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 خالصة وافية  - ثانيا  
 

 المتعددة القومياتدولة بوليفيا   

 

مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في سياق تنفيذ اتفاقية  - 1 
 األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

من جولة   ال ة                                                                                            اســــــت عرذ دنفي  دولة بوليفيا المتعددة القوميات ل فصــــــ ين ال ال  والراية من الدفا ية ف  ال ــــــنة ال
 2014كانون األول/دي ــــــــــــمبر  8                                                       الســــــــــــتعراذ األولخ، ون لــــــــــــرت الاالصــــــــــــة الوافية ل ل  الســــــــــــتعراذ ف  

(CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.16 ودقرير الســــــــــــتعراذ الىامل متا  ع خ الموقة اللــــــــــــ    لم ت  األمم .)
 ( 1) معن  يالمادرات والجريمة )الم ت (.المتحدة ال

من الدســـــــــتور، دلـــــــــ ل المعا دات  257وي ـــــــــتند النواي القانون  ل  ا الب د ولخ القانون المدن . واموج  المادة 
                                                                                                           الدولية المصــــدي ع ي ا جزما  من النواي القانون  المح   ول ا م انة القانون. واالتال ، فالدفا ية جزم من النواي 

 بوليف .القانون  ال

 004رقم  ودلــــــــمل التلــــــــريعات المتع قة بتنفي  الفصــــــــ ين ال ان  والااما من الدفا ية القوانين والتدابير ا دارية
، والقـانون الجـنا، ، وقـانون ا جرامات الجـنا،ـية، والقرارات ا دارـية لوحـدة 2027و 1178و 974و 393و 341و

 التحقيقات المالية.

وزارة العدل واللـفافية المؤسـ ـية، ووحدة التحقيقات   : دلـار  ف  منة الف ـاد وم افحته   والمؤسـ ـات الر،ي ـية الت  
المالية، وم ت  المراق  المال  العاي، وم ت  المدع  العاي، وم ت  الم ـــــــتلـــــــار العاي، والمج ا الو ن  لم افحة  

 الف اد وا ثرام غير الملروع وغ ل األموال. 

 
 

 التدابير الوقائية الفصل الثاني:  - 2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض - 2-1 

 (6و 5سياسات وممارسات م افحة الف اد الوقا،ية؛  يئة أو  يئات م افحة الف اد الوقا،ية )الماددان   
 

ــاد، دمت الموافقة ع ي ا يموج    ــفافية وم افحة الف ـــ ــان اللـــ ــياســـــة و نية يلـــ لدى دولة بوليفيا المتعددة القوميات ســـ
ــام  رقم  ــوي ال ـ ــة ع خ أراعة مجالت عمل   : )المادة 0214المرسـ ــياسـ ــاركة   (: 4. ودنص   ه ال ـ )أ( دعزيز ملـ

)ج( ددابير القضــــام  و   الحصــــول ع خ المع ومات؛ )ب( دعزيز اللــــفافية ف  ا دارة العمومية والح  ف و الموا نين؛ 
                                                             والتن ــــي  فيما بين ا. ودنف   مجالت العمل   ه من خالل جم ة أمور المؤســــ ــــات   )د( آليات دعزيز و ع خ الف ــــاد؛ 

الصــــادر   2017/ 002                                 ، الت  اعت مدت يموج  القرار رقم  2022- 2017من ا الاطة الو نية لم افحة الف ــــاد ل فترة 
   من القانون   7من المادة   2 ن  لم افحة الف ـــــــــاد وا ثرام غير الملـــــــــروع وغ ـــــــــل األموال )الفقرة عن المج ا الو 

 (. 004من القانون رقم   8                                                                    (. ويجري المج ا دقييما  سنويا  ل اطة الو نية لم افحة الف اد )المادة 004رقم 

                                                                                       أنلـــــج المج ا الو ن  لم افحة الف ـــــاد وا ثرام غير الملـــــروع وغ ـــــل األموال، و و أع خ ســـــ طة د عنخ قد و 
، يصـــــــــيلته المعدلة يموج  الفقرة األولخ من المادة 004من القانون رقم  6يم افحة الف ـــــــــاد، يموج  المادة  

 )ب( وزارة اـلداخ ـية؛  و ؛ )أ( وزارة العـدل واللـــــــــــــفـافـية المؤســـــــــــــ ــــــــــــــية ، و و يتـال  من: 915من القـانون رقم  12
)و( م تـــ  و )ه( وحـــدة التحقيقـــات المـــاليـــة؛ و )د( م تـــ  المراقـــ  المـــال  العـــاي؛ و )ج( ج ـــاز النيـــايـــة العـــامـــة؛ و 

مم    منومات المجتمة المدن . ودلـمل م اي المج ا اقترا  ال ـياسـات العامة الرامية  )ز( و الم ـتلـار العاي؛  
__________ 

 (1) http://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=BOL. 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.16
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=BOL
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ا وا شـرا  ع خ   ه ال ـياسـات ورصـد ا، ودقييم دنفي  الاطة الو نية ولخ منة أعمال الف ـاد ومعا  ة مردىبي 
(. وقد أنلـئت وزارة العدل واللـفافية المؤسـ ـية من خالل دم  004من القانون رقم  7لم افحة الف ـاد )المادة  

العدل (. ودتولخ وزارة  3058وزارة اللــفافية المؤســ ــية وم افحة الف ــاد مة وزارة العدل )المرســوي ال ــام  رقم 
واللـــفافية المؤســـ ـــية، ف  جم ة أمور، م ـــؤولية وســـة ودنفي  ال ـــياســـات المتع قة ياللـــفافية وم افحة الف ـــاد 

ــام  84)المادة   ــوي ال ــــــ ــام  رقم 29894 رقم                         م ررا  من المرســــــ ــوي ال ــــــ ــيلته المعدلة يالمرســــــ ( 3058، يصــــــ
من    80)المادة  كيز ع خ التع يم وم ـؤولية وسـة سـياسـات لمنة الف ـاد وم افحته ع خ المدى الطويل، مة التر 

 (. 3058(، يصيلته المعدلة يالمرسوي ال ام  رقم 29894المرسوي ال ام  رقم 

ــية،  ــ ـــ ــفافية المؤســـ ــاد وا ثرام غير الملـــــروع وغ ـــــل األموال، ووزارة العدل واللـــ والمج ا الو ن  لم افحة الف ـــ
ــية الم ــــــــــؤولة عن  ــفافية    ال يئات الر،ي ــــــــ ــاد وم افحته. ود قدي وزارة العدل والوحدات المعنية ياللــــــــ                                         منة الف ــــــــ

واللـــــــــفافية المؤســـــــــ ـــــــــية دقارير ا ولخ الر،يا. والمج ا، ال ي يتال  من وزارة الداخ ية ووزارة العدل واللـــــــــفافية 
ــتق ة. ويتعين أن دىون لدى الىيانات التايعة  ــية، ليا  يئة م ـ ــ ـ ــفافية المؤسـ ــه وزير العدل واللـ ــية ويرأسـ ــ ـ المؤسـ

ات الم ــــــتق ة التايعة ل مقا عات واألقاليم والب ديات، والىيانات الالمركزية، والمؤســــــ ــــــات العمومية ل دولة، والىيان 
ــاد )المادة  ــفافية وم افحة الف ــ (. 974من القانون رقم  7التايعة ل مقا عات واألقاليم والب ديات وحدات دعنخ ياللــ

و  ه الوحدات م ـــــؤولة عن معالجة التقارير المتع قة يافعال الف ـــــاد ودنفي  ســـــياســـــات اللـــــفافية وم افحة الف ـــــاد 
وحــدة  400(، من بين م ــاي أخرى. وف  وقــت وجرام الزيــارة القطريــة، كــانــت 974من القــانون رقم  10)المــادة 

ية ياللــفافية أن دن ــ  مة ال ــ طة الم ــؤولة دعنخ ياللــفافية قد أنلــئت. ويج  ع خ كل وحدة من الوحدات المعن 
( ف  974من القانون رقم  5من المادة  3عن ودارة و/أو د ــــــيير الىيان العموم  المعن  )سأع خ ســــــ طةس، الفقرة  

