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     خالصة وافية  - ثانياً  
   الربازيل    

  مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي للربازيل يف سياق تنفيذ   - ١  
   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

. ٢٠٠٣األول/ديسـمرب  كـانون   ٩وقَّعت الربازيل علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف       
. وتبعـاً  ٢٠٠٦كـانون الثاين/ينـاير    ٣١ ؤرَّخامل ٥٦٨٧وصدر صك التصديق مبوجب املرسوم رقم 

لذلك، أصبحت االتفاقية جـزءاً ال يتجـزَّأ مـن القـانون الـداخلي واكتسـبت صـفة القـانون العـادي.          
 ئم الفساد للقانون االحتادي.ويستند النظام القانوين للربازيل إىل تقاليد القانون املدين؛ وختضع جرا

ويستند النظام القضائي للربازيل إىل تقاليد القانون املدين الروماين اجلرماين ويتسـم باخلصـائص   
 حقيقية النابعة من هذه التقاليد.الت

واهليئات الرئيسية ملكافحة الفساد يف الربازيل هي: مكتب املراقب املـايل العـام؛ وجملـس مراجعـة     
 ؛ ودائرة االدعاء االحتادية وإدارة الشرطة االحتادية والنيابة العامة لالحتاد.احلسابات الوطين

واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وغسل األموال هـي اآلليـة الرئيسـية لتنسـيق السياسـات      
 األموال ومتويل اإلرهاب والفساد.يف الربازيل يف جمال غسل 

القـانوين واملؤسسـي ملكافحـة الفسـاد يف الربازيـل       واُتخذت عدة تدابري من أجـل تعزيـز اإلطـار   
. ومن النتـائج العامـة الـيت أسـفرت عنـها عمليـة       ٢٠٠٦منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ يف عام 

ــديها ســوى بيانــات إحصــائية جمــزَّ   أنَّ االســتعراض  ــة التعامــل مــع   الربازيــل لــيس ل أة عــن كيفي
 لداخلي.نظام العدالة اجلنائية ا مكافحة الفساد يف إطار

    
     الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

من قانون العقوبات على جترمي رشو املوظفني العموميني. كمـا تقضـي املـادة     ٣٣٣تنص املادة 
ن يكون الشخص الذي يساعد يف ارتكاب جرمية من اجلرائم، مـن  من قانون العقوبات بأ ٢٩

للمسـؤولية اجلنائيـة. وُيجـرَّم ارتشـاء املـوظفني       أيضـاً  قبيل الوساطة يف قضـايا الرشـوة، خاضـعاً   
 من قانون العقوبات. ٣١٧ب املادة العموميني احملليني مبوج
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ت. وفُسـر هـذا التعريـف    مـن قـانون العقوبـا    ٣٢٧املـادة   ويرد تعريـف "املوظـف العمـومي" يف   
 فة عمومية.شخص ميارس وظي ليشمل أيَّ واسعاً تفسرياً

ــة. واســتند تعريــف    -٣٣٧م املــادة وُتجــرِّ ــة الدولي ــاء الرشــوة الــيت تقــع يف املعــامالت التجاري ب
"املوظــف  دال مــن قــانون العقوبــات إىل تعريــف-٣٣٧ "املوظــف العمــومي األجــنيب" يف املــادة

 من قانون العقوبات ويشمل التعريـف االشـتراطات الـواردة يف املـادة     ٣٢٧العمومي" يف املادة 
 (ب) من االتفاقية. ٢

 أمَّا ارتشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية فهو غري جمرَّم.

 ادةمـن قـانون العقوبـات. وتـنص املـ      ٣٣٢م املتاجرة بالنفوذ يف اجملـال الـداخلي يف املـادة    وُتجرَّ
جيم من قانون العقوبات على جرمية "االجتار بـالنفوذ يف املعـامالت التجاريـة الدوليـة".     -٣٣٧

يف إالَّ وال تشمل هـذه األحكـام سـوى الشـكل السـليب مـن اجلرميـة، وال يطبـق احلكـم األخـري           
 املعامالت التجارية الدولية.

د. غـري أنَّ هنـاك أحكاًمـا    حمـدَّ ومل جترَّم الرشوة يف القطاع اخلـاص يف الربازيـل مـن خـالل حكـم      
؛ ٩٢٧٩/١٩٩٦من القـانون رقـم    ١٩٥نة للجرمية مثل: املادة خمتلفة تشمل بعض العناصر املكوِّ

؛ ٨١٣٧/١٩٩٠ من قانون العقوبـات؛ والفصـل الثـاين مـن القـانون رقـم       ١٧٧و ١٧٥واملادتان 
 .٧٤٩٢/١٩٨٦والقانون رقم 

    
   )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  غسل األموال؛    

، ١٩٩٨آذار/مـارس   ٣ ؤرَّخاملـ  ٩٦١٣جرَّمت الربازيل غسل األموال مـن خـالل القـانون رقـم     
 ).١(املادة  ٢٠١٢متوز/يوليه  ٩الصادر يف  ٢٠١٢لسنة  ١٢٦٨٣لة بقانون رقم بصيغته املعدَّ

غـري أنـه منـذ سـن      وجرت العادة على أن ينظِّم التشـريع اجلـرائم األصـلية باتبـاع هنـج القـوائم.      
، تعتــرب مزاولــة أيِّ نشــاط إجرامــي مبثابــة جرميــة غســل أمــوال أصــلية  ١٢-٦٨٣انون رقــم القــ

(النهج الشامل لكـل اجلـرائم). ويـنص القـانون أيضـا علـى معاقبـة الشـروع يف ارتكـاب غسـل           
 املشاركة يف اجلرمية للغرض نفسه.األموال و"العمل املدبَّر" أو 

اليت يرتكـب فيهـا اجلـرم األصـلي يف اخلـارج.       وميكن تطبيق حكم جرمية غسل أموال يف احلالة
ولــيس هنــاك مــا حيــول دون احلصــانة مــن االختصــاص احمللــي مبوجــب "النــهج الشــامل لكــل      

على عدم وجود شرط التجرمي املـزدوج للجـرم    . وأكدت الربازيل أيضاًاجلرائم" املعتمد حديثاً
س رم األصــلي لكــي متــار األصــلي، وعلــى عــدم حاجتــها إىل إقــرار الواليــة القضــائية علــى اجلــ   

 اختصاصها على جرمية غسل أموال.
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ــار اإلحصــاءات املقدَّ     ــتعراض يف االعتب ــق االس ــوال     وأخــذ فري ــات غســل األم ــة بشــأن حتقيق م
هـذه اإلحصـاءات مل تشـمل    أنَّ وتقارير األنشطة املشبوهة، وتقارير االستخبارات املاليـة. غـري   

