
 CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.16  األمـم املتحـدة 

 
 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
27 June 2013 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 
040713    V.13-83912 (A) 

 
 

 *1383912*
 

 فريق استعراض التنفيذ
 الدورة الرابعة املستأَنفة

 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٧- ٢٦بنما، مدينة 
  من جدول األعمال٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
     خالصة وافية    
     رة من األمانةمذكِّ    
  إضافة    

   
  احملتويات

 الصفحة    

 ٢.............................................................................افيةخالصة و-ثانياً    

 ٢......................................................................................بنما

  



 

2 V.13-83912 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.16  

     خالصة وافية  -ثانياًًً  
   بنما    

  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لبنما يف سياق تنفيذ اتفاقية : مةمقّد  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣صّدقت مجهورية بنما على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد يف             
، وهو التـاريخ  ٢٠٠٥مايو / أيار١٠ الصادر يف ١٥يف تشريعاهتا مبوجب القانون رقم     وأدرجتها  

 .الذي دخلت فيه االتفاقية حيز النفاذ

الــسلطة : حلكومــة، وهــيمــن اع الــسلطة بــني ثالثــة فــروع مــستقلة  ومبوجــب الدســتور، تتــوّز
ضائية ارتباطــاً وتــرتبط وظــائف الــسلطة القــ . التــشريعية والــسلطة التنفيذيــة والــسلطة القــضائية 

 .وثيقاً بوظائف مكتب النائب العام لألمة، ويضطلع هبا ذلك املكتب

فاإلطــار القــانوين الــوطين . ي للفــسادوقــد وضــعت بنمــا إطــاراً مؤســسياً متعــدد األوجــه للتــصدِّ 
كمـا  . ملكافحة الفساد يتضمن أحكاماً من الدستور والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيـة           

قانون منع غسل األموال واملرسوم املتعلق بالنظام املـصريف،         ات حمّددة، ومنها مثالً     ريعيتضمن تش 
 اخلــدمات املــصرفية واالســتئمانية، اســتعمالواتفاقــات املــراقبني املــاليني للمــصارف بــشأن ســوء  

ومدونــة القواعــد األخالقيــة، واملعاهــدات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف املعتَمــدة مــن أجــل تيــسري   
 .عاون الدويل يف املسائل اجلنائية، والقوانني املنشئة واملنظِّمة للمؤسسات املذكورة أدناهالت

فيما يتعلق باجمللس الوطين للشفافية يف مكافحة الفساد، فهو يـسدي املـشورة للـسلطة التنفيذيـة                 ا  أمَّ
 وذلـك مـن     واألنشطة اليت تسهم يف تعزيز مكافحة الفـساد،       العامة  بشأن تصميم وتنفيذ السياسات     

 تقدمي الشكاوى وتقييم التـسيري اإلداري هبـدف   ومن خالل التشجيع على خالل التوعية والتدريب    
 اجمللس، مبقتضى القـانون رقـم   حلّت حمل هذا  وقد  . إبالغ السلطات املختصة بأفعال الفساد احملتملة     

 .علومات، السلطة الوطنية للشفافية والوصول إىل امل٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥ الصادر يف ٣٣

ا مكاتب النيابة العامة األربعة املعنية مبكافحة الفـساد فتتـوىل مـسؤولية التحقيـق يف اجلـرائم                  أمَّو
ــة ضــد اإلدارة   ــةاملرتكَب ــها    العمومي ــة للخطــر ومالحقت ــيت ُتعــّرض ممتلكــات الدول  أو اجلــرائم ال

 . يعاجل القضايا البسيطةقضائي دّواروهناك أيضاً مكتب . قضائياً

، وفقاً ملبـادئ االقتـصاد والكفـاءة والفعاليـة          إشرافيةتب املراقب املايل العام وظائف      وميارس مك 
ــه       ــشفافية يف إدارة األمــوال العامــة وحتــسينها علــى حنــو مــا يــنص علي واإلنــصاف واجلــودة وال

 . على تلك األموالالرقابةكما أنه يضطلع بدور . القانون
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لعـام مـسؤولية التحقيـق يف املخالفـات املزعومـة           تتوىل وحدة احلسابات التابعة ملكتب النائب ا      و
مبــا الــيت يرتكبــها املوظفــون العموميــون يف إدارة األمــوال واملوجــودات العامــة املوكولــة إلــيهم، 

 . استرداد السلع أو األموال وإعادهتا إىل الدولةوذلك من أجلمتلكات الدولة، يضّر مب

لبـتَّ يف املنازعـات أو الـشكاوى الـيت ميكـن أن             وتتوىل احملكمة اإلدارية لعقود األشغال العامـة ا       
 .تنشأ أثناء عملية االشتراء

اســتبانة املخــاطر الــيت عليهــا وعــن أمــا املراقــب املــايل للمــصارف فهــو مــسؤول عــن اإلشــراف  
تواجه شىت املؤسسات املـصرفية يف بنمـا، وأيـضاً عـن تعزيـز اسـتقرار وتنافـسية النظـام املـصريف           

 ".اعرِْف زبونك"سياسة  اّتباعالبنمي، من خالل 

وتتوىل وحـدة التحليـل املـايل مـسؤولية مجـع وحتليـل املعلومـات اخلاصـة باملعـامالت املاليـة الـيت             
علـى  وهكذا فهـي تعمـل      . ميكن أن يكون هلا ارتباط جبرائم غسل األموال أو بتمويل اإلرهاب          

 . وثيق مع النظام املصريفحنو
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ املواد (بالنفوذ املتاجرةو الرشو
 مــن املــوظفني أصــنافاً شــىتيــشكّل رشــو املوظــف العمــومي أو ارتــشاؤه جرمــاً جنائيــاً، ويــشمل  