(. ويتولخ أمر دعيين  974من القـانون رقم  10أدام الم ـاي المتع قـة يـاللــــــــــــــفـافيـة والمنة )الفقرة ال ـال ـة من المـادة 
وإقالته أع خ ســ طة ف  كل كيان أو مؤســ ــة عمومية أو الوزير ال ي يلــر  ع ي ا أو أع خ ســ طة   ر،يا الوحدة

 (. 974من القانون رقم  11داخل ال يئة التنفي ية ل ىيان الم تقل )المادة 

والنزا ة وأب لت دولة بوليفيا المتعددة القوميات األمين العاي لألمم المتحدة يان الم ت  الر،اســ  المعن  ياللــفافية  
 ( 2) الف اد.ف  القطاع العموم  يم نه أن ي اعد الدول األ را  األخرى ع خ وسة ودنفي  ددابير محددة لمنة 

  
القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة     

 ( 11و   8و   7)المواد  
 

( والقواعد األســاســية لنواي ودارة 2027  رقم القانون المتع   يالنواي األســاســ  ل مو فين العموميين )القانون ينص 
                                           ، ع خ أن المو فين الدا،مين يج  أن ي و  فوا 26115                                                  شــؤون المو فين، ال ي أ قر يموج  المرســوي ال ــام  رقم 

ــاد الجدارة )المادة   18اعد(. ويم ن أن دتم عم ية التو يف )المادة من القو  18من القانون والمادة   24ع خ أســـ
ــية  ــمل عم ية اختيار دناف ــــ ــيحات، و و ما يلــــ ــرة أو دعوة عامة لتقديم الترشــــ من القواعد( عن  ري  دعوة م اشــــ

من القواعـــد، ع خ التوال ، در يـــة المو فين  32و 31و 30و 29)ب( من القواعـــد(. ودنوم المواد  56)المـــادة 
 دنقي  م ودقاعد م. ولم دحدد المناص  الت  دعتبر عرسة يصفة خاصة ل ف اد. العموميين ودناوا م و 

من  234ودلــمل شــروا أدام الو ا،  العمومية سعدي مواج ة د مة جنا،ية أو ودانة جنا،ية قاب ة لذنفااس )المادة 
منتا  )المادة  الدســتور(. وقد حددت دولة بوليفيا المتعددة القوميات أســ اب عدي األ  ية للــلل منصــ  عموم 

 من الدستور(. 238

__________ 

 من الدفا ية سو  دتلير. 6من المادة  3عق  الزيارة القطرية، أشارت ال  طات البوليفية ولخ أن ال  طة المعينة عمال يالفقرة  (2) 
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ــة الب د جدول ل مرد ات )الفقرة ال ال ة من المادة  ــؤون المو فين(  13ووســــ ــية لنواي ودارة شــــ ــاســــ من القواعد األســــ
 ( خاصا يالمو فين العموميين.  2027وارنامجا ددريبيا )الجزم ال ال ، الفصل الراية من القانون رقم 

من القانون   69                                                            لرأسـمال الاا،، ر نا  ب ع  القيود، وا عانات العمومية )المادة                             ودمو ل األحزاب ال ـياسـية من ا
مجموعة من القيود المفروســــة ع خ التمويل، يما ف  ال    1096من القانون رقم  71(. ودورد المادة 1096رقم 

الطبيعيين أو  منة األحزاب ال ـياسـية من قبول التبرعات من الىيانات أو المؤسـ ـات العمومية أو من األشـاا،
العت اريين ال ين يم ىون مؤســــــ ــــــات ل قمار أو دبرعات مج ولة المصــــــدر أو دبرعات غير ملــــــروعة المنلــــــا.  

من القانون   71ودنطب    ه القيود أيضــا ع خ الترشــيحات ل مناصــ  العمومية المنتا ة )الفقرة ال ال ة من المادة 
م اشــــــرة دقدي خالل الحمالت النتاابية لتم ين األحزاب  (. ويتال  التمويل العموم  من وعانات غير1096رقم 

من القانون رقم  73من القياي يحمالت وعالنية ف  وســا،ا ا عالي المطبوعة وغير ا من وســا،ا ا عالي )المادة 
من  82(. ويتولخ الم ت  النتااب  المتعدد القوميات م ــؤولية ا شــرا  ع خ األحزاب ال ــياســية )المادة 1096

(. ويج  ع خ األحزاب ال ــياســية أن دقدي دقارير عن ح ــاياد ا ولخ أعضــا، ا مرة واحدة ع خ 1096نون رقم القا
ــنة )المادة  ــئت وحدة 018من القانون رقم  85(. واموج  المادة 1096من القانون رقم  88األقل ف  ال ـــــ ، أنلـــــ

 رصد موجودات األحزاب ال ياسية.الرصد التقن  ياعت ار ا جزما من المح مة النتاابية الع يا يلرذ 

ويج  ع خ جمية المو فين العموميين أن يقدموا وقرارات يالممت ىات والدخل دحت الق ــــــــم عند دول  مناصــــــــب م  
(. ودحور 2027من القانون رقم  53من الدســـتور والمادة  235من المادة  3وعند ملادرد ا وأثنام دولي ا )الفقرة 

قبول المو فين العموميين ألي  ـدـية أو عرذ من نوع آخر. ودحـدد المـادـدان  2027من القـانون رقم  14المـادة 
من القانون أنلـــــــــطة معينة دتعارذ مة ممارســـــــــة الو يفة العمومية، غير أن المو فين غير مطالبين   11و 10

ــارية خارج نطاي و يفت م يعد دول   ــالغ المحتمل أو يا بال  عن عمل أو ملـــــــ ــارب المصـــــــ يا عالن عن دضـــــــ
من  130ب م. وااســت نام المو فين العموميين الرفيع  الم ــتوى ال ين ل ياضــة دعيين م ألي قيود )المادة مناصــ 

(، لم دضــــة دولة بوليفيا المتعددة القوميات أي قواعد عامة دحور ع خ المو فين 29894المرســــوي ال ــــام  رقم 
لاا، عندما دتصــــل   ه األنلــــطة أو العموميين ال ــــايقين مزاولة أنلــــطة م نية أو دول  مناصــــ  ف  القطاع ا

 الو ا،  م اشرة يم ام م ال ايقة.

 (. 2027من القــانون رقم  13ويجــ  ع خ جمية الىيــانــات العموميــة اعتمــاد مــدونــات لقواعــد ال ــــــــــــــ و  )المــادة 
 فين                                                              كـياـنا  من الىـياـنات العمومـية ـقد اعتمـد  ـ ه المـدوـنات. وجمية المو  96وف  وـقت وجرام الزـيارة القطرـية، كـان 

 من قانون ا جرامات الجنا،ية(. 286العموميين م زمون يا بال  عن أفعال الف اد )المادة 

منه(. وينتا  قضــــــاة المح مة الع يا، والمح مة   178و 12وينص الدســــــتور ع خ اســــــتقالل القضــــــام )الماددان 
 188و 182قتراع العاي )المواد الزراعية والبيئية، ومج ا القضــــــــام، والمح مة الدســــــــتورية المتعددة القوميات يال

ــ قا  198و  194و من الدســـــتور( من ســـــمن قا،مة مرشـــــحين داتار م الجملية التلـــــريلية المتعددة القوميات م ـــ
يصــــــــــيلته المعدلة يموج  القانون   027من القانون رقم  19والمادة  025من القانون رقم  169و 20الماددان )

ــا،يين 929رقم  (. وينطب  نوـاي الحور والتضــــــــــــــارب المطب  ع خ المو فين العموميين ع خ المو فين القضــــــــــــ
ــايعة من المادة  ــا  )الفقرة ال ــ ؛ والفقرة ال انية من المادة 188؛ والفقرة ال انية من المادة 182                                               الم كورين أعاله أيضــ

 من الدستور(. 201؛ والمادة 194

ــام )الدفا ية رقم وال وا،غ ال  025وينوم القانون رقم   ــام والتر ية ف   2018/ 053متع قة يم نة القضـ ( مزاولة م نة القضـ
(. ويحدد الفصــــــــل الراية من ال اب األول من   ا القانون شــــــــروا الترشــــــــغ  025من القانون رقم  215و ار ا )المادة 

