـات من ا لفـ  55من المـا ة  2و 1وقـد للقـت بيرو بلبـا للمســـــــــــــــاعـدة وفقـا للفقرلين 
المســاعدة القانونية في المســااو ال نااية إل  وحدة التياوا القضــااي التاةية لداارة النياةة اليامة، التي لحيلها إل  

من قـانوا اإلجراءات ال نـاايـة  532القـاضــــــــــــــي الماتص الـذ  يقوم ـبدوره ـةالموافقـة عل  الطلـر ولنفيـذه )المـا ة 
األ ن  من محتود بلـبات المســــــــــــــاعـدة الـقانونـية، وهو   يت ـاوز الحـد األ ن  من المحتود  ال ـدـيد(. ولحـد  الحـد

 من المدونة(. 530و 510و 509الوار  في ا لفااية )الموا  

 من ا لفااية.  55ووفرت البلد نساا من قوانينها ولوااحها التي لنفذ الما ة 

من ا لفـاايـة مشــــــــــــــروبـا  55من المـا ة  2و 1لفقرلين و  ل يـو بيرو اعتمـا  التـدابير المنصــــــــــــــول عليهـا في ا
من المرســـــوم الســـــامي  75من قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد؛ والما ة   508مياهدة  ات صـــــلة )الما ة  بوجو 
(. و  ليتبر ايمة الممتلاات المينية ســــــــببا وجيها لرفض الطلر. وفي الممارســــــــة اليملية،  JUS-2019-007 رقم

ــرورية قبو رفض الطلر. و  يوجد لدد البلد  لطلر بيرو، عند  ــافية ضـــ ــاعدة، أ  ميلومات إضـــ للقي بلر المســـ
من ا لفااية، إلاحة فرصـــــــة للدولة الطر   55أح ام محد ة لشـــــــترط، قبو وقف لدبير مؤقت الاذ عمال ةالما ة 
 الطالبة ليرو ما لديها من أسباب لستدعي مواصلة  ل  التدبير.

  318من القانوا ال نااي؛ والما لاا   102األبرا  اليالية الحســــــــــــنة النية )الما ة  ووضــــــــــــيت أح ام لحماية حقوق 
  66؛ والما ة 1.373من المرســـــــوم التشـــــــرييي رقم   33و   31من قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد؛ والما لاا   319و 

 (.  JUS-2019-007من المرسوم السامي رقم  

  
 (57 )الما ةإرجا  الموجو ات والتصر  فيها   

 

ــيق م  وزارة الاارجية، أا لتفق م  الدولة الطالبة عل  أن  في حال فرضـــــــــت  ــلطة المركمية، ةالتنســـــــ ي وز للســـــــ
الســـلطة األجنبية غرامة أو أصـــدرت أمرا ةالمصـــا رة، كنتي ة ثانوية لد انة، ي و جمء من األموال أو الممتلاات  

 53ن ـقانوا اإلجراءات ال ـنااـية ال ـدـيد(. ولنص المـا ة م 2-547التي يتحصــــــــــــــو عليهـا في حوزة بيرو )المـا ة 
ــرييي رقم  ــوم التشـ ــو  ح م  1373من المرسـ ــم بيرو الممتلاات التي هي موضـ ــزا إنهاء الملاية عل  أا لتقاسـ ةشـ

نهااي لصــدره ســلطة وبنية عندما لاوا لل  الممتلاات قد اســتر ت نتي ة للتياوا القضــااي. ولنص المياهدات 
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عل  أا لتقـاســــــــــــــم الـدول المتلقـية وكولومبـيا  لـة بوليةـيا المتيـد ة القومـيات والســــــــــــــلفـا ور وغواليمـا اليـنااـية م   و 
من   6للطلـبات واـلدول الطـالـبة الممتلاـات الاـاضــــــــــــــيـة للمصــــــــــــــا رة أو عـاـادات بييهـا ـةالتســــــــــــــاو . ولنص الفقرة 

 التااليف.  من قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد عل  أا لتحمو الدولة الطالبة 547 الما ة

 وأبرمت بيرو الفاقات محد ة ةشزا التصر  النهااي في الممتلاات المصا رة. 

