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      خالصة وافية  -ثانياً  
    األرجنتني    

   يف سياق تنفيذ اتفاقية لألرجنتنيسي حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ: مةمقدِّ  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

تعتمد اجلمهورية األرجنتينية يف تنظيمها اإلقليمي نظاما احتاديا، حتتفظ فيـه املقاطعـات املكوِّنـة               
).  مـن الدسـتور    ١٢١املـادة   (جمهورية بالصالحيات غري املوكلة صـراحةً للحكومـة الوطنيـة           لل

ويتمتع اجمللس الوطين بالقدرة على سنِّ القـوانني الـيت ُتحـدِّد اجلـرائم واجلـزاءات اجلنائيـة، غـري                    
أنَّ تطبيق هـذه القـوانني يبقـى مـن اختـصاص الـسلطات احملليـة للمقاطعـات مـن خـالل قـوانني                        

؛ وجيــب علــى كــل مقاطعــة أن ُتحــدِّد  ) مــن الدســتور٧٥ مــن املــادة ١٢الفقــرة (اءات اإلجــر
الطريقة الـيت جيـري هبـا تنفيـذ املالحقـات القـضائية واحملاكمـات فيمـا خيـص اجلـرائم املنـصوص                       

  .عليها يف الفصل الثالث من االتفاقية
ري لمحاكمـــة وجتـــتخـــضع اجلـــرائم املـــشمولة يف االتفاقيـــة لفعلـــى املـــستوى االحتـــادي، ا أمَّـــ

 وأعضاء يف النيابة العامة خمتصني باملسائل اجلنائيـة واإلصـالحية           مالحقتها قضائيا من قبل قضاة    
 مدينـة بـوينس آيـرس إال أنَّهـم منتـشرون يف سـائر               مقـرَّهم الرئيـسي يف    على الصعيد االحتـادي،     

فـرد عـادي،    مـن   أو  ويبدأ التحقيق يف اجلرائم بتوجيـه اهتـام سـواء مـن هيئـة عامـة                 . أرجاء البلد 
، بــصفته صــاحب احلــق العــام يف اختــاذ     علــى املــدعي العــام أن يتخــذ إجــراءً     جيــبوعنــدها 

وال ميكـن للقاضـي أن يقـيم الـدعوى يف قـضايا الفـساد دون ورود                 . اإلجراءات بـشأن اجلـرائم    
ت كما ميكن إقامـة الـدعوى اجلنائيـة تبعـا إلجـراء وقـائي مـن قبـل قـوا                   . طلب من املدعي العام   

  .ا يف قضايا الفسادهذا ليس معتادأنَّ من، إال األ
لـدعوى، ويكـون   إدارة ا قاضـي التحقيـق      يتـولِّ وينص النظام اإلجرائـي االحتـادي علـى وجـوب           

تـــدابري يراهـــا ذات صـــلة بالكـــشف عـــن احلقيقـــة أيِّ  خـــاذإليـــه اتِّل هـــذا القاضـــي هـــو املخـــوَّ
جيــوز و). صول علــى املعلومــات، إخلاملـدامهات، التنــصت علــى املكاملــات اهلاتفيــة، طلبــات احلــ (

ــة للقاضــي،  ــاًء علــى صــالحيته التقديري ــة العامــة  ، أن يفــوِّبن لتحقيق يف هــذه بــاض أعــضاء النياب
ــق مــىت رأى ذلــك مناســبا     ــويل التحقي ــستأنف ت ــه أن ي وحــاالت الفــساد اإلداري  . اجلــرائم، ول

ين للتحقيقـات اإلداريـة،      دائرة النيابة العامة، هي مكتـب املـدعي العـام الـوط            ضمنتتوالها جهة   
 بصفة ثانوية للمـساعدة    وله أن يتدخل     ،الذي يضطلع أيضا بالتحقيقات املتعلقة بأعمال الفساد      

  .دعوى يرتئي فيها عضو النيابة العامة املسؤول أنَّه ال توجد أسباب ملواصلة التحقيقأيِّ يف 
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، بـصفتهم مـدَّعني    إىل الدعوى    ويتيح النظام اإلجرائي لألفراد املتضررين من اجلرمية أن ينضموا        
قرار يف غري مصلحتهم؛ ومن املمكن أن ُيـضطلع هبـذا     أيِّ  وأن يقترحوا تدابري أو يستأنفوا ضد       

الدور إمَّا من قبل اجلهة العامـة املتـضررة مـن قـضية فـساد بعينـها أو مـن قبـل مكتـب مكافحـة                          
  .وق اإلنسانالفساد، وهو جهة متخصصة يف قضايا الفساد تتبع وزارة العدل وحق

    
    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

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

 ٢٥٩ و٢٥٨ جيرِّم القانون اجلنائي األرجنتيين رشو املـوظفني العمـوميني يف املـادتني         :١٥املادة  
األوىل تتنـاول قيـام     املـادة    أنَّ   ٢٥٩ و ٢٥٨والفارق بني املادتني    ). ٢٥ ١٨٨م  من القانون رق  (

الشخص الذي يعطي املـال أو اهلـدايا أو غـري ذلـك مـن الوعـود أو يعـرض أيـا مـن ذلـك وهـو                            
 صـلة   ممـا لـه   ع من املوظف العمومي أن يؤدي عمال أو يعطل عمال أو ميتنع عن أداء عمـل                 يتوقَّ

بـالنظر   املعروضـة تتجـاوز حـد اجملاملـة العاديـة،            املنـافع  الثانية، فاهلدايا أو     ة املاد بوظيفته، أمَّا يف  
 ال يقتـضي توقُّـع اختـاذ إجـراء بعينـه أو             ذلـك  وظيفة املوظف العمومي أو منصبه، وإن كان         إىل

القواعـد  وبـصفة عامـة، فـإنَّ       . حيتـاج إىل التوضـيح    " الوعـد "وتفسري مفهوم   . إغفال إجراء بعينه  
 وهــو أحــد األفعــال املعتــادة يف جرميــة  -" العــرض"وابق القــضائية ُتــشبِّه مفهــوم  والــسالفقهيــة

وجتـدر اإلشـارة إىل أنَّـه جيـري النظـر يف تعـديل              ". الوعـد " بفعـل    - ٢٥٨الرشو مبوجب املـادة     
 من القـانون اجلنـائي يف إطـار         ٧٧يف املادة   " العموميةالوظائف  "و" املوظف العمومي "مفهومي  

  .قانون اجلنائي، هبدف توسيع نطاقيهمااإلصالح الشامل لل
 ٢٥٧ و ٢٥٦وجيرِّم القانون اجلنائي األرجنتيين ارتشاء املـوظفني العمـوميني الـوطنيني يف املـواد               

 أنَّ املــادتني  ٢٥٧ و٢٥٦ واملــادتني ٢٥٩والفــارق مــا بــني املــادة    . ٢٦٨ إىل ٢٦٦ و٢٥٩و
 تعهـد فاسـد بـأن يـؤدي عمـال أو      األخريتني تقتضيان قيام املوظف العمومي أو القاضـي بتقـدمي     

وال ُيشترط لقيـام اجلرميـة تنفيـذ التعهـد     .  صلة بوظيفتهّمما لهيعطل عمال أو ميتنع عن أداء عمل        
ويف املقابـل،   .  فمحض قبول الوعد أو تلقي النقود أو اهلدايا كاٍف إلقامة اجلرميـة            -أو االتفاق   
منـصب  إالَّ   داعيِّ  ألالـيت ُتعـرض ال       اهلدية،   مقابلَعمل  أيِّ   ال تقتضي القيام ب    ٢٥٩فإنَّ املادة   

  .املوظف العمومي
  . املادة هذهوقد اعُترب القانون اجلنائي األرجنتيين شامال للجرائم املنصوص عليها يف
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 جيرِّم القـانون اجلنـائي األرجنتـيين رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي                  ):أ (١٦املادة  
 مـن اإلشـارة إىل أنَّ جرميـة الرشـوة           وال بـدَّ  . اً مكـرر  ٢٥٨ املادة   املؤسسات الدولية العمومية يف   