 علـى حنـو ينتـهك     تتصل بأداء إجراء ما أو إغفالـه أو تـأخريه  أمناط السلوكالعموميني وطائفةً من   
ويـسري ذلـك أيـضاً علـى املـوظفني الـذين يـشتغلون ملـصلحة                . االلتزامات الواقعـة علـى املوظـف      

املؤسسات العمومية اليت تدير األموال العامة، وذلك هبدف منـع وجـود مـالذات آمنـة ملثـل هـذا                    
بنمــا تعاقــب علــى رشــو موظــف عمــومي أجــنيب أو موظــف مؤســسة دوليــة     أنَّ ومــع. الــسلوك

بـشكل مباشـر   "مفهوم   فإنَّ   مية يتلقى منافع من أجل إغفال القيام بإجراء ما أو تأخري ذلك،           عمو
بنمـا   فـإنَّ    ومن مثّ . على حنو ما ورد يف االتفاقية ال يشكّل جزءاً من اجلرم اجلنائي           " أو غري مباشر  

ة علـى   وتسري والية قضائية واسـع    . شجَّع على حتسني تشريعها بشأن مكافحة الرشوة األجنبية       ُت
 .كلٍّ من السلوك الذي َيصدر داخل بنما وسلوك املواطنني البنميني املقيمني باخلارج

وتتوافق أحكام القانون اجلنائي مع متطلبات االتفاقية فيما يتعلق باملتـاجرة بـالنفوذ، الـيت ميكـن                 
أن تشمل قيام موظـف عمـومي وطـين أو موظـف يف حكومـة أجنبيـة أو موظـف عمـومي مـن                        

 .ة بعمل أو امتناعه عن القيام بهمؤسسة دولي

 .ومل جترَّم الرشوة يف القطاع اخلاص يف بنما
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    )٢٤و ٢٣ تانداملا (اإلخفاء ؛األموال غسل    
جترِّم بنما كل شخص يتلقى، بصفة شخصية أو عن طريق شخص آخـر، نقـوداً أو أوراقـاً ماليـة                    

 من طائفة عريضة من اجلرائم األصـلية،  أو صكوكاً أو ممتلكات أو غريها من املوارد املالية املتأتية   
مبا يف ذلك الرشوة الدولية واالحتيال واجلرائم املاليـة ورشـوة املـوظفني احلكـوميني واإلثـراء غـري                   

  أو يْبـدهلا، لكـي  حيّوهلـا املشروع واألفعال اإلرهابية ومتويـل اإلرهـاب، أو يوِدعهـا أو يتـداوهلا أو              
 اإلفالت من العواقب القانونيـة      لكي يساعد على   أو   ،يه عل ّترخيفي مصدرها غري املشروع أو يتس     

وفضالً عن ذلك، يعاقَب كل شخص يتلقى أو يستخدم أمـواالً متأتيـة مـن غـسل                 . لتلك اجلرائم 
وميكــن جتميــد أو مــصادرة . األمــوال لتمويــل محلــة سياســية، وهــو يعلــم مبــصدرها غــري املــشروع

 . ة لألطراف الثالثة اليت تصّرفت حبسن نيةاألموال املتأتية من الغسل، مع املراعاة الواجب
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
 جرميـة حمـدَّدة توافـق متامـاً اخـتالس املمتلكـات يف       بنمـا علـى أيِّ  لـدى  ال ينص القانون اجلنائي     

أحكامــاً توّســع نطــاق جتــرمي اخــتالس  ومــع ذلــك، يتــضمن القــانون اجلنــائي  . القطــاع اخلــاص
األموال ليشمل احلاالت اليت يدير فيها األفراد أمـواالً أو موجـودات عامـة أو ممتلكـات خاصـة                   
خاضعة لإلدارة القضائية أو خضعت للتجميد أو احلجز، أو موجودات شـركة خاصـة تـساهم         

  .فيها الدولة
 ".املزية غري املستحقة "إثباته ال يشترط م القانون اجلنائي إساءة استغالل الوظائف، لكنرِّوجي

وجتّرم بنما اإلثراء غري املشروع ملوظف عمومي يزيد ثروتـه بطريقـة غـري سـليمة، سـواء بـصفة                    
 لـدى االضـطالع   يكـسبه شخصية أو عن طريق شخص آخر، قياساً إىل دخله املـشروع الـذي        

كــم ذاتــه علــى كــل ويــسري احل. بوظائفــه ملــدة تــصل إىل مخــس ســنوات بعــد مغادرتــه منــصبه
 . شخص ُيخفي أّي زيادة ال مسّوغ هلا يف ثروته

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

َيحظــر القــانون اجلنــائي إعاقــة ســري العدالــة، مبــا يــشمل اســتخدام القــوة أو الترهيــب أو رشــو    
غــري الــشهود أو اخلــرباء أو املتــرمجني الــشفويني للتحــريض علــى اإلدالء بــشهادة زور أو أقــوال 

وجيرِّم القانون اجلنـائي أيـضاً اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو                . صحيحة أو تفسري خاطئ   
 . الترهيب ضد موظف قضائي أو موظف من مكتب النائب العام ملنعه من تأدية مهامه الرمسية
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    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
يـنص   القـانون    لكـنّ .  جنائيـة للشخـصيات االعتباريـة      ال ينص القانون اجلنائي على أّي مـسؤولية       

علــى أنــه يف احلــاالت الــيت ُتنــشأ أو ُتــستخدم فيهــا شــركة هبــدف ارتكــاب جــرم، ختــضع تلــك     
الشركة، يف حال جنيها منفعة ما من تلك اجلرميـة، جلملـة مـن العقوبـات تـشمل إلغـاء أو تعليـق                       

