
 CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.2  األمـم املتحـدة 

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 Distr.: General 
30 September 2011 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 
211011    V.11-86001 (A) 

 
 

 *1186001*
 

  التنفيذ استعراض فريق
  ُمَجدَّداًالدورة الثانية املستأنفة 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٥مراكش، املغرب، 
  *تاملؤقَّ األعمال جدول من ٢ البند

        الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض
      خالصة وافية    
     مذكّرة من األمانة    

  إضافة
  

 احملتويات
 الصفحة 

  ٢................................................................................... وافيةخالصة -ياًثان
  ٢..........................................................................................شيلي 

  
  

───────────────── 
   * CAC/COSP/IRG/2011/1/Add.2. 



 

2 V.11-86001 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.2    
  

    خالصة وافية  -اثاني  
    شيلي    
    تعليقات عاّمة    

 مستويات اسُتشريوا اجملتمع املدين الذين لو احلكومية يف شيلي وممثّ السلطاُتلقد أبرزت
 )١(.يف املائة من التحقيقات ٠,١  تشكِّلُصلة بالفساداجلرائم املتَّف. الفساد الدنيا يف ذلك البلد

عاء العام املعنيني ويف جمال املالحقات اجلنائية، يتجّسد هذا الرقم يف عدد موظفي دائرة االّد
 موظفني على الصعيد املركزي، ٩د هذه القضايا إىل سَن، ُتفإمجاالً: بقضايا الفساد حتديداً

  ة صة يف مكافحة الفساد تتبع لدائرة اإلدعاء العام، ومثّحيث ينضوون ضمن وحدة متخّص
ن يف مكافحة الفساد يعملون يف خمتلف مناطق شيلي؛ وإضافة إىل و مّدعيا عاما متخّصص٧٦

بسلطة عرض القضايا املتصلة ) صنيغري املتخّص(ع مجيع نّواب املّدعني العاّمني ذلك، يتمّت
  .بالفساد على احملاكم اجلنائية

 عاء العام، فإنَّة االّدووفقا لدائر.  ظاهرة الفسادالسيطرة على بأمهية تسليم هناك ،ومع ذلك
ومشلت قضايا الفساد . ب من الضرائب هي االختالس والرشوة والتهّراملرتكَبة اجلرائم أشيع

هم بشأهنا ثالثة أعضاء يف ، وهو خطّة حكومية اتُّتوفري فرص العملالكربى قضية برنامج 
  .الربملان بتسريب أموال من أجل متويل محالت انتخابية

جد يف مكتب املراقب املايل العام وحدة مسؤولة عن مراجعات وإضافة إىل ذلك، تو
ر على عاّمة الناس أو اليت هلا صلة وثيقة احلسابات اخلاصة تتولّى التحقيق يف املسائل اليت تؤثّ

ف الوحدة من مثانية موظفني على الصعيد املركزي يضطلعون بالتنسيق وتتألّ. بإدارة الدولة
  .مع خمتلف ُشعب املكتب

يات احلالية، اعتمدت شيلي يف السنوات األخرية تغيريات هامة يف ي للتحّدجل التصّدومن أ
نظامها القانوين هبدف تعزيز االمتثال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وسائر الصكوك 

وقد أُخذ بتلك التغيريات يف إطار عملية إصالحات واسعة النطاق . الدولية املتصلة بالفساد
وتشمل تلك . ٢٠٠٠ت اجلنائية، حيث أنشئ تدرجييا نظام اهتامي منذ عام لإلجراءا

───────────────── 
الع على خمتلف جداول اإلحصاءات  االطّ(www.fiscaliadechile.cl)عاء العام يتيح املوقع الشبكي لدائرة االّد    )1(

القضايا واجلرائم حبسب املنطقة وما إذا : وُتنظّم البيانات على النحو التايل. ٢٠١٠-٢٠٠٤اليت تشمل الفترة 
كانت هوية املشتبه فيه معروفة أم ال؛ واجلرائم املسّجلة حبسب فئة اجلرمية وما إذا كانت هوية املشتبه فيه 

 .أم ال؛ والقضايا املغلقة وما إذا كانت هوية املشتبه فيه معروفة أم ال؛ وما إىل ذلكمعروفة 
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التغيريات استحداث نظام حيكم املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني؛ واألخذ بعقوبات 
 على ارتكاب جرمييت الرشوة والتهّرب من الضرائب، وهو تغيري جاء نتيجة جلملة أشّد

تكيب تلك اجلرائم؛ ووضع تدابري حلماية املوظفني الذين أسباب منها ضرورة تيسري تسليم مر
  .زاهةـ النملبدأُيبلِّغون عن املخالفات وعدم االمتثال 

وتتجّسد إحـدى املبـادرات املعاصـرة اجلـديرة بالـذكر يف خطـة تعزيـز دائـرة االدعـاء العـام مـن                 
وإضـافة  . دة التعقُّـ  القـضايا البالغـ  يتـولّى التحقيـق يف  " إقليمـي أعلـى   "خالل إنشاء مكتب إدعاء     

إىل ذلــك، يعكــف املــؤمتر الــوطين يف شــيلي علــى النظــر يف مــشروع قــانون يهــدف إىل توســيع  
عـاء العـام علـى      نطاق تطبيق التشريعات احلالية بشأن غسل األمـوال وتيـسري اطّـالع دائـرة االدّ              

  .البيانات املصرفية
    

  التجرمي وإنفاذ القانون

    التجرمي    
ــانون رقــم         بعــض األفيف حــني أنَّ ــة يف قــوانني أخــرى، مثــل الق ــصلة بالفــساد ُمجّرم   عــال املت

ــانون رقـــم ) بـــشأن غـــسل األمـــوال  (١٩-٩١٣ ــة   (٢٠-٣٩٣والقـ بـــشأن املـــسؤولية اجلنائيـ
ويتناول الفـصل اخلـامس،   . ، ختضع معظم هذه األفعال للقانون اجلنائي   )لألشخاص االعتباريني 