من القانون رقم   19و  18ماددان للـــــلل أي و يفة ف  المحاعم العادية والزراعية والبيئية وأســـــ اب عدي األ  ية ل ل  )ال 
ع خ العقواات الت  دفرذ ع خ الماالفات التاديبية. واعتمدت المح مة الع يا المدوـنة   208(، بينما دنص المادة 025

الدا،رة العامة  األمري ية النمواجية ألخال يات القـضام، الت  دنطب  ع خ جمية أعـضام ال يئة القـضا،ية )ادفاي  األيبيرية 
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ــاة  2018/ 36رقم   ــا،ية والقضـ ــام ال ـــ طة القضـ ــام م ـــؤولية ممارســـة الرقاية التاديبية ع خ أعضـ (. ويتولخ مج ا القضـ
 من الدستور(.   195من المادة   2والمو فين ا داريين ومو ف  الدعم )الفقرة 

ــام الجم ــرين من أعضــــــ ــام الحاســــــ ــوات األعضــــــ ــريلية المتعددة                                                                      ويعي ن المدع  العاي ياغ بية ث    أصــــــ لية التلــــــ
من الدســتور(.   227القوميات، وي زي م ــ قا دوجيه دعوة عامة لتقديم الترشــيحات، وإجرام مناف ــة مفتوحة )المادة 

اللروا العامة والموانة وأوجه التضارب والمحوورات المتع قة يمنص    260ويحدد ال اب ال ان  من القانون رقم  
                                                                       ال ان  من ال اب ال ــادد النواي التاديب . وي اتار المدعون العامون من خالل المدع  العاي، فيما يحدد الفصــل  

(. و نا  مدونة لقواعد ال ــــــ و  خاصــــــة يج از النياية العامة. 260من القانون رقم  94مناف ــــــة مفتوحة )المادة 
 دعين العــامين  ودتولخ مــديريــة النوــاي التــاديب  الم ــــــــــــــؤوليــة عن النوــاي التــاديب  الــداخ   الــ ي ينطب  ع خ المــ 

 (.260من القانون رقم  130)المادة 

 
 

 (9الملتريات العمومية وإدارة األموال العمومية )المادة   
 

، ال ي يقر القواعد األسـاسـية لنواي ودارة ال ـ ة والادمات، يصـيلته المعدلة يالمرسـوي  0181يحدد المرسـوي ال ـام  رقم  
  2يصــيلت ا المعدلة يموج  المادة   13، الطرا،  المعتمدة فيما ياص الملــتريات العمومية )المادة 3548ال ــام  رقم  

بوليفيانو(،    50  000ولخ    1ة )من (. ودـلمل   ه الطرا،  المـلتريات المنافـضة التى ف 3548من المرـسوي الـ ام  رقم 
 بوليفيــانو(، والمنــاقصــــــــــــــات العموميــة )ابتــدام من   1 000 000ولخ  50 000ودعم ا نتــاج والعمــالــة الو نيين )من 

بوليفيانو( والملـــــــتريات الت  دتم ف   رو  اســـــــت نا،ية؛ وعم يات اللـــــــرام المتصـــــــ ة يالىوار  وحالت    1  000  000
ــتريات الم اشــــــر  ــ ة والادمات )دون قيود ف  الحالت المدرجة ف  المواد الطوارئ والملــــ (. ودتولخ  72و   67و   65ة ل  ــــ

من القواعد المتع قة يال ــــــ ة    32أع خ ســــــ طة داخل كل كيان عموم  الم ــــــؤولية عن جمية وجرامات اللــــــرام )المادة 
ــؤولة عن القياي ي جرام ال  ــترام والادمات الم كورة أعاله(. ول دوجد  يئة مركزية م ـــــــ ــده. ويجوز  شـــــــ العموم  أو رصـــــــ

                                                                                                          ل وحدات المعنية ياللــفافية أن دط   مع ومات عن وجرامات اللــرام وأن دط   من أع خ ال ــ طات أن دع   فورا  وجرام  
 (. 974من القانون رقم    26و   14اللرام و و قيد ا نجاز )الماددان 

ــ ة والادمات، ف  جم ة أمور، الطاية العمو  ــيات )المادة ودرســــــ  القواعد المتع قة يال ــــ (، 22م  لتقرير التقييم والتوصــــ
ــام العقود )المادة  (، 40(، والحور ال ي ياضـــة له الملـــاركون ف  وجرام ما )المادة 23والطرا،  العامة الختيار وإرسـ
 (. 44(، واألح اي المتع قة يمنة دضارب المصالغ )المادة 43وموانة الملاركة ف  وجرامات الشترام )المادة 

ــترام ولىترونية ــة اشــــ ــر مع ومات معي نة ع ي ا ف  حال وبراي  ولدى دولة بوليفيا المتعددة القوميات منصــــ                                           يج  نلــــ
ة من القواعد المتع قة يال ــ ة والادمات(. والملــارك  49بوليفيانو )المادة  20 000عقود اشــترام دزيد  يمت ا ع خ 

ــ ة ل جم ور )الفقردان ) ــترام العموم  مفتوحة ل جمية، ودتا  الوثا،  والمع ومات اات الصـــ ( من k( و)iف  الشـــ
 من القواعد المتع قة يال  ة والادمات(.  3المادة 

ج  ول يجوز دقديم الطعون ا دارية ول فيما يتع   ي جرامات المناقصـــــات العمومية والشـــــترام المتع قة بدعم ا نتا
بوليفيـانو. وف   ـ ه الحـالت، يجـ  ع خ مقـدي  200 000والعمـالـة الو نيين حي مـا كـاـنت  يمـة العقـد دزـيد ع خ 

من القواعد المتع قة يال ـــ ة   95و  90ف  الما،ة من ال ـــعر المرجع  )الماددان  1الطعن أن يوفر ســـمانا بن ـــ ة 
ا ســـ طة مركزية م ـــتق ة معنية يالســـتئنا . ودنور ف  الطعون ودفصـــل في ا ال ـــ طة الع يا                                                           والادمات(. ولم دنلـــ 

من القواعد المتع قة يال ـ ة والادمات(.  92شـريطة أل دىون د   ال ـ طة م ـؤولة عن وجرامات الشـترام )المادة 
 ول يم ن الطعن ف  قرارات ال  طة الع يا.

نية العامة الت  يقدم ا ولي ا الفرع والجملية التلــريلية المتعددة القوميات م ــؤولة عن الموافقة ع خ ملــروع الميزا
من الدســــتور(. ويتط   أي دعديل ل ميزانية الموافقة ع يه من خالل قانون   321التنفي ي )الفقرة ال ال ة من المادة 

ولخ  8أو مرســوي ســاي أو قرار وزاري ملــتر  صــادر عن وزاردين أو أع ر، د عا لنوع التعديل ونطاقه )المواد من 
 (. 3607من المرسوي ال ام  رقم  16
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ــ ة  2005آاار/مارد   4المؤرخ   222957وينلــــج القرار ال ــــام  رقم  ــية المتع قة بنواي المحاســ ــاســ القواعد األســ
ــ ة، وم ــــ  د   الوثا،   ــجيل كل معام ة مة الوثا،  الداعمة اات الصــ المتىامل. ودرســــ    ه القواعد ولزامية د ــ

 من القانون الجنا، (.  199و 198،  العمومية )الماددان (. ويجري دزوير الوثا18)المادة 

 
 

 (13و 10وبال  الناد؛ ملاركة المجتمة )الماددان   
 

(، وقانون ا جرامات 24، والمادة 21من المادة  6ياضـــــــة الحصـــــــول ع خ المع ومات ألح اي الدســـــــتور )الفقرة 
 أيار/ 17المؤرخ   28168لمرســـوي ال ـــام  رقم وا  2002ني ـــان/أبريل   23( المؤرخ 2341ا دارية )القانون رقم 

؛ ويلــ ل دعزيز الحصــول ع ي ا وحدى أولويات ال ــياســة الو نية المتع قة ياللــفافية وم افحة الف ــاد 2005مايو 
 (.2)مجال العمل رقم 

من المرســــوي ال ــــام   7وكمبدأ عاي، ل يجوز منة الحصــــول ع خ المع ومات ول ف   رو  اســــت نا،ية )المادة 
                                                                                    (. ويج  أن ي ون أي قيد أو اســــــــــــــت نام فيما يتع   يالمع ومات محددا  وأن ياضــــــــــــــة لح م قانون  28168رقم 