عـرب الوطنيــة قــد صــيغت تبعــا لتوصــيات الفريـق العامــل املعــين بالرشــوة عــرب الوطنيــة للمــوظفني   
ــة    ــة الدولي ــرَّ (العمــوميني األجانــب يف املعــامالت التجاري ــيت أُق ــم  تال ــانون رق ، )٢٥ ٣١٩ بالق

وال يوجــد . منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي والــذي ميــارس عملــه ضــمن إطــار  
ومـع ذلـك، وحـىت ميكـن الوفـاء بااللتزامـات        . تعريف قانوين ملفهوم املوظـف العمـومي األجـنيب        
 املـوظفني  يدان االقتصادي بـشأن مكافحـة رشـو    الناشئة عن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امل       

جمللــس إىل التجاريــة الدوليـة، فقــد قـدَّمت الــسلطة التنفيذيـة    العمـوميني األجانــب يف املعـامالت ا  
 مـن القـانون     ٧٧ مـشروع قـانون بتعـديل املـادة          ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٠ يف   )الكـونغرس  (الوطين
  .١٦وقد اعُترب النظام القانوين الداخلي لألرجنتني ممتثال هلذه الفقرة من املادة . اجلنائي
 مـن   ٢شريع يـشمل الـسلوك املنـصوص عليـه يف الفقـرة              ليس لدى األرجنـتني تـ      ):ب (١٦املادة  
ومــع ذلــك، فقــد اعُتــرب أنَّ املفهــوم مــشمولٌ حمليــا ضــمن جرميــة االرتــشاء املنــصوص . ١٦املــادة 

 من القانون اجلنائي وغريها من املواد ذات الصلة، وعالوة علـى ذلـك فهـو                ٢٥٦عليها يف املادة    
  .تعاقب على ما يرتكبه موظفوها من أعمال فسادمشمولٌ يف التشريعات احمللية للبلدان اليت 

 ويف الفقـرة  ٢٥٨ جيرِّم القانون اجلنائي األرجنتيين املتاجرة الفاعلـة بـالنفوذ يف املـادة      :١٨املادة  
 مـن القـانون     اً مكـرر  ٢٥٦، واملتـاجرة الـسلبية بـالنفوذ يف املـادة           اً مكـرر  ٢٥٦األوىل من املـادة     

لي لألرجنـتني متمـاشٍ مـع االتفاقيـة، نظـرا ألنَّـه جيـرِّم املتـاجرة                 والنظام القـانوين الـداخ    . اجلنائي
 بــالرغم مــن أنَّ  مــن حيــث القبــول  والــسلبية مــن حيــث العــرض بــالنفوذ يف صــورتيها الفاعلــة 

  .االتفاقية ال ُتلزم بذلك
. جرميـة قائمـة بـذاهتا     باعتبارهـا    الرشوة يف القطاع اخلاص ليست مقنَّنـة يف األرجنـتني            :٢١املادة  

 مــن ١٧٤ إىل ١٧٢املــواد (جيــري تنــاول مثــل هــذا الــسلوك اســتنادا جلرميــة االحتيــال اجلنائيــة   و
، فـإنَّ  ١٧٤ مـن املـادة      ٦ إىل   ٤ويف احلاالت املنصوص عليها يف الفقـرات مـن          ). القانون اجلنائي 

الشخص املدان، إذا كان موظفا أو مستخدما عموميا، يكون ُمعرَّضا للتجريـد الـدائم مـن أهليـة                  
وباإلضــافة إىل ذلــك، ُيالحــظ أنَّ املــادة .  العقوبــة العامــةإضــافةً إىليل مناصــب عامــة بعينــها، تــو

 / كانون األول  ٢٨ الصادر يف    ٢٦ ٧٣٣ من القانون اجلنائي، واليت أُضيفت بالقانون رقم         ٣١٢
  .، جترِّم االرتشاء يف املؤسسات املالية٢٠١١ديسمرب 
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    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    
 كانت املعلومـات الـيت قدَّمتـها األرجنـتني يف أول األمـر تـشري إىل أنَّ املـادة                    :٢٤ و ٢٣املادتان  
 عمليــة تنطــوي علــى حتويــل نقــود أو موجــودات أخــرى   مــن القــانون اجلنــائي جتــرِّم أيَّ ٢٧٨

 أو  تشكِّل عائدات جلرمية مل يكن الشخص املعين ضالعا فيها، أو تنطوي على نقل تلك النقـود               
طريقـة أخـرى، مبـا ميكـن أن         أيِّ  املوجودات، أو إدارهتا، أو بيعها، أو رهنـها، أو اسـتخدامها بـ            

يؤدي إىل إكساب املوجودات األصلية أو املبدلـة مظهـرا يـنم عـن أنَّهـا ذات أصـول مـشروعة،          
بيـزو، سـواء كـان ذلـك يف عمليـة واحـدة أو              ) ٥٠ ٠٠٠(مىت زادت قيمتها عن مخسني ألـف        

 يونيـه / حزيـران ٢١ الصادر يف    ٢٦ ٦٨٣وبعد اعتماد القانون رقم     . ليات مترابطة عرب عدة عم  
وعلـى وجـه التحديـد،      . ٢٣، قدَّمت األرجنتني معلومات حمدَّثة فيما خيص تنفيذ املادة          ٢٠١١

 الـيت ألغاهـا   ٢٧٨ من القانون اجلنائي، والـيت حلَّـت حمـل املـادة     ٣٠٣فقد لُِفت النظر إىل املادة   
 من القانون اجلنائي األرجنتيين أية عمليـة يقـوم فيهـا شـخص              ٣٠٣وجترِّم املادة   . القانون نفسه 

بتحويل أية أصول متَّ احلصول عليها مـن أنـشطة إجراميـة، أو نقـل أصـول مـن هـذا القبيـل، أو                 
طريقة أخرى، مبـا ميكـن أن       أيِّ  إدارهتا، أو بيعها، أو رهنها، أو متويهها، أو تداوهلا يف السوق ب           

 إكساب املوجودات األصلية أو املبدلـة مظهـرا يـنم عـن أنَّهـا ذات أصـول مـشروعة،         يؤدي إىل 
بيزو، سواء كـان ذلـك يف عمليـة واحـدة أو          ) ٣٠٠ ٠٠٠(مىت زادت قيمتها عن ثالمثائة ألف       

 من القـانون اجلنـائي قـد صـيغت          ٣٠٣وجتدر اإلشارة إىل أنَّ املادة      . عرب عدة عمليات مترابطة   
فـال ُيـشترط لكـي      . أمرا غـري ذي صـلة بـالتجرمي       " النقل"أو  " التحويل"بطريقة جتعل من غرض     

إىل اكتــساب  " مبــا ُيمكــن أن يــؤدي  "القيــام بالفعــل املعــين    إالَّ ُيعتــرب أنَّ اجلرميــة قــد وقعــت    
؛ وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ هـذه املـادة الـيت اسـتحدثها القـانون رقـم                ا مشروع ااملمتلكات مظهر 

  ".غسل األموال الذايت" تنص على جترمي ٢٦ ٦٨٣
 مــن القــانون اجلنــائي تــنص علــى املــسؤولية اجلنائيــة   ٣٠٤وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل أنَّ املــادة  

  .لألشخاص االعتباريني فيما خيص غسل عائدات اجلرمية
 مـن القـانون اجلنـائي الـركن الثـاين مـن       ٢٧٧وتشمل جرمية اإلخفاء املنصوص عليهـا يف املـادة          

كمـا ُتنـاظر هـذه      ). بغرض تاليف التحقيقات أو العواقـب القانونيـة       " (النقلالتحويل أو   "أركان  
  ). من االتفاقية٢٣ من املادة ‘٢‘) أ (١يف الفقرة " (اإلخفاء أو التمويه"املادة أيضا جرمية 