ظفـون العموميـون أثنـاء أداء واجبـاهتم الرمسيـة        على وجـه اخلـصوص، اجلـرائم الـيت يرتكبـها املو           
وقـد اختـارت شـيلي عـدم        . ويشمل جرائم الرشوة واخـتالس املـال العـام واالحتيـال واالبتـزاز            

 بلـد املوظـف املعـين سـيكون يف وضـع يتـيح لـه         جترمي ارتشاء املـوظفني األجانـب ألهنـا تـرى أنَّ          
  .مالحقة ذلك املوظف على جرمية رشو املوظفني الوطنيني

 خمتلــف أشــكال املــشاركة يف ارتكــاب اجلــرائم الــيت تــشملها  وينبغــي مالحظــة أّنــه يف حــني أنَّ
ل فـة علـى حنـو مـستقل يف التـشريعات الـيت متثّـ              اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد غـري معرَّ           

 خمتلـف احلـاالت املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة          جزءا خاّصـا مـن القـانون اجلنـائي يف شـيلي، فـإنَّ             
ألمم املتحدة ملكافحة الفساد مشمولة بالنطاق الواسع جـدا للجـزء العـام مـن القـانون اجلنـائي         ا

 كمرتكـب اجلرميـة أو شـريكه أو الـشخص      -فيما يتعلّق مبختلف أشكال املـشاركة يف اجلرميـة          
ــا     ــى إخفائه ــساعد عل ــة أو ي ــذي خيفــي اجلرمي ــاين،  (ال األشــخاص املــسؤولون عــن  "الفــصل الث

ومــن مثّ، فمــن املمكــن، علــى ســبيل املثــال، املعاقبــة علــى ارتكــاب جرميــة ). "ارتكــاب اجلــرائم
الرشوة عن طريق وسيط وبعض اجلـرائم املتـصلة باملتـاجرة بـالنفوذ والـيت ال تقـع ضـمن نطـاق                      

 علـى املـوظفني العمـوميني، ولـيس علـى عاّمـة              تلك املادة ال تنطبق إالّ     ألنَّ(را   مكرّ ٢٤٠املادة  
  ).األفراد
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ف هبــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة   األفعــال بــنفس الطريقــة املنهجيــة الــيت ُتعــرَّ ف بعــُضوال ُتعــرَّ
عترب مشمولة بأحكام تـشريعية عاّمـة؛ فجرميتـا االخـتالس أو            ملكافحة الفساد ولكنها ميكن أن تُ     

 ممتلكــات القطــاع اخلــاص، علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن ُيالحــق مرتكبومهــا ســوء التــصرُّف يف
 معظم اجلـرائم الـيت ترتكـب         من القانون اجلنائي، يف حني أنَّ      ٤٧٠ من املادة    ١رة  مبوجب الفق 

اجلـرائم واجلـنح    ("بغرض إعاقة عمل موظفي العدالة ختضع للمالحقة مبوجب الفصل الـسادس            
  ").اليت يرتكبها األفراد ضد النظام العام واألمن العام

ئيــا فحــسب بأحكــام تتــصل جبــرائم  جرميــة الرشــوة يف القطــاع اخلــاص مــشمولة جزويبــدو أنَّ
"). اجلـرائم واجلـنح املرتكبـة ضـد املمتلكـات         "الفـصل التاسـع،      (االحتيال وسائر أشكال الغشّ   

وقد أعربت شيلي عن اهتمامها بـالتعلّم مـن أمثلـة التـشريعات ذات الـصلة يف الـدول األخـرى                    
  .بغية النظر يف إمكانية إدراج أحكام تشمل تلك اجلرائم يف تشريعاهتا

، الذي يستند إىل املبادئ الـواردة يف كـل      ١٩-٩١٣م يف القانون رقم     وغسل األموال فعل جمرَّ   
املربمـة  (رات العقليـة    رات واملؤثّ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدّ         

املربمـة يف  (يـة  مـة عـرب الوطن  واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّ          ) ١٩٨٨يف فيينا عام    
  ).٢٠٠٠بالريمو عام 

 ض لغـسل األمـوال وال قيمتـها، وذلـك بـالنصِّ           د القانون نوع املمتلكـات الـيت قـد تتعـرّ          وال ُيقيِّ 
. ية على حنو مباشر أو غري مباشر من ارتكاب اجلـرم األصـلي             تلك املمتلكات ُتعّد متأتّ    على أنَّ 

يـة عـن اجلرميـة، ال يـشترط         ل عائدات متأتّ  ثّ املمتلكات مت  وإضافة إىل ذلك، ومن أجل إثبات أنَّ      
أن يكون الشخص الذي ُيالحق علـى جرميـة غـسل تلـك العائـدات قـد أُديـن بارتكـاب اجلـرم                       

، حــسبما ُتجــّسده قــرارات  )١٩-٩١٣ مــن القــانون رقــم  ٢٧ مــن املــادة ٥الفقــرة (األصــلي 
  .احملاكم الشيلية ذات الصلة

 هــذه اجلرميــة  القــانون علــى أنَّسل األمــوال، يــنّصوفيمــا يتعلّــق بالعنــصر الــذايت يف جرميــة غــ  
يــرد وصــف لــشكلني مــن أشــكال ارتكــاب  (خاضــعة للعقوبــة عنــدما ترتكــب بقــصد جنــائي  

وعنــدما ترتكــب بــسبب ) ٢٧مــن املــادة ) ب(وشــكل ثالــث يف الفقــرة ) أ(اجلرميــة يف الفقــرة 
 ن املهـم أيـضا تأكيـد أنَّ       ومـ ).  مـن املـادة نفـسها      ٤اإلمهال اجلسيم، تنص عليه الفقرة      (اإلمهال  