ــة واإلدانــات. ومــن    ــيم     معلومــات عــن األحكــام النهائي ــق مــن تقي ــتمكن أعضــاء الفري ــمَّ مل ي ثَ
 األموال يف الربازيل. مستوى تنفيذ تشريعات مكافحة غسل

مــن قــانون  ١٨٠مــن االتفاقيــة، يف نطــاق املــادة  ٢٤وتنــدرج جرميــة اإلخفــاء، املبيَّنــة يف املــادة 
 العناصر اليت تشترطها االتفاقية.العقوبات، اليت تشمل مجيع 

    
   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد  تغالل الوظائف؛إساءة اس االختالس؛    

تبديـد  أمَّا من قانون العقوبات،  ٣١٢م اختالس املمتلكات يف القطاع العام مبوجب املادة ُيجرَّ
 من قانون العقوبات. ٣١٥مه املادة املمتلكات فتجّر

ــواد وجتــرَّ ــانون العقوبــات إســاءة اســتغال   ٣٥٠و ٣٢٢و ٣١٩م امل ــنظم  مــن ق ل الوظــائف. وي
احلـق يف التمثيـل واإلجـراءات املتعلقـة باملسـؤولية اإلداريـة واملدنيـة         ٤-٦٥/٨٩٨القانون رقم 

 يف حالة إساءة استغالل الوظائف. واجلنائية

) (ســابعاً ٩. وتــنص املــادة ٢٠٠٢ ويوجــد يف الربازيــل نــص جيــرم اإلثــراء غــري املشــروع منــذ عــام 
اجلـزاءات ذات الصـلة ليسـت ذات طـابع     أنَّ لـى هـذا اجلـرم. غـري     قـانون املخالفـات اإلداريـة ع     من

ا على النظر يف إضافة عقوبات جنائية إىل العقوبات القائمة بالفعل.جنائي. وتعكف الربازيل حالي 

 ا. ويف حالـــة وقـــوع ويـــتعني علـــى املـــوظفني العمـــوميني تقـــدمي إقـــرارات الذمـــة املاليـــة ســـنوي
 ام اإلجراءات اإلدارية املناسبة.ب املايل العاملخالفات، يتخذ مكتب املراق

 ١٧١وينص التشريع على عدة جرائم ذات صلة باختالس األمـوال يف القطـاع اخلـاص (املـواد     
مـن قـانون العقوبـات     ١٧٧من قانون العقوبات). وعلى وجه التحديد، تنص املـادة   ١٧٩إىل 

ت، على جترمي السلوك املـبني يف  بشأن االحتيال وإساءة االستعمال عند تأسيس وإدارة الشركا
 ا.جزئي اًية جترميمن االتفاق ٢٢املادة 

    
   )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

مـن قــانون   ٣٤٣(أ) مـن االتفاقيــة مـن خــالل حكمـني أساســيني ومهـا: املــادة      ٢٥ُتنفَّـذ املــادة  
ات قـانون العقوبـ  مـن   ٣٤٤العقوبات ("شهادة الزور أو مراجعة احلسابات املـزورة")، واملـادة   

 ("اإلكراه أثناء اإلجراءات").
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(ب) من االتفاقية من خـالل احلكـم السـابق، إذ ال ُتفـرِّق الربازيـل بـني كـون         ٢٥وُتنفَّذ املادة 
 اء أو املكلفني بإنفاذ القوانني.ا أو أحد املوظفني العاملني يف جمال القضعادي الضحية شخصاً

    
   )٢٦املادة مسؤولية الشخصيات االعتبارية (    

يف ظــروف حمــدودة يعرِّفهــا  إالَّ ال ميكــن إســناد املســؤولية اجلنائيــة إىل األشــخاص االعتبــاريني   
الدســتور. وختتلــف القــوانني الــيت تــنظم املســؤولية املدنيــة واإلداريــة الــيت تقــع علــى الشــخص     

 ).٨٤٢٩/٩٢والقانون رقم  ٨٦٦٦/٩٣ والقانون رقم ٨٨٨٤/٩٤االعتباري (القانون رقم 

(قـــانون "مســـؤولية  ٢٠١٣، الـــذي ُســـن يف آب/أغســـطس ٨٤٦-١٢وحيـــدد القـــانون رقـــم 
اهليئات االعتبارية")، املسؤولية املدنية واإلدارية لألشخاص االعتباريني عن اإلتيان بأفعـال ضـد   

 ارة العامة الوطنية أو األجنبية.اإلد

 شـخص االعتبـاري مسـؤوالً   أن يعتـرب ال  وال ُيدرج غسـل األمـوال يف قائمـة اجلـرائم الـيت ميكـن      
مـة، الحـظ اخلـرباء القـائمون باالسـتعراض عـدم       عنها. وبـالنظر إىل حمدوديـة اإلحصـاءات املقدَّ   

 ى التنفيذ يف قضايا غسل األموال.القدرة على تقييم مستو

 تفـرض علـى   على اجلزاءات اإلدارية واملدنية الـيت  ٢٠١٣لسنة  ٨٤٦-١٢وينص القانون رقم 
 ني.األشخاص االعتباري

، جلنـة اإلجـراءات اإلداريـة    ٢٠٠٧وأنشأ مكتب املراقب املايل العام يف كـانون األول/ديسـمرب   
 رامية إىل تعزيز فعالية األحكام.دين يف إطار اجلهود الضد املورِّ

    
   )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

التفاقية. كمـا  من قانون العقوبات على مجيع أشكال املشاركة اليت تقتضيها ا ٢٩تسري املادة 
 لشروع يف ارتكاب فعل إجرامي.من قانون العقوبات ا ١٤جترِّم املادة 

وال يشتمل قانون العقوبات على وصف حمدد لإلعداد بقصد ارتكاب جرمية. غري أنَّ اإلعـداد  
من قانون العقوبات أو مـن خـالل    ٢٨٦قد يكون، يف بعض احلاالت جرمية مشمولة يف املادة 

 .١٢٨٥٠من القانون رقم  ١ دةن املام ١الفقرة 
    

   )٣٧و ٣٠التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛    
الـة علـى جـرائم    تنص التشريعات يف البلد بوجه عام على فرض جـزاءات متناسـبة ورادعـة وفعَّ   

ضـد اإلدارة   هـذه اجلـرائم الـيت ُترتكـب     ٣٧٦٠/٢٠٠٤الفساد. ويصف مشروع القانون رقم 
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العامة بأهنا "جرائم بشعة". واألثر القانوين املترتب على ذلك هو فرض نظام أكثر تشددا فيمـا  
 باإلفراج بكفالة أثناء االحتجاز.يتعلق بتنفيذ األحكام وعدم استخدام األحكام املتعلقة 

