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  خالصة وافية  -ثانياً  
  

    بريو    
  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لبريو يف سياق تنفيذ اتفاقية  :مقدِّمة  - ١  

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد
وتـشكل  . القانونيـة الرومانيـة أو األوروبيـة القاّريـة         األعـراف ينتمي النظام القانوين يف بـريو إىل        

  .من القانون الوطينال يتجزأ قية جزءا االتفا
ــرَّ يف عــام    نــّصان يعــّدالن القــانون اجلنــائي فيمــا يتعلــق بــاجلرائم املرتكَبــة ضــد    ٢٠١١وقــد أُِق

وقـد اعتـرض    . ٢٩٧٠٣ القانون رقم    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩أوال، أُِقرَّ يف    ف. اإلدارة العمومية 
القــانون ألســباب منــها أهنمــا    ذلــك  مــن ٤٠١ و٣٨٤املــّدعي العــام يف بــريو علــى املــادتني     

وقـد حظـي اعتراضـه    .  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد ١٨ و٣تتعارضان مع املادتني   
  .٢٠١٢مايو / أيار٣ يف بدعم جزئي من احملكمة الدستورية اليت أصدرت حكماً

قـانون عـن    ذا ال هبـ وقد اسُتعيض   . ٢٠١١يوليه  / متوز ٢١ يف   ٢٩٧٥٨القانون رقم   ُنشر  وثانيا،  
وعقــب هــذين اإلصــالحني  . ٢٩٧٠٣بعــض التعــديالت الــيت أُدخلــت مبوجــب القــانون رقــم   

ــان      ــدا املادت ــائي، وحتدي ــاليني، فــإن القــانون املنطبــق هــو القــانون اجلن ألــف، -٣٩٣ و٣٧٦املتت
 مـن   ٤٢٦ و ٤٠١ و ٤٠٠ و ٣٨٨ و ٣٨٧ و ٣٨٤، واملواد   ٢٩٧٠٣ بالقانون   بصيغتهما املعدلة 
  .٢٩٧٥٨املعدَّلة بالقانون رقم تها بصيغالقانون اجلنائي 

مــع االتفاقيــة حبيــث يتماشــى القــانون اجلنــائي يهــدف إىل مواءمــة وقــد صــيغ مــشروع قــانون  
ويقترح مشروع القانون إدخـال تعـديالت   . أنه مل ُيعرض بعد على جلسة عامة للكونغرس   بيد

 واالخـتالس، والرشـو   على القانون بشأن مجلة جرائم، منها إساءة استغالل السلطة، والتواطؤ،       
  .أو االرتشاء، واملتاجرة بالنفوذ، واإلثراء غري املشروع

ــة لعــام     ــانون اإلجــراءات اجلنائي  بقــانون اإلجــراءات  ٢٠٠٤ يف عــام ١٩٤٠واســُتعيض عــن ق
. املغارمـة  من النظام القائم على التحقيق إىل النظام القائم على           اجلنائية اجلديد الذي ميثل انتقاالً    

بيـد أنـه فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت يرتكبـها              .  كلـه   النظام تدرجييا علـى نطـاق البلـد        وجيري تطبيق 
 علــى ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١خ املــؤرَّ ٢٩٦٤٨موظفــون عموميــون، يــنص القــانون رقــم 

  .التطبيق الفوري لقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على املستوى الوطين



 

V.13-83900 3 
 

  CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.14 

ــاك ســلطات   ــريو جتمــع بي متعــددة وهن ــات إحــصائية حــول جــرائم الفــساد  يف ب ــشمل تلــك  . ان وت
السلطات مرصد اجلرميـة التـابع لـدائرة النيابـة العامـة، ومكتـب املـّدعي العـام املتخـصص يف جـرائم                       

  .موحدإحصاءات نظام يف بريو ال يوجد ه بيد أن. الفساد، امللحق بوزارة العدل وحقوق اإلنسان
    

    ن التجرمي وإنفاذ القانو:الفصل الثالث  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (املتاجرة بالنفوذ والرشو     
ق وال ُيطبَّـ . ٣٩٨-٣٩٣ مبوجـب املـواد   ةجيـرِّم القـانون اجلنـائي الـبريويف خمتلـف جـرائم الرشـو       

خص أو كيـان    املزّيـة غـري املـستحقة لـصاحل شـ         مفهـوم   و" الرشـو واالرتـشاء    "مفهوم التمييز بني  
تفــسري جيــوز وحــسب بيــان الــسلطات البريوفيــة،  . آخــر تطبيقــا حمــددا يف مجيــع فئــات اجلرميــة 

  .القانون على حنو يكفل اإلقرار هبذين املفهومني، لكن مل ُيشر إىل حاالت ذات صلة
وتـشمل هـذه املـادة      . ألف من القانون اجلنائي مفهوم الرشوة عرب الوطنية       -٣٩٧وتتناول املادة   

ايــا لــصاحل األطــراف الثالثــة، لكنــها ال تــشمل صــراحة التــصرفات الــيت تعــود بفائــدة علــى     املز
ألـف  -٣٩٣مبوجـب املـادة   " االرتـشاء الـدويل  "وقد اعتمدت بريو الفئـة اجلنائيـة     ". آخر كيان"

وعـالوة  . وال يـشمل احلكـم مزايـا لـصاحل األطـراف الثالثـة            . ٢٩٧٠٣القانون رقـم    استنادا إىل   
أو مـن أجـل احلـصول       " جيرِّم ذلك السلوك إال يف احلاالت اليت ُيرتكب فيها           على ذلك، فإنه ال   

اقتـصادية  أنـشطة  عنـد االضـطالع ب  على صفقة جتارية أو أي مزية غري مـستحقة أخـرى       اإلبقاء  
  .، بينما ال يوجد مثل ذلك التقييد يف االتفاقية"دولية

وختـضع املتـاجرة الـسلبية بـالنفوذ     . النفوذوال يتناول القانون اجلنائي البريويف املتـاجرة الفاعلـة بـ         
" بشكل مباشر أو غـري مباشـر      "عبارة  ستخدم  ُت من القانون، وإن مل      ٤٠٠للرقابة مبقتضى املادة    