 من قانون ا جرامات ا دارية(.  18صريغ أو قرار صريغ من س طة ودارية )الفقرة ال انية من المادة 

لمع ومات ودصــــنيف المع ومات واأل ر الزمنية وجرامات الحصــــول ع خ ا  28168 رقموينوم المرســــوي ال ــــام  
ــ ة )المواد  (. ويج  ع خ كل كيان أن يتا  ددابير ودارية دتع   يالحصــــــــــول 19و 15و  11والطعون اات الصــــــــ

من المرســوي(. ويجوز دقديم الطعون ولخ ســ طة أع خ، أو ولخ أمين الموالم، أو من  20ع خ المع ومات )المادة 
 من المرسوي(. 19و 16اددان خالل وجرامات قضا،ية )الم

 د  يا ا جرامات ا دارية من خالل م ادرات م ل خطة الح ومة ا لىترونية.  الب دلجة ي و 

من المرســــــــــــوي الحد األدنخ من المع ومات الت  يج  ع خ كل كيان أن ينلــــــــــــر ا ع خ موقعه  10ودحدد المادة 
ددعم الوحدات المعنية ياللـفافية أع خ  و  ( 3) .رية عن ماا ر الف ـاداللـ   ؛ ول دتضـمن   ه المع ومات دقارير دو 

ــول ع خ المع ومات اات الطاية العموم  )الفقرة األولخ ) ــاملة العمومية ودىفل الحصــ ــ طة ف  عم ية الم ــ ( 5ســ
 (.974القانون رقم من  10( من المادة 6والفقرة )

 يئات م افحة الف ــــــــاد اات الصــــــــ ة من خالل ح قات عمل ودقدي دولة بوليفيا المتعددة القوميات مع ومات عن 
 دنوم ل توعية.

وقد نف  الب د عددا من الم ادرات لتي ـــــــــير الحصـــــــــول ع خ المع ومات، يما ف  ال  ونلـــــــــام منصـــــــــة ل حصـــــــــول ع خ 
، و   ع ارة عن أداة دعتمد ع خ دىنولوجيا المع ومات  Mi Plataformaالمع ومات اات الطاية العموم  دعر  ياسـم 

 ة الت  دنف  ا الىيانات والمؤس ات العمومية.  ودقوي يمركزة ونلر المع ومات المتع قة يالملارية اات األولوي 

، ع خ ح  المجتمة ف  الملـاركة وا شـرا ، مما يلـمل 2013شـ اا/فبراير   5، المؤرخ 341وينص القانون رقم 
الح  ف  الملـاركة ف  وسـة ال ـياسـات العامة وصـياغت ا ودطوير ا، والح  ف  رصـد ودقييم ودارة شـؤون الدولة 

 (.8)المادة 

 
 

 (12القطاع الاا، )المادة   
 

ــايات ع خ نحو   ( ع خ أنه يج  ع خ كل داجر أن 14379ينص القانون التجاري )المرســـــــوي يقانون  يحتفظ يالح ـــــ
ــ  الدفادر والوثا،  الداعمة ف  حالة جيدة )المادة  ــنوات )المادة 36مال،م وأن يم ـ (. 52( لمدة ل دقل عن خما سـ

__________ 

كانون األول/دي مبر،   7المؤرخ  156/2018أفادت ال  طات يان وزارة العدل واللفافية المؤس ية قد وافقت، من خالل القرار الوزاري   (3) 
 يلان محتوى دقييم ورصد المواقة الل  ية المؤس ية. ع خ دليل دقن 
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، و يـئة SEMP 370/2008                                                                            وـقد دمـت الموافـقة ع خ المـ ادئ المحـاســـــــــــــبـية المقبوـلة عمومـا  من خالل القرار ا داري 
ــبية )المادة ا شـــــــرا  ع خ األعمال التجارية   ( c)   6م ـــــــؤولة عن ا شـــــــرا  ع خ دطبي  المعايير المالية والمحاســـــ

                                                         من القانون الجنا، ، ي عتبر دزوير الوثا،  الااصة جريمة.    200(. واموج  المادة 685من القانون رقم 

ول دوجد م ادرات محددة لتعزيز التعاون بين أج زة ونفاا القانون وكيانات القطاع الاا، اات الص ة. ولم دضة 
 دولة بوليفيا المتعددة القوميات أي معايير دلجة القطاع الاا، ع خ اعتماد مدونات لقواعد ال  و .  

من الوعام الضـريب ، وا ل ينص القانون   شـاوى ر ووفقا ل  ـ طات الح ومية، ليا من المم ن خصـم النفقات الت  دم ل 
 ع خ م ل   ه ا م انية. غير أنه ل يوجد ح م محدد يمنة الاصومات الضريبية ف    ه الحالت.   843رقم  

 
 

 (14ددابير منة غ ل األموال )المادة   
 

((    ال يـئة الم ـــــــــــــؤوـلة عن نوـاي م ـافحـة غ ـــــــــــــل األموال ودموـيل  58وحـدة التحقيـقات المـالـية )انور أدـناه )المـادة 
ا ر اب، يالتلــاور مة وزارة اللــؤون القتصــادية والمالية العمومية وســ طات ا شــرا ، وعن دحديد الىيانات الااســعة 

من   18)ـقانون الاـدـمات المـالـية(؛ والمـادة  393من الـقانون رقم  495ل رـقاـية الت  يجـ  أن دمتـ ل ل ـ ه ال وا،غ )المـادة 
(. ودلـــمل الىيانات الااســـعة ل رقاية أي شـــاص  بيع  أو اعت اري يضـــط ة يانلـــطة 24771المرســـوي ال ـــام  رقم  

ألنلـطة دتصـل يما ي  : )أ( الوسـا ة المالية والادمات المالية الم ـاعدة، أو )ب( الوسـا ة ف  سـوي األوراي المالية وا 
من المرســوي ال ــام     23و   3المتصــ ة بت   ال ــوي؛ شــركات التامين؛ الوســطام؛ وأعوان التامين الم ــاعدين )الماددان 

( من دليل وجرامات التلــــليل المتع قة يالىلــــ  عن غ ــــل األموال ودمويل ا ر اب و/أو ttt)   3(؛ المادة 24771رقم  
د ن   قا،م ع خ ودارة الماا ر )يلار وليه فيما ي   يل ارة سالدليلس(، ال ي الجرا،م األص ية ومنع ا ورصد ا، ع خ أسا 

الصــــــادر عن وحدة التحقيقات المالية. وف  وقت وجرام الزيارة القطرية،   2013/ 001                               أ قر من خالل القرار ا داري رقم  
 لم ي ن المحامون والمحاسبون يعتبرون كيانات خاسعة ل رقاية. 

ـــعة ل رـقاـية أن دقوي يجمـ ة أمور من ـ ويتعين ع خ الىـياـنات ا  ــتفـيدون  ا: لاـاســـــــــــ )أ( معرـفة عمال،ـ ا، يـما ف  اـل  الم ـــــــــــ
)ب( التح   ياليقوة  و الماليون، ودطبي  وجرامات العناية الواج ة ل  ا اللرذ )الفصـــالن ال ال  والااما من الدليل(؛ 

   (؛ الفصــــــــل الراية من الدليل(؛ 24771من المرســــــــوي ال ــــــــام  رقم    27اللــــــــديدة فيما يتع   ب ع  العم يات )المادة 
 من الدليل(؛    38(؛ المادة 24771من المرســــــــــوي ال ــــــــــام  رقم    30)ج( ا بال  عن المعامالت الملــــــــــبو ة )المادة و 
ــنوا   10)د( الحتفاظ، لفترة ل دقل عن و  ت، ي ـــجالت دتضـــمن الوثا،  المتع قة يعمال، ا والعم يات الت  يقومون ب ا سـ

من الدليل(. ودلــــترا دولة بوليفيا المتعددة القوميات ع خ الىيانات الااســــعة ل رقاية دطبي  ن   قا،م ع خ   22)المادة 
 الماا ر ف  م افحة غ ل األموال )الفصالن ال ادد وال اية من الدليل(.  