اجلنائيـة عـن   باحلصـانة   من الدستور، يتمتع رئيس اجلمهوريـة  ٤و ٣والفقرتني  ٨٦ووفقاً للمادة 
األفعال خارج نطاق مهامه الوظيفية، ولذا ال ميكن اختاذ إجراءات جنائية ضده. ويتمتـع أعضـاء   
ــانون       ــا للدســتور االحتــادي وق ــازات قضــائية وفق ــو املســتوى بامتي ــة، واملســؤولون الرفيع احلكوم

ــة. وهلــذه الفئــات مــن املــوظفني العمــوميني نظــام اختصــاص خــاص       ، يعــرفاإلجــراءات اجلنائي
ومل توفر السلطات املزيد من املعلومات للحكـم   .للوظائف العامة" اًباسم"االختصاص املميز وفق

على كيفية رفـع هـذه احلصـانة املمنوحـة لـرئيس اجلمهوريـة وال االمتيـازات القضـائية، وال علـى          
 كيفية حتقيق التوازن بني تلك احلصانات وفعالية التحقيق يف اجلرائم ومالحقة مرتكبيها.

. ومـع ذلـك، بـدأت    قاعدة املالحقة القضائية اإللزاميـة هـي املبـدأ الـذي ُيسترشـد بـه عمومـاً        كنَّول
الربازيــل يف التســاهل يف تطبيــق قاعــدة املالحقــة القضــائية اإللزاميــة عــن طريــق إدخــال إصــالحات   

، والقـانون  ٢٠١٣ لسـنة  ١٢٨٥٠مستلهمة من التفـاوض لتخفيـف العقوبـة. ويـنص القـانون رقـم       
 ) على التفاوض لتخفيف العقوبة.١٣(املادة  ٩٦١٣/١٩٩٨، والقانون رقم ٩٠٩٩/١٩٩٥رقم 

ــا  ــة حضــور املــدَّ أمَّ ــة فتتطــرق هلــا املــواد    ضــرورة كفال ــاء اإلجــراءات اجلنائي ــه أثن  ٣١١عى علي
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وكـذلك بشـأن االحتجـاز         ٢٨٢من املـادة   ٤، والفقرة ٣١٢و

علـى اسـتبعاد اإلفـراج بكفالـة يف      ٣٧٦٠/٢٠٠٤وع القانون رقـم  رهن احملاكمة. وينص مشر
 من قانون العقوبات). ٣٣٣و ٣٢٥و ٣١٩و ٣١٧و ٣١٣بعض جرائم الفساد (املواد 

وتــنص التشــريعات علــى اإلفــراج املبكــر أو اإلفــراج املشــروط للســجناء الــذين ميكنــهم إثبــات  
مـن قـانون    ٨٣واملـادة   العقوبـات؛ مـن قـانون تنفيـذ     ١٣١استيفائهم لعدد من الشروط (املادة 

 دراج يف القائمة)).العقوبات (شروط اإل

ــاً ــم   ٢٠للمــادة  ووفق ــة، ميكــن صــرف    ٨٤٢٩/٩٢مــن القــانون رق بشــأن املخالفــات اإلداري
ا إلجـراءات  ياملوظف العمومي من اخلدمة، عند اهتامه بارتكاب جرمية، مىت كان ذلـك ضـرور  

 املالحقة القضائية.

فقــدان الوظيفــة أو املنصــب العمــومي أو  أنَّ منــه علــى  ٩٢ قوبــات يف املــادةويــنص قــانون الع
  القانونية املترتبة على اإلدانة.املناصب االنتخابية ميكن أن يكون أيضا من النتائج 

 ، وجــرى إرســاء نظــام لضــبط األنشــطة التأديبيــة، ٤٨٠/٢٠٠٥-٥وبنــاء علــى املرســوم رقــم  
ئـة الرئيسـية فيـه. وُتتخـذ اإلجـراءات التأديبيـة بـاملوازاة مـع         ومكتب املراقب املايل العـام هـو اهلي  

 إلجراءات املدنية و/أو اجلنائية.ا
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إىل تعزيـز   -وهي عبارة عن هيئة مجاعية تتمتع مبهام استشـارية   -وهتدف جلنة تنسيقية تأديبية 
 .اليت تنخرط يف النظام التأدييب التكامل وتوحيد التفاهم فيما بني الوكاالت والوحدات

 اًنح القاضـي عفـو  ، جيـوز أن ميـ  اًلتخفيف العقوبة املشار إليها آنفومبوجب االتفاقات التفاوضية 
أو خيفف احلكم أو يستعيض عنـه بعقوبـة   ١٢٨٥٠/٢٠١٣من القانون رقم  ٤ا (املادة قضائي (

دت الربازيـل قـدرة   تقييد احلقـوق ألولئـك الـذين تعـاونوا مـع سـلطات التحقيـق والنيابـة. وأكَّـ         
من خالل معاهدات ثنائية أو متعددة األطـراف،   طاهتا على محاية املتعاونني مع العدالة أيضاًسل

 وكذلك على أساس املعاملة باملثل.
    

   )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
تشرف احلكومة االحتادية على تنسيق محاية الشهود، الذي تنفذ على مسـتوى الدولـة. ويـنص    

) الـذين يسـهمون   اًالشهود (والضحايا ما داموا شـهود  على محاية ٩٨٠٧/١٩٩٩م القانون رق
 ات اجلنائية من خالل برامج خاصة.يف التحقيق

 وتأســس النظــام الــوطين ملســاعدة الضــحايا والشــهود املعرضــني للخطــر مبوجــب املرســوم رقــم  
 ديره أمانة/وزارة حقوق اإلنسان.، وهو النظام الذي ت٣٥١٨/٠٠

ضـني للخطـر مـن خـالل هيكـل منصـوص عليـه يف        محاية الضحايا والشهود املعرَّ وتعمل برامج
. ولدى الربازيـل تـدابري حلمايـة املـبلغني عـن املخالفـات يف قضـايا        ٩٨٠٧/١٩٩٩ القانون رقم

مــن القــانون رقــم  ٥٥الفســاد. وهنــاك عــدة أحكــام بشــأن املــبلغني عــن املخالفــات مثــل املــادة 
بشـأن احلصـول علـى     ١٢٥٢٧/٢٠١١والقـانون رقـم    ١٩٩٢ متوز/يوليـه  ١٦ ؤرَّخامل ٨٤٤٣