    
    )٢٢ و٢٠و ١٩و ١٧املواد (اإلثراء غري املشروع ؛  إساءة استغالل الوظائف؛االختالس    

 ٢٦٢ إىل   ٢٦٠نون اجلنـائي األرجنتـيين علـى جرميـة االخـتالس يف املـواد                ينص القـا   :١٧املادة  
 صورا أخـرى مـن تـسريب املمتلكـات مـن قبـل              ١٧٤ إىل   ١٧٢وجترِّم املواد   . ٢٦٣ويف املادة   
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وفيما خيص األعمال املرتكبة لصاحل شخص أو كيـان آخـر، وحـىت ميكـن               . املوظفني العموميني 
زيــد مــن الــضمانات للمــصاحل الــيت حيميهــا القــانون، فــإنَّ  تــاليف املــشكالت اإلثباتيــة وكفالــة م

 ٢٦١القانون األرجنتيين يتجاهل االستخدامات الالحقـة للممتلكـات املختلـسة، وجتـرِّم املـادة               
مــن القــانون اجلنــائي حمــض فــصل املمتلكــات املــشار إليهــا أو اســتقطاعها أو اســتخراجها مــن   

  .عهدة املوظف العمومي
نون األرجنتـيين أحكامـا بـشأن إسـاءة اسـتغالل الوظـائف يف العديـد مـن          يشمل القا  :١٩املادة  

املـادة   (العموميـة مواد القانون اجلنائي فيمـا خيـص املفاوضـات املتعارضـة مـع ممارسـة الوظـائف                  
، واالبتــزاز )١٧٤ إىل ١٧٢املــواد (أعمـال الَنــصب واملمارسـات اإلداريــة االحتياليـة    و، )٢٦٥

ــواد ( ــة     ، وإســا)٢٦٨ إىل ٢٦٦امل ــة العمومي ــات الوظيف ــسلطة واإلخــالل بواجب ءة اســتغالل ال
ســـلك اخلدمـــة  مـــن قـــانون أخالقيـــات ٢ و١، فـــضال عـــن املـــادتني )٢٥١ إىل ٢٤٨املـــواد (

شـخص يـؤدي    أيِّ  وينص هذا القانون األخري علـى االلتزامـات الواقعـة علـى كاهـل               . العمومية
رتبـة، سـواء كـان اختيـاره هلـذه        أيِّ  بمستوى أو   أيِّ   بصفة دائمة أو مؤقتة على       موميةوظيفة ع 

ــن الوســائل          ــك م ــسابقة أو غــري ذل ــيني املباشــر أو عــرب م ــة أو التع ــات العام ــة باالنتخاب الوظيف
  .وميتد نطاق تطبيق القانون ليشمل مجيع قضاة الدولة وموظفيها ومستخدميها. القانونية
  . اإلثـــراء غـــري املـــشروع مـــن القـــانون اجلنـــائي ٢٦٨ مـــن املـــادة ٢ جتـــرِّم الفقـــرة :٢٠املـــادة 

 بالفعـل وإمنـا   عموميـة وال تقتصر إمكانية مالحقة هذه اجلرمية قضائيا على من ميارسون وظيفـة         
 مث ظهرت عليـه أمـارات الثـروة خـالل عـامني مـن       عمومية شخص ترك وظيفة متتد لتشمل أيَّ 

  ). من القانون اجلنائي٢٦٨ من املادة ٢انظر الفقرة (تركه هلذه الوظيفة 
عـدم اإلخـالص يف      (١٧٣ مـن املـادة      ٧ االختالس يف القطاع اخلاص جمرَّم يف الفقـرة          :٢٢ادة  امل

، ٢٦ ٧٣٣، مث بعد اعتماد القانون رقـم        )االحتيال يف التجارة والصناعة    (٣٠١، واملادة   )اإلدارة
  ).اجلرائم املرتكبة ضد النظام االقتصادي واملايل( من القانون اجلنائي ٣١١ إىل ٣٠٧يف املواد 

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

العديد من أحكـام القـانون اجلنـائي األرجنتـيين هلـا أثـر يـؤدي إىل االمتثـال هلـذا احلكـم بتجـرمي              
ــدات، مبــا يف ذلــك       اســتخدام التخويــف أو العنــف ضــد موظــف عمــومي أو اســتخدام التهدي

ت هـو احلـصول علـى    تشديد العقوبة على هذا السلوك اإلجرامي حـني يكـون غـرض التهديـدا     
، فـإنَّ األحكـام املنظِّمـة للرشـوة تـنص علـى جتـرمي        علـى حنـو مماثـل   . امتياز من السلطات العامـة   

واملواد ذات الصلة يف القانون اجلنائي األرجنتيين هـي املـواد           .  رشوة مقابلاإلدالء بشهادة زور    
  .٩٢ و٩١ و٨٩ و٨٠ و٢٧٦ و٢٧٥ واً مكرر١٤٩ و٢٣٨ و٢٣٧
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    )٢٦املادة  (ت االعتباريةمسؤولية الشخصيا    
القـسم  " يف   للشخـصيات االعتباريـة    اجلنائيـة ال ينص القانون اجلنائي األرجنتيين على املـسؤولية         

ــة علــى    . مــن مــواده " العــام ــذا، فــال توجــد جــزاءات جنائي ــة ول  بــسبب الشخــصيات االعتباري
 نتيجـة العتمـاد     ٢٣ادة  فيمـا يتعلـق باملـ     إالَّ  مشاركتهم يف اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية،        

 منصوص عليها فيمـا خيـص       للشخصيات االعتبارية واملسؤولية اجلنائية   . ٢٦ ٦٨٣القانون رقم   
 مــن ٣٠٤ و٣٠٣املــواد (جــرائم بعينــها، مثــل غــسل املوجــودات ذات األصــول اإلجراميــة       

، وكــذا فيمــا خيــص جــرائم إســاءة اســتغالل  )٢٦ ٦٨٣القــانون اجلنــائي، وفقــا للقــانون رقــم  
علومات الـسرية أو التالعـب بـاألوراق املاليـة فيمـا يتعلـق بتـداوهلا أو تـسعريها أو شـرائها أو                       امل

وعلـى  ). ٢٦ ٧٣٣ من القانون اجلنائي، القانون رقم       ٣١٣ إىل   ٣٠٧املواد  (بيعها أو تصفيتها    
الشخـصية االعتباريـة    مـن القـانون اجلنـائي تـنص علـى معاقبـة       ٣٠٤وجه التحديـد، فـإنَّ املـادة     

 بغرامــة مقــدارها بــني ضــعفي قيمــة املمتلكــات موضــوع اجلرميــة وعــشرة أضــعاف هــذه  نيــةاملع
القيمــة، فــضال عــن التعليــق اجلزئــي أو الكلــي للنــشاط ونــشر اقتبــاس مــن احلكــم علــى نفقــة      

  .، من بني أمور أخرىالشخصيات االعتبارية
عــدد مــن ويف الوقــت الــراهن توجــد كــذلك عــدة لــوائح خاصــة ُتــنظِّم أعمــال الــشركات يف    

كمـا هـو احلـال      (جماالت النشاط االقتصادي، وتنص على إمكانيـة خـضوعها جلـزاءات إداريـة              
ــوائح العقوبــات فيمــا خيــص صــرف العمــالت       ــة املنافــسة، ول ــانون محاي يف قــانون اجلمــارك، ق

  ).األجنبية، إخل
يات الشخصوقد أعدَّت وزارة العدل وحقوق اإلنسان مشروعا لتشريع ينص على إمكانية إدانة             