ــرا  ع خ الىيانات   495ال ال ة من المادة  ووفقا ل فقرة  ــؤولة عن ا شـــ من قانون الادمات المالية، ف ن ال يئات الم ـــ
من قانون الادمات المالية(، و يئة دنويم   8الااســـــــــعة ل رقاية دلـــــــــمل  يئة ا شـــــــــرا  ع خ النواي المال  )المادة 

  26، و يئة دنويم ورصـــد األلعاب )المادة ( 065من القانون رقم    168و  167ورصـــد المعاشـــات والتامين )الماددان 
(، ووحدة التحقيقات المالية الت  ل دوجد في ا  يئة 2010دلــــــــــــرين ال ان /نوفمبر   25المؤرخ   060من القانون رقم 

 ن الااسة ل رقاية. يالىيا ةصخامعينة  وشرا  

وقد اعتمدت دولة بوليفيا المتعددة القوميات ددابير لىلــ  ورصــد حركة النقد عبر الحدود. وفيما يتع   يالتحويل 
من خالل اســـــتمارة يصـــــدر ا         د ـــــجيال  دولر  50  000المادي ل عمالت، )أ( دتط   الم الغ الت  دقل  يمت ا عن 

دولر وانا م  قا من   500 000و  50 000بين  ما المصر  المركزي؛ و)ب( دتط   الم الغ الت  دتراو   يمت ا
دولر الحصـــــول ع خ وان م ـــــب  من   500 000المصـــــر  المركزي؛ و)ج( دتط   الم الغ الت  دتجاوز  يمت ا 

ــام  رقم  3وزارة المالية )المادة  ــوي ال ــ ــطا   20المؤرخ   29681من المرســ ــمل ال وا،غ  2008آب/أغ ــ (. ول دلــ
  ة ل تداول عبر الحدود. الملار ولي ا نقل الص و  القاب 
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 ولم يضة الب د أح اما محددة دنوم التحويل ا لىترون  لألموال.  

 
 

                                    التجارب الناجحة والممارسات الجي  دة  - 2-2 

شــاب يعم ون  2  600شــ  ة ع خ الصــعيد الو ن  وأع ر من  74دضــم شــ  ة اللــ اب من أجل اللــفافية   • 
ع خ دعزيز ثقافة اللــفافية والنزا ة والتروي  ل ا ويلــاركون ف  صــياغة ال ــياســات العمومية المتع قة يمنة  

 (.13الف اد )المادة 

 
 

                              التحد  يات التي تواجه التنفيذ  - 2-3 

  :يوصخ يان دقوي دولة بوليفيا المتعددة القوميات يما ي 

 (. 6من المادة  2منغ ال يئات الم ؤولة عن منة الف اد ما ي زي من الستقاللية )الفقرة  • 

ســمان أن ي ون دعيين جمية المو فين العموميين، يما ف  ال  ال ين يعينون بدعوة م اشــرة، م ــتندا ولخ  • 
 (. 7)أ( من المادة  1معايير موسوعية )الفقرة 

( 7من المادة   4ن حالت دضـــــــــارب المصـــــــــالغ المحتم ة وإدارد ا )الفقرة ال ـــــــــع  ولخ اعتماد نوم لذعالن ع  • 
ودحديد المناصــــ  العمومية الت  دعتبر عرســــة ل ف ــــاد بوجه خا،، واعتماد وجرامات مال،مة لنتقام وددري   

 (. 7)ب( من المادة   1األفراد من أجل شلل   ه المناص ، ودناوب  ؤلم األشاا،، عند القتضام )الفقرة 

النور ف  دوســـية نطاي حور التعيين غير المقيد ل مو فين العموميين الرفيع  الم ـــتوى للـــلل مناصـــ   • 
 ع يا ف  شـــــركات خاصـــــة دتع   أنلـــــطت ا يالو ا،  ال ـــــايقة ل ؤلم المو فين يحي  يلـــــمل   ا الحور 

)ب( أي نلـــــاا م ن  أو منصـــــ  ف  القطاع الاا، يتصـــــل م اشـــــرة و)أ( أي مو   عموم  ســـــاب ؛ 
من المادة  4لم اي الت  يتول ا  ؤلم المو فون العموميون خالل فترة وليت م أو يلـــــــرفون ع ي ا )الفقرة يا
 (.12( من المادة )ه 2؛ والفقرة 7

مواص ة ج ود ا الرامية ولخ اعتماد جمية الىيانات العمومية مدونات أخال يات أو مدونات لقواعد ال  و   • 
 (.8من المادة  2)الفقرة 

ــية نطاي آلية  •  ــترام العموم ؛ دوســ ــ قا لدااا القرارات المتع قة يالشــ ــوعية ومقررة م ــ ــة معايير موســ وســ
الشــترام العموم  وإعادة دقييم اللــرا ال ي يقضــ  يان  الطعن ف  عم يات الشــترام لتلــمل جمية  را، 

                                                                                            يقدي األشـاا، الراغبون ف  دقديم  عن وداري سـمانا  من أجل القياي ب ل ، ألن   ا اللـرا قد ي  ا   ه 
 الطعون أو يق ل من ا يلـــــ ل كبير؛ النور ف  ونلـــــام آلية يم ن يموجب ا دقديم الطعون ولخ كيان م ـــــتقل 

ــار  ف  القرار ــا،ل المتع قة بنزا ة المو فين   لم يلـــــــــــ المطعون فيه؛ النور ف  ادااا ددابير لتنويم الم ـــــــــــ
 (.9من المادة  1الم ؤولين عن الشترام )الفقرة 

المتعددة القوميات أن دضــــيف ولخ الحد األدنخ من المع ومات الت  يج  ع خ كل كيان أن  بوليفياويم ن لدولة 
 )ج((. 10ة عن ماا ر الف اد )المادة ينلر ا ع خ موقعه الل    دقارير دوري 

 ويوصخ أيضا يان دقوي دولة بوليفيا المتعددة القوميات يما ي  :

دعزيز منة الف ــــاد ف  القطاع الاا،، ول ســــيما من خالل دعزيز التعاون بين أج زة ونفاا القانون والىيانات   • 
 (. 12من المادة  1الاا، )الفقرة  الااصة، ودلجية صياغة معايير األخال يات أو النزا ة ف  القطاع 

 (.12من المادة  4ل نفقات الت  دل ل رشاوى )الفقرة                                   عدي ال ما  صراحة  يالاصم الضريب  • 
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دوسـية قا،مة الىيانات الااسـعة ل رقاية لتلـمل القطاعات األخرى المعرسـة يلـ ل خا، لل ـل األموال،  • 
 (.14من المادة  1يما ف  ال  المحامون والمحاسبون )الفقرة 

  2عبر الحدود )الفقرة اات الصــ ة  النور ف  وســة شــرا ا بال  عن عم يات نقل الصــ و  القاب ة ل تداول  • 
 (. 14من المادة 

النور ف  اشــــــــتراا أن دتضــــــــمن اســــــــتمارات التحويل ا لىترون  لألموال والرســــــــا،ل اات الصــــــــ ة مع ومات  • 
                                                                                  عن الم صدر، وأن يحتفظ ب  ه المع ومات  وال س   ة عم يات الدفة، وأن ي طب  فحص دقي    ومفيدة  د يقة 

 ( 4) (. 14من المادة   3لفقرة               عن الم صدر )ا الت  ل دحتوي ع خ مع ومات كام ة  ع خ عم يات دحويل األموال 
 
 

                                                                        االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ح د  دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية  - 2-4 

ــاعدة دقنية فيما يتع   بت ادل الابرات والتدري    ــارت دولة بوليفيا المتعددة القوميات ولخ أن ا دحتاج ولخ م ــــــ أشــــــ
(، والح ومة ا لىترونية وســــــــــــياســــــــــــة البيانات 9(، وإدارة الماا ر والشــــــــــــترام العموم  )المادة 7و 6)الماددان 

 (. 12(، ومنة الف اد ف  القطاع الاا، )المادة 10المفتوحة )المادة 

 
 

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات - 3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  - 3-1 

 (59و 56و 51والمتعددة األ را  )المواد ح م عاي؛ التعاون الاا،؛ الدفاقات والتردي ات ال نا،ية   
 

وما ي ي ا من قانون ا جرامات الجنا،ية، و   دنوم الم ـــــاعدة القانونية المت ادلة  138ي ـــــتند التعاون ولخ المادة 
عموما، ودنص ع خ دقديم أعبر قدر مم ن من الم ــاعدة اســتجاية لط  ات مقدمة من ال ــ طات األجنبية. وليا 

 المتعددة القوميات قانون محدد يلان استرداد الموجودات. لدى دولة بوليفيا

وادعم من م ادرة استرداد الموجودات الم روقة، أنلا الب د فريقا عامال ملتركا بين الوكالت معنيا ياسترداد الموجودات 
(StAR GIRA)   يضــــــــم ال ــــــــ طات الو نية، ف  و ار ال وا،غ الااصــــــــة ي ل من ا، ألغراذ دعزيز ودن ــــــــي  ودنفي ،

 ا جرامات واألنلطة الرامية ولخ استرداد الموجودات المتادية من أفعال الف اد وجرا،م الف اد، ف  الاارج. 