رامــةً تتناســب وحجــَم اخلــسارة رخـصتها أو تــسجيلها، وذلــك ملــدة أقــصاها مخـس ســنوات، وغ  
 على اجلرمية أو املنفعة اجملنية من املمتلكات، وفقـدانَ احلـوافز الـضريبية، ومنعهـا مـن إبـرام              املترّتبة

 .عقود مع الدولة، والتصفية اإللزامية للشركة
    

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
ملـساعدة واإلغـراء، وإخفـاء العائـدات     بنما على املـسؤولية اجلنائيـة عـن ا     يف  ينص القانون اجلنائي    

، والتحـريض علـى ارتكـاب جـرم، واملـشاركة يف ذلـك، وارتكـاب اجلـرم عـن                    املتأتية من اجلرمية  
وجيـوز معاقبـة مـن      . طريق شـخص آخـر، والتحـريض علـى ارتكـاب اجلرميـة والتـآمر علـى ذلـك                  

قـانون البنمـي علـى      وال يعاقـب ال   . اجلـرم قـد ارُتكـب فعـالً        أنَّ   يشرع يف ارتكاب جـرم كمـا لـو        
 .األفعال التحضريية وحدها

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

لدى بنما عقوبات جنائية ومدنية وإدارية شـديدة للتـصدِّي ألعمـال الفـساد وضـمان مالحقـة                  
 تتــسعوال . ة يف حتديــد العقوبــة املناســبة وُتلــَزم احملــاكم مبراعــاة ظــروف اجلرميــ . املتــهم قــضائياً

ويتـوىل مكتـب النائـب العـام     .  معظم املوظفني العمـوميني  لتشملاحلصانة من املسؤولية اجلنائية   
مسؤولية التحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها مجيع املوظفني العمـوميني ونـواب اجلمعيـة التـشريعية                

واجلمعيـة التـشريعية مـسؤولة عـن        .  قـضائياًً  اومالحقـة مرتكبيهـ   قضاة احملكمـة العليـا،      وورئيس  
التحقيق مع هؤالء ومالحقتهم قضائياً ورفـع احلـصانة عنـهم، مـا عـدا يف احلـاالت الـيت يكـون                      

وفيمـا يتعلـق بـاإلفراج املـشروط، يـنص القـانون         .  أمام احملكمة العليـا    رهن احملاكمة فيها النائب   
ثالثة أرباع مدة العقوبـة، شـريطة    ئه  بعد قضا ن  عن املسجو اجلنائي على إمكانية اإلفراج املبكّر      

 . االمتثال لقواعد السجن وإثبات حسن السلوك

تخفـيض العقوبـة مبقـدار النـصف        ب وذلـك  التعاون مع سلطات إنفاذ القانون        على وتشّجع بنما 
والتعليق املشروط لتنفيذ العقوبـة بالنـسبة للجنـاة الـذين يعترفـون بارتكـاب اجلـرم أو يكـشفون           

وال توجـد أّي قواعـد تـنظّم        . جلناة اآلخرين أو املتواطئني ويوفرون أدلة كافية حملاكمتهم       هوية ا 
احلصانة من املالحقة القضائية، ولكن توجد أحكام بشأن التفاوض لتخفيف العقوبة يف أقـاليم              
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وهــي أقــاليم كــوكلي وبرياغــواس وهرييــرا ( النظــام االهتــامي  مــن قبــلُبنمــا األربعــة الــيت تعتمــد
 .سوف تسري هذه القواعد على مجيع أرجاء البلد، ٢٠١٦يف و). سانتوسولوس 

    
    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     

. ٢٠١١بدأ نفاذ قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد تدرجيياً يف خمتلف املناطق القضائية منـذ عـام            
كمـة اجلنائيـة، كمـا حيمـي كـل          مجيـع مراحـل احملا    يف  رمية  اجلوحيمي مكتب املّدعي العام ضحية      

وتشمل األحكام ذات الصلة احلماية من األعمـال االنتقاميـة، وعـدم        . مبلِّغ أو شاهد أو متعاون    
 علـى أهنـا العنـوان الرمسـي         عناوين مرافق تابعـة للمحكمـة     الكشف عن هوية الشخص، وإدراج      

 يف ةتكنولوجيــ  ال الوســائلللــشاهد، وتغــيري املظهــر أو إخفــاءه خــالل اجللــسات، واســتخدام      
ولكـن ال   . الـشرطة، وتـأمني سـالمة البيـوت وتغـيري أمـاكن اإلقامـة             مـن   مايـة   احلاالستجواب، و 

جيوز، يف أّي مـن الظـروف، أن متـسَّ األحكـام املنـصوص عليهـا يف املـادة املعنيـة حبـّق املتـهم يف                          
 .نيوليس لدى بنما نظام يتيح محاية املبلّغ.  يف املقاضاةالدفاع أو مببدأ االهتام

    
    )٤٠ و٣١املادتان (ية املصرفية التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّر    

بنمــا علــى تــدابري تــسمح بتجميــد وحجــز ومــصادرة املمتلكــات أو    يف يــنص النظــام القــانوين  
. املوجودات أو الصكوك، والدخل أو املنـافع املتأتيـة مـن عائـدات اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة                  

وتظـل  . وجودات اليت ُخلطت بالعائدات املتأتية مـن مـصدر مـشروع          وتشمل تلك العائدات امل   
املوجودات املصاَدرة رهن تـصرف وزارة االقتـصاد واملاليـة إىل حـني بـّت احملكمـة املختـصة يف                    

عــبء اإلثبــات فيمــا يتعلــق باملــصدر  قاعــدة وال يــنص التــشريع الــوطين علــى عكــس  . القــضية
رات رائم غـسل األمـوال إال يف قـضايا االجتـار باملخـدِّ            املشروع للعائدات املزعومة املتأتية من ج     