ويــنص . ، وهــو اآلن قيــد الدراســة يف جلنــة التــشريع اجلنــائي التابعــة للمجلــس الــوطين االعتباريــة
 مستقلة عن مـسؤولية األفـراد الـضالعني         ة االعتباري الشخصيةاملشروع بوضوح على أنَّ مسؤولية      
ان فيهـا   ، حىت يف احلـاالت الـيت ال ُيـد         الشخصيات االعتبارية فيه وأنَّه ميكن تطبيق اجلزاءات على       

 أو الذين يتصرفون بالنيابـة عنـهم أو ملـصلحتهم           تلك الشخصيات االعتبارية  األفراد الذين ميثلون    
ويـنص التعـديل املقتـرح علـى الئحـة بـاجلزاءات وفقـا              . أو ملنفعتهم، بشرط إثبات اجلرمية نفـسها      

 مــن صــايف  يف املائــة٣٣لطبيعــة الكيــان االعتبــاري الــذي تنطبــق عليــه، بــدءا بغرامــة ال تتجــاوز   
موجــودات الكيــان وحــىت تعليــق النــشاط ملــدة تــصل إىل ثــالث ســنوات أو ســحب الشخــصية     

  .االعتبارية أو تعليق املزايا اليت حيصل عليها الكيان من الدولة، من بني جزاءات أخرى
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    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
 أنَّ  يف حـني  شاركة يف اجلـرائم،      من القانون اجلنائي األرجنتيين خمتلـف صـور املـ          ٤٥جترِّم املادة   

ــادتني     ــشمولٌ يف امل ــة م ــشروع يف ارتكــاب جرمي ــانون ٤٤ و٤٢ال ــن الق ــ.  م ــى وال ُيعاقَ ب عل
  .األعمال التحضريية مبوجب النظام القانوين األرجنتيين

    
    )٣٧ و٣٠املادتان ( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛املالحقة واملقاضاة واجلزاءات    

عاقــب علــى اجلــرائم املرتكبــة ضــد أجهــزة اإلدارة العامــة، مبــا فيهــا جــرائم الفــساد،   ُي:٣٠املــادة 
ويبــيِّن . بعقوبــة قــصوى تــصل إىل الــسجن لــست ســنوات، فيمــا خيــص اجلــرائم األكثــر شــيوعا   

القانون اجلنائي املبادئ التوجيهية املنطبقة اليت تتيح للمحكمة اختيار العقوبة، من بـني العقوبـات               
  .احلكم باإلدانةصدور نصوص عليها لكل جرمية، يف كل قضية بعينها عند املتدرجة امل

، العقبة األساسـية أمـام التحقيـق    ٢٠٠٠، والذي ُسنَّ يف عام ٢٥ ٣٢٠وقد أزاح القانون رقم     
مع املشرِّعني واملـوظفني العمـوميني والقـضاة وحماكمتـهم، دون املـساس بقواعـد الدسـتور الـيت                   

  .ولني ختتلف باختالف األدوار اليت يضطلعون هباتكفل حصانات ألولئك املسؤ
،  ذكـر ملبـدأ انتـهاز فرصـة املالحقـة          وال يرد يف قانون اإلجراءات اجلنائية قواعد تقديريـة أو أيُّ          

لقـــضاة أو أعـــضاء النيابـــة العامـــة، بـــصفتهم أصـــحاب احلـــق العـــام يف اختـــاذ الـــذي يـــستطيع ا
جرميــة أيِّ  بــدء التحقيــق يف عنــدوى اجلنائيــة اإلجــراءات بــشأن اجلــرائم، أن يطبِّقــوه يف الــدعا 

  . من القوانني املكمِّلة لهمبوجب القانون اجلنائي أو أيٍّ
، إذا مل   سـلك اخلدمـة العموميـة      بـشأن أخالقيـات      ٢٥ ١٨٨ من القـانون رقـم       ٣ووفقا للمادة   

يتصرف املوظفون على حنو يتوافق مع األخالق العامـة يف أدائهـم لوظـائفهم، كـشرط أساسـي                
للبقــاء يف مناصــبهم، فــإنَّهم ُيعــاقبون أو ُيعزلــون عــرب اإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف اللــوائح    

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإنَّ لـوائح التحقيقـات اإلداريـة وفـق          . املعمول هبا يف وظائفهم   التنظيمية  
 تــنص علــى النقــل مــن الوظيفــة أو الوقــف عــن العمــل ملــدة حمــددة أو  ٤٦٧/٩٩املرســوم رقــم 

  .ى أو إىل حني االنتهاء من التحقيق كتدابري احترازيةعن العمل إىل أجل غري مسمَّالوقف 
وفيما خيص جرائم الفساد، وباإلضافة إىل املعاقبة بالسجن أو الغرامة أو كليهما معا، فـإنَّ مـن                  
املنصوص عليه أيضا املعاقبة بالتجريد من أهلية تـويل مناصـب عامـة بعينـها، علـى حنـو دائـم أو                      

حمددة، أو بالتجريد من أهلية تويل مجيع املناصب العامة، على جرمية اإلثراء غـري املـشروع                ملدة  
 مـن القـانون الـوطين       ٦ و ٥ مـن القـانون اجلنـائي واملـادتني           ثانيـاً  اً مكرر ٢٠ إىل   ١٩ و ٥املواد  (

ــة   ــائف العموميــ ــتخدام يف الوظــ ــم  (لالســ ــانون رقــ ــواد  )). ٢٥ ١٦٤القــ ــشري املــ    إىل ١٩وتــ
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وقـد أصـدر املكتـب    ". احلرمـان مـن املناصـب العامـة       " من القـانون اجلنـائي إىل        انياً ث اً مكرر ٢٠
الوطين املعين بالرقابة على اخلزانة العامة عددا من اآلراء فيمـا خيـص إدراج مـوظفي الـشركات                  

  . اليت تشارك الدولة فيها ومدراء تلك الشركات ضمن مفهوم املوظف العمومي
، واملــسألة قيــد الدراســة يف ٣٧ريعات فيمــا خيــص تنفيــذ املــادة  األرجنــتني تــشلــدى :٣٧املــادة 

وال يوجــد قــانون أو معيــار يتــيح . الوقــت الــراهن يف ســياق اإلصــالح الــشامل للقــانون اجلنــائي
، نظـرا ملبـدأ قـانوين وطـين         ٣٧ مـن املـادة      ٢ مع الفقـرة     يتماشى على حنو    أحكام العقوبة ختفيف  

. األحكام أو منح احلصانة من املالحقـة القـضائية        هذه  ص  أساسي حيظر تقدمي التنازالت فيما خي     
 اً مكـرر  ٤٣١ومع ذلك، فمن املمكن استخدام الـدعاوى املـستعجلة املنـصوص عليهـا يف املـادة                 

  .أخفبعقوبة من قانون اإلجراءات اجلنائية للتفاوض على احلصول على حكم 
    

    )٣٣و ٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
وإن كانـت مل ُتـنظَّم يف مدونـة         ( توجد يف التشريعات األرجنتينيـة معـايري         :٣٣ و ٣٢املادتان  

ويف حـني   . تتيح تقـدمي احلمايـة للـشهود واملـبلِّغني واملتـهمني يف قـضايا فـساد               ) قانونية واحدة 
علــى قائمــة ) ٢٥ ٧٦٤القــانون رقــم ( الربنــامج الــوطين حلمايــة الــشهود واملتــهمني  يــشتمل

احلمايــة يف ســياقها، دون أن ُتــذكر بينــها صــراحة تــوفري  ميكــن كفالــة حــصرية بــاجلرائم الــيت
   احلمايــة الفعليــة يف احلــاالت الــيت   تــوفري تكفــل١ مــن املــادة ٢جــرائم الفــساد، فــإنَّ الفقــرة  
  .ال ينص عليها القانون صراحة

    
    )٤٠و ٣١املادتان ( السرية املصرفية ؛التجميد واحلجز واملصادرة    

 مـن القــانون اجلنــائي علـى أنَّ املــصادرة تنطــوي علـى نــزع ملكيــة    ٢٣املــادة  تــنص :٣١املـادة  
 مـزاد، علـى أن ُتعطـى عائـدات املـزاد      يفاملمتلكات قيد املصادرة هنائيـا، وهـو مـا جيـب تنفيـذه         