 اجلــرائم اخلاضــعة للعقــاب  ان علــى أنَّ والقــانون اجلنــائي نفــسه ينــصّ ٢٠-٣٩٣القــانون رقــم 
  . أفعال خاضعة للعقاب بسبب غسل أموالتشمل تشكيل أو تنظيم مجاعة هبدف القيام بأيِّ

عـل العقوبـة    وينظر املؤمتر الوطين حاليـا يف مـشروع قـانون سيوّسـع نطـاق اجلـرائم األصـلية وجي                  
  .سقة مع العقوبة املنطبقة على اجلرم األصلياملنطبقة على غسل األموال مّت
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  وقــد أدخلــت شــيلي تغــيريا هاّمــا علــى نظامهــا القــانوين مــن خــالل اعتمــاد القــانون رقــم             
 ألول مــرة علــى مــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني عــن جــرائم غــسل ، الــذي يــنّص٢٠-٣٩٣

والقـانون يعـد    .  املـوظفني العمـوميني مـن املـواطنني واألجانـب          األموال ومتويل اإلرهاب ورشو   
 مدّونـة والـذي يـرد يف      ،  " أن ترتكب جرائم   للشركاتال ميكن   "ه  اه أنّ للمبدأ الذي مؤدّ  استثناء  

ــةاإلجــراءات ــ.  اجلنائي كبــت ملــصلحة ب عــزو هــذه املــسؤولية أن تكــون اجلرميــة قــد ارتُ  ويتطلّ
طة شخص طبيعي ذي صالحيات إداريـة أو إشـرافية أو           وفائدة الشخص االعتباري املعين بواس    

بواســطة شــخص يقــع حتــت إشــراف أو إدارة أحــد األشــخاص املــشار إلــيهم أعــاله علــى حنــو   
.  الــشخص االعتبــاري لواجباتــه اإلداريــة أو اإلشــرافية عــدم امتثــال إثبــاُتمباشــر؛ كمــا جيــب 

تنفيـذ اآلليـات    عـدم   ه  ين بأنّـ  وُيعّرف القانون عدم االمتثال من جانـب الـشخص االعتبـاري املعـ            
يف  أهـداف القـانون      ويتمثـل أحـد   . ة واإلدارية واإلشرافية الالزمة ملنع ارتكـاب اجلرميـة        يالتنظيم

وفيمـا  .  عليهـا القـانون    تشجيع األشخاص االعتباريني على اعتماد آليات منع اجلرمية اليت ينصّ         
، فهنـاك شـيء مـن       جنائيـة؛ ومـن مثّ    يتعلق بنطاق العقوبات، مل ُيطّبق القانون بعد يف إجـراءات           

دة اليت سـتنجم    عدم اليقني بشأن الطريقة اليت سُتقيِّم هبا احملاكم بعض جوانبه، مثل النتائج احملدّ            
  .عن االعتراف الرمسي بآلية ملنع اجلرمية فيما يتعلّق باألدلة

. تعلّـق بـالتجرمي  وتكاد شيلي متتثل متاما ألحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد فيمـا ي            
غري أّنه قد ُحّدد عـدد مـن اجملـاالت الـيت ُيستـصوب أن ُتّتخـذ فيهـا تـدابري إضـافية، وخـصوصا                         

  :اجملاالت التالية

 من القانون اجلنائي، إذا تـسّنى ذلـك عمليـا، وذلـك مـن        ٢٥٠توسيع نطاق املادة      -
مـن أجـل    " مزية غري مـستحقة   "بالتعبري  " منفعة مالية "خالل االستعاضة عن التعبري     

 التفــسري املــأخوذ بــه اســتيعاب كــل مــن املنــافع املاليــة وغــري املاليــة، مــع مراعــاة أنَّ
 قيمـة ماليـة وينطبـق       تكـون هلـا   حاليا يف شيلي يشمل بالفعل املنـافع الـيت ميكـن أن             

   على معظم احلاالت وليس على املنافع املالية فحسب؛من مثّ

وإذا مل تفـّسر الـسلطة      ". العـرض "ضمن نطـاق    " الوعد"ضمان أن ُتشمل حاالت       -
القــضائية القــانون علــى هــذا النحــو يف القــضايا املقبلــة، فينبغــي أن ينظــر يف تقــدمي  

  إيضاحات تشريعية؛

 اجلـرميتني املنـصوص عليهمـا    أدقَّالنظر يف اعتماد حكم ُيحـّدد ويعـّرف علـى حنـو          -
ــادة  ــادة ) إســاءة اســتغالل الوظــائف   (١٩يف امل تلكــات يف اخــتالس املم (٢٢وامل

بالطـابع  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مـع االعتـراف          ) القطاع اخلاص 
  ؛االختياري هلذين احلكمني
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النظر يف إمكانية توسيع نطـاق اجلـرائم األصـلية لغـسل األمـوال بغيـة إدراج مجيـع                     -
 ، وخــصوصا األفعــال)مــة يف شــيليواملُجرَّ(األفعــال املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة 

 ممتلكـات القطـاع اخلـاص، مـع     سوء التصرُّف يف املتعلّقة بالرشوة أو االختالس أو      
  االعتراف بالطابع االختياري هلذه األحكام؛

يـة عـن   النظر يف اعتمـاد إجـراء تـشريعي يتعلّـق مبواصـلة االحتفـاظ بالعائـدات املتأتّ              -
ــضرو   ــين ذلـــك بالـ ــة دون أن يعـ ــدات أ  راجلرميـ ــتخدام تلـــك العائـ ــراض اسـ و ة افتـ

  من االتفاقية على حنو تام؛) اإلخفاء (٢٤إخفائها، تنفيذا للمادة 

 ، ضــمان أن تــنّص)مــن االتفاقيــة) أ (٢٥املــادة (فيمــا يتعلّــق بإعاقــة ســري العدالــة    -
وإذا مل . التــشريعات الــشيلية علــى حــاالت التحــريض علــى اإلدالء بــشهادة زور   