، وعالوة على ذلك، فإن هذا احلكم ال ينطبق سـوى يف احلـاالت الـيت تـوىل              . استخداما صرحيا 
، حمـددة " قـضية قانونيـة أو إداريـة    "النظر يف  فيها موظف عمومي     أو يتوىل أو يوشك أن يتوىل،     

  .بينما ال تتضمن االتفاقية مثل ذلك التقييد
ــوان           ــا بعن ــبريويف حكم ــائي ال ــانون اجلن ــضمن الق ــاع اخلــاص، يت ــا خيــص الرشــو يف القط وفيم

ــة " ــال يف إدارة الشخــصيات االعتباري ــادة  " االحتي ــع   ١٩٨يف إطــار امل ــشمل مجي ــه ال ي ــد أن ، بي
  .تفاقيةالعناصر اليت تتناوهلا اال
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    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء     
أبريـل  / نيـسان  ١٩ يف   ملنـشور ، ا ١١٠٦ختضع جرائم غـسل األمـوال للمرسـوم التـشريعي رقـم             

الة ضد غسل األموال وغريه من اجلرائم ذات الـصلة          ، والذي ينص على اختاذ تدابري فعَّ      ٢٠١٢
تنــاول املرســوم مجيــع جوانــب تبــديل املمتلكــات   وي. بالتعــدين غــري القــانوين واجلرميــة املنظَّمــة  

 ١املادتـان  (، واملشاركة يف ذلك التـصرف  )٢املادة (، واإلخفاء أو التمويه   )١املادة  (وإحالتها  
وفيمـــا يتعلـــق باكتـــساب . وال جيـــرَّم التعـــاون والتـــآمر).  بـــاالقتران مـــع القـــانون اجلنـــائي٢و

 مــن املرســوم أن يتــصرف الــشخص املعــين  ٢ادة املمتلكــات أو حيازهتــا أو اســتخدامها، تــشترط املــ 
  .، بينما ال يوجد مثل ذلك التقييد يف االتفاقية"ها أو ضبطها أو مصادرهتائتفادي حتديد منشبقصد "
ــوَت ــدات      عتبِ ــة جــرائم أصــلية يف غــسل عائ ــة ضــد اإلدارة العمومي ــع اجلــرائم املرتكب ــريو مجي ر ب

والية القـضائية لـبريو أو خارجهـا، وإن مل توجـد            وقد ُترتكب اجلرائم األصلية داخل ال     . اجلرمية
  .اغتسال األموالى وجترِّم بريو ما يسمَّ. إىل اآلن هبذا الشأنقضائية سوابق 

 وال ُتعتــرب العالقــات الوثيقــة ســبباً.  مــن القــانون اجلنــائي يف بــريو اإلخفــاء٤٠٥وتتنــاول املــادة 
  .لإلعفاء من العقوبة مبوجب االتفاقية

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع االختالس؛     

ويــشمل القــانون معظــم  .  مــن القــانون اجلنــائي ٣٨٩-٣٨٧ُيجــرَّم االخــتالس مبوجــب املــواد  
وبينمـا ميكـن النظـر إىل مـصطلح         . ألطـراف الثالثـة   صاحل ا عناصر االتفاقية، مبا يف ذلـك املزايـا لـ         

ألشخاص الطبيعيني واالعتباريني علـى الـسواء، فـإن املعـىن األخـري      شمل امبعىن أنه ي " الشخص"
  .غري مذكور على وجه التحديد

وختـضع جـرائم أخـرى ذات       . ألـف -٣٧٦ و ٣٧٦وختضع إساءة اسـتغالل الوظـائف للمـادتني         
  .٣٨٤-٣٨٢صلة للمواد 

  . من القانون اجلنائي البريويف اإلثراء غري املشروع٤٠١وتعاقب املادة 
 مــن القــانون اجلنــائي جرميــة  ١٩٠االخــتالس يف القطــاع اخلــاص، تعاقــب املــادة  وفيمــا خيــص 
  .التبديد املشترك

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

  . من القانون اجلنائي إعاقة سري العدالة٣٦٦ و٣٦٥ألف و-٤٠٩تتناول املواد 
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    )٢٦املادة (ؤولية الشخصيات االعتبارية مس    
ــبريويف،  ــة الرئيــسية إىل األشــخاص الطبيعــيني، وإن   مبوجــب القــانون ال  تــؤول املــسؤولية اجلنائي

ويتضمن النظـام القـانوين     . ني االعتباري األشخاصكانت هناك عواقب جنائية ثانوية فيما خيص        
ــذين      ــاريني ال ــشأن إقــصاء األشــخاص الطبيعــيني أو االعتب ــا ب املــرتبط بالقــانون اإلداري أحكام

، ســواء  علــى عقــودحلــصولتقــدمي عطــاءات أو ااحلــق يف عقوبــات إداريــة مــن ُوقّعــت علــيهم 
  . من القانون اجلنائي١٠٤وختضع املسؤولية املدنية للمادة . بشكل مؤقت أو دائم

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

  .وال جترِّم بريو التحضري للشروع. ينص النظام القانوين على مجيع أشكال املشاركة والشروع
    

    )٣٧ و٣٠املادتان (قاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون املالحقة وامل    
تراعي العقوبات املنصوص عليهـا يف التـشريعات البريوفيـة فيمـا خيـص األفعـال اجملرَّمـة مبوجـب          

  .االتفاقية مدى جسامة تلك األفعال
  .فع احلصانةومن املمكن أيضا ر. قضائيةوامتيازات وتنص التشريعات البريوفية على حصانات 

وجيوز لدائرة النيابة العامة أن متتنع عن بـدء اإلجـراءات اجلنائيـة يف احلـاالت الـيت ال تـؤثر فيهـا                       
بيـد أن مبـدأ الـصالحية التقديريـة للمالحقـة           . اجلرائم املعنية تأثريا خطريا علـى املـصلحة العامـة         

  . تأدية واجباتهال ينطبق على اجلرائم اليت يرتكبها املوظف العمومي أثناءالقضائية 
ويتطلـب  .  إلنفـاذ مثـول املتـهم أمـام احملكمـة          انتظـار احملاكمـة احلاجـةَ     يف   الكفالة   وتراعي تدابريُ 

وأن ال تكـون هنـاك      مـدة عقوبتـه     اإلفراج املبكر أن يكون الشخص املعين قد اسـتكمل نـصف            
  .تنطوي على حكم إلزامي باحلبسمعلَّقة حماكمة 