املعلومـــات، الـــيت حتمـــي املـــوظفني مـــن املســـؤولية اجلنائيـــة واملدنيـــة واإلداريـــة عنـــد إبالغهـــم 
 CRG/OGU 01عن"خمالفات" مبوجب التزاماهتم بتقدمي التقـارير. ويـنص احلكـم املعيـاري رقـم      

ي الــوطين ووحــدة أمــني املظــامل ـالتأديبــ الــذي وقعــه اجمللــس ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٢٤ ؤرَّخاملــ
االحتادي، على قواعد تلقي ومعاجلـة الشـكاوى مـع عـدم كشـف هويـة أصـحاهبا، كمـا يـنص          

ألـف  -١٢٦على املبادئ التوجيهية حلماية هوية املبلغني عـن املخالفـات. وباملثـل، تـنص املـادة      
مسـؤوال يف أيـة    ميعلـى أنـه ال ميكـن اعتبـار املوظـف العمـو       ٨١١٢/١٩٩٠من القـانون رقـم   

إجراءات جنائية أو إدارية، مىت أبلغ السلطة املختصة األخرى بشكه يف مشاركة موظف آخـر  
 يف نشاط غري مشروع.
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    )٤٠و ٣١ية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّ    
املترتبـة علـى   من قانون العقوبات، الـيت تـنص علـى اآلثـار      ٩١وردت عقوبة املصادرة يف املادة 

اإلدانة ونطاق مصطلح "العائد". غري أنه مـا زال مـن غـري الواضـح مـا إذا كـان احلصـول علـى         
مزيــة غــري نقديــة وال يف شــكل ملمــوس مشــمول يف القــانون. ويــبني إجــراء املصــادرة يف املــادة 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية. ١٢٢

التدابري املؤقتة ولكـن مـع االقتصـار علـى     من قانون اإلجراءات اجلنائية على  ١٢٥وتنص املادة 
من القـانون رقـم    ٤أغراض تأمني األدلة واحلفاظ عليها فقط. وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة 

بشأن غسـل األمـوال علـى أنـه جيـوز للقاضـي، خـالل التحقيقـات أو اإلجـراءات           ٩٦١٣/٩٨
ــوق واألشــ      ــد املوجــودات، واحلق ــأمر مبصــادرة أو جتمي ــيت تتصــل   القضــائية، أن ي ــة ال ياء الثمين

 ١٣٠باجلرمية املشار إليها يف القانون أو اليت تكون موضـوعها أو ناجتـة عنـها. ومبوجـب املـادة      
نشـــأ املشـــروع مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة، ميكـــن رفـــض املصـــادرة إذا أثبـــت املتـــهم امل 

 للممتلكات أو السلع.

ــة     للممتلكــات املصــادرة، وهــي أداة  وأنشــأ جملــس القضــاء الــوطين نظــام قاعــدة بيانــات وطني
إلكترونية لدمج مجيع املعلومـات عـن املمتلكـات واملوجـودات املصـادرة يف سـياق اإلجـراءات        

ة املمتلكـات  اجلنائية. ومع ذلك، ال يوجد كيان مسؤول عن إضفاء الطابع املركزي علـى إدار 
 احملجوزة واملصادرة.

ت اجلـرائم احملوَّلـة أو املبدَّلـة إىل ممتلكـات     وال توجد إشارة صرحية يف التشـريعات بشـأن عائـدا   
أخــرى، أو عائــدات اجلرميــة املمزوجــة مبمتلكــات مشــروعة، أو اإليــرادات أو املنــافع األخــرى  

ــاً إىل    ــأ املشـــروع أنَّ املتأتيـــة مـــن تلـــك العائـــدات. وجتـــدر اإلشـــارة أيضـ األدوات ذات املنشـ
ُتلـزم الربازيـل اجلـاين بـأن يبـيِّن املصـدر       واألدوات املعدة لالستخدام ال ختضـع للمصـادرة. وال   

 متلكات األخرى املعرضة للمصادرة.املشروع للعائدات اإلجرامية املزعومة أو امل

مـن قـانون العقوبـات). ويـنص قـانون       ٩١وُتحترم حقوق األطراف الثالثة احلسنة النيـة (املـادة   
ادرة العائـدات الـيت هـي يف    مسؤولية اهليئـات االعتباريـة علـى جـزاءات مدنيـة فيمـا يتعلـق مبصـ        

-١٩املـادة  ا (اعتباريـ  حوزة الطرف الثالث الذي ال يتصرف حبسن نية والذي يكـون شخصـاً  
). وفرض قيد على قانون مسؤولية اهليئات االعتبارية أال وهـو: اسـتبعاد مصـادرة األربـاح     أوالً

، والشـركات  لشـركات أخـرى   اًيف حالة الشركات اليت تتأسـس خلفـ   أوال-١٩ مبوجب املادة
ــة الســرية       ــرغم مــن محاي ــة. وعلــى ال املســؤولة مســؤولية مشــتركة، واتفاقــات الرِّفــق يف العقوب

مـن الدسـتور االحتـادي)، هنـاك      ٥ املصرفية يف الربازيل (البندان العاشر والثاين عشر مـن املـادة  
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قــم اســتثناءات مــن هــذه القاعــدة يف كــل مــن الســوابق القضــائية وأحكــام القــانون التكميلــي ر 
رائم الــيت بــأمر مــن احملكمــة. ويتســع نطــاق االســتثناءات مبــا يكفــي ليشــمل اجلــ، ١٠٥/٢٠٠١

 تنص عليها االتفاقية.
    

    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان  التقادم؛    
 ١٠٩ني حتتســب فتــرة التقــادم علــى أســاس احلــد األقصــى للعقوبــة علــى اجلرميــة، عمــال باملــادت 

 من قانون العقوبات. ١١٠و

مـن   ١١٧ن املـادة  ع "وقف" فترة التقادم بغية املالحقة اجلنائية للبنـود األول إىل الرابـع مـ   وخيض
 قانون العقوبات.