لقـضايا املقبلـة، فيجـوز النظـر        تفّسر السلطة القضائية القانون على هـذا النحـو يف ا          
  .يف تقدمي إيضاحات تشريعية

    
    إنفاذ القانون    

ــنظَّ  م التحقيقــات واملالحقــات القــضائية يف اجلــرائم عمومــا مبوجــب   يف التــشريعات الــشيلية، ُت
 مبـدأ الـسلطة التقديريـة        اإلجراءات اجلنائية وتستند إىل مبدأ املالحقة اإللزامية، رغـم أنَّ          مدّونة
ف عمـومي لـدى االضـطالع       اليت يرتكبها موظـ   ويف حالة اجلرمية    . ق بطرائق خمتلفة   ُيطبَّ لالدعاء

وإضـافة  .  اإلجراءات اجلنائية بإلزامية املالحقة القـضائية      مدّونة من   ١٧٠بوظائفه، تقضي املادة    
ق  هـذا املبـدأ ينبغـي أن ُيطبَّـ        عامـة تقـضي بـأنَّ      تعليمـات عي العـام الـوطين      أصـدر املـدّ    إىل ذلك، 

  .ضا على املوظفني العموميني الذين ارتكبوا جرائم ولكن ليس لدى االضطالع بوظائفهمأي

ب املالحقة اجلنائية ملوظفي اجلهازين التنفيذي أو التشريعي أو احملاكم اخلاصـة إجـراءات              وتتطلّ
أو، يف حالــة أعــضاء (د فيهـا املوظــف املعــين مــن امتيازاتـه أو حــصاناته   سـابقة للمحاكمــة ُيجــرَّ 

طة القضائية أو موظفي دائـرة االدعـاء العـام، إجـراءات سـابقة للمحاكمـة للتحقّـق ممـا إذا                 السل
ومنـذ بـدء نفـاذ     ). كان الشخص املعين قد ارتكب اجلرمية لدى االضطالع بوظائفه أو واجباته          

نظام اإلجراءات اجلنائية اجلديد يف شـيلي، طُلبـت يف أربـع حـاالت إجـراءات مـن هـذا القبيـل                       
 يف الربملــان، ونتيجــة لــذلك فقــد تــسّنى الــشروع يف إجــراء حتقيقــات يف كــل خبــصوص أعــضاء

  .حالة منها

يــان مــسؤولية مكافحــة الفــساد مــن خــالل إنفــاذ   ويف شــيلي، هنــاك مؤســستان رئيــسيتان تتولّ 
ــ. مكتــب املراقــب املــايل العــام ودائــرة االدعــاء العــام  : القــانون، مهــا ع كالمهــا باســتقالل ويتمّت
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ويضطلع مكتب املراقب املـايل العـام، علـى    . الن عن سائر سلطات الدولة   دستوري ومها مستق  
زاهة اإلداريــة بتــدابري منــها الرقابــة  ـوجــه اخلــصوص، بتنفيــذ سياســة عامــة ترمــي إىل صــون النــ  
عـاء العـام، مـن      ى دائـرة االدّ   وتتـولّ . الوقائية لضمان مشروعية اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة      

عني عــاّمني متخّصــصني يعملــون يف مجيــع  ا الفــساد مــن خــالل مــدّ جانبــها، التحقيــق يف قــضاي
ــساد          ــن وحــدة مكافحــة الف ــشورة م ــساعدة وامل ــؤالء أن يلتمــسوا امل ــد، وميكــن هل ــاطق البل من

وال يقتــصر عمــل الوحــدة علــى تقــدمي الــدعم القــانوين يف أثنــاء التحقيقــات، بــل    . املتخصــصة
ــة واحلــسابات    يتولّــون حتليــل املعلومــات الــيت ُتجمــع يف   تــستعني أيــضا مبحلّلــني للــشؤون املالي

  .القضايا املتصلة باجلرمية االقتصادية

ي احلماية الكافية يف أثنـاء سـري اإلجـراءات اجلنائيـة، وهـو أحـد       وحق الضحايا والشهود يف تلقّ    
أهم االبتكارات يف اإلجراءات اجلنائية اجلديدة، ُيعترف بـه علـى املـستوى الدسـتوري وتنظمـه        

 اإلجــراءات اجلنائيــة والقــانون الدســتوري املتعلّــق مدّونــةة خمتلفــة، وخــصوصا صــكوك تــشريعي
ويعهد هذا القانون األخري للمـدعي العـام الـوطين بإصـدار مـا يلـزم                . عاء العام بتنظيم دائرة االدّ  

صة  للــضحايا والــشهود وإنــشاء وحــدات متخّصــ الالزمــةمايــةاحل لــضمان تــوفري تعليمــاتمــن 
وأفـادت الـسلطات الـشيلية بأهنـا مل         . عـاء إقليمـي   عام ويف كـل مكتـب ادّ      عاء ال ضمن دائرة االدّ  

  . يف حاالت استثنائيةتطّبق، حىت اآلن، تشريعات محاية الشهود إالّ

 اإلجـراءات اجلنائيـة     مدّونـة  مـن    م إجـراءات جتميـد املمتلكـات وضـبطها ومـصادرهتا كـلٌّ            وينظِّ
وكالمهــا ينطبــق متامــا علــى  ) ٢٠-٠٠٠القــانون رقــم (وقــانون مكافحــة االجتــار باملخــدرات  

واللوائح اليت حتكم ضبط املمتلكات وجتميدها ومصادرهتا، حـسبما هـو     . جرائم غسل األموال  
 اإلجــراءات اجلنائيــة والقــانون اجلنــائي، ذات طــابع عــام وينبغــي أن   مدّونــةمنــصوص عليــه يف 

يعات الــشيلية؛ وهــي  عليهــا التــشرُتطّبــق يف التحقيقــات يف معظــم اجلــرائم واجلــنح الــيت تــنصّ  
وإضـافة  .  حتديدا على احلالة املعنية    تستخدم أيضا كلوائح بديلة عندما ال يكون مثّة قانون ينصّ         