وتنفَّذ أحكام احلجز واملصادرة دون املساس حبقوق األطـراف األخـرى           . واإلثراء غري املشروع  
وال تـشكّل الـسرية املـصرفية سـبباً حيـول دون طلـب أجهـزة النيابـة العامـة إتاحـة                      . احلسنة النية 

 . رية أو حجَزها أثناء سري حتقيقاهتاالسجالت املصرفية أو املالية أو التجا
    

    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
عاقَــب عليهــا إلجــراءات اجلنائيــة هــي ســت ســنوات بالنــسبة للجــرائم الــيت يُ   يف افتــرة التقــادم 

أما اجلرائم الـيت يعاقَـب عليهـا بـأكثر مـن سـت سـنوات                . بالّسجن ملدة تصل إىل ست سنوات     
 القـصوى املفروضـة   عقوبـة احلـبس   فيهـا فتـرة التقـادم لتـصل إىل مـدة تعـادل مـدة            حبساً فتمدَّد 

فيما يتعلق جبرائم مثل اختالس األموال واإلثراء غري املـشروع واجلـرائم   أما و. على تلك اجلرمية 
فترة التقـادم تعـادل ضـعف املـدة القـصوى الـيت              فإنَّ   املرتكَبة ضد ممتلكات الكيانات العمومية،    
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وتعلَّـق فتـرة التقـادم يف حالـة اجلرميـة الـيت يرتكبـها موظـف عمـومي ضـد                     . القانونينص عليها   
ــةاإلدارة  ــة   العمومي ــات العمومي ــا دام أو ضــد ممتلكــات الكيان ــوظفني العمــوميني   م ــن امل  أّي م

 .يف تويل منصب عموميمستمراً الضالعني يف القضية 

ــا إدارة  وبيانـــات اهلويـــة الشخـــصية مـــسك الـــسجال احملفوظـــاتويتـــوىل مكتـــب  ت اجلنائيـــة، أمـ
وجيري تبادل املعلومـات بـشأن      . التحقيقات اجلنائية فهي اهليئة اليت ُتصِدر شهادات السجل اجلنائي        

  .السجالت اجلنائية وفقاً للمعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف اليت أبرمتها السلطات الوطنية
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
مـاَرس الواليـة القـضائية علـى األفعـال الـيت       الفساد اخلاضعة للتجـرمي يف بنمـا، تُ  فيما يتعلق جبرائم    

ُترتكب كلياً أو جزئياً داخل أراضي بنما وأيضاً على األفعـال الـيت يرتكبـها مواطنـون ومقيمـون                   
وهيئات اعتبارية يف أماكن أخرى خاضعة للوالية القضائية للدولة، مثل البحر اإلقليمي والـسفن              

. ت، مــا مل تــنص املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة النافــذة يف بنمــا علــى خــالف ذلــك   والطــائرا
وتسري الوالية القضائية البنمية، على اخلصوص، حينما ُترتكَب جرمية ضد االقتـصاد الـوطين أو               

لـدى بنمـا    فـإنَّ  وفيما خيص جرمية غسل األمـوال،     .  الوطنية يف دولة أخرى    العموميةضد اإلدارة   
 .ة فيما يتعلق بعائدات أو أدوات اجلرمية املتعلقة باجلرائم املرتكَبة يف دولة أخرىوالية قضائي

    
    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

لدى بنما سـبل انتـصاف معمـول هبـا يف جمـال التـصدِّي للفـساد، مبـا يف ذلـك تطبيـق عقوبـات                          
 اجلرميـة واملـشاركون يف ارتكاهبـا بـأداء تعـويض بـصفة              وُيلـَزم مرتكبـو   . جنائية ومدنيـة وإداريـة    

  وفـضالً عـن ذلـك، ال يعفـيهم إهنـاء اإلجـراءات اجلنائيـة               . مشتركة عن أّي ضـرر يتـسببون فيـه        
ويف اإلجــراءات اخلاصــة بــاجلرائم الــيت . وال فــرُض حكــم علــيهم مــن تبعــات املــسؤولية املدنيــة

ــة أو اإلدارة    ــات العمومي ــةاتطــال ممتلكــات الكيان ــاً، جيــب أن    لعمومي ــا ضــرراً مالي  وُتلحــق هب
تتــصرف املؤســسة املعنيــة بــصفة طــرف يف اإلجــراءات للمطالبــة بــالتعويض إذا ثبــت ارتكــاب   

 .اجلرمية ومل يؤدَّ أّي تعويض عما ترّتب عليها
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (فيما بني اهليئاتالسلطات املتخصِّصة والتنسيق     
).  أعـاله  مـا ورد انظـر (صة تعمل على منع ومكافحة الفساد متخّصتوجد يف بنما عدة وكاالت   

ــة          ــاحيتني العملياتيـ ــن النـ ــتقالهلا مـ ــضمان اسـ ــاً لـ ــشريعية أحكامـ ــصوصها التـ ــضّمنت نـ ــد تـ وقـ
وُيعترب اإلبالغ عن اجلرائم إىل سلطات إنفاذ القانون مطلباً قانونياً تقـع مـسؤوليته              . واالستجوابية
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وُتعقَــد كــلَّ أســبوع اجتماعــات تــضم مجيــع املؤســسات . فــةعلــى عــاتق األفــراد واملؤســسات كا
 . على النحو الواجباألمنية يف بنما لضمان التنسيق وتبادل املعلومات