لألطراف املتضررة من أجل إصالح األضرار النامجة عن اجلرمية؛ كما أنَّ القصد مـن املـصادرة                
 مـن اقترفـوا اجلرميـة أو سـاعدوا علـى إضـفاء صـبغة شـرعية عليهـا مـن             هو ضمان عدم استفادة   

ــا، أيــ   ــة أو نتاجه ــدات اجلرمي ــيت تتخــذها هــذه املوجــودات   عائ ــصورة ال ــد أدَّى . ا كانــت ال وق
 مــن ٢٣اســتحداث جرميــة غــسل املوجــودات إىل تعزيــز املبــدأ العــام املنــصوص عليــه يف املــادة  

، ٢١ ٥٢٦ من القانون رقـم      ٣٩وفيما خيص رفع السرية املصرفية، فإنَّ املادة        . القانون اجلنائي 
أو قـانون الكيانـات املاليـة، تتـيح ذلـك؛ ومـا دامـت الـدعوى اجلنائيـة قائمـة، جيـوز للقــضاة أن            

. يأمروا بتسليم املـستندات أو ضـبطها، وال جيـوز اختـاذ الـسرية املـصرفية ذريعـة لـرفض طلبـهم                     
 ألمر القاضـي، يكونـون      امتثاهلموال بد من اإلشارة إىل أنَّ األشخاص الضالعني، يف حالة عدم            

  .قد ارتكبوا جرمية عدم االمتثال اللتزام قضائي
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ــة  ٤٠ و٣٩ وفقــا ألحكــام املــادتني  :٤٠املــادة  ــانون الكيانــات املالي ، )٢١ ٥٢٥رقــم ( مــن ق
املصرفية يف العمليـات املاليـة الـسلبية، الـيت يتلقـى            حيافظ النظام القانوين األرجنتيين على السرية       

وكمـا ُيالحـظ    . املصرف فيها األموال أو حيصل عليها من األفراد عادةً بطريق اإليداع املصريف           
، فإنَّ مـا يـصدر عـن القـضاة أثنـاء التحقيـق يف               ٢١ ٥٢٦ من القانون رقم     ٣٩عند قراءة املادة    

. متطلبـات إثباتيـة  يِّ يـة بالـسرية املـصرفية ال خيـضع أل    جرائم الفساد من طلبات املعلومات احملم   
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز لوحدة املعلومـات املاليـة أن حتـصل علـى املعلومـات الـيت قـد تكـون                      

 أضــافت إىل ٢٦ ٠٧٨نَّ املــادة األوىل مــن القــانون رقــم  إمــشمولة بالــسرية املــصرفية، حيــث  
يف سـياق التحقيـق يف بـالغ    : " الفقرة التالية٢٥ ٢٤٦ من القانون رقم     ١٤ من املادة    ١الفقرة  

 اختـاذ الـسرية املـصرفية أو سـرية     ٢٠عن عملية مريبـة، ال جيـوز لألفـراد املـشار إلـيهم يف املـادة                
معامالت سوق األوراق املالية أو السرية املهنية كحجـجٍ ضـد وحـدة املعلومـات املاليـة، وكـذا           

  ".لسريةالتزامات قانونية أو تعاقدية تتعلق باأيِّ 
    

    )٤١و ٢٩املادتان ( السجل اجلنائي ؛التقادم    
 منــه، علــى أنَّ احلــق يف اختــاذ    ٥٩ يــنص القــانون اجلنــائي األرجنتــيين، يف املــادة     :٢٩املــادة 

 علــى ٦٣ و٦٢وتــنص املادتــان ). املنــصوص عليهــا(اإلجــراءات اجلنائيــة مقيَّــٌد بفتــرة التقــادم   
مــا بــني عــام واحــد ومخــسة عــشر عامــا،   (ت اجلنائيــة فتــرات انقــضاء احلــق يف اختــاذ اإلجــراءا 

وعلـى حنـو    . وقواعـد احتـساب تـاريخ بـدء فتـرة التقـادم، علـى الترتيـب               ) رحسب اجلـزاء املقـرَّ    
مـا بـني    ( من القانون اجلنائي تنصان على فترات تقـادم العقوبـات            ٦٦ و ٦٥، فإنَّ املادتني    مماثل

احتساب تاريخ بدء فتـرة التقـادم، علـى         وقواعد  ) عامني وعشرين عاما، حسب احلكم الصادر     
ويف جـرائم الفـساد الـيت       .  على أسباب تعليق فترة التقادم وانقطاعها      ٦٧وتنص املادة   . الترتيب

تنطوي على عدة أشخاص، أحدهم موظف عمومي، فإنَّ فترة التقادم ال تبـدأ مـا دام املوظـف             
عنـد  إالَّ  أ احتـساب فتـرة التقـادم         أو بعبارة أخرى، ال يبـد      - العموميةالعمومي شاغال للوظيفة    

  . ترك املوظف العمومي ملنصبه
 ٢٤ ٧٦٧ مــن القــانون رقــم  ٧٩ األرجنــتني ممتثلــة هلــذا احلكــم مــن خــالل املــادة    :٤١املــادة 

واملادة األخرية تنص على عـدم جـواز        .  من القانون اجلنائي   ٥١ واملادة   ٢٢١١٧والقانون رقم   
 املرفوضة أو الـدعاوى الـيت ُحكـم فيهـا بـالرباءة، كمـا       بيانات ختص الدعاوىأيِّ  اإلفصاح عن   

  .تنظِّم كل ما يتعلق بنظام انقضاء أمد السجالت اجلنائية
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    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
ــادة  ــسليم       :٤٢امل ــد آخــر ت ــد رفــض طلــب مــن بل ــضائيا عن ــتني أن تالحــق مواطنيهــا ق  لألرجن

فـإذا كانـت املعاهـدة بـني        ).  املـسائل اجلنائيـة    مـن قـانون التعـاون الـدويل يف        ١٢املـادة   (مطلوبني  
البلــدين تــنص علــى أنَّ جنــسية الــشخص املطلــوب ال تؤخــذ يف االعتبــار، ومل يكــن أمــام هــذا    

وُتبـيِّن االجتاهـات    . الشخص خيـار املالحقـة القـضائية يف األرجنـتني، صـار تـسليمه أمـرا واجبـا                 
ا مل توجـد معاهـدة لتـسليم املطلـوبني، يكـون      فإذ. احلديثة أنَّ األرجنتني تسمح بتسليم مواطنيها     

أمــام الــشخص املطلــوب خيــار املالحقــة القــضائية يف األرجنــتني أمــام نفــس احملكمــة الــيت متلــك  
  . أدلة قائمة ُتطلب من الدولة الطالبة للتسليمويف هذه احلالة، فإنَّ أيَّ. صالحية رفض التسليم

    
    )٣٥ و٣٤ملادتان ا( التعويض عن الضرر ؛عواقب أعمال الفساد    

ــادة  ــات  :٣٤امل ــانون أخالقي ــة  يــنص ق ــة العمومي ــم  (ســلك اخلدم علــى بطــالن  ) ٢٥ ١٨٨رق
ويف هـذا الـصدد، تـنص    . القرارات اإلدارية الصادرة يف موقـف ينطـوي علـى تـضارب املـصاحل      

 ١مــىت كانــت األعمــال الــيت ارتكبــها األشــخاص املــذكورين يف املــادة   : " علــى أنَّــه١٧املــادة 
 فإنَّهـا ُتعتـرب باطلـة مـن أساسـها، دون املـساس حبقـوق          ١٥ و ١٤ و ١٣ بأحكـام املـواد      مشمولة