 بــشأن االجتــار باملخــدرات أحكامــا خاّصــة تتعلّــق ٢٠-٠٠٠إىل ذلــك، يتــضّمن القــانون رقــم 
لـى التحقيقـات    عوال تنطبق تلك األحكام اخلاّصة إالّ     . بضبط املمتلكات وجتميدها ومصادرهتا   

املتــصلة بــاجلرائم أو اجلــنح املنــصوص عليهــا يف القــانون وعلــى التحقيقــات يف غــسل األمــوال    
 إىل  ٢٠-٠٠٠ومالحقة مرتكبيه، حسبما يرد يف اإلشارات الصرحية املضّمنة يف القـانون رقـم              

وإضـافة إىل   .  بـشأن غـسل األمـوال فيمـا يتعلّـق هبـذه املـسائل وغريهـا                ١٩-٩١٣القانون رقـم    
 صراحة وحتديدا، خبصوص غـسل األمـوال،   ١٩-٩١٣ من القانون رقم    ٣٢م املادة   ذلك، ُتنظِّ 

عـاء   حـسبما قـد تطلبـه دائـرة االدّ         - تـدابري التجميـد      -اختاذ تدابري احترازية بـشأن املمتلكـات        
ــام ــإنَّ   . الع ــره، ف ــبق ذك ــا س ــشريعات خاصــة      أيَّومثلم ــا صــراحة ت ــسائل ال حتكمه ــشأن  م ب
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 مدّونــة املخــدرات وغــسل األمــوال، ختــضع لألحكــام العامــة الــواردة يف القــانون اجلنــائي و        
. ، تنطبق تلك األحكام العاّمـة أيـضا علـى اجلـرائم املتـصلة بالفـساد      ومن مثّ. اإلجراءات اجلنائية 

وال يقع تنظيم جتميد املمتلكات وضبطها ضمن نطاق تشريعات اإلجراءات اجلنائيـة، باسـتثناء              
ا يتعلّق بتدابري التجميد أو التدابري االحترازية املتصلة باملمتلكات اليت قـد ُيطلـب اختاذهـا ومـا                  م

  .ينطبق عليها من إجراءات

ن املـصدر املـشروع لعائـدات       بـيّ إمكانيـة إلـزام اجلـاين بـأن يُ         التـشريعات الـشيلية علـى        وال تنصُّ 
 ة بغسل األموال جيري تنقيحهـا حاليـا، وبنـاءً          التشريعات احلالية املتعلق   غري أنَّ . املزعومةاجلرمية  

عليــه جيــري إعــداد مــشروع قــانون جديــد ســيتيح ضــمن، مجلــة أمــور، ضــبط املمتلكــات ذات 
  .القيمة املعادلة وجتميدها ومصادرهتا

ية املــصرفية، جيـُدر ذكــر اللــوائح املنطبقـة علــى التحقيقـات يف اجلــرائم الــيت    وفيمـا يتعلّــق بالـسرّ  
عـاء العـام سـلطة      موميون لدى االضطالع بوظائفهم، فهي ختّول دائرة االدّ       يرتكبها موظفون ع  

األمر بالكشف عن مجيع املعامالت املتـصلة باحلـسابات اجلاريـة واألرصـدة ذات الـصلة ولـيس        
  .سجالت املعامالت احملددة اليت هلا صلة مباشرة باإلجراءات فحسب

. حدة ملكافحـة الفـساد املتعلّقـة بإنفـاذ القـانون     وتكاد شيلي متتثل متاما ألحكام اتفاقية األمم املت   
  : التدابري التالية من شأهنا أن تساعد على تعزيز النظام القانوين القائمغري أنه ُيرتأى أنَّ

النظر يف مدى استـصواب تنظـيم جتميـد املوجـودات علـى حنـو متـسق، مـن دون                      -
 قـضية مـا علـى    تطبيق تدابري اإلجراءات املدنيـة، وذلـك مـن أجـل تفـادي معاملـة       

 مـن الـشكوك    احلـدّ حنو خمتلف مبقتـضى جمموعـات خمتلفـة مـن القـوانني، ومـن مثّ          
  احملتملة فيما يتعلّق بالتفسري؛

 اعتمـاد تـدابري تـشريعية ُتحقّـق مزيـدا مـن التـوازن بـني احلـصانة              إمكانيةالنظر يف     -
ر ي قـرا   يـؤدّ  والتحقيقات أو احملاكمات، وذلك بصفة خاصة من أجل ضمان أالّ         

برفض طلب إجراءات من أجـل جتريـد موظـف مـن االمتيـازات واحلـصانات إىل                 
د توقّف ذلـك املوظـف عـن أداء مهامـه           احليلولة دون إجراء حتقيقات الحقا مبجرّ     

ــن أجــل          ــاكم م ــشترطه احمل ــذي ت ــار ال ــستوى املعي ــع م ــتراط رف ــع اش ــة، م الرمسي
  االستجابة لطلبات من هذا القبيل؛

يها بالفعل نظام للمالحقة اجلنائية ميتثل للـشرط الـوارد يف      شيلي لد  مع مراعاة أنَّ    -
 على أن يكون لدى كل دولـة    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والذي ينصّ      

 خطـة   طرف هيئة أو هيئات مستقلّة متخّصصة يف مكافحـة الفـساد، ينبغـي دعـمُ              



 

V.11-86001 9 
 

  CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.2

ى ى يتــولّعـاء إقليمـي أعلـ   عـاء العــام مـن خـالل إنـشاء مكتــب ادّ    تعزيـز دائـرة االدّ  
  مسؤولية املالحقة يف القضايا البالغة التعقّد؛