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

جنحت بنما يف إجراء حتقيقـات يف طائفـة واسـعة مـن جـرائم الفـساد ومالحقتـها                 •  
احلـاالت أسـاليب التحـري اخلاصـة، مثـل العمليـات            قضائياً، مستخدمةً يف بعـض      

 .السرية والتسليم املراقَب

النجاح يف استرجاع مبالغ كـبرية مـن األمـوال املتعلقـة بـاملوجودات املـسروقة أو                   •  
 .بعائدات اجلرمية

ــري           •   ــراء غ ــسّهلون اإلث ــذين ي ــراد ال ــشمل األف ــة لت ــسؤولية اجلنائي ــاق امل ــيع نط توس
 .املشروع ملوظف عمومي

عقــد اجتماعــات أســبوعية بــني خمتلــف أجهــزة إنفــاذ القــانون واملــوظفني الرفيعــي   •  
 . على النحو الواجباملستوى ضماناً للتنسيق وتبادل املعلومات

ــات        •   ــل املــايل مــع الوالي ــها وحــدة التحلي العــدد الكــبري مــن االتفاقــات الــيت أبرمت
اليـات القـضائية األخـرى      القضائية األجنبيـة وإتاحـة املعلومـات االسـتخباراتية للو         

 . عند االقتضاءتلقائياً

للمــوظفني العمــوميني التــابعني ملختلــف    التــدريب  مكتــب النائــب العــام   تــوفري  •  
 . عواقب ارتكاب جرائم فسادفهماملؤسسات بغية تعزيز 

 درجة املاجستري لفائدة موظفي وحـدة احلـسابات        على مستوى توفري تعليم متخصص      •  
 .ب العام، وهو تعليم ميكن اعتماده يف املؤسسات األخرىالتابعة ملكتب النائ

 الكيانات اليت تقـع     منها تستفيد   سنوية دورات تدريبية توفري وحدة التحليل املايل       •  
عليهــا مــسؤولية اإلبــالغ عــن املعــامالت املــشبوهة، وذلــك هبــدف حتــسني نوعيــة 

 .اإلبالغ عن تلك املعامالت

س الـوطين للـشفافية ومجيـع املؤسـسات احلكوميـة      قيام مكتب النائب العـام واجمللـ       •  
 .بنشر إحصاءات حمدَّثة كل شهر

 .إنشاء اهليئة الوطنية املعنية بالشفافية والوصول إىل املعلومات  •  
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    نطبق ذلكحيثما ا ، التنفيذاليت تواجهيات التحدِّ  - ٣- ٢  
تـشديد العقوبـات    ميكن أن توافق بنما على مشاريع التعديالت على القانون اجلنائي ل            •  

، وذلـك هبـدف توسـيع نطـاق         العموميـة املفروضة على اجلرائم اليت تستهدف اإلدارة       
ينبغي أن تنظر بنما يف اعتماد إطـار        لكن  و. التدابري الوقائية مثل االحتجاز االحتياطي    

 .قانوين جيّرم متاماً فعلي الرشوة واختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص

ة املصرفية لضمان اإلبالغ عن املعامالت املـشبوهة يف أسـرع           ينبغي تعديل األنظم    •  
دون إبطـاء يف احلـاالت الـيت تقتـضي          بـشأهنا   وقت ممكن وكفالـة اختـاذ إجـراءات         

وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي زيـادة عـدد الكيانـات امللَزمـة بـاإلبالغ                 . إجراء حتقيق 
 .عن تلك املعامالت

صرفية واملاليـة يف بنمـا، قـد يكـون مـن            بالنظر إىل العدد الكبري من املؤسـسات املـ          •  
 . موظفي وحدة التحليل املايلعدداملستصوب زيادة 

 السـتكمال اسـتمارات اإلعـالن    نظـام حموَسـب     استحداث بنما تود النظر يف      لّلع  •  
 التحقيق يف اإلثراء غـري املـشروع        وذلك من أجل  ،  املالية وحتليلها عن املوجودات   

 .عاليةمبزيد من الفومالحقته قضائياً 

أن تنظـر يف تـضمني قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة حكمـاً ميـنح اجلنـاة                  توّد   بنما   لعلّ  •  
 . القضائيةاملتعاونني حصانة من املالحقة

 .ينبغي وضع نظام حلماية املبلّغني  •  

ينبغي أن تنظر بنما يف اعتماد تدابري إضافية لضمان االسـتقاللية الوظيفيـة هليئـات                 •  
 . أجل مواصلة وحتسني العمل اجليد اجلاري إجنازهمكافحة الفساد من

يف املؤسسات اليت تشترط وجود خرباء لدى إجراء حتقيقاهتا، ميكن وضع قاعـدة               •  
 .بيانات عمومية لآلليات واخلرباء املتخصصني بغية تسريع العملية

 .جيب ضمان االستقرار للموظفني العموميني العاملني يف هيئات مكافحة الفساد  •  

 .ينبغي تعزيز قدرة السلطة القضائية على االستماع للقضايا اليت تشمل جرائم الفساد  •  

لإلجراءات القضائية القائمة على أوامـر       السلطة القضائية األولوية     تسندينبغي أن     •  
ــها   ــة  تكــونوينبغــي أن . احلــصول علــى البيانــات واحلــق يف محايت ــسلطة الوطني  ال

 .يف جمموع أرجاء البالدممثَّلةً  للشفافية والوصول إىل املعلومات
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مـن   فـإنَّ  رغم الدعم الذي تقّدمه بنما حالياً ملختلف مؤسسات مكافحة الفساد،    •  
 .االحترافية واملوارد الكافية ستظل أولوية أنَّ الغّين عن البيان