ــال ويم ن لـدولـة بوليفـيا المتعـددة القومـيات أن دتـ ادل المع ومـات دون   ـ  م ــــــــــــــب  م ن خالل ج ت  الدصــــــــــــ
التــايعتين ل ــا )وحــدة التحقيقــات المــاليــة وج ــاز النيــايــة العــامــة(، ال تين دتفــاعالن من خالل شــــــــــــــ  ــة اســــــــــــــترداد 
الموجودات الـتايعـة لمجموعـة العمـل المـال  ألمري ـا الالدينـية. وـاالمـ ل، دتـ ادل وحـدة التحقيقـات المـالـية المع ومـات 

 اي الل  ة اآلمنة التاية لمجموعة ويلمونت.مة نويراد ا األجنبية من خالل نو

ــط ة  وف  حين أن الب د لم يبري أي ادفاقات محددة ثنا،ية أو متعددة األ را  لتعزيز فاع ية التعاون الدول  المضـ
يه عمال يالفصــل الااما من الدفا ية، ف ن يع  معا داده ال نا،ية يلــان الم ــاعدة القانونية المت ادلة دتضــمن 

 ان استرداد الموجودات. ودتضمن معا دده ال نا،ية المبرمة مة بيرو ح ما يلان دوزية الموجودات. أح اما يل
  

__________ 

، ف  دنفي  التوجيه المتع   يالمت ال والاا، يالىيانات UIF/063/2019أشارت ال  طات ولخ أنه مة البدم، يموج  القرار ا داري  (4) 
 ألموال ودمويل ا ر اب والجرا،م األص ية، العام ة ف  مجال الوسا ة المالية الت  دعتمد ع خ ن    دارة الماا ر فيما يتع   يل ل ا

 (. 44دم يالفعل دناول يع    ه الجوان  من خالل ال وا،غ اات الص ة )المادة 
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 (58و 52منة وكل  وحالة العا،دات المتادية من الجريمة؛ وحدة المع ومات الستا ارية المالية )الماددان   
 

(  24771من المرسـوي ال ـام  رقم   23و  3د زي دولة بوليفيا المتعددة القوميات الىيانات الااسـعة ل رقاية )الماددان 
من الدليل  32ولخ   30والمواد   11                                                                          بتحديد  وية العمالم والتحق  من ا وفقا  لم ــــــتوى الماا ر المرد طة ب م )المادة 

 والتوجي ات المحددة لىل قطاع(. 

ــعة ل رقاية أن دتاعد من أن ا دعر   وية ول يوجد  ــايات العالية القيمة. ويج  ع خ الىيانات الااسـ دعريف ل ح ـ
( g) 3أو اعت اريا، يصــــر  النور عن  يمة الح ــــاب )المواد  بيليا   الم ــــتفيد المال ، ال ي قد ي ون شــــاصــــا

 من الدليل(.  19و 18و

ــيا  واألشــــــــا ــياســــــ ــين ســــــ ــ ة ب م )الفقرات )                                             وي عر    الدليل األشــــــــاا، المعرســــــ  ( e( و)ss)و (qqا، اوي الصــــــ
(. ويلـمل األشـاا، اوو الصـ ة أفراد األسـرة والىيانات العت ارية الت  يلـلل في ا شـاص معرذ 3من المادة 

 سياسيا منص ا يتع   يالرقاية ا دارية، أو ي ون م ا ما، أو له حقوي مالية في ا.

ويتعين ع خ الىيانات الااسـعة ل رقاية أن دضـة قوا،م ياألشـاا، المعرسـين سـياسـيا، الو نيين واألجان  ع خ 
من الدليل( وأن دنف  ددابير معززة ل عناية الواج ة فيما يتع   ب ؤلم  67ال ـــــــــــــوام، ومن ل م صـــــــــــــ ة ب م )المادة 

 منه(. 66األشاا، )الفصل العاشر من الدليل، ول سيما المادة 

وقد وســعت وحدة التحقيقات المالية دليال يلــان األنماا يوفر دوجي ات يلــان العوامل الت  ين ل  أن دؤدي ولخ 
 مزيد من التدقي  من جان  المؤس ات المالية.

ولي ــت  نا  أية آليات دم ن ال ــ طات من وبال  المؤســ ــات المالية ب وية األشــاا، ال ين ين ل  أن داضــة 
 ز.                   ح اياد م لفحص معز  

ويج  ع خ المؤســ ــات المالية الحتفاظ بن ــم من جمية المع ومات والوثا،  الداعمة لعم ياد ا والمتع قة يالادمات 
من قانون الادمات المالية(. ويتعين ع خ الىيانات الت  داضــــــــــة    470ســــــــــنوات )المادة   10المالية التىمي ية لمدة 

                                                       م الاـدمـات المـالـية الم ــــــــــــــاعـ دة أن دحتفظ ـيالوـثا،  المتع قـة ل رقـاـية والت  دعمـل ف  مجـال الوســــــــــــــا ـة المـالـية ودقـدي 
ســــــــنوات والوثا،  المتع قة ب وية عمال، ا والمالحوات المتع قة   10يالعم يات الت  دنف  والمراســــــــالت التجارية لمدة 

 من المرســـــــــــــوي ال ـــــــــــــام    29ـيالعم ـيات غير الـعادـية لـمدة خما ســـــــــــــنوات يـعد وق  العالـقات مة العمـيل )الـمادة 
(. ويتط ـ  الـدلـيل من الىـياـنات الاـاســـــــــــــعـة ل رقـاـية أن دحتفظ ي ـــــــــــــجالت الوـثا،  المتع قـة ـيالعمالم  24771رقم 

ســـــــــــــنوات. وف  حـالـة المع ومـات المتع قـة يـالمو فين العموميين،   10والعم يـات الت  يقومون ب ـا لمـدة ل دقـل عن 
ــر د   الجرا،م يممت ىات  يج  مراعاة عدي انط اي فترة التقادي ع خ الجرا،م الت  يردىب ا   ؤلم المو فون عندما دضــ

 (.  112الدولة ودت ب  ف  أسرار اقتصادية ج يمة )المادة 

ول يحور ونلــام مصــار  ليا ل ا حضــور مادي ول دنت ــ  ولخ مجموعة مالية خاســعة ل رقاية. وينص الدليل 
ة من التعر  ع خ أي عالقــات مة                                                                  ع خ أن وجرامات العنــايــة الواج ــة يجــ  أن دم  ن الىيــان الاــاســــــــــــــة ل رقــايــ 

مصار  و مية أو مة كيانات دقيم عالقات مراس ة مة مصار  و مية، وأن دىفل عدي وقامة م ل   ه العالقات 
                                                                                (. ول ي حور اســــتمرار عالقات المراســــ ة   ه. ول يوجد دعريف لل ارة سمصــــر  و م س ودعريف ‘1’ 36)المادة 

( من الدليل(  و أع ر دقييدا مقارنة يغياب أي وجود مادي أو عدي النت اب sss)  3ع ارة سشركة و ميةس )المادة  
 ( 5) ولخ مجموعة مالية خاسعة ل رقاية.