 مثـل   -النظر يف التدابري الالزمة لتشجيع أشخاص خـالف املـسؤولني العمـوميني               -
مـة مبوجـب اتفاقيــة    علـى اإلبـالغ عـن أفعـال ُمجرَّ    -مـوظفي الـشركات اخلاصـة    

 إلدراج  شـيلي ختطِّـط  األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، وخـصوصا مـع مراعـاة أنَّ       
  أحكام يف قانوهنا اجلنائي تتعلّق بأعمال الفساد يف القطاع اخلاص؛

 مــن ٢١دراســة احتمــال اســتحداث حكــم علــى غــرار احلكــم الــوارد يف املــادة      -
 من أجل استبانة ما إذا كان األشـخاص املُـدانون جبـرائم             ٢٠-٠٠٠القانون رقم   

  .متصلة بالفساد يعاودون ارتكاب تلك اجلرائم
    

    الدويل اونالتع    
  تعليقات عاّمة

م شــيلي التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة مبوجــب املعاهــدات الدوليــة وعلــى أســاس مبــدأ ُتقـدِّ 
وميكـن تطبيـق أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة        . املعاملة باملثل، وذلك وفقا ملبـادئ القـانون الـدويل         

وفيمــا يتعلّــق بالتــشريعات  . يف شــيليملكافحــة الفــساد املتــصلة بالتعــاون الــدويل تطبيقــا مباشــرا   
.  تنظيم احملـاكم   مدّونة اإلجراءات اجلنائية و   مدّونةم التعاون وفقا للوائح الواردة يف       الداخلية، ُيقدَّ 

عت شيلي عددا مـن املعاهـدات الثنائيـة واملتعـّددة األطـراف بـشأن تـسليم اجملـرمني ونقـل                     وقد وقَّ 
  .نية املتبادلة والتعاون على إنفاذ القانوناألشخاص احملكوم عليهم واملساعدة القانو

    
    اجملرمنيتسليم     

ا مبوجـب معاهـدة أو علـى أسـاس مبـدأ املعاملـة              تسمح التشريعات الـشيلية بتـسليم اجملـرمني إمّـ         
ق الـشروط العاّمـة ذات الـصلة      ويف حال عدم وجود معاهدة بشأن تسليم اجملرمني، ُتطبَّـ         . باملثل

هدت سـوابق احملـاكم الـشيلية بتلـك الـشروط، حـسبما وردت يف       بالتعاون الدويل، وقـد استـش    
عتـها شـيلي، ومهـا اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة            معاهدتني من املعاهدات املتعّددة األطراف اليت وقَّ      

ــة القــانون الــدويل اخلــاص لــسنة   ١٩٣٣بــشأن تــسليم اجملــرمني لــسنة   ــة  (١٩٢٨ واتفاقي اتفاقي
ــةأو " مانيت بوســتامدّونــة"هافانــا، الــيت تتــضّمن    تلــك وتــنّص).  القــانون الــدويل اخلــاص مدّون
م عرب القنـوات الدبلوماسـية؛ وجيـب        جيب أن ُيصاغ طلب التسليم وُيسلَّ     : الشروط على ما يلي   

عاة وأمـر  مبا يف ذلك املعلومات اليت ُتبّين العالقة بني الوقـائع املـدّ       (م وثائق أساسية معّينة     أن ُتقدَّ 
 أدىن جيب أن تكون شّدة العقوبة املُطّبقـة علـى اجلرميـة ذات حـدّ      ؛ و )اعتقال الشخص املطلوب  
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؛ وعـدم   ) أدىن عقوبة مطّبقة ينبغي أن تكون سنة واحدة من احلرمان من احلرية            استنادا إىل أنَّ  (
االستجابة لطلـب التـسليم إذا كـان الـشخص املطلـوب سـيواجه عقوبـة اإلعـدام أو إذا كانـت                      

مـا مل   (ي؛ وازدواجيـة التجـرمي؛ إمكانيـة تـسليم املـواطنني            اجلرمية ذات طابع سياسي أو عسكر     
ــنّص ــك   ت ــى خــالف ذل ــصلة عل ــدات ذات ال ــد    ) املعاه ــة ق ــة املزعوم ؛ وجيــب أن تكــون اجلرمي
 تكــون اإلجــراءات اجلنائيــة قــد ســقطت بالتقــادم؛ وجيــب أن كبــت خــارج البلــد وجيــب أالّارُت
ة مبعيـار معـادل   ؛ وجيـب أن تفـي األدلّـ   ق مبـدأ املعاملـة باملثـل يف حـال عـدم وجـود معاهـدة              ُيطبَّ

ومع أّنـه ال يـشترط وجـود معاهـدة، ميكـن لـشيلي              .  يف القانون العام   )٢("السبب احملتمل "ملعيار  
  .أن تتخذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أساسا قانونيا لتسليم اجملرمني

عقوبـة رئيـسية تزيـد علـى         جرميـة ختـضع ل     وتقضي التشريعات الشيلية جبواز تسليم مرتكـب أيِّ       
  ووفقــا لــذلك، . ســنة واحــدة مــن احلرمــان مــن احلريــة، باســتثناء اجلــرائم الــسياسية والعــسكرية

وقــد كانــت هنــاك . ال ُتــورد التــشريعات الــشيلية قائمــة بــاجلرائم الــيت جيــوز تــسليم مرتكبيهــا  
 علـى حنـو     ينبغـي تفـسريه   " مـا يزيـد علـى سـنة واحـدة         " مفهـوم    احملاكم بأنَّ  حاالت قضت فيها  

يــة ضــمن نطــاق يعــين أّنــه يكفــي أن يكــون مــا يزيــد علــى ســنة واحــدة مــن احلرمــان مــن احلرّ  
 احلرمــان مــن احلريــة ملــدة تزيــد علــى ســنة واحــدة هــي العقوبــات املنطبقــة علــى اجلرميــة، أو أنَّ