ويؤخذ باألحكام اليت صدرت يف اخلارج أو داخل البلد بشـأن اجلـرائم املرتكبـة يف املاضـي يف     
ــة (املــواد   ــة الداخلي ــانون العقوبــات؛ واملــاد  ٦٣و ٤٢و ٨اإلجــراءات اجلنائي مــن  ٦٩٦ة مــن ق

 قانون اإلجراءات اجلنائية).
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
 قضائية على أساس مبدأ اإلقليمية.من قانون العقوبات على الوالية ال ٥تنص املادة 

من قـانون العقوبـات علـى الواليـة القضـائية خـارج اإلقلـيم، مبـا يف ذلـك علـى            ٧وتنص املادة 
والشخصـية السـلبية. وخيضـع حتديـد الواليـة القضـائية خـارج         أسـاس مبـدأ الشخصـية اإلجيابيـة    

 ، إىل شرط ازدواجية التجرمي.٣-ياًب وثان-اإلقليم يف الفقرات ثانياً

"جرميــة مســتمرة"، ومــن مث إذا كانــت األعمــال   ويتعامــل القــانون مــع غســل األمــوال علــى أنــه  
مــن االتفاقيــة قــد ارتكبــت يف اخلــارج ومل ‘ ٢‘(ب)  ١، والفقــرة ٢٣ املنصــوص عليهــا يف املــادة

 اجلرمية تعترب يف جمملها خاضعة للتشريع الربازيلي. جزء من اجلرمية يف الربازيل، فإنَّإالَّ ُيقترف 

ويف حالة رفض تسليم الرعايا، جيوز مالحقة مـرتكيب اجلـرائم علـى الصـعيد احمللـي اسـتنادا إىل       
القضائية على أساس مبـدأ "الشخصـية اإلجيابيـة" (البنـد      النص املذكور آنفا الذي يرسي الوالية

 من قانون العقوبات). ٧ب من املادة -ثانياً
    

    )٣٥و ٣٤التعويض عن الضرر (املادتان  عواقب أفعال الفساد؛    
حيتوي التشريع الربازيلي على أحكام متعلقة بعواقب األعمـال غـري املشـروعة، ومنـها الفسـاد،      

-٧٧و ٤٩قود واإلجراءات القائمـة علـى القـوانني اإلداريـة (املـواد      من حيث إثبات صحة الع
 ).٨٦٦٦/٩٣ من القانون رقم ٩٩-٨٩و ،٧٨



 

10V.15-05818 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.18

على إمكانية حصول األطـراف املتضـررة علـى التعـويض واجلـرب       وينص التشريع الربازيلي أيضاً
املـادة  الكاملني من األضرار الـيت حلقـت هبـا مـن جـراء األعمـال اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك الفسـاد (          

مـن القـانون رقـم     ١٢ادة من القانون املـدين، واملـ   ١٨٦من قانون العقوبات، واملادة  أوالً-٩١
٨٤٢٩/٩٢.( 

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     

ــب         ــام واختصاصــات مكافحــة الفســاد مكت ــة مبه ــة املتخصصــة املكلف ــات االحتادي تشــمل اهليئ
ــة، وإدارة     املراقــب ا ــرة االدعــاء االحتادي ــوطين؛ ودائ ملــايل العــام، وجملــس مراجعــة احلســابات ال

 ادية، والنيابة العامة لالحتاد.الشرطة االحت

وعلى الصعيد االستراتيجي، اسُتحدث "ديوان اإلدارة املتكاملة ملنع ومكافحـة الفسـاد وغسـل    
 هذا اجملال.واألهداف الكلية يف  األموال" من أجل رسم السياسة العامة

واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وغسل األموال، اليت تتوىل وزارة العدل تنسيقها، هـي اآلليـة   
 الرئيسية لتنسيق السياسات يف الربازيل فيما يتعلق بغسل األموال ومتويل اإلرهاب والفساد.

األمــوال. وحيــدد وتأكــد التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة والقطــاع اخلــاص أساســا يف جمــال غســل  
إطـار هـذا التعـاون. واقتـرح اخلـرباء املستعرضـون توسـيع نطـاق هـذا           ٩٦١٣/١٩٩٨القانون رقـم  

 التعاون بني السلطات الوطنية وكيانات القطاع اخلاص ليشمل جرائم أخرى غري غسل األموال.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
حة واملمارسات اجليِّدة التالية فيما خيصُّ تنفيذ الفصل الثالـث  ميكن إمجاالً إبراز التجارب الناج

 من االتفاقية:

دين يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز     إنشاء جلنة اإلجراءات اإلداريـة ضـد املـورِّ     •  
 فعالية احلكم الذي ينص على عقوبات إدارية على الشركات اليت متـارس أعمـاالً  

العقـود (الفقـرة   هداف األساسـية للعطـاءات و  غري مشروعة وذلك بغية إحباط األ
 )؛٢٦من املادة  ١

السجل الوطين للمدانني مبخالفات إدارية، وهو عبـارة عـن قاعـدة بيانـات جلمـع        •  
املعلومــات عــن املــوظفني املــدانني بارتكــاب خمالفــات إداريــة، وهــو أداة اســتباقية  

 )؛١-٣٠دة ل اإلدارة العامة (املالفرض الرقابة االجتماعية على أعما
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ــة   •   ــراءات التأديبيـ ــام إلدارة اإلجـ ــع نظـ ــزين   ، وضـ ــة لتخـ ــن براجميـ ــارة عـ ــو عبـ وهـ
املعلومات وتوفريها بشأن اإلجراءات التأديبية للفرع التنفيـذي االحتـادي (الفقـرة    

 )؛٣٠من املادة  ٨

إنشاء جملس القضـاء الـوطين لنظـام قاعـدة بيانـات وطنيـة للممتلكـات املصـادرة،           •  
ترونية لدمج مجيع املعلومات عن املمتلكـات واملوجـودات املصـادرة    وهو أداة إلك

 )؛٣١من املادة  ٣عليها (الفقرة  يف اإلجراءات اجلنائية، بغية متابعتها والرقابة

وضـع اسـتراتيجية وطنيــة ملكافحـة الفســاد وغسـل األمـوال مــن خـالل املشــاركة         •  
الكيانـات االعتباريـة    املتكاملة بـني املؤسسـات واهليئـات العامـة فضـال عـن بعـض       

الــيت تنــاقش املبــادرات الراميــة إىل مكافحــة الفســاد وغســل األمــوال فيمــا يتعلــق   
 )؛٣٦يذ السياسات العامة (املادة بتنف

فيما يتعلق باملسؤولية اإلدارية لألشخاص االعتباريني، أنشـأت احلكومـة االحتاديـة يف      •  
ذي ينشـر قائمـة علـى اإلنترنـت     الربازيل سجل الشـركات غـري املؤهلـة واملوقوفـة، الـ     

ــات يف        ــت بســبب ارتكــاب خمالف ــيت عوقب ــة ال ــات اخلاصــة باملنشــآت التجاري بالبيان
 املناقصات أو عمليات االحتيال الضرييب أو عدم االمتثال للعقود مع اإلدارة العامة.