عـن  املؤقـت للـشخص املتـهم    اإليقـاف  جـراءات اجلنائيـة علـى     من قـانون اإل ٢٩٨وتنص املادة   
  . أو مبهمة من هذا النوعبعمل طابع عمومي أو االضطالع شغل وظيفة ذات 

أي املفروضــة علــى وجيـوز إصــدار حكـم بإســقاط األهليـة بــصفته العقوبـة الرئيــسية أو الثانويـة      
ــشمل     ــة وي ــة ُترتكــب حبــق اإلدارة العمومي ــة إســقاط جرمي ــشغاألهلي ــة أي ل ل يف اإلدارة وظيف

  .املؤسسات اململوكة كليا أو جزئيا للدولةيف العمومية، مبا يف ذلك 
وقــد وضــعت بــريو صــالحيات تأديبيــة مــستقلة عــن اإلجــراءات اجلنائيــة ميكــن أن تــستخدمها  

  .اجلهات املختصة ضد املوظفني العموميني
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اال، قد ُيمـنح إعفـاء      ة تعاونا فعَّ  ويف احلاالت اليت يبدي فيها الشخص الضالع يف ارتكاب اجلرمي         
 مـع وقـف     احلـد األدىن القـانوين، أو حكمـاً       ال يتجاوز نصف    من اجلزاء، أو ختفيضا يف العقوبة       

وُيمـنح الـشخص املتعـاون بفعاليـة     . التنفيذ، أو إفراجا مشروطا، أو ختفيفا للعقوبة اليت يقـضيها        
  . تدابري احلماية نفسها اليت حيظى هبا الشاهد

    
     )٣٣ و٣٢املادتان (ية الشهود واملبلّغني محا    

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة واملرسـوم الـسامي رقـم               ٢٥٢-٢٤٧تنظم محايةَ الشهود املواد     
003-2010-JUS .  وتــشمل التــدابري املعتمــدة تغــيري العنــوان، وحجــب اهلويــة، وتــدابري اقتــصادية

 املرســوم الــسامي برناجمــا متكــامال  وأرســى. الــشاهد مــن تغــيري مكــان إقامتــه أو عملــه ومتكِّــن 
ويــدير . ركني يف اإلجــراءات اجلنائيــة ا واملتعــاونني املــش ياحلمايــة الــشهود واخلــرباء والــضحا   

  .الربنامَج مكتب املّدعي العام، وُتنشأ وحدات محاية يف كل منطقة قضائية
أنـه توجـد   ومل يتم الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى من أجل نقل الشهود، بيـد               

  .اتصاالت على املستوى التقين
كمــا أن لــديهم الفرصــة كــي ْميثلــوا . وحيظــى الــضحايا باحلمايــة نفــسها الــيت حيظــى هبــا الــشهود 

  .كطرف مدين وُيستمع إليهم قبل اختاذ أي قرار ينطوي على إهناء اإلجراءات اجلنائية أو تعليقها
، علــى ٢٠١٠يونيــه /ُتمــد يف حزيــران، الــذي اع٢٩٥٤٢وينطبــق قــانون محايــة املــبلِّغني رقــم  

املــستوى اإلداري، علــى املــوظفني العمــوميني أو أي شــخص يبلــغ عــن أفعــال تعــسفية أو غــري  
وتـشمل التـدابري املمكنــة حجـب هويـة الــشخص املبلِّـغ وحظــر      . قانونيـة يف أي كيـان عمــومي  

إذا مل يكـن الـشخص      ة  باحلمايالوظيفة  حتظى  وال  . تسريح املبلِّغ أو إقالته أو عزله بسبب بالغه       
  .املبلِّغ يعمل يف القطاع العام

    
    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     

كمـا يـنص القـانون    . ُينص على مصادرة أي عائدات أو أدوات للجرمية كنتيجة ثانوية للجرمية  
وال توجــد أحكــام بــشأن . صادرةختلــو مــن املــالــبريويف علــى فقــدان امللكيــة يف احلــاالت الــيت  

  .يف اجلرائم" استخدامهااملعتزم "مصادرة أو ضبط األدوات 
وال توجد قواعد حتكم الضبط أو املصادرة يف احلاالت اليت يـتم فيهـا حتويـل عائـدات اجلرميـة،                    

عنـد خلطهـا   كليا أو جزئيا، إىل ممتلكات أخرى أو إبداهلا هبا أو مصادرة قيمة عائدات اجلرمية            
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ويشمل قانون غسل األموال املمتلكات الـيت ُحّولـت         .  مكتسبة من مصادر مشروعة    متلكاتمب
  .دلت هبا أو تلك اليت ُخلطت هبا عائدات اجلرمية على حنو جزئيأُبإليها عائدات اجلرمية أو 

  .ضمنا إىل املزايا، مبا فيها األرباح أو أي مزايا أخرى نابعة من اجلرمية" آثار"ويشري مصطلح 
تـوافر املمتلكـات الـيت قـد     )  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ٣٢٠-٣١٦املـواد   (ز  ويكفل احلج 

 الوفــاءإمكانيــة ) ٣٠٩-٣٠٢املــواد (ويكفــل التجميــد . تــصاَدر مبقتــضى حكــم قابــل لإلنفــاذ 
  . املتعلقة هبااملسؤوليات املالية الناشئة عن اجلرمية أو دفع التكاليفب

 مــن قــانون اإلجــراءات ٣١٨و) ب (٤٠١املادتــان وإىل جانــب القواعــد العامــة الــيت تتــضمنها 
، وهـي   الُعهدة تنص على سلسلة     ٢٢٠ من املادة    ٥اجلنائية بشأن إدارة املمتلكات، فإن الفقرة       

وقد أُدخلت إصـالحات علـى نظـام إدارة املمتلكـات احملتجـزة أو       . مسؤولية دائرة املّدعي العام   
 بشأن فقدان امللكية، والذي مبوجبـه       ١١٠٤املصادرة من خالل اعتماد املرسوم التشريعي رقم        

  .أُنشئت اهليئة الوطنية للممتلكات املصادرة، وأُحلقت مبكتب رئيس جملس الوزراء
وجيوز رفع السّرية املصرفية والسّرية الضريبية بناء على طلب القاضي أو املـّدعي العـام أو جلنـة                  