ــة   ــة الرئيــسية وإذا نــصَّ. عقوبــة ميكــن أن ُتطّبــق علــى اجلرميــة املعني   القــانون، إضــافة إىل العقوب
يـات اجلـاين أو     باحلرمان من احلرية ملدة تزيد على سنة واحدة، على عقوبات تبعية حتّد من حرّ             

ه ال جيـوز تـسليم   غـري أنّـ  .  خاضـعا للتـسليم     مرتكب اجلرمية يظلّ   عقوبات ذات طابع مايل، فإنَّ    
مرتكيب اجلرمية اليت ختضع لعقوبات بديلة للحرمـان مـن احلريـة، كاحلرمـان مـن بعـض احلقـوق                  

 معظـم اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة، ولـيس         ووفقا لـذلك، فـإنَّ    . تعليقها أو الغرامة  أو  
  .ها، جيوز تسليم مرتكبيها مبوجب التشريعات الشيليةكلّ

  . من اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية من اجلرائم السياسية يف شيليعترب أيٌّوال ُي

ع أطـراف هـذه اإلجـراءات      ويتمتّـ .  اإلجراءات اجلنائيـة   مدّونةم إجراءات التسليم مبوجب     وُتنظَّ
بـاحلق يف احملاكمـة حبـسب األصـول     ) املّدعي العام والدولة الطالبة والشخص املطلوب تسليمه (

وُيمــنح . ويــضمن القــانون اإلنــصاف يف املعاملــة. القانونيــة ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن ضــمانات
خص املطلوب قد أُثبتت؛ وإذا كـان جيـوز تـسليم         هوية الش  التسليم السليب إذا رأت احملكمة أنَّ     

ة اجملموعـة يف    مرتكب اجلرمية مبوجب معاهدة أو وفقا ملبادئ القانون الدويل؛ وإذا كانت األدلّ           
ب معيـار اإلثبـات     ويتطلّـ . أثناء إجراءات التسليم كافية إلدانة الشخص املعين يف حمكمـة شـيلية           

───────────────── 
 ".أسبابا معقولة للمالحقة القضائية"ه يعين وهو تعبري ميكن تفسريه بأّن    )2(
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ــدلي     ــة ال ــسّنى إقام ــشاركة    هــذا إجــراء حتقيقــات لكــي يت ــة وم ــى ارتكــاب اجلرمي ــوق عل ل املوث
وال ُتعتـرب اإلجـراءات القـضائية       . الشخص املطلوب تسليمه فيها، وأهنا معادلـة للـسبب احملتمـل          

عترب جلـسة اسـتماع     ُمحاكمة لدى إثبات الذنب واملسؤولية اجلنائية على الشخص املعين، بل تُ          
بــات مــا إذا كانــت مثّــة أســباب كافيــة  أوليــة أو حماكمــة متهيديــة متكّــن احملكمــة الــشيلية مــن إث 

  .وموثوقة للمالحقة القضائية

ــنصُّ  ــّسطة يف القــضايا الــيت يوافــق فيهــا      كمــا ت ــسليم مب ــشيلية علــى إجــراءات ت ــشريعات ال  الت
  .مالشخص املطلوب على أن ُيسلَّ

ت للــشخص املطلــوب، مبــا يف ذلــك ويــسمح نظــام التــسليم الــسليب يف شــيلي باالحتجــاز املؤقّــ
م طلــب ما يقــدَّعنــدو. ي طلــب رمســي بالتــسليم، رهنــا بــشروط دنيــا معّينــة قبــل تلقّــاحتجــازه 

ــا يف         ــشروط املنــصوص عليه ــا لل ــرة االحتجــاز وفق ــد فت ــى حنــو رمســي، ميكــن متدي ــسليم عل الت
  .ة أقصاها شهريناملعاهدات ذات الصلة أو، يف حال عدم وجود معاهدة، ملّد

 بعـض املعاهـدات   غـري أنَّ . ى تـسليم مواطنيهـا  وال تفرض شـيلي قيـودا دسـتورية أو قانونيـة علـ         
 علــى إمكانيـة رفــض تــسليم شـخص مــا علــى أســاس   قت عليهـا شــيلي تــنصّ الدوليـة الــيت صــدَّ 

ه، غـري أنّـ   . هم يف الدولة متلقّية الطلب     املتَّ م الشخصُ املواطنة، ويف هذه احلالة ُيشترط أن ُيحاكَ      
 رفض طلـــب تـــسليم اســـتنادا إىل أنَّ، مل ُيـــ٢٠٠٥منـــذ إصـــالح اإلجـــراءات اجلنائيـــة يف عـــام 

  .الشخص املطلوب مواطن شيلي

مت التوصــية  مــن االتفاقيــة، فقــد قُــد٤٤ِّ شــيلي تكــاد متتثــل متامــا للمــادة ومــع االعتــراف بــأنَّ
  :التالية

 مـن االتفاقيـة جتعـل التـسليم مرهونـا           ٤٤من املـادة    ) ٨( الفقرة   مع االعتراف بأنَّ    -
 عليهــا التــشريعات الداخليــة يف الدولــة متلقيــة ّصبــشروط العقوبــة الــدنيا الــيت تــن

) ٤(ى بـأن تراجـع شـيلي تـشريعاهتا، مـع مراعـاة أحكـام الفقـرتني                  الطلب، ُيوصَـ  
، بغيــة ضــمان اعتبــار مجيــع اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف       ٤٤مــن املــادة  ) ٧(و

االتفاقية جـرائم جيـوز تـسليم مرتكبيهـا مبوجـب تـشريعاهتا الداخليـة واملعاهـدات                 
  . هي طرف فيهااليت