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

مبكافحــة الفســاد لــدى الربازيــل نظــام متقــدِّم، الحــظ املستعرِضــون أنَّ النظــام القــانوين اخلــاص 
ولكنهم وقفوا على بعـض التحـدِّيات الـيت تعتـرض تنفيـذه و/أو علـى أسـباب تـدعو إىل زيـادة          
حتسينه، وقدَّموا املالحظات التالية لكي تأخذها السلطات الوطنية املختصـة يف احلسـبان عنـدما    

ــراءات يف هـــذا الصـــدد (تبعـــ   ــابع اإللزامـــي أو االختيـــاري  تتخـــذ أو تنظـــر يف اختـــاذ إجـ اً للطـ
 للمتطلبات ذات الصلة من االتفاقية):

مواصلة تطوير إحصاءات اجلرمية بغرض إنتاج بيانـات إحصـائية موحـدة بطريقـة       •  
ومجيـع   منهجية، تشمل مجيع أجهزة مكافحة الفساد ضمن نظام العدالة اجلنائية،

 ل اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة؛مراح

مية الرشو يف القطاع العمومي بكيفيـة جتعلـها تشـمل بوضـوح ال لـبس      تفسري جر  •  
هبـا أو"عرضـها" (املـادة     عن"الوعـد"  فيه حاالت "منح" مزية غري مستحقة، فضالً

 (أ))؛ ١٥
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ات النظر يف إمكانية جترمي ارتشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسـ   •  
 )؛١٦ العمومية الدولية (املادة

تشـمل مجيـع العناصـر الـيت       تعديل جرمية املتاجرة الفاعلـة بـالنفوذ حبيـث   النظر يف  •  
 )؛١٨ جرة السلبية بالنفوذ (املادةتنظمها االتفاقية، والنص على جرمية املتا

اإلثـراء غـري   مواصلة اجلهود الرامية إىل استكمال عملية سـن تشـريع بشـأن جتـرمي       •  
 )؛٢٠ املشروع (املادة

 )؛٢١وة يف القطاع اخلاص (املادة حمدد بشأن جترمي الرشالنظر يف إدراج نص   •  

مـــن قـــانون العقوبـــات، النظـــر يف جتـــرمي مجيـــع أشـــكال  ١٧٧بنـــاء علـــى املـــادة   •  
 )؛٢٢ا (املادة القطاع اخلاص كلياالختالس يف 

ــاذ الفعَّــ     •   ــة إىل ضــمان اإلنف مكافحــة غســل  ال لتشــريعات مواصــلة اجلهــود الرامي
 )؛٢٣األموال (املادة 

 )؛٢٦اص االعتباريني (املادة تعزيز تطبيق املسؤولية املدنية/اإلدارية القائمة لألشخ  •  

 )؛٢٦جرائم غسل األموال (املادة  ضمان حماسبة األشخاص االعتباريني على  •  

 )؛٢٧من املادة  ٣الفساد (الفقرة النظر يف جترمي مجيع أشكال اإلعداد جلرائم   •  

م جرائم الفسـاد الوقـت الكـايف للتحقيـق فيهـا ومالحقـة       كفالة أن تتيح فترة تقاد  •  
مرتكبيها ومعاقبتـهم، واالنتـهاء مـن اإلجـراءات القضـائية كلـها، مبـا يف ذلـك يف         

 )؛٢٩ها من أدىن األحكام (املادة القضايا اليت يكون احلكم النهائي في

ات بذل اجلهود لضمان حتقيق توازن مناسب بني االمتيـازات القضـائية لـبعض فئـ      •  
املوظفني العمـوميني وإمكانيـة التحقيـق يف اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة ومالحقـة        

 )؛٣٠من املادة  ٢اضاهتم (الفقرة مرتكبيها ومق

ــة لتســمح مبصــادرة أدوات اجلــرائم ولوكــان مصــدرها        •   ــديل التشــريعات احمللي تع
 )؛٣١ (ب) من املادة ١دام (الفقرة مشروعا يف ذاته، واألدوات املعدة لالستخ

مـن   ٣١من املـادة   ٣ال للفقرة مواصلة العمل من أجل كفالة التنفيذ الكامل والفعَّ  •  
االتفاقية، رمبا من خالل النص على إنشاء مكتـب إلدارة املوجـودات أو غـريه مـن     

 )؛٣١من املادة  ٣البالد (الفقرة البدائل اليت قد تكون أنسب للنظام املتبع يف 
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عائـدات اجلـرائم احملوَّلـة أو    أنَّ ية حبيث تنص صراحة علـى  تعديل التشريعات احملل  •  
املبدَّلة إىل ممتلكات أخرى والعائـدات املخلوطـة مبمتلكـات مكَتسـَبة مـن مصـادر       
مشروعة، وكذلك الدخل وغريه مـن الفوائـد املتأتيـة مـن الفسـاد ختضـع للتـدابري        

 )؛٣١دة من املا ٦إىل  ٤(الفقرات من االتفاقية  ٣١املبينة يف املادة 

ــت املصــدر املشــروع          •   ــأن يثب ــزام اجلــاين ب ــة إل ــل يف إمكاني ميكــن أن تنظــر الربازي
 ٨مصـادرة (الفقـرة   للعائدات املزعومة للجرميـة أو املمتلكـات األخـرى القابلـة لل    

 )؛٣١من املادة 

صـة حلمايـة األشـخاص املـبلغني     مواصلة تطـوير وتعزيـز تطبيـق التشـريعات املخصَّ      •  
 ع النظر فيما يلي:)، م٣٣(املادة 

فـات بلفـظ صـريح، كمـا تنبغـي      املخال عـن  املـبلِّغني  من االنتقام حظر ينبغي  °    
ــة باعتبارهــا شــكالً مــن    ــز يف اإلشــارة إىل اإلجــراءات اجلزائي أشــكال التميي

 النص التشريعي؛

 عــن املــبلِّغني حــاالت يف اإلثبــات عــبء يقــع أن ينبغــي التنفيــذ، خيــص فيمــا  °    
 العمل؛ رب على صريح بلفظ املخالفات

هزة النيابـة العامـة   صة يف مكافحة الفساد داخل أجإنشاء إدارات/وحدات متخصِّ  •  
 )؛٣٦(املادة 

ع يف التعاون القائم بني سلطات التحقيق واالدعـاء والقطـاع اخلـاص بشـأن     التوسُّ  •  
 األمور املتعلقة جبرائم الفساد األخرى جبانب غسل األموال.