    
     اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  

 .أساليب التحريعلى توفري تدريب متقدم   •  

 .تقدمي املساعدة التشريعية  •  

 .مساعدة موقعية يقّدمها خبري  •  
    

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

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    )٤٧ و٤٥ و٤٤ املواد(

 وأبرمـت عـشراً منـها       ،انضمت بنما إىل عدد من معاهدات تـسليم اجملـرمني املتعـددة األطـراف             
وتتعلــق . ثنائيــة مــع دول منــها إســبانيا والربازيــل وكوســتاريكا والواليــات املتحــدة األمريكيــة   
 نـها كـل  ومأحدث اتفاقات تسليم اجملرمني اليت وقّعت عليها بنما بطائفة عريـضة مـن اجلـرائم،          

 مــن القــانون اجلنــائي ٥١٦ويف غيــاب اتفــاق دويل، تــنص املــادة . اجلــرائم املــشمولة باالتفاقيــة
 .طلوبني للعدالة على أساس مبدأ املعاملة باملثلاملعلى جواز تسليم بنما 

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، أن تـسلّم شخـصاً يف حالـة                 ٥١٧وجيوز لبنما، مبقتـضى املـادة       
 ُيتَّبع هنـج مـرن يف إرسـاء ازدواجيـة التجـرمي، حبيـث تـنص                 ولكْن. ة التجرمي فقط  توافر ازدواجي 

د بنمـا والدولـة الطالبـة الـسلوك اإلجرامـي املعـين        على أنه لـيس مـن الـالزم أن حتـدّ           ٥١٧املادة  
 .بدقٍة إلرساء ازدواجية التجرمي

ض طلـب التـسليم،      من قانون اإلجراءات اجلنائية األسـباب الـيت تـسّوغ رفـ            ٥١٨وتسرد املادة   
مبا يشمل احلاالت اليت يكون فيها الشخص املطلوب يف طور احملاكمة أو يكـون بـصدد قـضاء                  
عقوبــة حبــسية يف بنمــا؛ أو إذا كــان الــشخص املطلــوب يواجــه عقوبــة اإلعــدام؛ أو إن كانــت 

. طلب التـسليم يتعلـق جبرميـة سياسـية أو يـستند إىل أسـباب سياسـية             أنَّ   السلطة التشريعية ترى  
 ،يقع بشأهنا على بنما التـزام دويل وفقـاً ملعاهـدة متعـددة األطـراف              ،  وال جيوز اعتبار أّي جرمية    

 . وفقاً لالتفاقية جرمية سياسيةجمرَّماًومن مثّ ال ُيعترب أّي فعل . جرميةً سياسية
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ــا       ــا رعاياه ــسلّم بنم ــتور، ال ت ــه يف الدس ــصوص علي ــر من ــضى حظ ــْن. ومبقت ــانون  ولك ــنص ق  ي
إمـا التـسليم   "جلنائية على أنـه يف حـال رفـض الطلـب هلـذه األسـباب، ينطبـق مبـدأ           اإلجراءات ا 
لدولـة  لـدى ا وال تسمح بنما بإنفاذ العقوبة املفروضة مبقتضى القانون الـداخلي       ". وإما احملاكمة 

ــواطن بنمــي      ــسليم م ــد رفــض طلــب ت ــة عن ــشخص  يف هــذه احلــاالت يُ . الطــرف الطالب ــاد ال ع
 . إىل املعلومات اليت تقّدمها الدولة الطالبةللمحاكمة يف بنما استناداً 

ــاً إىل اعتمــاد       وتــستطيع بنمــا معاجلــة طلبــات التــسليم علــى وجــه الــسرعة، وهــي تــسعى حالي
ــة التــسليم وتبــسيطها   ــادة . إصــالحات لتــسريع وتــرية عملي  مــن القــانوين القــضائي  ٢١٤٠فامل

ولـة الـيت تطلـب تـسليمه إذا     تسمح باالعتقال املؤقَّت للشخص املطلوب بناء على طلب من الد 
وقـّدمت بنمـا    . كانت اجلرمية املعنية ختضع لعقوبة ال يقلّ حدها األدىن عن أربع سنوات سجناً            

 .االت اعتقال مؤقت كان اهلدف منها تيسري تسليم األشخاص املطلوبنيعلى حأمثلة حمدَّدة 

 من قانون اإلجـراءات  ٥٢١ادة وترِد اإلجراءات واملعلومات الالزمة ملعاجلة طلبات التسليم يف امل  
وتتوافـق  . اجلنائية، كما ترِد يف املعاهدات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف الـيت ُتعتـرب بنمـا طرفـاً فيهـا         

 .تلك املعاهدات مع مقتضيات االتفاقية

) ٢٣ و ٢٢ و ٢١املـواد   ( علـى املـستوى الدسـتوري        إماولدى بنما عدد من األحكام السارية،       
طات الوطنيــة، تكفــل لتــسليم الثنائيــة واملتعــددة األطــراف الــيت أبرمتــها الــس  يف اتفاقــات الوإمــا

ــادلتني      ــة عـ ــة ومعاملـ ــقَّ يف حماكمـ ــسليم احلـ ــراءات التـ ــعني إلجـ ــخاص اخلاضـ ــؤالء . لألشـ وهلـ
الـسلطة التنفيذيـة هـي     أنَّ بْيـد . األشخاص احلقُّ يف استئناف قـرار التـسليم لـدى احملكمـة العليـا          

 .ائي بشأن إمكانية االستجابة لطلب التسليماملسؤولة عن القرار النه

ويستجاب، من حيث املبدأ، لطلبـات التـسليم املتعلقـة بكـل مـن جـرائم الفـساد واجلـرائم املاليـة أو                       
. الضريبية، حىت عند انتفاء ازدواجية التسليم فيما يتعلق باجلرميـة الـضريبية املطلـوب بـشأهنا التـسليم                 