ويف حالــة إصــدار قــرار إداري، فإنَّــه يكــون بــاطال مــن أساســه  . األطــراف الثالثــة احلــسنة النيــة
ومن بني العواقب احملتملة األخرى لعمـل       ". ١٩ ٥٤٩ من القانون رقم     ١٤مبوجب بنود املادة    
إعـادة األشـياء إىل احلالـة الـيت كانـت عليهـا قبـل        واملسؤولية عـن األضـرار؛    : من أعمال الفساد  
  .؛ وعدم مقبولية العطاءات يف املناقصات) من القانون اجلنائي٢٩املادة (ارتكاب اجلرمية 

 ال يأخـذ النظـام القـانوين لألرجنـتني الدولـة وحـدها يف االعتبـار كطـرف ميكـن أن                      :٣٥املادة  
 ضـرر   شـخص طبيعـي أو اعتبـاري أصـابه أيُّ        د، وإمنـا يـضم إليهـا أيَّ       يتضرر من أعمـال الفـسا     

  . أمثلة على التطبيق العملي لذلكغري أنَّه مل ُتقدَّم أيُّ. نتيجة هلذه األعمال
    

    )٣٩ و٣٨و ٣٦املواد  (اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    
مـن اختـصاص القـضاة وأعـضاء النيابـة العامـة            دُّ إنفـاذ القـانون يف قـضايا الفـساد            ُيعَ :٣٦املادة  

 التنـسيق املعـين بـاجلرائم    حلّ حمل مكتبوقد . فيما خيص املسائل اجلنائية واإلصالحية االحتادية 
املرتكبة ضد اإلدارة العامة، والذي أُنشئ هبدف التعاون مع أعضاء النيابة العامة القائمني علـى               

ئم االقتـصادية وغـسل األمـوال، والـذي أُنـشئ بقـرار             قضايا الفساد، مكتُب املدعي العام للجرا     
ن وتتكـوَّ . ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ الـصادر يف     ٩١٤/١٢مكتب النائب العـام رقـم       

 مــن فريـق مـن املتخصـصني مــن أعـضاء النيابـة العامـة واملــوظفني       ة اجلديـد ةالتنظيميـ هـذه البنيـة   
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ني أيــضا مكتــٌب للمــدعي العــام ولــدى األرجنــت. الــذين ينــسقون مــا بــني عــدة جمــاالت للعمــل 
للتحقيقات اإلدارية، وهو هيئة متخصصة يف التحقيق يف أعمـال الفـساد واالحنرافـات اإلداريـة                
اليت يرتكبها موظفو اإلدارة العامة، فـضال عـن مكتـبٍ ملكافحـة الفـساد، أُنـشئ بالقـانون رقـم                     

ــصادر يف ٢٥ ٢٣٣ ــسمرب / كــانون األول١٠ ال ــو  ١٩٩٩دي ــابع ل ــاز ت ــدل ، وهــو جه زارة الع
ومـن بـني املؤسـسات      . وحقوق اإلنسان، يهدف إىل وضـع بـرامج مكافحـة الفـساد وتنـسيقها             

وُيعـيَّن  . األخرى ذات الصلة مكتب املراقب املـايل الـوطين العـام ومكتـب املراجعـة املاليـة العـام           
  . تنافسية شفافةاختيار للتوظيفالنائب العام من خالل إجراءات 

ــادة  ــا :٣٨امل ــسؤولني التزامــ      مبوجــب اإلط ــع امل ــى مجي ــإنَّ عل ــتني، ف ــانوين لألرجن  ا حمــددار الق
ــاإلبالغ عــن  ــادة  ١ومبوجــب الفقــرة . جرميــة تنمــو إىل علمهــم أيِّ ب ــانون  ١٧٧ مــن امل  مــن ق

اإلجراءات اجلنائية، فإنَّ املوظفني واملستخدمني العمـوميني ملزمـون بـاإلبالغ عـن اجلـرائم الـيت                 
ــة القــضائية حبكــم    ــاء أدائهــم لوظــائفهم    ختــضع للمالحق ــيت تنمــو إىل علمهــم أثن . املنــصب وال

، فـإنَّ املـوظفني واملـستخدمني املـشار     ١١٦٢/٠٠ مـن املرسـوم بقـانون رقـم       ١ومبوجب املـادة    
إليهم يوفون بواجبهم القانوين عرب إبالغ مكتب مكافحة الفساد باحلقائق أو األدلة الـيت تـدعم      

ئية حبكم املنصب ارُتكبت يف نطاق اإلدارة العامـة         افتراض وقوع جرمية ختضع للمالحقة القضا     
 مـن املرسـوم بقـانون،       ٢ووفقـا للمـادة     . كيان عام أو خاص تشارك فيـه الدولـة        أيِّ  الوطنية أو   

فإنَّ اجلرائم املفترض وقوعها والـيت ال يقـوم مكتـب مكافحـة الفـساد بـالتحقيق فيهـا، يبلِّـغ هبـا                       
  .ضوا يف النيابة العامة أو جهاز الشرطة أو عقاضياأولئك املوظفون واملستخدمون 

أحكـام هـذه     لدى األرجنتني إطـار تنظيمـي ومؤسـسي ُيحتـذى، إذ يـسمح بتطبيـق                 :٣٩املادة  
 الـضوء علـى نطـاق    وبالرغم من ذلك، فقد اعُترب أنَّ مما له صلة وثيقة باملوضوع تـسليطَ           . املادة

يف سـياق التحقيـق     : "ص علـى أنَّـه    ، واليت تن  ٢٥ ٢٤٦ من القانون رقم     ١٤ من املادة    ١الفقرة  
 اختـاذ الـسرية املـصرفية أو    ٢٠يف بالغ عن عملية مريبة، ال جيوز لألفراد املشار إليهم يف املـادة             

 ضـد وحـدة املعلومـات املاليـة،         حججـا سرية معامالت سوق األوراق املاليـة أو الـسرية املهنيـة            
  ". التزامات قانونية أو تعاقدية تتعلق بالسرية أيِّوكذلك

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

 مـن القـانون اجلنـائي، والـيت ختـص       ٧٧ اعُترب مـن بـني التطـورات اإلجيابيـة أنَّ املـادة              :١٥املادة  
  .مفهوم املوظف العمومي، جيري النظر يف تنقيحها يف إطار اإلصالح الشامل للقانون اجلنائي

 لـوحظ أنَّـه، يف حالـة انقطـاع فتـرة التقـادم فيمـا خيـص                   من بني املمارسات اجليـدة،     :٢٩املادة  
  .، جيري احتساب فترة التقادم بالطريقة نفسها فيما خيص سائر املشاركنيا عمومياموظف
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ــادة  ــرب        :٣٣امل ــبلِّغني، ع ــل لألشــخاص امل ــة ُتكف ــدة أنَّ احلماي ــني املمارســات اجلي ــن ب ــرب م  اعُت
ختلـــف األجهـــزة دون اإلفـــصاح عـــن أمســـائهم أو ن يقـــدِّموا بالغـــاهتم ملأل  املتاحـــةمكانيـــةاإل

  .هوياهتم، وإمكانية تقدمي البالغات عرب شبكة اإلنترنت أو بالربيد اإللكتروين أو هاتفيا
 أن ينـضم     يف  اعُترب من بني املمارسات اجليدة اإلقـراُر حبـق مكتـب مكافحـة الفـساد               :٣٦املادة  

و مستقل عن اإلجـراء اجلنـائي الـذي تتـواله     ، على حن  بصفته مدَّعيا مدنيا  إىل الدعاوى القضائية    
  .دائرة النيابة العامة

    
    اليت ُتواجه التنفيذيات تحدِّال  - ٣- ٢  

حـال  يف  يوصى ببـدء اإلصـالحات التـشريعية الالزمـة للقـانون اجلنـائي األرجنتـيين،                 :١٥املادة  
  .غايرإىل اجتاه م" اهلدية" السوابق القضائية املتعلقة بتفسري مفهوم تطّور قانون