  .حتقيق تابعة للكونغرس
انية اشتراط أن يثبت اجملـرم املنـشأ القـانوين لعائـدات اجلرميـة              وال ينص النظام البريويف على إمك     

  .املزعومة أو أي ممتلكات أخرى ختضع للمصادرة
وحيمي النظام البريويف حقوق األطراف الثالثة ذات النوايا احلـسنة مـن خـالل مجلـة إجـراءات،                  

  .منها إجراء استعراض للمضبوطات
    

    )٤١و ٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
. ال بد من بدء اإلجراءات اجلنائية خالل مدة تساوي مدة العقوبة القصوى للجرمية قيـد النظـر       

وفيما خيص اجلرائم اليت يرتكبها موظفون عموميـون يف حـق ممتلكـات الدولـة، ُتـضاَعف املـدة                   
يف احلـاالت الـيت تتـأثر فيهــا ممتلكـات الدولـة؛ ويــتم جتديـد ذلـك علـى أســاس كـل حالـة علــى           

ــادم  وتنقطــع  .حــدة ــرة التق ــذها   فت ــدء إجــراءات تنف ــد ب ــسلطات   عن ــام أو ال ــرة االدعــاء الع دائ
  .ارتكاب جرمية أخرىعند القضائية أو 

  .يف دولة أخرىصدرت ومل ُتعتمد بعد يف بريو أحكام ملراعاة أي قرارات إدانة سابقة 
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    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
وال يوجـد تنظـيم صـريح       . و عمومـا وفقـا ألحكـام االتفاقيـة        تؤسَّس الوالية القضائية حملاكم بري    

، )االختصاص باجملين عليـه   (أو الشخصية السلبية    ) االختصاص باجلاين (ملبدأ الشخصية اإلجيابية    
وال توجـد واليـة     .  يف حاالت اجلرائم اليت يرتكبها موظفون عموميون أثناء تأديـة واجبـاهتم            إال

  .سل األموال أو اجلرائم املرتكبة ضد الدولةقضائية تنظم األعمال التحضريية لغ
    

    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
مفعـول تـصرف    ينص النظام القانوين يف بريو على تدابري ملعاجلـة عواقـب اجلـرائم، مثـل إبطـال                  

  .قانوين مبوجب القانون املدين
 من القانون اجلنـائي علـى تعويـضات         ١٠١-٩٢وفيما خيص التعويض عن الضرر، تنص املواد        

  .مدنية
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتالتنسيق فيما بني والسلطات املتخصصة     
 مكتبـا، مبـا فيهـا    ٢٣٥(توجد لدى بريو مكاتب متخصصة لالدعاء العام يف مجيع أرجاء البلـد       

ــا للمــّدعني العــاّمني األقــدم ٢٠ ــة ملكافحــة الفــساد ) مكتب ــة ، ومكاتــب عمومي ، وحمــاكم جنائي
وأنــشأت الــشرطة الوطنيــة مديريــة مكافحــة  . خاصــة للجــرائم املرتكبــة ضــد اإلدارة العموميــة 

  .الفساد، املكونة من خرباء جنائيني متخصصني مكلفني باحملاكمات اجلنائية املعقدة
، وقد أبرمت دائرة االدعاء العام اتفاقات تعاون مـع مؤسـسات خمتلفـة، مبـا فيهـا وزارة التعلـيم                    

  .واحملكمة الدستورية، ووزارة العدل وحقوق اإلنسان، ومكتب املراقب العام للجمهورية
  .وُتتخذ تدابري خمتلفة لتشجيع اجلمهور على اإلبالغ عن أفعال الفساد

  .وال توجد لدى بريو آليات استباقية للتعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص
    

    دة واملمارسات اجليِّالتجارب الناجحة  - ٢- ٢  
 تنفيـذ الفـصل الثالـث       يف سـياق  بصفة عامة، تتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة         

  :من االتفاقية فيما يلي
         ــة الــشهود واخلــرباء والــضحايا واملتعــاونني، إىل جانــب ــامج متكامــل حلماي ــشاء برن إن

 .وحدات المركزية للحماية
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       مكتب املّدعي العام والـشرطة الوطنيـة ووزارة العـدل وحقـوق            قيام السلطة القضائية و
 .لتصدي للفساديف ااإلنسان بإنشاء أجهزة متخصصة 

                         إنشاء وحدة مـن خـرباء جنـائيني متخصـصني لتقـدمي اخلـربات يف القـضايا املعقـدة، مبـا
 .فيها جرائم الفساد

              مـن  طين  وملستوى الـ  دخول دائرة االدعاء العام يف اتفاقات مع مؤسسات أخرى على ا
 .التعاونأجل تسريع عجلة 

      ــة ــام قانونيـ ــاد أحكـ ــز اعتمـ ــلتعزيـ ــاون الفعَّـ ــم (ال التعـ ــانون رقـ ــانون ٢٧٣٧٨القـ  وقـ
، مبا يشجع املشاركني يف ارتكـاب اجلـرائم علـى تقـدمي معلومـات               )اإلجراءات اجلنائية 
  .مفيدة إىل السلطات

    
    اليت تواجه التنفيذالتحّديات   - ٣- ٢  

  :خلطوات التالية أن تساهم يف زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادمن شأن ا
        املدجمــة يوصــى بــأن تنظــر بــريو يف اعتمــاد نظــام موحــد مــن أجــل مجــع اإلحــصاءات

 .والتفصيلية

     املزّيــة غــري ومفهــوم " الرشــو واالرتــشاء "يوصــى بــأن تعتمــد بــريو مفهــوم التمييــز بــني
 .آخر فيما خيص مجيع أنواع جرائم الرشو أو االرتشاءاملستحقة املمنوحة لشخص 

                   فيما خيص الرشو عرب الوطين، يوصى بأن ُتدِخل بريو تعديالت على التعريـف اجلنـائي
وفيمــا يتعلــق . لشخــصيات االعتباريــةاملقدمــة لــصاحل ابغيــة أن يتــضمن صــراحة املزايــا 

ات البريوفيـة حبيـث تـشمل    باالرتشاء عرب الوطين، يوصى بأن ُينظـر يف تعـديل التـشريع        
لـدى االضـطالع    "ألطراف الثالثة وإزالة التقييد الوارد يف عبـارة         اليت تعود على ا   املزايا  