ــدما ي ولكــْن ــسليم عن ــسَمح بالت ــة ضــريبية   ال ُي ــق الطلــب أساســاً جبرمي ــشؤون  . تعل وَتّتخــذ وزارة ال
 .اخلارجية قرارات حسب كل حالة بشأن ما إذا كان ينبغي رفض طلب التسليم هلذه األسباب

املعلومـات   أنَّ    من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، جيـوز للمحكمـة، عنـدما تـرى               ٥٢٤ومبقتضى املادة   
غري كافية لالستجابة للطلب، أن تطلب من الدولة الطالبة مزيـداً           اليت قدمتها الدولة الطالبة للتسليم      
 هنجـاً اسـتباقياً، إذ   البنميـة ومن الناحية العمليـة، تّتبـع الـسلطات    . من املعلومات قبل اختاذ قرار هنائي  

وفـضالً عـن ذلـك،    . ذلـك علـى  وقد قّدمت بنما أمثلـة  . تطلب معلومات إضافية قبل رفض الطلب  
 .عددة األطراف على ضرورة التماس معلومات إضافية قبل رفض الطلبتنص االتفاقات املت

 معاهدات ثنائية وعلى عدد من االتفاقـات املتعـددة األطـراف تتعلـق              ١٠وقد وقّعت بنما على     
بنقل األشخاص احملكوم عليهم، كما أهنا تْدرس طلبات النقل على أسـاس مبـدأ املعاملـة باملثـل                   

 .معمول بهحينما ال يكون هناك أّي اتفاق 
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 بـشأن نقـل األشـخاص     هي اآلن نافـذة املفعـول  وأبرمت بنما اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف    
 .احملكوم عليهم

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

باملــساعدة  النافــذة فيمــا يتعلــق أبرمــت بنمــا عــدداً مــن االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف  
كمـا أهنـا   . لـة، مـع دول مثـل كولومبيـا وإسـبانيا والواليـات املتحـدة واملكـسيك             القانونية املتباد 

اتفاقية البلـدان األمريكيـة اخلاصـة       ، ومنها مثالً    طرف يف عديد من االتفاقات املتعددة األطراف      
ــام     ــة لع ــسائل اجلنائي ــة يف امل ــساعدة املتبادل ــة يف   ،٢٠٠١بامل ــساعدة القانوني ــادل امل  ومعاهــدة تب

 .نائية املربمة بني بنما وسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراساملسائل اجل

االتفاقيـة  هـذه  ويف حال عدم وجود أّي معاهدة حمدَّدة ثنائية أو متعددة األطـراف، َتّتخـذ بنمـا            
. أساساً قانونياً لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة جلميـع الـدول األخـرى األطـراف يف االتفاقيـة                

عديــد مــن احلــاالت قُــدِّمت فيهــا املــساعدة  علــى وقــد ســاقت بنمــا عــدداً مــن األمثلــة احملــدَّدة  
القانونية املتبادلة بنجاح استناداً إىل االتفاقية، مبا يـشمل النجـاَح يف جتميـد األمـوال املتأتيـة مـن                    

 معاهــدة، ويف احلــاالت الــيت ال حتكمهــا أّي. الفــساد ومــصادرهتا وإعادهتــا إىل بلــداهنا األصــلية 
وال يوجد حاليـاً أّي إطـار قـانوين         . ميكن لبنما أن تقّدم املساعدة استناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل         

وكمــا وردت اإلشــارة إىل ذلــك آنفــاً، . حملــي مفــصَّل يــنظم تقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادلــة
 .ُيستند أكثر إىل االتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف

نما، مـن الناحيـة العمليـة، أن تـستجيب لطلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة بـسرعة                    ومبقدور ب 
حـاالت اسـتطاعت فيهـا بنمـا أن تنفّـذ مثـل تلـك الطلبـات يف                  علـى   وقد قُّدمت أمثلة    . وفعالية
 ساعة، مبا يف ذلك حاالت كان َيلزم فيها احلصول علـى معلومـات مـن املؤسـسات            ٢٤ظرف  
معلومـات مـا قـد تكـون جمديـة أو تفـضي إىل        أنَّ  أيـضاً أهنـا عنـدما تـدرك       وأكّدت بنمـا    . املالية

ــة الطــرف       مباشــرةً ــات إىل الدول ــك املعلوم ــل تل ــا تنق ــة أخــرى، فإهن ــة يف دول  إجــراءات جنائي
ل بنمــا، كمبــدأ عــام، وتتحّمــ. األخــرى تلقائيــاً مــن دون احلاجــة إىل تقــدمي طلــب هبــذا الــشأن 

نيــة املتبادلــة، وقــد حتّملــت يف املاضــي تكــاليف نقــل       تكــاليف تيــسري طلــب املــساعدة القانو   
 . املعلومات على وجه السرعة يف احلاالت اليت طُلبت فيها املساعدة يف غضون مهلة قصرية

ــة واملتعــددة األطــراف الــيت دخلــت فيهــا بنمــا واملتعلقــة حبــدود        وتتوافــق شــروط االتفاقــات الثنائي
واستـشهدت بنمـا يف هـذا الـشأن أيـضاً           . ات االتفاقيـة  استخدام املعلومات املقدَّمة وسـريتها مقتـضي      

ــة  ــشبكة اإليبريي ــدويل وشــبكة غــروف باعتبارمهــا     -باســتخدامها لل ــاون القــضائي ال ــة للتع األمريكي
 .وسيلتني مأمونتني للتواصل الذي أسهم يف تيسري تعاون البلد مع بلدان أخرى يف املسائل اجلنائية
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 ٥٢فـاألمر التنفيـذي رقـم       . نية املتبادلة حبّجة الـسرية املـصرفية      وال ترفض بنما طلبات املساعدة القانو     
 مــن القــانون القــضائي جييــزان لــسلطات إنفــاذ ٢٠٥٣ واملــادة ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٣٠الــصادر يف 

