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      خالصة وافية  -ثانياً  
      الفلبني    

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

ــة يف الفلــبني علــى وقَّعــت   تــشرين ٨ وصــدَّقت عليهــا يف ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٩االتفاقي
  .٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ٨يف  الفلبني ز النفاذ يفودخلت االتفاقية حيِّ. ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

ويعـود دسـتور    . وميزج النظـام القـانوين للفلـبني بـني نظـام القـانون املـدين ونظـام القـانون العـام                    
، بينما متت املوافقة على القانون اجلنائي املوضوعي، حتت اسم القـانون            ١٩٨٧الفلبني إىل عام    

وجتـرِّم قـوانني جنائيـة خاصـة أفعـاالً غـري            . ١٩٣٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ملنقَّح، يف   اجلنائي ا 
يليـة مـع هـذه      األفعال اخلاضعة للعقاب مبقتضى القانون اجلنائي املنقَّح، الذي يسري بصفة تكم          

  . على خالف ذلكالقوانني ما مل تنصَّ
جلنــائي املــنقَّح وإدمــاج القــوانني وقــد أُنــشئت جلنــة القــانون اجلنــائي إلعــادة النظــر يف القــانون ا 

وجيـري حاليـاً النظـر يف       . يف قـانون جنـائي موحَّـد      ) شؤون مكافحـة اإلرهـاب    (اجلنائية اخلاصة   
إدخــال تعــديالت علــى قــانون تــسليم املطلــوبني حبيــث يتــواءم بقــدر أكــرب مــع االلتزامــات           

  .ية املتبادلةالتعاهدية، وجتري مشاورات إلعداد مشروع قانون بشأن املساعدة القانون
ومــن أهــم هيئــات مكافحــة الفــساد مكتــب أمــني املظــامل، ومكتــب املــدعي اخلــاص، ووزارة     
العــدل، واحملكمــة العليــا، والــشرطة الوطنيــة الفلبينيــة، وجملــس مكافحــة غــسل األمــوال، وجلنــة 

). سـانديغانبايان (وتوجد أيضاً حماكم متخصصة، منها حمكمة مكافحـة الفـساد           . اخلدمة املدنية 
قد جرى خالل عملية االستعراض التشاور مع طائفة واسـعة مـن اجلهـات صـاحبة املـصلحة،                  و

ــدى أمــني املظــامل شخــصياً         ــة، وأب ــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادميي ــها اجملتمــع امل من
  .مستوى عاليا من االلتزام بشفافية عملية االستعراض

    
     التجرمي وإنفاذ القانون:الفصل الثالث  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
  )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (املتاجرة بالنفوذ والرشو 

رشو املوظفني العموميني جمرَّم جزئيـاً يف القـانون اجلنـائي املـنقَّح، وقـانون مكافحـة اإلجـراءات            
، وقــانون مكافحــة الرشــوة  )٩٤٨٥القــانون اجلمهــوري رقــم  ( ٢٠٠٧املكتبيــة العقيمــة لعــام  
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. يف مجلـة قـوانني أخـرى      ،  )٣٠١٩القـانون اجلمهـوري رقـم       ( ١٩٦٠ممارسات الفـساد لعـام      و
ــة      ــة أم غــري مالي ــافع امللموســة وغــري امللموســة، ســواء أكانــت مالي ــاول هــذه القــوانني املن ، وتتن
. ويسري مفهوم منفعة الطرف الثالث على الشخـصيات الطبيعيـة واالعتباريـة علـى حـد سـواء       

ــانون اجل  ــاول الق ــشخص      ويتن ــات ال ــشاء حــىت يف إطــار واجب ــي الرشــو واالرت ــنقَّح فعل ــائي امل ن
قــانون مكافحــة الرشــوة وممارســات إالَّ أنَّ . الرمسيــة، وكــذلك املنــافع غــري املاديــة واإلغفــاالت

الـيت تتنـاول    ) د( ٣، مـا عـدا يف املـادة الفرعيـة           "عرضها"بالرشوة أو   " الوعد"ال يتناول   الفساد  
فعل االرتشاء؛ وعالوة علـى ذلـك،       إالَّ  ) ج(و) ب( ٣ملادتان الفرعيتان   التوظيف، وال تتناول ا   
 الرشـو، مبـا يـشمل       غـري أنَّ  . ومعه املوظف العمـومي املرتكـب للجـرم       إالَّ  ال ميكن اهتام الراشي     

 من القانون اجلنائي املـنقَّح، وأيـضاً   ٢١١ و ٢١٠ و ٢١٢، معاجل يف املواد     "العرض"أو  " الوعد"
  .من ذلك القانون) ٢( ١٧الوارد يف املادة " االستمالة"نوين اخلاص بــمبقتضى املبدأ القا