 ."بأنشطة اقتصادية دولية

           ــضمن ــة أن يت ــائي بغي ــريو التعريــف اجلن ــأن تعــدِّل ب فيمــا خيــص االخــتالس، يوصــى ب
 .صراحة االختالس لفائدة الشخصيات االعتبارية

            َّوفيمـا خيـص املتـاجرة الـسلبية     . الـة بـالنفوذ  يوصى بأن تنظر بريو يف جترمي املتـاجرة الفع
بــشكل "بــالنفوذ، يوصــى بــأن تنظــر بــريو يف تعــديل تــشريعاهتا حبيــث تتــضمن مفهــوم  

الـيت  القـرارات  بـشأن  وإزالة القيود املنطبقـة علـى ممارسـة النفـوذ       " مباشر أو غري مباشر   
 .ة واإلداريةيف الدعاوى القضائيتصدر 

    يوصى بأن ُينظر يف اعتماد تشريع حول الرشو يف القطاع اخلاص. 
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                     يوصى بأن ُتدِخل بريو تعديالت على تـشريعاهتا فيمـا يتعلـق باكتـساب املمتلكـات أو
حيازهتا أو استخدامها حبيث ختلو مـن الـشرط اإلضـايف بـأن يتـصرف الـشخص املعـين                   

 ." أو مصادرهتاها أو ضبطهائتفادي حتديد منشبقصد "

         التعـاون أو التـآمر الرتكـاب جرميـة غـسل           سـن تـشريعات تتنـاول       يوصى بأن ُينظر يف
 .ملتأتية من اجلرميةالعائدات ا

                  يوصى بأن تضمن بريو أن تشمل التشريعات حاالت غسل األموال اليت ُترتكب فيهـا
نون وفقـا لـذلك يف      وإذا مل تفـسر الـسلطة القـضائية القـا         . اجلرمية األصلية خـارج البلـد     

 .يف إصدار إيضاح تشريعيأمكن النظر احلاالت املقبلة، 

                     ُتَحثُّ بريو على موافاة األمني العام لألمم املتحدة بنـسخة مـن تـشريعاهتا بـشأن غـسل
 .األموال

          علـى أن العالقـات الوثيقـة متثـل سـببا لإلعفـاء             " اإلخفاء"تنص الفئة اجلنائية املتمثلة يف
فيما خيـص اجلـرائم املرتكبـة حبـق         السبب  اء ذلك   لغ ويوصى بأن ُينظر يف إ     من العقوبة؛ 

 .اإلدارة العمومية

    يوصى بأن ُينظر يف جترمي التحضري الرتكاب اجلرمية. 

            القانونيـة وجبمـع اإلحـصاءات الالزمـة يف         واالمتيـازات   يوصى برصـد رفـع احلـصانات
 .حالة جرائم الفساد

    استخدامهااملعتزم"ة أو ضبط األدوات يوصى بأن ُينص على مصادر ". 

           ،يوصى بأن ُينص على املصادرة والضبط يف احلاالت اليت جيـري فيهـا، كليـا أو جزئيـا
 .حتويل عائدات اجلرمية إىل ممتلكات أخرى أو إبداهلا هبا

                  يوصى بأن ُينص على املصادرة مبا يصل إىل القيمة التقديرية لعائدات اجلرمية يف احلـاالت 
 . مشروعةمتلكات مكتسبة من مصادراليت تكون فيها تلك العائدات قد ُخلطت مب

        ٣١ مـن املـادة      ٦أن مثة أحكامـا حتكـم بعـض احلـاالت املبينـة يف الفقـرة                من املسلَّم به 
مــن االتفاقيــة، لكــن يوصــى بــأن ُيعــدَّل القــانون حبيــث يــشمل مجيــع احلــاالت املمكنــة 

 .يف تلك الفقرةاملذكورة 

    شجَّع بريو على النظر يف إمكانية الدخول يف اتفاقات بـشأن نقـل الـشهود والـضحايا            ُت
 .إىل دولة أخرى
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             املبلِّغني العاملني خـارج    حبيث يشمل   يوصى بأن ُينظر يف توسيع نطاق محاية الوظائف
 .نطاق اإلدارة العمومية

               شأن منح مزايـا إىل   ُتشجَّع بريو على الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى ب
أشخاص يعملون مع النظام القضائي عندما يوَجدون يف دولة طرف وميكـن أن يبـدوا               

 .تعاونا يف دولة طرف أخرى

                           ُتشجَّع بريو على إرسـاء آليـات اسـتباقية مـن أجـل التعـاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون
 .وكيانات القطاع اخلاص، وخصوصا القطاع املايل

      صـدرت يف  إدانـة سـابقة   أحكـام  لى النظر يف اعتمـاد أحكـام تراعـي أي    ُتشجَّع بريو ع
 .دولة أخرى

                       يوصى بأن ُينظر يف تأسيس واليـة قـضائية علـى مبـدأ الشخـصية اإلجيابيـة والشخـصية
السلبية وعلى األعمال التحضريية لغسل األموال واجلرائم املرتكبة ضد الدولة الطـرف          

 .)٤٢ من املادة ٢الفقرة (

    أو إرسـاء آليـات مـن أجـل التـشاور ألغـراض             /جَّع بريو على استشارة دول أخرى و      ُتش
  ُتحاط الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية علما بأن دوالًحينما،  تدابريهاتنسيق
 ).٤٢ من املادة ٥الفقرة ( أخرى جتري حتقيقا أو مالحقة أو إجراءات قضائية أطرافاً

    
     اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية،ساعدة التقنيةاالحتياجات من امل  - ٤- ٢  

  :حتتاج بريو إىل مساعدة تقنية يف اجملاالت التالية
     والتفصيليةاملدجمة استحداث نظام موحد جلمع اإلحصاءات. 