    
      : التعاون الدويلالفصل الرابع  - ٣  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  نقل اإلجراءات اجلنائية  نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ تسليم اجملرمني؛    

   )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
ومـا   ٧٦) (ز) مـن الدسـتور االحتـادي واملـادة     (أوالً ١٠٢ينظم تسليم اجملـرمني مبوجـب املـادة    

(القـانون التشـريعي املتعلـق باألجانـب) واملرسـوم رقـم        ٦٨١٥/١٩٨١رقـم  يليها مـن القـانون   
 الذي ينص على هيكل وزارة العدل).( ٦٠٦١/٢٠٠٧
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إمكانيــة تســليم املطلــوبني بنــاء علــى أســاس  ٦٨١٥/١٩٨١مــن القــانون رقــم  ٧٦وتشــترط املــادة 
بنــاء علــى معاهــدة، تعتــرب  اتفاقيــة/أو معاهــدة أو مبــدأ املعاملــة باملثــل. وفيمــا يتعلــق بتســليم اجملــرمني

ازدواجيــة التجــرمي لتســليم  اًلتســليمهم. وتشــترط الربازيــل عمومــ الربازيــل االتفاقيــة أساســاً قانونيــا
 لوك األساسي ال على تسمية اجلرم.يتسم باملرونة بالتركيز على الس اًكنها تعتمد هنجول، اجملرمني

و احلد األدىن للعقوبة اليت تسـتوجب  وينص التشريع على أن يكون احلكم بالسجن ملدة سنة ه
 ا احلد األدىن للعقوبة بوجه عام.التسليم. ومتتثل جرائم الفساد هلذ

. ٦٨١٥/١٩٨١من القـانون رقـم    ٧٧أسباب رفض طلبات تسليم اجملرمني فتعددها املادة أمَّا 
 اجلرمية تنطوي على مسائل مالية. وال جيوز رفض تسليم اجملرمني على أساس أنَّ

، ال ُيقبــل التســليم إذا كــان اجلــرم الــذي ٦٨١٥/١٩٨١مــن القــانون رقــم  ٧٧للمــادة  اًووفقــ
ــه جرميــة سياســية. وال يوجــد تعريــف "للجرميــة السياســية"، كمــا ال يتضــمَّن        طُلــب مــن أجل
التشريع احمللي قائمة "باجلرائم السياسية". ومل يكن اخلـرباء املستعرضـون يف وضـع ميكنـهم مـن      

ان من شـأن "اعتبـارات التسـليم ذات الطـابع السياسـي" أن تعـوق تسـليم        احلكم على ما إذا ك
 جلرائم املشمولة هبذه االتفاقية.املطلوبني يف ا

ــرفض طلــب        ــدما ت ــة أنَّ الســلطات، عن ــر املمارســة العملي ــا. وتظه ــل رعاياه وال تســلم الربازي
تـأخري، تطبيقـا   التسليم على أساس اجلنسـية، عـادة مـا حتيـل املسـألة إىل سـلطات االدعـاء دون        

 ا احملاكمة".ا التسليم وإمَّدأ "إمَّملب

ا أو يـ وال تنفذ الربازيل األحكام األجنبية عوضا عن تسليم الراعايا بغيـة تنفيـذ حكـم أجـنيب كل    
ا. ومىت كان الشخص الواجـب تسـليمه مـن رعايـا الربازيـل، ال ميكـن النظـر يف األحكـام         جزئي

على العـودة إىل اجلرميـة، شـريطة أن يكـون الشـخص املطلـوب قـد         باعتبارها دليالً األجنبية إالَّ
عـة مـع هولنـدا تـنص     املعاهـدة الثنائيـة املوقَّ   ارتكب اجلرمية بعد طلب التسليم. ومـع ذلـك، فـإنَّ   

 ل رفض تسليم أحد رعايا الربازيل.على تنفيذ األحكام األجنبية يف الربازيل يف حا

الربازيـل طرفـا فيهـا علـى تبسـيط إجـراءات التسـليم         وتنص بعض املعاهدات الثنائية اليت تكـون 
ــة التعامــل مــع القضــايا الــيت يوافــق فيهــا الشــخص املطلــوب علــى تســليمه. ومل تقــدَّ       م أيُّ بغي

معلومات فيما يتعلق مبتوسـط مـدة إجـراءات التسـليم. وأُبـرزت احلاجـة إىل اعتمـاد هنـج أكثـر          
 التسليم.ت اإلحصائية بشأن قضايا يف مجع البيانا انتظاماً

ــك          ــا يف ذل ــليم اجملــرمني، مب ــراف بشــأن تس ــددة األط ــة واملتع ــدات اإلقليمي ــل باملعاه ــزم الربازي وتلت
 واألقاليم واليت هي قيد التنفيذ.من البلدان  ٢٨املعاهدات الثنائية لتسليم اجملرمني اليت أبرمت مع 
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ــادة     ــل وخارجهــا إىل امل ــاً ٩وخيضــع نقــل الســجناء إىل داخــل الربازي ــم  )(ثالث  مــن املرســوم رق
يف  معاهــدة ثنائيــة بشــأن نقــل الســجناء، وهــي طــرف  ١١. وأبرمــت الربازيــل ٦٠٦١/٢٠٠٧

 الصكوك اإلقليمية ذات الصلة.

 يف الربازيل جييز مثل هذا النقل.وفيما يتعلق بنقل اإلجراءات اجلنائية، ال يوجد إطار قانوين حمدد 
    

   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
ال يوجد يف الربازيل تشريعات حمددة بشأن توفري املساعدة القانونية املتبادلة. لكن ميكـن تـوفري   

علـى   املساعدة القانونية املتبادلة على أسـاس املعاهـدات ذات الصـلة (مبـا يف ذلـك االتفاقيـة) أو      
 أساس مبدأ املعاملة باملثل.