القانون احلصول على املعلومات ذات الصلة من املصارف وسائر املؤسسات املالية، حينما يلزم ذلك     
وقــد اســتطاعت بنمــا أن تــُسوق حــاالت حمــدَّدة وَردت فيهــا  .  املتبادلــةألغــراض املــساعدة القانونيــة

 . معلومات من املؤسسات املالية يف غضون مهلة قصرية استجابة لطلب املساعدة القانونية املتبادلة

جيـَز اسـتخدام األدلـة املـستقاة مـن وصــالت الفيـديو يف اإلجـراءات اجلنائيـة يف بنمـا منـذ عــام           وأُ
هذا النوع من األدلـة ُيـستخدم يف اإلجـراءات اجلنائيـة يف دول أخـرى       أنَّ ما، وأكّدت بن ٢٠٠٥

 .مثل الواليات املتحدة
    

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

ّسر التعـاون عـرب احلـدود بـني         لدى بنما عديد من اتفاقات املساعدة القانونية املتبادلة النافـذة تيـ           
وتتعاون هيئات إنفاذ القانون يف بنما، عملياً، مـع هيئـات مـن واليـات               . سلطات إنفاذ القانون  

لتعـاون يف جمـال   علـى ا قضائية أخرى يف املسائل اجلنائية بانتظـام، وإن مل تقـدَّم إال بـضعة أمثلـة         
 .إنفاذ القانون تتعلق حتديداً جبرائم الفساد

ــدائر ــة العامــة، لــدى تلقّــي اإلذن مــن احملكمــة، أن تــستخدم أســاليب التحــري     وجيــوز ل ة النياب
وقـد  . اخلاصة مثل الترّصد السري والتنّصت والتـسليم املراقَـب، يف التحقيـق يف جـرائم الفـساد                

سـيق مثـال حمـدَّد اســُتخدمت فيـه تقنيـة التــسليم املراقَـب يف التحقيـق مــع شـخص بـشأن رشــو          
علـى  وحىت اآلن ال توجد أمثلة      . قيق إىل مالحقة قضائية ناجحة    موظف عمومي، وأفضى التح   

 .استخدام مثل هذه التقنيات يف سياق التعاون الدويل مع دولة أخرى

وهـي تعمـل يف     . وليست بنما حالياً طرفاً يف أّي اتفاق دويل يتيح إنشاء هيئات حتقيق مشتركة            
 .سبيل ذلك

    
    ةدالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

ُينظَــر إىل الــنقط التاليــة باعتبارهــا مــن التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليــدة يف إطــار تنفيــذ   
 :الفصل الرابع من االتفاقية

أثبتت بنما القدرة على االستجابة بـسرعة وفعاليـة لطلبـات التعـاون الـدويل فيمـا                   •  
 .يتعلق بكل من تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
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تخدمت بنمــا بنجــاحٍ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد أساســاً قانونيــاً   اســ  •  
لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما أدى إىل جتميد كمية هائلة مـن املوجـودات              

ــا األصــلية       ــا إىل أوطاهن ــصادرهتا وإعادهت ــساد وم ــن ارتكــاب جــرائم ف ــة م . املتأتي
 .تشكّل مصدر إهلام للدول األخرىجتربة بنما يف هذا الصدد  فإنَّ وبذلك

ــق          •   ــراف تتعل ــددة األط ــة واملتع ــات الثنائي ــن االتفاق ــة واســعة م ــا طائف أبرمــت بنم
 .بالتعاون الدويل وَتجري حالياً مناقشة عدد من االتفاقات اجلديدة

ــا إذا كــان         •   ــى م ــز عل ــة التجــرمي، يركّ ــاً إزاء إرســاء ازدواجي ــع بنمــا هنجــاً مرن تّتب
الطلـب جمرَّمـاً يف الـدولتني معـاً أكثـر ممـا يركّـز علـى التـصنيف          السلوك موضـوُع    

 .احملدَّد للجرائم املعنية أو إعطاء تعريف دقيق هلا
    

     ذلكانطبقاليت تواجه التنفيذ، حيثما التحّديات   - ٣- ٣  
 :من شأن النقط التالية أن تسهم يف زيادة تعزيز تدابري مكافحة الفساد

 إطار قانوين حملي يتعلق باملساعدة القانونيـة املتبادلـة          استحداثينبغي لبنما أن تنظر يف        •  
 .قة على املوظفني املسؤولني عن تيسري هذه املساعدةلتوضيح اإلجراءات املطّب

ــة عنــدما يكــون الطلــب       •   ــة املتبادل ينبغــي لبنمــا أن تكفــل تقــدمي املــساعدة القانوني
 . باملسائل الضريبية أو املاليةاخلاص بفعل جمرَّم مبقتضى االتفاقية متعلقاً أيضاً

ينبغي أن تواصل بنما جهودها الرامية إىل إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطـراف                •  
متكّن السلطات املختصة املسؤولة عن التحقيق يف جرائم الفساد من إنـشاء هيئـات          

 .حتقيق مشتركة مع أجهزة إنفاذ القانون من واليات قضائية أخرى
    

     اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية،تياجات من املساعدة التقنيةاالح  - ٤- ٣  
 :دت بنما الشكل التايل من املساعدة التقنية املطلوبةَحدَّ

 التــشريعية لوضــع إطــار قــانوين حملــي بــشأن تقــدمي املــساعدة  الــصياغةاملــساعدة يف   •  
  .القانونية املتبادلة

  