    
    املساعدة القانونية املتبادلة    

وميكـن أن  . م شيلي املساعدة القانونية مبوجب معاهدات أو على أساس مبدأ املعاملة باملثـل     ُتقدِّ
ُتطّبــق أحكــام االتفاقيــة ذات الــصلة تطبيقــا مباشــرا، باســتثناء التــدابري الــيت يــنجم عنــها جتريــد    
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ب تلك التدابري إذنـا ُمـسّبقا مـن حمكمـة            احلقوق، وتتطلّ  حقوق يضمنها الدستور أو تقييد تلك     
 على تقدمي مساعدة من هذا القبيـل يف التـشريعات الـشيلية يقتـصر علـى مـاّدتني                   والنصُّ. شيلية

وميكـن تقـدمي    .  اإلجراءات اجلنائية تقضيان بتنظيم اإلجراءات العامة لتقدمي املـساعدة         مدّونةيف  
 مـن املرحلـة التمهيديـة مـن التحقيقـات         ل اإلجـراءات، ابتـداءً     مرحلة من مراحـ    املساعدة يف أيِّ  

  .وحىت إصدار احلكم

فالـشرط األساسـي لتنفيـذ الطلبـات        . وال يتوقّف تقدمي املساعدة على شرط ازدواجيـة التجـرمي         
  .هو أن يكون اإلجراء املطلوب موافقا للتشريعات الشيلية

 الـسرّية املـصرفّية سـببا لـرفض طلـب      ال ُتعدُّو. وتبادل املعلومات تلقائيا ممارسة شائعة يف شيلي      
  .ية بطلب من املُّدعي العامه ميكن رفع هذه السّرما، ألّن

ى املــسؤولية عــن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف شــيلي هــي وزارة والــسلطة املركزيــة الــيت تتــولّ
م الطلبـات  ُتقـدَّ وينبغـي أن  . اخلارجية، واللغـة اإلسـبانية هـي لغـة الطلبـات املقبولـة لـدى شـيلي         

ه جيـوز إرسـال الطلـب إىل        غري أنّـ  . عادة عرب القنوات الدبلوماسية بواسطة السفارة ذات الصلة       
السلطة املركزية مباشرة، مثّ يرسل رمسيا الحقا بواسطة الـسفارة ذات الـصلة، إذا نـّصت علـى                  

سلطة املركزيـة  وُتحيـل الـ  . هذا اإلجـراء معاهـدة مـا، كاتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد              
الطلب إىل املؤسسة املسؤولة مبوجب القانون الشيلي عن معاجلة هذه الطلبات لتنفيـذه، حيـث               

  .ُيحال عادة إىل دائرة االدعاء العام

 شيلي لديها تشريعات حمدودة جدا بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة، فهـي متتثـل                ويف حني أنَّ  
 مـن االتفاقيــة وُتطّبـق ســائر أحكـام االتفاقيــة    ٤٦ املــادة يف املمارسـة العمليـة للــشرط الـوارد يف   

  .ذات الصلة تطبيقا مباشرا

  :غري أّنه ُيوصى مبا يلي

ملّا كانت شـيلي تـضع لـوائح حمـدودة جـدا لتنظـيم املـساعدة القانونيـة يف املـسائل                 -
ي إىل  اجلنائية، فينبغي النظر فيما إذا كـان وضـع تـشريعات أكثـر حتديـدا قـد يـؤدّ                  

  .ؤ باإلجراءات لفائدة الدولة الطالبةالشفافية والقابلية للتنّبتعزيز 
    

     إنفاذ القانونعلىالتعاون     
تقع مسؤولية التعاون املباشر يف جمال إنفاذ القانون يف شـيلي علـى عـاتق وحـدة التحليـل املـايل                     

ل وقد أنشأت شـيلي عـددا مـن القنـوات لتبـاد           . وأجهزة اإلشراف املصريف واجلمارك والشرطة    
ــة ومــن خــالل       املعلومــات علــى حنــو مباشــر، مــن خــالل طائفــة واســعة مــن االتفاقــات الدولي
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وال توجد، حىت اآلن، أمثلة علـى حتقيقـات مـشتركة           . مشاركتها يف شبكات ومنظمات دولية    
يف قضايا الفساد، مع أّنه ُيرّجح أن تكون هذه املمارسات ممكنـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى                      

  .ُمحّددة هلذه األغراضحدة وإذا أبرمت صكوك 

 يف  ي اخلاصـة  أسـاليب التحـرّ   ويف الوقت الراهن، ال يوجد إطار قانوين أو تعاهـدي السـتخدام             
  .قضايا الفساد

 شيلي قد طّبقت بعض أحكام الفـصل الرابـع بـشأن التعـاون علـى إنفـاذ القـانون،                    ويف حني أنَّ  
  :ه ُيوصى مبا يليفإّن

ــدراســة خــربة الب   - ــسلطات املختــصّ دان األخــرى يف التنــ ل ة واألجهــزة سيق بــني ال
املركزيــة بغيــة حتديــد الطريقــة املُثلــى الــيت ينبغــي أن ُيجــرى هبــا التنــسيق، والقيــام  

  خصوصا بتقييم إمكانية حتديد مكاتب لالتصال؛

 يف قــضايا ي اخلاصــةأســاليب التحــّروضــع تــشريعات ُمحــّددة بــشأن اســتخدام     -
  الفساد؛

اسبة الستخدام تقنيات التحقيقات اخلاّصة يف سـياق        إبرام اتفاقات أو ترتيبات من      -
  التعاون الدويل؛

، يف حـال عـدم وجـود اتفـاق أو     ي اخلاصـة أساليب التحـرّ إنشاء إطار الستخدام     -
ترتيب دويل، أو على أساس كل حالة على حدة، مبا يف ذلك أسـاليب مـن قبيـل                

  .اعتراض البضائع أو األموال وتسليمها تسليما مراقبا
    

    ساعدة التقنيةامل    
ــترداد           ــة يف جمــال اس ــساعدة التقني ــن احتياجــات إىل امل ــيلي م ــه ش ــا أبلغــت عن ــا مب أُحــيط علم

  .دة على الصعيد عرب الوطيناملوجودات، وهو كثريا ما يتطلّب حتقيقات ُمعقَّ

  