 اًمباشـر  اً) تطبيقـ ٤٦مـن املـادة    ٢١قرة (الف وتطبق مقتضيات وأسس الرفض املبينة يف االتفاقية
على الصعيد الداخلي. وال تـرفض الربازيـل طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة عنـدما تنطـوي         
على مسائل مالية. وقد صدقت الربازيل على معاهدات ثنائية للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مـع     

 ملساعدة القانونية املتبادلة.ت ابلدا. وليست السرية املصرفية سببا لرفض طلبا ١٩

والســلطة املركزيــة املعنيــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة هــي إدارة شــؤون اســترداد املوجــودات   
والتعاون الدويل، التابعة لوزارة العدل. ويف يتعلق ببعض البلـدان تكـون هـذه السـلطة املركزيـة      

 دية.لة هي النيابة العامة االحتاللمساعدة القانونية املتباد

وكمــا هــو الشــأن فيمــا يتعلــق بتســليم اجملــرمني، مل حيصــل اخلــرباء املستعرضــون علــى بيانــات    
 ت املساعدة القانونية املتبادلة.إحصائية حتليلية متعلقة بفعالية إجراءا

ملســاعدة القانونيــة املتبادلــة   وتلتــزم الربازيــل بالصــكوك اإلقليميــة املتعــددة األطــراف بشــأن ا      
 لتسع عشرة.علقة باملساعدة القانونية املتبادلة) وباملعاهدات الثنائية اباألحكام املت  (أو
    

  أساليب التحرِّي اخلاصة  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛    
   )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

يـد  تتبادل النيابة العامة االحتادية املعلومات مع األجهـزة األخـرى يف خمتلـف البلـدان بغيـة التحد     
 األفعال اإلجرامية. السريع للجرائم سواء تلك املشمولة باالتفاقية أو غريها من

على أنه جيوز جمللـس مراقبـة األنشـطة املاليـة، وهـو وحـدة        ٢٧٩٩/١٩٩٨رقم  وينص املرسوم
ــع الســلطات املختصــة يف البلــدان         ــادل املعلومــات م ــة يف الربازيــل، أن يتب ــتخبارات املالي االس

ات الدولية على أساس املعاملة باملثل أو علـى أسـاس االتفاقـات. وحيـق جمللـس      األجنبية واملنظم
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مراقبة األنشطة املالية، بصفته عضـوا يف جمموعـة إيغمونـت لوحـدات االسـتخبارات املاليـة، أن       
 دات االستخبارات املالية األخرى.يتبادل املعلومات مع وح

 نائية (اإلنتربول).ية للشرطة اجلوالربازيل أيضا عضو يف املنظمة الدول

ــة        ــدويل أال وهــي: الشــبكة اإليبريي ــانوين ال ــاون الق ــالث شــبكات للتع ــل يف ث - وتشــارك الربازي
ــدويل يف جمموعــة       ــانوين والقضــائي ال ــدويل؛ وشــبكة التعــاون الق ــة للتعــاون القضــائي ال األمريكي

املسـاعدة املتبادلـة يف    البلدان الناطقة باللغة الربتغالية؛ والشبكة القارية لتبادل املعلومات ألغـراض 
وهـي الشـبكة املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات        ، املسائل اجلنائية وتسـليم اجملـرمني  

 غسل األموال يف أمريكا اجلنوبية.التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة ب

اســتنادا علــى اتفاقيــة األمــم وتســتعني ســلطات التحقيــق يف الربازيــل بأفرقــة التحقيــق املشــتركة 
 حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية األمم املتحدة ملكاف

 وجرى تنظيم عدد كبري مـن أسـاليب التحـري اخلاصـة علـى الصـعيد احمللـي. ومـع ذلـك، فـإنَّ          
فسـاد  ال ينطبقـان علـى جـرائم ال    ١٢٨٥٠/٢٠١٣والقانون رقم  ٩٢٩٦/١٩٩٦القانون رقم 

 بع عرب الوطين.عندما ترتكبها املنظمات اإلجرامية أو ذات الطا
    

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
دة يف إطـار تنفيـذ   ، مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ     اعُتربت النقطتان التاليتان، إمجاالً

 الفصل الرابع من االتفاقية:

ية التجـرمي يف حـاليت إجـراءات املسـاعدة القانونيـة      املرونة يف تفسري شرط ازدواج  •  
 )؛  ٤٦من املادة  ٩والفقرة  ٤٤من املادة  ٢املتبادلة، وتسليم اجملرمني (الفقرة 

 ).٤٨من املادة  ١الدويل (الفقرة مشاركة الربازيل يف ثالث شبكات للتعاون القانوين   •  
    

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
ضون تطور النظام القانوين ملكافحة الفساد يف الربازيل، وكشفوا يف الوقـت نفسـه   الحظ املستعرِ

عــن بعــض التحــديات الــيت تعتــرض التنفيــذ و/أو الــدواعي املوجبــة إلجــراء مزيــد مــن التحســني،  
وقـدَّموا املالحظــات التاليــة لكــي تأخــذها الســلطات الوطنيــة املختصــة يف االعتبــار فَتتَّخــذ تــدابري  

 نظر فيها (تبعاً للطابع اإللزامي أو االختياري ملتطلبات االتفاقية ذات الصلة):بشأهنا أو ت
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 نظـام معلومـات وجعلـه جـاهزاً     - أو حتسـني  -مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع   •  
للعمـــل متـــام اجلاهزيـــة، وذلـــك جلمـــع املعلومـــات عـــن قضـــايا تســـليم اجملـــرمني   

 ، بغرض تيسري رصد تلك القضايا؛جيواملساعدة القانونية املتبادلة على حنو منه

األحكــام القانونيــة املتســقة الصــادرة عــن احملكمــة االحتاديــة العليــا  أنَّ د مــن التأكُّــ  •  
تضمن عدم اعتبار أو حتديد أيِّ جرمية مشمولة باتفاقية مكافحة الفساد بوصـفها  

 )؛٤٤من املادة  ٤رمني (الفقرة جرميةً سياسيةً قد تعيق تسليم اجمل

راعاة الواجبة حلقوق الشخص املطلوب، كفالة أن جتري إجراءات التسـليم  مع امل  •  
ملبسـطة  على وجه السرعة، حىت يف القضايا اليت ال تنطبـق عليهـا عمليـة التسـليم ا    

 )؛٤٤من املادة  ٩(الفقرة 

مواصلة احلرص علـى بـدء إجـراءات جنائيـة حمليـة عنـدما يـرفض التسـليم بسـبب            •  
 ١١" (الفقـرة  اكمـة احمل وإمَّاا التسليم إمَّتطبيقًا ملبدأ " اجلنسية أو ألسباب أخرى،

 )؛٤٤من املادة 

النظر يف اختاذ تدابري تشريعية للسماح بإنفاذ األحكام القضائية اجلنائية األجنبيـة،    •  
مبا يف ذلك يف القضايا اليت يكون فيها اإلنفاذ بـديالً لتسـليم اجملـرمني عنـد رفـض      

 )؛٤٤من املادة  ١٣(الفقرة  يةالتسليم على أساس اجلنس

ي اخلاصـة حبيـث   أن أسـاليب التحـرِّ  توسيع نطـاق تطبيـق التشـريعات القائمـة بشـ       •  
يقتصر فقط على اجلرائم اليت ترتكبها املنظمـات اإلجراميـة أو ذات طـابع عـرب      ال

  جرائم الفساد دون مشاركة املنظمات اإلجرامية. وطين، بل يشمل أيضاً
  