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -3-2 

ي وز لوحدة ا ســــــــــتابارات المالية، بناء عل  بلر الناار اليام، إعدا  لقرير، ةاســــــــــتادام الميلومات  • 
لقارير ا سـتابارات المالية، لتقديم  كدليو في اإلجراءات القضـااية التي يم ن التحقق منها الوار ة في  

(. وي وز  عوة وحدة ا ســــــتابارات JUS-2017-020( من المرســــــوم الســــــامي رقم c) 1-2-5)الما ة 
 (. 58المالية إل  المشاركة في اإلجراءات الشفوية كشاهد خبير )الما ة 

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ -3-3 

 لوص  بيرو ةما يلي)

ضــماا عدم الســمال ةإنشــاء مصــار  في بيرو ليس لها حضــور ما   و  لنتســر إل  م موعة مالية  • 
ر اإلبار التشـــــــــرييي عل  هذا النحو في المســـــــــتقبو، يوصـــــــــ  بتقديم                                                                                        خاضـــــــــية للرقاةة. و  ا لم ي فســـــــــ 

ما   و  لنتســــر   التوضــــيحات الالزمة فيما يتيلق ةح ر إنشــــاء مصــــار  في بيرو ليس لها حضــــور
 (. 52من الما ة  4إل  م موعة مالية خاضية للرقاةة )الفقرة 

ــاري فيالن ر في الاا  ما قد يلمم من لدابير لتم ينها من  •  جمي  الميلومات الوار ة في إقرارات  التشـــــــــ
د ت واإليرا ات المقدمة لحت القسـم م  السـلطات الماتصـة في الدول األبرا  األخر االدخو والموجو 

 (.52من الما ة  5 )الفقرة

الن ر في إ راج التمام ةــزا ييلن المو فوا اليموميوا والمســــــــــــــؤولوا الح وميوا في إقرارات الــدخــو  • 
ت واإليرا ات المقدمة لحت القســـــم عن أ  مصـــــلحة لهم في حســـــاب مالي في بلد أجنبي أو اوالموجو 

 (.52من الما ة  6سلطة للتواي  علي  )الفقرة 

ات للســــمال لدولة أخرد برف   عود مدنية أمام محاامها لتيبيت حق في ممتلاات ااتســــبت وضــــ  آلي  • 
 (.53ةارلااب فيو م رم وفقا لهذه ا لفااية أو لتيبيت ملاية لل  الممتلاات )الفقرة )أ( من الما ة 

ضــــــماا أا ي وا للمحاام، في الممارســــــة اليملية) )أ( أا لزمر من ارلار أفيا  م رمة وفقا لهذه ا لفااية   • 
ـبدف  ليويض ـلدوـلة بر  أخرد لضـــــــــــــررت من لـل  ال راام؛ و)ب( أا ليتر ، عـندـما يتيين عليـها الاـا  

م وفقا لهذه ا لفااية،  قرار ةشـــزا المصـــا رة، ةمطالبة  ولة بر  أخرد ةممتلاات ااتســـر ةارلااب فيو م ر 
(. وفي حال لم لفســـــر المحاام القانوا عل   53ةاعتبارها مالاة شـــــرتية لها )الفقرلاا )ب( و)ج( من الما ة 

 هذا النحو مستقبال، فقد لقتضي الضرورة لوضي  القانوا من خالل إصالل لشرييي. 

الطالبة، حييما أم ن  ل ، ليرو ما لديها من قبو وقف أ  لدبير مؤقت، ضماا إلاحة فرصة للدولة   • 
 (.55من الما ة  8أسباب لستدعي مواصلة  ل  التدبير )الفقرة 

ــا  57وضــــ  التدابير الالزمة التي لشــــترط إعا ة عاادات جمي  ال راام وفقا ل مي  أح ام الما ة  •  ، وخصــــوصــ
ــو األموال ال  ــة )الفقرة في حا ت اختال  األموال اليمومية أو لبديدها أو غسـ ــماا 3يمومية الماتلسـ (، وضـ

(؛  57لنفيذ المياهدات  ات الـصلة في هذا الـصد  في الممارـسة اليملية، واـستيراو لل  المياهدات )الما ة 
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ــياق لطبيق الفقرة  ــماا أن  في ســـــــــ من قانوا اإلجراءات ال نااية ال ديد،   لقتط    547من الما ة   6وضـــــــــ
مليات التحقيق أو اإلجراءات القضــااية المفضــية إل  إرجا  الممتلاات  النفقات الميقولة المتابدة في ع   ســود 

 . 57من الما ة   4المصا رة أو التصر  فيها، وفقا للفقرة  

لقييم ما إ ا كاا من المم ن لوســــــــي  نطاق ســــــــلطة وحدة ا ســــــــتابارات المالية ةشــــــــزا ل ميد األموال  • 
 (.58 لتشمو جمي  األفيال الم رمة وفقا لاللفااية )الما ة

  
                                                                        االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ح د  دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -3-4 

 أشارت بيرو إل  ا حتياجات التالية من المساعدة التقنية)

 (. 54)ج( من الما ة   1لدرير في م ال إنهاء الملاية و عدا  ولطوير برولوكو ت إلنهاء الملاية )الفقرة  • 

 