      القــضايا لممارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة؛     لملخـص  : ١٦ مـن املـادة   ٢الفقـرة
 . البلدان األخرىوأساليب التحري يف

      لممارسات اجليدة والـدروس املـستفادة؛ التـشريعات النموذجيـة؛          لملخص  : ٢١املادة
 .إعداد مشاريع التشريعات؛ الدعم القانوين

      لممارسات اجليدة والـدروس املـستفادة؛ التـشريعات النموذجيـة؛          لملخص  : ٢٢املادة
 .إعداد مشاريع التشريعات؛ الدعم القانوين

    لممارسات اجليدة والـدروس املـستفادة؛ التـشريعات النموذجيـة؛          لملخص  : ٢٦دة  املا
 .إعداد مشاريع التشريعات؛ الدعم القانوين



 

12 V.13-83900 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.14  

      لممارسات اجليدة والدروس املستفادة؛ التـشريعات      لملخص  : ٣٢ من املادة    ٣الفقرة
 لـدى   القـدرات بنـاء   لالنموذجية؛ إعداد مـشاريع التـشريعات؛ الـدعم القـانوين؛ بـرامج             

 . وإدارة برامج محاية الشهود واخلرباءالسلطات املسؤولة عن وضع

     لممارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة؛ الــدعم  لملخــص : ٣٧ مــن املــادة ٣الفقــرة
 .التشريعاتإعداد القانوين؛ 

      ممارسات اجليـدة والـدروس املـستفادة؛ االتفاقـات       للملخص  : ٣٧ من املادة    ٥الفقرة
 .لنموذجية؛ الدعم القانوينالترتيبات ا وأ

     لممارسات اجليدة والدروس املستفادة؛ الدعم القانوينلملخص : ٣٨املادة. 
    

    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (
ر بــريو االتفاقيــة أساســا قانونيــا مــن أجــل تــسليم اجملــرمني، إىل جانــب املعاهــدات الثنائيــة    عتبِــَت

كمـا تتعـاون بـريو بـشأن تـسليم          . فيهـا هـي طـرٌف     السّت عـشرة واملعاهـدتني اإلقليميـتني الـيت          
يعات الوطنيـة،   ويف إطار التشر  . اجملرمني، يف غياب أي معاهدة، على أساس مبدأ املعاملة باملثل         

  ).٥٢٧-٥١٣املواد (ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على تسليم اجملرمني 
بتـسليم اجملـرمني   بـريو  االشتراطات األخرى يف املعاهـدات الثنائيـة، ال تـسمح    وبغض النظر عن    

 علمـاً سوى يف حاالت ازدواجية التجـرمي وتطبيـق حكـم أدىن باحلرمـان مـن احلريـة ملـدة عـام؛                   
وإذا طُلـب تـسليم   . رائم الواردة يف االتفاقية تنطوي على مثل تلـك العقوبـة الـدنيا        مجيع اجل بأن  

اجملرمني عن عدد مـن اجلـرائم املختلفـة، يكفـي أن تكـون إحـداها مـستوجبة للتـسليم للـسماح                 
  .التسليم فيما خيصها مجيعاإجراءات ببدء 

ويف احلـاالت الـيت     . ة باملثـل  وتسمح الدولة البريوفية بتسليم مواطنيهـا علـى أسـاس مبـدأ املعاملـ             
تسلم فيها بريو مواطنيهـا بـسبب انتفـاء املعاملـة باملثـل، فإهنـا تـستهل إجـراءات يف حماكمهـا                       ال

  .بناء على طلب الدولة اليت تطلب التسليم
معاجلة طلـب التـسليم الـسليب حنـو          ما تستغرق    وعادةً.  اجملرمني قبل تسليمهم   باحتجازوُيسمح  

جراء مبسط، رهنا باملوافقـة احلـرة والـصرحية للـشخص املطلـوب تـسليمه،               إويطبَّق  . ستة أشهر 
  .بيد أنه ال يوجد إجراء للحاالت الطارئة. يستغرق حنو ثالثة أشهر
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ويضطلع مكتب املدعي العام بـدور اسـتباقي إىل أبعـد احلـدود حيـث يتواصـل بـشكل مباشـر،                     
الوثـائق بأسـرع الـسبل     ضا  أيـ يـوفر   وهـو   . وعلى أساس غري رمسي، مع املؤسـسات ذات الـصلة         

ــة  ــروين  (املمكن ــد اإللكت ــد املــصور أو الربي ــشرة احلمــراء    ). الربي ــريو بنظــام الن كمــا ُيعمــل يف ب
احتجـاز  جيـوز، اسـتنادا إىل ذلـك النظـام،          حبيـث   ) اإلنتربـول (للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة      

  .ة املختصةالشخص الذي تطلبه دولة أخرى وإحضاره للمثول أمام احملكمة اجلنائي
ويقوم نظام تـسليم اجملـرمني الـبريويف علـى اسـتمرارية اإلجـراءات، حيـث تبـدأ الـدائرة اجلنائيـة                      

وال ُيــسمح باالســتئناف لكــن ميكــن التقــدم بطلــب  . باحملكمــة العليــا بإصــدار قــرار استــشاري 
أمــا القــرار النــهائي بــشأن أمــر التــسليم فتــصدره عندئــذ اجلهــة  . للحــصول علــى قــرار انتــصايف

  .وُيسمح للدولة الطالبة بأن تشارك يف جلسات االستماع. التنفيذية
احتمـاالت حـدوث متييـز ألسـباب تتعلـق        وُيحظر تسليم اجملرمني يف احلاالت اليت تنطوي علـى          

  .العرق أو الدين أو اإلثنية أو اآلراء السياسيةب
من املمكن أيـضا    و. وقد أبرمت بريو عددا من املعاهدات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم          

بيـد أنـه مل ُتقـدَّم إىل اآلن أي طلبـات            . نقل أولئك األشخاص على أسـاس مبـدأ املعاملـة باملثـل           
  .لنقل أشخاص حمكوم عليهم يف جرائم متضمَّنة يف االتفاقية

ومـــع ذلـــك، مـــن املمكـــن . وال تـــنص التـــشريعات البريوفيـــة علـــى نقـــل اإلجـــراءات اجلنائيـــة
  .رةاالستشهاد باالتفاقية مباش

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

ــا، إىل جانــب      َت ــا قانوني ــة تــشكل أساس ــريو أن االتفاقي ــرب ب ــة ومعاهــدتني   ١٩عت ــدة ثنائي  معاه
ويف إطار التـشريعات الداخليـة،      . كما ُتقدَّم املساعدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل       . إقليميتني