__________ 

يعد الزيارة القطرية، قدمت ال  طات مع ومات يلان ودراج دعريف لل ارة سمصر  و م س ف  مرف  التوجيه الاا، يالىيانات العام ة   (5) 
. ويعر  التوجيه المصر  2019آب/أغ طا   22المؤرخ   2019/ 063                                      ية ال ي أ قر  يموج  القرار ا داري رقم ف  مجال الوسا ة المال

                                                                                                                     الو م  يانه سمصر  ليا له وجود مادي )أي لي ت لديه ودارة مركزية ف  حد ااد ا( ف  الب د ال ي أنلج ورخ  ص له فيه، ول يل ل 
 عالس. جزما من أية مجموعة مالية داضة  شرا  موحد ف
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ــنوية )المادة  من  235وينص نواي وقرارات ال مة المالية ع خ أن يقدي جمية المو فين العموميين دصـــــريحات ســـ
(. 1233من المرســـــــوي ال ـــــــام  رقم  5؛ والفقرة األولخ من المادة 2027من القانون رقم   53الدســـــــتور؛ والمادة 

من القــانون الجنــا، ؛   149؛ والمــادة 004من القــانون رقم  33ويعــاقــ  ع خ دقــديم وقرارات امــة كــاايــة )المــادة 
 (. 1178من القانون رقم  29؛ والمادة 2027من القانون رقم  17والمادة 

  23                                                                                                  وي نلــــــر موجز لىل وقرار ع خ موقة شــــــ    ماصــــــص، و نا  آلية ل تحق  من ا قرارات )الفقرة ال انية من المادة 
 دفاصيل أخرى.   (. ول يم ن و الع الدول األخرى ع خ 004من القانون رقم  

                                                                                              ول ي ط   من المو فين العموميين ا بال  عن أي حقوي ف  ح ـــــاب مال  ف  الاارج أو ســـــ طة دو ية أو ســـــ طة  
ــايات الت  يم ى ا المو   العموم ، والت  يج  دقديم  ــت نام الح ـــــــ ــاب مال  يالاارج، ياســـــــ أخرى لدي م ع خ ح ـــــــ

(. ولدى دولة بوليفيا المتعددة  2027من القانون رقم   54ادة وقرارات يلــان ا ع خ أســاد مبدأ شــمولية ا قرارات )الم 
                                                 م ررا  ثانيا  من القانون الجنا، ، وقد انضـــــــــــــمت ولخ    185                                                   القوميات وحدة ل تحقيقات المالية أنلـــــــــــــئت عمال  يالمادة 

. ول يجوز لوحــدة التحقيقــات المــاليــة دجميــد األموال ول ف  الحــالت المتع قــة بتمويــل ا ر ــاب  مجموعــة ويلمونــت 
 (. وف  وقـت وجرام الزيـارة القطريـة، كـانـت وحـدة التحقيقـات المـاليـة قـد وقعـت ع خ 262من القـانون رقم  2)المـادة 

ــ ــــات مة كيانات مات فة، يما ف  ال  ج از النياية 20 العامة، و يئة الجمار  الو نية، ووزارة                                                                ادفاقا  بين المؤســ
م كرة يلــــان د ادل المع ومات  14الداخ ية، والمديرية العامة لت ــــجيل الممت ىات المصــــادرة ومراقبت ا وإدارد ا، و

 مة نويراد ا ع خ الصعيد الدول .

 
 

التعاون الدول  ف  مجال المصادرة؛ ددابير السترداد الم اشر ل ممت ىات؛ آليات استرداد الممت ىات من خالل   
  (55و 54و 53التعاون الدول  ألغراذ المصادرة )المواد 

ل يم ن لـدول أخرى رفة دعـاوى مـدنيــة ف  دولـة بوليفيــا المتعــددة القوميــات من أجـل وث ــات الح  ف  ممت ىــات 
 اعت بت ياردىاب جري أو وث ات م ىية د   الممت ىات.

ل محـاعم البوليفيـة أن دـامر من اردىبوا جرا،م بـدفة دعوي  لـدولـة  ر  أخرى  وقـد أعـدت ال ــــــــــــــ طـات أنـه يجوز
من قانون ا جرامات   386و  382و  324( و3)الفقرة   154و 76و  37و 36دضــــــــــــررت من د   الجرا،م )المواد 

ــادرة، يمطال ة دولة  ر  أخرى يممت ى ــان المصــ ات الجنا،ية( وأنه يجوز ل محاعم أن دعتر ، عند ادااا قرار يلــ
 اعت بت ياردىاب فعل مجري وفقا ل  ه الدفا ية، ياعت ار ا مالىة شرعية ل ا.

 ول يجوز ل   طات ونفاا أوامر المصادرة األجنبية.

ــا،  يصـــدر يلـــان جريمة  ــا األجنب  يموج  ح م قضـ ــادرة الممت ىات اات المنلـ ويم ن ل  ـــ طات أن دامر يمصـ
م ررا من  71و  71غ ــــــــــل أموال أو أي جريمة أخرى، وفقا ل قواعد العامة المنط قة ع خ المصــــــــــادرة )الماددان 

 القانون الجنا، (.

نة جنا،ية ول فيما يتع   يالممت ىات اات المصـــــــدر  ول ينص ا  ار التنويم  الحال  ع خ المصـــــــادرة دون ودا
د   الممت ىات م ـتمدة من الدجار يمواد خاسـعة ل مرا  ة أو مرد طة ب ا. واالتال ،   حينما دىون غير الملـروع 

ــاد  ــادرة أجنب  دون ودانة جنا،ية ياردىاب جريمة ف ـــــــــــ ــادرة الممت ىات بنام ع خ أمر مصـــــــــــ ل يم ن ل ب د مصـــــــــــ
 ا لالدفا ية.منصو، ع ي ا وفق

(، يقرر 025من القـانون رقم  38من المـادة  8واعـد النور األول  ف  الط ـ  من جـانـ  المح مـة الع يـا )الفقرة 
قاس  التحقي  ما واا كان يم ن، بنام ع خ     الحجز أو التجميد يموج  أمر أجنب  أو بدونه، ادااا التدبير 

  54من المــادة  8انون ا جرامات المــدنيــة فيمــا يتع   يــالفقرة من قــ  497المؤقــت المط وب )أول وثــانيــا، المــادة 
 من قانون ا جرامات الجنا،ية(. 
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وف  حالة صــــــــــدور أمر اعتقال أجنب  أو اد اي جنا، ، يجوز ل محاعم أن دتا  ددابير لحفظ الممت ىات من أجل 
 ا،ية(.م ررا من قانون ا جرامات الجن  253و 253مصادرد ا يم ادرة من ا )الماددان 

ولم دت   دولة بوليفيا المتعددة القوميات يعد أي    ات من دول أخرى لمصــادرة ممت ىات موجودة ف  أراســي ا. 
 من الدفا ية. 55من المادة  2و 1ول ل ، ل يم ن دقييم دنفي  الفقردين 

وا وســافية ع خ وعالوة ع خ اللــروا المحددة فيما يتع   يمضــمون    ات الم ــاعدة العامة، ل دنطب  أي شــر 
ــادرة ول ف  المعا دة الت  أبرم ا الب د مة ويطاليا )المادة  (، الت  دلـــترا أن ي ون   ا 8الط  ات المتع قة يالمصـ

 الط   ملفوعا بوثا،  ومع ومات معينة.  

ــاا من قوانين ا ولوا،ح ا المنف ة ل مادة  ــتعراذ، قدمت دولة بوليفيا المتعددة القوميات ن ـــــــــ ن م 55وخالل الســـــــــ
من الدفا ية ملـــــــــــرو ا  55من المادة  2و 1الدفا ية. و   ل دجعل ادااا التدابير الملـــــــــــار ولي ا ف  الفقردين 

 بوجود معا دة.

وف  الممارســة العم ية، واا لم يت   الب د ف  الوقت المناســ  أدلة كافية ألغراذ التعاون فيما يتع   يالمصــادرة، 
ســافية ع خ الدولة الطال ة. وإاا لم درد المع ومات ا ســافية خالل ال  ف ــيفرذ موعد ن ا،  لتقديم مع ومات و

 الموعد الن ا، ، ف يعتبر أن     التعاون قد سح . 