  .مات الدولية العمومية فهو غري جمرَّرشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسأمَّا 
قانون مكافحـة الرشـوة وممارسـات الفـساد وقـانون مكافحـة             واملتاجرة بالنفوذ جمرَّمة جزئياً يف      

 الوسـطاء    األول وبينمـا ال يتنـاول القـانون      . ضـمن قـوانني أخـرى     ،   العقيمـة  اإلجراءات املكتبيـة  
، مبـا يـشمل الوسـطاء يف املتـاجرة          " شـخص  أيَّ"، يعاقب القانون الثاين     "األشخاص اآلخرين "و

  . الفاعلة بالنفوذ
ــآمرون مــع    جمرَّمــةغــري الرشــوة يف القطــاع اخلــاص  و ــذين يت ــراد اخلــصوصيني ال ــا عــدا لألف ، م

  . عمومينياملوظفني ال
    

    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    
، يف صيغته املعدَّلة، فعـل غـسل األمـوال، علـى            ٢٠٠١م قانون مكافحة غسل األموال لعام       جيرِّ

وال يقتصر غسل األموال على إجـراء معـامالت بعائـدات    . حنو يتفق جزئياً مع أحكام االتفاقية  
، بـل يـشمل أيـضاً فعلـي تـسهيل املعـامالت الـيت يتناوهلـا                 اجلرمية أو الشروع يف تلك املعـامالت      

 ٢٠١٣وفــضالً عــن ذلــك، تتنــاول تعــديالت عــام . القــانون واملــشبوهة أو عــدم اإلبــالغ عنــها
الــسلوك احملــدَّد الــوارد  ) ١٠٣٦٥القــانون اجلمهــوري رقــم  (لقــانون مكافحــة غــسل األمــوال  
ــرعيتني   ــرتني الفـ ــفه يف الفقـ ــ‘١ ‘)ب( )١(و) أ( )١(وصـ ــادة  مـ ويف حـــني تقـــضي . ٢٣ن املـ

التعــديالت أيــضاً باعتبــار الرشــوة وفــساد املــوظفني العمــوميني واخــتالس األمــوال واملمتلكــات 
ب من الضرائب جرائم أصلية، فهي ال تشمل مجيـع اجلـرائم املـشمولة باتفاقيـة                العمومية والتهرُّ 
للجـرائم األصـلية    "  املماثلـة  ذات الطبيعيـة  "ويتنـاول القـانون اجلـرائم األجنبيـة         . مكافحة الفساد 
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أفعـال املـشاركة يف غـسل األمـوال معاجلـة مـن خـالل تطبيـق قـانون مكافحـة              أنَّ  كما  . املقرَّرة
  . من القانون اجلنائي املنقَّح١٩-١٦ و٨ و١٠غسل األموال املعدَّل واملواد 

لـة، وأيـضاً يف    من قانون مكافحة غسل األموال بـصيغته املعدَّ        ٤واإلخفاء معاجل جزئيا يف املادة      
أنـه ليـست كـل اجلـرائم املـشمولة باتفاقيـة مكافحـة              إالَّ   من القـانون اجلنـائي املـنقَّح؛         ١٩املادة  

  .الفساد معاجلة
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
 ويف اجلنـائي املـنقَّح  جمرَّمـان يف القـانون   ني عمـومي ني الوظف املاختالس املمتلكات وتبديدها من ِقَبل 

ــانون النــهب   ــوري رقــم   (ق ــق املــادتني   . )٧٠٨٠القــانون اجلمه  مــن ٢٢٠ و٢١٧وميكــن تطبي
وفـضالً عـن    . أضـرار تقـع علـى املنـصب العمـومي         أيِّ   بـصرف النظـر عـن        اجلنائي املـنقَّح  القانون  
املـادة  (اخلـداع  /واالحتيـال ) ٢١٧ادة امل( أفعال اختالس األموال أو املمتلكات العمومية  ذلك فإنَّ 
 . منفعة جينيها املوظف العمومي أو إثراء حيققه منهاأيِّ ُتعترب جرائم بصرف النظر عن ) ٣١٥

، الـذي يـشمل الشخــصيات   قــانون مكافحـة الرشـوة وممارسـات الفــساد    مـن  ٣وتتنـاول املـادة   
  .الطبيعية واالعتبارية، إساءة استغالل الوظائف

ــا  ــراء أمَّ ــانون املــصادرة     اإلث ــاً مبقتــضى ق ــم  (غــري املــشروع فهــو جمــرَّم جزئي القــانون اجلمهــوري رق
املمتلكــات اكُتــسبت بطريقــة غــري مــشروعة   أنَّ ، الــذي ينــشئ افتراضــاً قــابالً للــدحض بــ  )١٣٧٩

وينص القانون على مصادرة هذه املمتلكات، لكنه مينع رفع دعـوى قـضائية خـالل سـنة                ) ٢املادة  (
 موظـف عمـومي   لـة، أيَّ  ته املعدَّ غكما يعاقب قانون النـهب، بـصي      . تخابات عامة من موعد إجراء ان   