ــدَّم املــساعدة القانونيــة املتبا    ٥١٢ و٥١١املــواد (دلــة مبقتــضى قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة     ُتق
  ).٥٣٧-٥٢٨و

املساعدة بـشأن التحقيقـات واإلجـراءات القانونيـة سـوى فيمـا خيـص               أو تقدم   وال تطلب بريو    
ويـشمل ذلـك مجيـع      ). ٥٢٨ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (عقوبتها علـى عـام كامـل        اجلرائم اليت تزيد    

  .األفعال اجملرَّمة وفقا لالتفاقية
وعلى الرغم من عدم وجود تشريعات حمددة يف هذا الصدد، قـد تـوفر بـريو معلومـات طوعيـا                

  .على أساس التطبيق املباشر لالتفاقية
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وال ُتشترط ازدواجية التجرمي من أجل تقدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، باسـتثناء فيمـا خيـص                   
  .مثل حجز املمتلكاتطلبات املساعدة املتصلة بالتدابري اليت تقيد احلقوق، 

وُتوجَّـه الطلبـات مباشـرة، أو عـن طريـق القنـوات             . والسلطة املركزية هي مكتب املّدعي العـام      
 الحقـا   يعلى أن يوجَّه الطلب الرمس     (الدبلوماسية، أو عن طريق اإلنتربول يف احلاالت العاجلة       

 املكتـب بـدور اسـتباقي إىل        ويضطلع. باللغة اإلسبانية كتابةً  ؛ وينبغي تقدميها    )يف احلالة األخرية  
ل تعـديالت علـى طلبـها       دِخوجيوز للدولة الطالبة أن تُـ     . أبعد احلدود للتعجيل بسري اإلجراءات    

وجيــوز لــبريو مــن ناحيتــها أن تقــدم مــساعدة خمصَّــصة ملــرة واحــدة فقــط يف     . أو تــضيف إليــه
طتها املركزيــة أو باللغــة بــريو األمــني العــام بتعــيني ســلُتبلــغ ومل . التحقيقــات أو التــدابري املؤقتــة

  . لديهااملقبولة
ويشكل الطلب الذي يشري حصرا إىل جرميـة        . وتتسق أسباب رفض تقدمي املساعدة مع االتفاقية      

تعمُّـد تقـدمي بيانـات كاذبـة أو إغفـال      ضريبية سببا للرفض، باستثناء احلـاالت الـيت تنطـوي علـى            
جرميـة فـساد تنطـوي أيـضا علـى مـسائل            ولذلك من املستحيل فعليـا أن تنـدرج         . بيانات مطلوبة 
  .وال ُيسمح برفض املساعدة بسبب السّرية املصرفية.  هذهلرفضأسباب اضريبية ضمن 

مــن احلريــة إىل إقلــيم دولــة  حبرمــاهنم وتــسمح التــشريعات البريوفيــة بنقــل األشــخاص احملكــوم   
ــن أشــ        ــشهادة أو أي شــكل آخــر م ــة أو اإلدالء بال ــد اهلوي ــراض حتدي كال طــرف أخــرى ألغ

  .كما تسمح باستخدام التداول بالفيديو للغرض نفسه. املساعدة
وال تــشتمل التــشريعات البريوفيــة علــى أحكــام تتعلــق بالتكــاليف الناشــئة عــن االمتثــال لطلــب  

  .بشأن املساعدة القانونية املتبادلة
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحّري اخلاصة     
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

تشارك بريو يف جهود التعاون عن طريق الشبكة القارية لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلـة            
ــة، بــدعم مــن نظــام      ــة وتــسليم املطلــوبني التابعــة ملنظمــة الــدول األمريكي  Grooveيف املــسائل اجلنائي

؛ وشـبكة اسـترداد     )IberRed(لـدويل   األمريكيـة للتعـاون القـضائي ا      -احملوسب؛ والشبكة اإليبرييـة   
جراءات املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة ملكافحــة غــسل  املوجــودات التابعــة لفرقــة العمــل املعنيــة بــاإل 

 تنـسيق تلـك اجلهـود؛ علمـاً     الشرطة الوطنيـة يف بـريو عـن طريـق اإلنتربـول،        تتوىلكما  . األموال
  .املاليةاالستخبارات لوحدات جمموعة إيغمونت عضٌو يف وحدة االستخبارات املالية  بأن
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وجيـوز هلـا    وقد دخلت السلطات البريوفية يف اتفاقـات بـشأن التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون،                   
  .االتفاقيةاستنادا إىل تقدِّم ذلك التعاون أو تقبله  أن

ومل تدخل بريو يف اتفاقات بشأن التحقيقات املشتركة وال توجد لـديها تـشريعات بـشأن هـذا               
  .املوضوع

وقد أرسى النظـام القـانوين الـبريويف أسـاليب حتـرٍّ خاصـة، مـن قبيـل عمليـات التـسليم املراقَـب                       
قـضايا  يف  (والعمليـات الـسّرية     ) الفسادقضايا  رهنا بشروط إضافية يف بعض      (واملراقبة بالفيديو   
  .وجرى يف هذا الشأن توقيع بروتوكول ثنائي للتعاون فيما بني الوكاالت). اجلرمية املنظَّمة

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

 تنفيـذ الفـصل الرابـع       يف سـياق  بصفة عامة، تتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّـدة          
  :من االتفاقية فيما يلي

       ــدور اســتب ــام ب ــّدعي الع ــضطلع مكتــب امل ــق   ي ــسليم اقي إىل أبعــد احلــدود فيمــا يتعل بت
ية املتبادلة على حد سواء، ويتصل مباشـرة علـى أسـاس غـري              اجملرمني واملساعدة القانون  

 .رمسي باملؤسسات ذات الصلة من أجل التنسيق على املستويني الوطين والدويل

        ــول ــراء لإلنترب ــشرة احلم ــام الن ــل بنظ ــوز؛ُيعم ــه، احتجــاز    وجي ــتنادا إلي ــشخص ، اس ال
 .ملختصةاملطلوب يف دولة أخرى وإحضاره للمثول أمام احملكمة اجلنائية ا

    ُيسمح للدولة املتقدمة بطلب تسليم اجملرمني بأن تشارك يف اإلجراءات. 