 يوصـى بتوضـيح مفهـوم االرتـشاء مـن جانـب املـوظفني العمـوميني األجانـب                   ):ب (١٦املادة  
  .وموظفي املنظمات الدولية العمومية يف التشريع احمللي

ــدمج يف القــانون احمللــي املــسؤوليةَ    :٢٦املــادة   اجلهــود الــيت تبــذهلا مجهوريــة األرجنــتني حــىت ُت
ا مـن اجلـرائم الـواردة يف االتفاقيـة هـي موضـع               أيـ   ترتكـب  للشخصيات االعتبارية اليت  القانونية  

ترحيــب، ويوصــى بقيــام األرجنــتني مبواصــلة الــسعي إلقــرار هــذه املــسؤولية يف مجيــع اجلــرائم    
  . من االتفاقية٢٣عالوة على تلك املنصوص عليها يف املادة 

أنَّ إالَّ ء والــضحايا،  اعُتــرب أنَّ األرجنــتني لــديها تــشريعات حلمايــة الــشهود واخلــربا  :٣٢املــادة 
مشول تلك التشريعات جلرائم الفساد ليس تلقائيا، ومن مث فإنَّه يوصـى بقيـام األرجنـتني بـالنظر         

 يف االعتبار يف إصالح تشريعي حمتمل، حبيث تقوم بتوسـيع نطـاق برنـامج               ه القضية يف أخذ هذ  
  .ة العامةمحاية الشهود، ليشمل على حنو مباشر جرائم الفساد واإلضرار باإلدار

ــادة  ــة       :٣٩امل ــشأن جنــاح هــذه األحكــام القانوني ــات أو إحــصاءات ب ــاظ مبعلوم  يوصــى باالحتف
  .وبشأن الضمانات وتدابري احلماية املكفولة لكبار املدراء ممن يبلغون عن هذه اجلرائم املفترضة

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

    اض تنفيذ املواد قيد االستعرعلىمالحظات   - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤املواد ( اجلنائية اإلجراءاتنقل ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهماجملرمني؛ تسليم     

 التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، ويـنص علـى قيـام        ٢٤ ٧٦٧ ينظِّم القـانون رقـم      :٤٤املادة  
وحيثمـا  . بـها دولـة تطل أيِّ األرجنتني بتقـدمي املـساعدة يف املـسائل اجلنائيـة علـى أكمـل وجـه إىل             
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ُوجدت معاهدة لتسليم املطلوبني، فإنَّ املعايري املنصوص عليها يف تلـك املعاهـدة تـنظِّم إجـراءات                 
ويف حالة عدم وجود معاهدة، فإنَّ املساعدة ختضع للمعاملة باملثل وفقا ملا هو قائم أو              . املساعدة
 كان حيـق للـشخص املطلـوب        وُيسمح بالتسليم السليب حلاملي اجلنسية األرجنتينية، وإن      . مقترح

ومىت ُوجدت معاهدة تـنص     . تسليمه يف مجيع األحوال أن خيتار حماكمته أمام احملاكم األرجنتينية         
على تسليم املواطنني وتبيَّن أنَّ التسليم ممكن، فإنَّ على الـسلطة التنفيذيـة أن تقـرر مـا إذا كانـت                   

  .ختاذ القرارسوف تسمح بالتسليم وفقا للخيار املتاح يف آخر مراحل ا
 ودون املــساس بــذلك، فــإنَّ هنــاك إمكانيــة لتقــدمي      .تني ازدواجيــة التجــرمي وتــشترط األرجنــ 

فــإذا طلبــت دولــة تــسليم . املــساعدة، حــىت يف احلــاالت الــيت ال توجــد فيهــا ازدواجيــة التجــرمي 
 مطلوبني يف عدة جـرائم، فإنَّـه يكفـي لقبـول التـسليم يف مجيـع اجلـرائم أن تكـون واحـدة منـها                        

وُيالحــظ أنَّ اســتخدام . علــى األقــل مــن بــني اجلــرائم الــيت يعاقــب عليهــا القــانون األرجنتــيين    
االتفاقيـة كأسـاس معيـاري لطلـب تـسليم املطلــوبني يتوافـق مـع القـوانني احملليـة، وإن مل توجــد          

  .قواعد قانونية حمددة تبيِّن ذلك
 يف   اجلرائم غري املنـصوص عليهـا إالَّ       وال جيوز قبول تسليم املطلوبني يف اجلرائم السياسية، أو يف         

القانون العسكري، أو إذا كـان مثـة شـك يف أنَّ احلقـوق الفرديـة لـن ُتحتـرم، أو عنـدما توجـد                         
أسباب خاصة تتعلق بالسيادة الوطنية أو األمن القومي أو النظام العـام، أو إذا كانـت املالحقـة                  

لبــة، أو إذا كــان الــشخص املطلــوب  القــضائية قــد ســقطت بالتقــادم وفقــا لقــانون الدولــة الطا  
تــسليمه قــد ســبقت حماكمتــه يف اجلرميــة نفــسها، أو إذا كــان الــشخص املطلــوب غــري مكتمــل  

ه، أو حـني تكـون العقوبـة قـد فُرضـت            األهلية القانونية مبوجـب القـانون األرجنتـيين حبكـم سـنِّ           
أيِّ ب التــسليم و مــن إرســال طلــوال بــدَّ. غيابيــا، مــن بــني األســباب الرئيــسية لــرفض التــسليم 

ر وزارة الــشؤون اخلارجيــة والعبــادة قــرِّوحــني ُت. مــستندات الحقــة عــرب القنــوات الدبلوماســية
فـإذا وجـدت الـوزارة    . النظر يف طلب للتسليم، تقوم دائرة النيابة العامة ببدء الدعوى القانونيـة   

وتكــون دائــرة . لةشــرطا مــن الــشروط مل ُيــستوَف، تتخــذ الــسلطة التنفيذيــة قــرارا يف املــسأ أنَّ 
النيابة العامة وكيال عن طلب التسليم يف الدعوى القانونية؛ ودون املساس بـذلك، فـإنَّ للدولـة        

  .الطالبة أن تتدخل كطرف يف الدعوى عرب من توكِّله لذلك
وقـد  .  يستند نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم إىل بلـداهنم إىل االعتبـارات اإلنـسانية                 :٤٥املادة  

ونقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم مـن      .  معاهدات عديدة بـشأن هـذه املـسألة      أبرمت األرجنتني 
  .اختصاص وزارة العدل وحقوق اإلنسان
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 مـن معيـاَري    ال يسمح القانون األرجنتيين بالتنازل عن الوالية القضائية استنادا أليٍٍّ       :٤٧املادة  
ت الـيت يعلـن فيهـا نظـام       وال ُتحـال الـسجالت اجلنائيـة إال يف احلـاال          . الفرصة الساحنة واملالءمة  

  .العدالة األرجنتيين عدم اختصاصه بالتحقيق يف إحدى اجلرائم
    

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
ــتني لالضــطالع        ــها األرجن ــيت مسَّت ــة ال ــسلطة املركزي ــادة هــي ال ــة والعب ــشؤون اخلارجي وزارة ال

االتفاقيــة كأســاس لطلبــات املــساعدة وميكــن اســتخدام . بــأغراض الفــصل الرابــع مــن االتفاقيــة
 يكفــل املــساعدة دون ٢٤ ٧٦٧القانونيــة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة، علــى أنَّ القــانون رقــم  

  .احلاجة ملعاهدة خاصة يف هذا الشأن
لة بأسرع ما ميكـن فيمـا خيـص طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة،              وتتصرف السلطات املتدخِّ  

 ١املـادة  (مع القضايا على حنو عاجـل قبـل بـدء إجـراءات املـساعدة رمسيـا            حبيث جيري التعامل    
 علــى تــشتملوتكفــل األرجنــتني املــساعدة يف التحقيقــات الــيت ). ٢٤ ٧٦٧مــن القــانون رقــم 
  .شخصيات اعتبارية