                                                                                                  وأع دت ال ـــــ طات أن ا، ف  الممارســـــة العم ية، دتيغ الفرصـــــة ل دولة الطر  الطال ة لعرذ ما لدي ا من أســـــ اب 
 قبل أن درفة أيا من ا. د تدع  مواص ة التدابير المؤقتة الت    بت ا،

 من قانون ا جرامات الجنا،ية(.  255و نا  أح اي يلان حماية حقوي األ را  ال ال ة الح نة النية )المادة 

 
 

 (57ورجاع الموجودات والتصر  في ا )المادة   
 

عما ل يوجد ف  التلرية أي عا،  يحول دون ورجاع الممت ىات ولخ الدولة الطر  الطال ة، ل دوجد أيضا أح اي 
 محددة دنص ع خ ولزامية وعادة الممت ىات ف  الحالت الت  دنص ع ي ا الدفا ية. 

بوليفيا المتعددة القوميات  وف  و ار التطبي  الم اشـر لالدفا ية، يجوز خصـم النفقات المعقولة الت  دتحم  ا دولة
ــ  ولخ وعادة الممت ىات أو  ــا،ية الت  دفضـــــــــ ــا،ية أو ا جرامات القضـــــــــ ف  و ار التحقيقات أو المالحقات القضـــــــــ

 التصر  في ا. 

ــادرة.  ولم دبري دولة بوليفيا المتعددة القوميات أي ادفاقات محددة يلـــــــان التصـــــــر  الن ا،  ف  الممت ىات المصـــــ
ال نا،ية الت  أبرمت ا مة بيرو ع خ دقاسـم الممت ىات المصـادرة أو عا،دات بيع ا يالت ـاوي  ودنص معا دة التعاون 

 ((.f) 1)المادة 

 
 

                                    التجارب الناجحة والممارسات الجي  دة  - 3-2 

ونلــام فري  عامل ملــتر  بين الوكالت معن  ياســترداد الموجودات ف  و ار م ادرة اســترداد الموجودات  • 
 (.51الم روقة، من أجل دعزيز التن ي  بين المؤس ات ألغراذ استرداد الموجودات )المادة 

ا،م الف ـــاد، ب د  وعداد دليل يلـــان صـــياغة    ات الم ـــاعدة القانونية ف  الم ـــا،ل الجنا،ية المتع قة يجر  • 
 (.51دوحيد الط  ات النلطة ودح ين نوعيت ا، يما ف  ال  ف  مجال استرداد الموجودات )المادة 

عم ية التحق  من المع ومات الواردة ف  ا قرارات المقدمة دحت الق ـــــم يلـــــان الممت ىات والدخل، ونلـــــر  • 
 (.52من المادة  5لفقرة موجز ل مع ومات الواردة ف  كل وقرار ع خ موقة ش    ماصص )ا
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                              التحد  يات التي تواجه التنفيذ  - 3-3 

 يوصخ يان دقوي دولة بوليفيا المتعددة القوميات يما ي  :

                                                                                       دضـــــمين دعريف ا لل ارة ساوي الصـــــ ةس األشـــــاا،  العت اريين ممن ل يلـــــلل اللـــــاص الم عر ذ ســـــياســـــيا    • 
 (. 52من المادة   1                                                                        منص  سيطرة في م، ولىن م يرد طون يل ل واسغ ياللاص المعرذ سياسيا  )الفقرة 

 ين ين ل  فحص ح ـاياد م وبال  المؤسـ ـات المالية ب وية األشـاا، الطبيعيين أو العت اريين المحددين ال  • 
 (. 52)ب( من المادة   2فحصا د يقا )الفقرة 

حور ونلام مصار  ليا ل ا حضور مادي ول دنت   ولخ مجموعة مالية خاسعة ل رقاية؛ دعريف سالمصر   • 
،مة                                                                                                    الو م س وفقا  لمتط  ات الدفا ية؛ النور ف  مطال ة مؤســ ــاد ا المالية برف  مواصــ ة عالقات المراســ ة القا 

 (. 52من المادة   4مة مصار  ليا ل ا وجود مادي ول دنت   ولخ مجموعة مالية خاسعة ل رقاية )الفقرة 

النور ف  ادااا ددابير  لزاي المو فين العموميين المعنيين ال ين ل م حقوي )غير الم ىية( ف  ح ـاب مال   • 
ــاب يان يب لوا عن د   العالقة وأن يحتفووا  ــ طة أخرى ع خ ال  الح ــــــ ــ طة دو ية أو ســــــ ف  الاارج أو ســــــ

اســــــــ ة ع خ عدي المت ال ي ــــــــجالت مال،مة دتع   ب  ا النوع من الح ــــــــايات؛ والنور ف  فرذ جزامات من 
 (. 52من المادة   6)الفقرة 

ادااا ددابير ل  ـــــــــما  ل دول األ را  األخرى يان درفة دعاوى مدنية أماي محاعم ا ب د  وث ات حقوق ا  • 
 )أ((. 53ف  الممت ىات أو م ىيت ا ل ا )المادة 

                                                                                                 رصد دطبي  دلريعاد ا لضمان دف ير ال  التلرية ع خ نحو يم  ن المحاعم من وصدار أمر لمن اردىبوا جرا،م  • 
)ب(( ومن أجل ســــمان اعترا    53ولة  ر  أخرى دضــــررت من   ه الجرا،م )المادة بدفة دعويضــــات ولخ د 

محاعم ا أو ســــ طاد ا الماتصــــة، عند ما يتعين ع ي ا ادااا قرار يلــــان المصــــادرة، يمطال ة دولة  ر  أخرى  
)ج((. وإاا لم    53يممت ىات اعت بت ياردىاب فعل مجري وفقا ل  ه الدفا ية، ياعت ار ا مالىة شرعية ل ا )المادة 

 يف ر القضام القانون ب  ه الطريقة، ف ي ون من الضروري وجرام وصال  دلريع . 

 (. 54)أ( من المادة   1ادااا ددابير من أجل ال ما  ل   طات الماتصة بتنفي  أوامر المصادرة األجنبية )الفقرة  • 

 النور ف  ادااا ددابير ل  ــــــــــما  يمصــــــــــادرة الممت ىات دون ودانة جنا،ية ف  الحالت الملــــــــــار ولي ا ف   • 
 (.54)ج( من المادة ) 1الفقرة 

التاعد من وداحة الفرصـــــــــــة ل دولة الطر  الطال ة، ف  الممارســـــــــــة العم ية، لعرذ ما لدي ا من أســـــــــــ اب  • 
ن ا. وإاا كان ال  ل يحد  ف  الممارســــــــــة العم ية، د ــــــــــتدع  مواصــــــــــ ة التدابير المؤقتة قبل رفة أي م
 (.55من المادة  8سي ون من الضروري وجرام وصال  دلريع  )الفقرة 

ــادرة والتصــــــــر  في ا وفقا ل فقرات من  •  من المادة  3ولخ  1اعتماد ددابير من أجل وعادة الممت ىات المصــــــ
 (57من المادة  3ولخ  1نة النية )الفقرات من مة مراعاة حقوي األ را  ال ال ة الحـ ــــــــ من الدفا ية،  57

من الدفا ية،  57من المادة  3ســــمان وعادة الممت ىات المصــــادرة ولخ الدولة الطر  الطال ة وفقا ل فقرة و 
 3يما يلـمل الحالت الت  دنص في ا المعا دات ال نا،ية أو المتعددة األ را  ع خ خال  ال  )الفقردان 

 .(57من المادة  5و

دقييم وم انية دوســـــــــية نطاي صـــــــــالحية وحدة التحقيقات المالية فيما يتع   بتجميد األموال لتلـــــــــمل األفعال   • 
ــبيل الم ال، ف  قانون مقبل يلـــان م افحة   - المجرمة يمقتضـــخ الدفا ية  ــالة يم ن دناول ا، ع خ سـ و   م ـ

 (. 58غ ل األموال )المادة 
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                                                                               ات أو دردي ات محددة لتعزيز فعالية ج ود التعاون الدول  المضــــط ة ب ا عمال  يالفصــــل  النور ف  وبراي ادفاق  • 
 (. 59الااما من الدفا ية )المادة 

 
 

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

دحتــاج دولـة بوليفيــا المتعــددة القوميــات ولخ بنــام القــدرات فيمــا يتع   بتعقــ  الممت ىــات واقتفــام أثر ـا ف  الاــارج 
 (.57و 55و 51                                        واسترداد ا والتصر  في ا ن ا،يا  )المواد 

 