                         جيوز للدولـة الطالبـة أن ُتـدِخل تعـديالت علـى طلبـها للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة أو
ت ملـرة   اوجيوز لبريو، أثناء انتظـار املعلومـات اإلضـافية، أن تقـدِّم مـساعد             . تضيف إليه 

 .ات أو التدابري املؤقتةواحدة يف التحقيق
    

    التنفيذاليت تواجه التحّديات   - ٣- ٣  
  :من شأن اخلطوات التالية أن تساهم يف زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد

                    على الرغم من اإلقرار بأن مجيع جرائم الفساد تندرج ضـمن الفئـة الـيت يعاقَـب عليهـا
أن يعــاد ُيقتــرح التــشريعات الوطنيــة، تــضي حــسبما تق ،بــاحلبس ملــدة عــام كحــد أدىن

قابلـة  الثنائية لضمان أن تصبح مجيع جـرائم الفـساد          تسليم اجملرمني   النظر يف معاهدات    
 .تسليم مرتكبيهال
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           ــيت تــضع فيهــا ــانوين يف احلــاالت ال ــة كأســاس ق ــريو علــى اســتخدام االتفاقي ــشجَّع ب ُت
ص عليـه يف االتفاقيـة مـن أجـل          املعاهدات الثنائيـة شـروطا أشـد صـرامة ممـا هـو منـصو              

 .تسليم اجملرمني

                            يوصى بأن تنظـر بـريو يف إمكانيـة اعتمـاد إجـراء مبـّسط مـن أجـل تـسليم اجملـرمني يف
 .احلاالت العاجلة

               التعجيـل بـإجراء تـسليم اجملـرمني     الـيت تكفـل   يوصى بأن تواصـل بـريو تقيـيم اخليـارات 
 .وبناء قدرات املؤسسات ذات الصلة

    أن تنظر بريو يف األخذ حبق االستئناف يف حاالت تسليم اجملرمنييوصى ب. 

              تنطوي على احتمـاالت حـدوث      على الرغم من حظر تسليم اجملرمني يف احلاالت اليت
ــز  ــانون       متيي ــإن الق ــسياسية، ف ــة أو اآلراء ال ــدين أو اإلثني ــالعرق أو ال ــق ب ألســباب تتعل

 . بريو يف تصحيح هذا الوضعينص على معيار نوع اجلنس، ويوصى بأن تنظر ال

                          على الرغم من وجـود املمارسـة املتمثلـة يف عقـد مـشاورات قبـل رفـض طلـب تـسليم
اجملرمني، يوصى بأن ترصد بـريو تنفيـذ هـذه املمارسـة وتعـديل تـشريعاهتا وفقـا لـذلك                    

 .عند الضرورة

      طـــوعي ُتـــشجَّع بـــريو علـــى أن ُتـــدِخل يف تـــشريعاهتا لـــوائح حمـــددة تتـــيح التزويـــد ال
 .باملعلومات

                مـن تقـدمي املـساعدة علـى        متكِّنـها   ُتشجَّع بريو على النظر يف اعتماد ما يلزم من تـدابري
 .نطاق أوسع يف غياب ازدواجية التجرمي

        األمني العـام بتعـيني سـلطتها املركزيـة وباللغـة املقبولـة لطلبـات               إبالغ  ُتَحثُّ بريو على
 .املساعدة القانونية املتبادلة

          اللتـزام باحلـدود الزمنيـة للمـساعدة املتبادلـة          الراميـة إىل ا   توصى بريو مبواصلة جهودهـا
 .وتعديل تشريعاهتا وفقا لذلك عند الضرورة

                       ُتشجَّع بريو على النظر يف اعتماد لوائح تتعلـق باملـسؤولية عـن التكـاليف الـيت تنطـوي
 .عليها املساعدة القانونية املتبادلة

    ــة فيمــا خيــص األفعــال اجملرَّمــة وفقــا     ُيقتــرح أن تنظــ ر بــريو يف نقــل اإلجــراءات اجلنائي
 .لالتفاقية
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           ــاذ ــشأن اتفاقــات حــول التعــاون يف جمــال إنف ــريو علــى مواصــلة التفــاوض ب ــشجَّع ب ُت
ــشريعاهتا        ــسمح ت ــة، وضــمان أن ت ــى أســاس االتفاقي ــاون عل ــدخول يف تع ــانون وال الق

 .باملشاركة يف التعاون جبميع أشكاله

    ُتشجَّع بريو على الدخول يف اتفاقات حول التحقيقات املشتركة. 

                      ُتشجَّع بريو على تعديل تشريعاهتا حبيث ميكـن أيـضا تطبيـق أسـاليب التحـّري اخلاصـة
 .على جرائم الفساد

    
    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدت اليت ُحدِّ ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  

  :دة التقنية يف اجملاالت التاليةتطلب بريو املساع
     الــدروس /لممارســات اجليــدةلملخــص : ٤٦ مــن املــادة ٢٨ و٢٦ و٢٤ و٧الفقــرات

لسلطات املـسؤولة عـن التعـاون    دى ابناء القدرات ل  لاملستفادة؛ الدعم القانوين؛ برامج     
 .الدويل يف األمور اجلنائية

      دة؛ الـدعم القـانوين؛ بـرامج       الـدروس املـستفا   /لممارسـات اجليـدة   لملخـص   : ٤٧املادة
 .لسلطات املسؤولة عن التعاون الدويل يف األمور اجلنائيةدى ابناء القدرات لل

     الــدروس املــستفادة؛ املــساعدة  /لممارســات اجليــدةلملخــص : ٤٨ مــن املــادة ١الفقــرة
 .تالتقنية، على سبيل املثال يف جمال إنشاء وإدارة قواعد البيانات أو نظم تبادل املعلوما

     الــدروس املــستفادة؛  /لممارســات اجليــدة لملخــص : ٤٨ مــن املــادة  ٣ و٢الفقرتــان
لسلطات املـسؤولة عـن     دى ا بناء القدرات ل  لاالتفاقات أو الترتيبات النموذجية؛ برامج      
 .التعاون عرب احلدود بشأن إنفاذ القانون

      و الترتيبــات الـدروس املــستفادة؛ االتفاقـات أ  /ممارســات اجليـدة للملخـص  : ٤٩املـادة
 .النموذجية

  