 من قانون املساعدة القانونية يف املـسائل اجلنائيـة، فـإنَّ          ٦٨ من املادة    ٢ومبوجب أحكام الفقرة    
ني ال تشترط كون العمل املطلوب املساعدة بشأنه يشكِّل جرميـة إال فيمـا خيـص بعـض         األرجنت

ــدابري املــساعدة، حيــث   ــة التجــرمي   إت ــيس مــن بــني  . نَّ القاعــدة هــي عــدم اشــتراط ازدواجي ول
الشروط الالزمة أن يكون الشخص حمل التحقيق معرضا للعقوبة مبوجب القـانون األرجنتـيين،               

  .ملعين يشكِّل جرمية يف األرجنتنيوإمنا أن يكون السلوك ا
وال يــنص القــانون علــى قائمــة بتــدابري املــساعدة الــيت ميكــن طلبــها؛ غــري أنَّــه يعــرض بالوصــف  

ــها      ــدابري بعين ــبعض اإلجــراءات املعمــول هبــا فيمــا خيــص ت ــشهود أو  (ل ــهمني أو ال اســتدعاء املت
  ).عليهم، تقدمي املستنداتاخلرباء، اإلدالء بالشهادة يف األرجنتني، نقل األشخاص احملكوم 

 سلـسلة مـن     يف األرجنتني، مـن خـالل الـسلطات املـسؤولة عـن التحقيقـات اجلنائيـة،                 وتنضوي
الــشبكات الــيت ُتتــداول املعلومــات عربهــا بــصفة دائمــة مــع الــسلطات األخــرى يف العديــد مــن 

  .توتشارك السلطات املركزية والبعثات الدبلوماسية بدورها يف تلك الشبكا. البلدان
، )، املـشار إليـه آنفـا      ٢١ ٥٢٦رقـم   ( من قـانون الكيانـات املاليـة         ٣٩ومبوجب أحكام املادة    

، فــال جيــوز للكيانــات املاليــة أن  "الــسرية"والواقعــة يف الفــصل اخلــامس الــذي حيمــل عنــوان  
وبــالرغم مــن ذلــك، فــإنَّ إحــدى االســتثناءات الــيت . تكــشف عــن بيانــات العمليــات الــسلبية

ون ذاته فيما خيص هذا احلظر تتعلق بالطلبات الواردة من القـضاة يف سـياق               ينص عليها القان  
  .اضطالعهم بالقضايا
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ــور اســتكمال       ــزم القــانون بإعــادة هــذا الــشخص ف ــتني، ُيل ــة نقــل شــخص إىل األرجن ويف حال
  .الدعوى اليت طُلب نقله ألجلها

. ٢٤ ٧٦٧قـانون رقـم     وأسباب رفض تقدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة منـصوٌص عليهـا يف ال              
 مـن القـانون   ١٠ إىل ٨ املـواد  إىلويف هذا الصدد، فال جيوز أن يستند رفض طلب للتسليم إال    

  .املذكور، وال ُيعد كون األمر منطويا على مسائل مالية سببا لرفض تقدمي املساعدة
جلنائيـة مبـا    وتتبع األرجنتني سياسة نشطة فيما خيص التوقيع على اتفاقات املساعدة يف املسائل ا            

  .يسهم يف حتسني التعاون يف مكافحة اجلرمية
 مـن هـذه املـادة، إال أنَّهـا قـد بيَّنـت              ١٩وليس لدى األرجنتني معايري حمددة فيما خيـص الفقـرة           
  .إمكانية حتقيق أهداف الفقرة ولو يف غياب هذه املعايري

    
  ي اخلاصة لتحرِّ أساليب ا؛ التحقيقات املشتركة؛ إنفاذ القانون جمالالتعاون يف    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨املواد (
 ُتشارك األرجنتني على املستوى اإلقليمـي يف العديـد مـن آليـات التعـاون الـدويل يف              :٤٨املادة  

 مـن  ١مـن الفقـرة   ) و(إىل ) أ(املسائل اجلنائية، مبا يشمل التدابري املطلوبـة يف الفقـرات الفرعيـة           
 والعبادة، بصفتها السلطة املركزية الـيت تـضطلع          الشؤون اخلارجية  وتستخدم وزارةُ . هذه املادة 

 اإللكتـروين بـصفة منتظمـة للتواصـل مـع الـسلطات             بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، الربيـدَ       
ــدويل      ــة األخــرى ومــع غريهــا مــن أصــحاب املــصلحة يف التعــاون ال ــل مبهــام  . املركزي وللتعجي

كما جيري إرسال املخاطبـات     . لغرضالتعاون، قامت الوزارة بتخصيص صندوق بريدي هلذا ا       
  .نفسها عرب شبكة منظمة الدول األمريكية

، اعُتمـد نـص     ) ألمريكـا اجلنوبيـة    "مريكوسـور "(املشتركة  اجلنوبية   ويف إطار السوق     :٤٩املادة  
االتفاق اإلطاري للتعاون فيمـا بـني الـدول األطـراف يف مريكوسـور والـدول الـشريكة إلنـشاء               

ــشتركة   ــق م ــرق حتقي ــد. ف ــرت يف      وق ــيت ظه ــة ال ــذا يف أشــكال املمارســات املعياري  انعكــس ه
وتـشري ديباجـة االتفـاق صـراحة إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                  . السنوات األخرية 

  .كأحد مصادر االتفاق
عـة علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االتِّجـار غـري املـشروع يف                    األرجنـتني دولـة موقِّ     :٥٠املادة  
، واملـصدَّق عليهـا     )١٩٨٨ديـسمرب   /الـيت اعُتمـدت يف كـانون األول       (رات العقليـة    رات واملؤثِّ املخدِّ

ــم   ــانون رق ــادة   ٢٤ ٠٧٢بالق ــنص يف امل ــذي ي ــسمى    ١١، وال ــا ي ــى م ــه صــراحة عل ــسليم " من بالت
يـة  ، كما صدَّقت على اتفاقية البلدان األمريكية اخلاصة باملساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائ      "املراقب
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. ٢٦ ١٣٩، بالقـــانون رقـــم )١٩٩٢مـــايو / أيـــار٢٣الـــيت اعُتمـــدت يف ناســـو جبـــزر البـــهاما يف (
  .وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ النظام القانوين األرجنتيين يشتمل على مفهوم العميل السري

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

طلــوبني حــىت يف احلــاالت الــيت ال توجــد فيهــا    اعُتــرب أنَّ قيــام األرجنــتني بتــسليم امل :٤٤املــادة 
  .معاهدة لتسليم املطلوبني من بني األمثلة على املمارسات اجليدة

    
     التنفيذالتحدِّيات اليت تواجه  - ٣- ٣  

 حاجة بالغة ملواصلة تنفيذ سياسة نشطة إلصالح السجون، وختصيص ما يلـزم             مثة  •  
  .لذلك من موارد املوازنة بالقدر املستطاع

وفيما خيص طلبات تسليم املطلوبني وطلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، يوصـى                •  
ــصة مبواصــلة جهودهــا حنــو ضــمان اســتكمال      ــسلطات املخت ــام ال اإلجــراءات بقي

  . املتعلقة بذلك يف أقصر فترة زمنية ممكنةالقانونية
قـضايا  يوصى مبواصلة تطوير نظام املعلومات القـائم، هبـدف مجـع املعلومـات عـن                  •  

تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيــة املتبادلـة بطريقـة ممنهجــة، بغيـة تيـسري رصــد        
  . هذه القضايا وتقييم فعالية تنفيذ ترتيبات التعاون الدويل على حنو أكثر كفاءة

يوصى مبواصلة استكشاف فرص املشاركة النشطة يف االتفاقات الثنائيـة أو املتعـددة          •  
  .ا، هبدف تعزيز فعالية خمتلف أشكال التعاون الدويلاألطراف أو كليهما مع

 