جيمع أو حيتاز، منفرداً أو بالتواطؤ من أشخاص آخرين، ثروة بطريقة غري مـشروعة ال تقـلّ قيمتـها                    
وُتلـزِم املـادة   .  مليون بيزو، وهي عتبة لوحظ أهنا مفرطة العلو يف املمارسة العمليـة        ٥٠اإلمجالية عن   

مجيع املوظفني العمـوميني ومـوظفي      ) ٦٧١٣القانون اجلمهوري رقم    (من مدونة قواعد السلوك      ٨
  .احلكومة بأن يقدموا بانتظام بيانات دقيقة عن موجوداهتم وعن التزاماهتم املالية

 الــيت اجلنــائي املــنقَّح، مــن القــانون ٣١٥واخــتالس األمــوال يف القطــاع اخلــاص جمــرَّم يف املــادة 
  .، مبا يشمل األشخاص العاملني يف القطاع اخلاص"شخصيِّ أ"تسري على 

    
    )٢٥املادة  (إعاقة سري العدالة    

هـذا الفعـل جمـرَّم جزئيـاً باملرسـوم الرئاسـي الــذي يعاقـب علـى عرقلـة توقيـف مـرتكيب اجلــرائم            
، ومبوجـب القـانون اجلنـائي املـنقَّح، وقـانون أمـني             )١٨٢٩املرسوم الرئاسي رقـم     (وحماكمتهم  
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القــانون (، وقــانون محايــة الــشهود   )٦٧٧٠القــانون اجلمهــوري رقــم    (١٩٨٩ظــامل لعــام  امل
  ).٦٩٨١اجلمهوري رقم 

    
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

وضعت الفلبني تدابري تنص على املسؤولية اجلنائيـة للشخـصيات االعتباريـة، باعتبارهـا متميـزة                
  .لطبيعيةعن املسؤولية اجلنائية للشخصيات ا

    
    )٢٧املادة  (املشاركة والشروع    

ُيعترب فعال املشاركة يف اجلرمية والشروع فيها جرميتني مبقتضى القـانون اجلنـائي املـنقَّح ومدونـة                 
وال تتنــاول القــوانني اإلعــداد  . قــانون مكافحــة الرشــوة وممارســات الفــساد  قواعــد الــسلوك و
  .الرتكاب جرمية

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (نفاذ القانون إزاءات؛ التعاون مع سلطات املالحقة واملقاضاة واجل    

ويراعى التناسب فيمـا يتعلـق      . ُوضعت جمموعة شاملة من العقوبات على اجلرائم املتصلة بالفساد        
  . بعقوبة االختالس، ضمن مجلة أمور، فتكون العقوبة أشّد عندما يكون املبلغ املختلَس أعلى

 إثبـات  ١٩٨٨وقد أعادت احملكمة العليا يف عام .  يتوافق مع االتفاقية  وتنظَّم احلصانات جزئياً مبا   
عتبة االهتام للموظفني املـدانني يف جـرائم متـصلة بالفـساد،            أنَّ  وقد لوحظ   . حصانة رئيس الدولة  
  . ، عالية نسبيا١٩٨٧ًمبوجب دستور عام 

االتفاق التفاوضـي لتخفيـف   ويف حني توجد سلطة تقديرية لالدعاء يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك          
  .من اتفاقية مكافحة الفساد) ٣( ٣٠العقوبة، ال توجد شواهد تكفي لتقييم مدى تنفيذ املادة 

القــرارات املتعلقــة بــاإلفراج املبكّــر أو املــشروط تأخــذ بعــني االعتبــار مــدى جــسامة  أنَّ ورغــم 
  .دي اإلفالت من العقاباجلرمية، ينبغي إعادة النظر يف إجراء منح الرأفة التنفيذية، لتفا

ــا يف ذلــك ختفيــف        ــشجيع علــى تعــاون املــشاركني يف ارتكــاب اجلــرائم، مب ــدابري للت وتوجــد ت
وتنطبق محاية الشهود، مبقتضى قانون محايـة الـشهود،   . العقوبة واحلصانة من املالحقة القضائية   

  .على املتهمني املتعاونني أيضاً
    

     )٣٣ و٣٢املادتان  (واملبلغنيمحاية الشهود     
 ،محايـة الـشهود وكفالـة أمنـهم ومـصاحلهم          متاحة لألشخاص امللحقـني بربنـامج        محاية الشهود 

. وكذلك لألشخاص املعرضـني للتـأذي، ومـن بينـهم الـضحايا، مبقتـضى قـانون محايـة الـشهود                  
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أْي األقـارب  (وسيوسع التشريع قيد النظر نطاق احلماية واألمن واملزايا ليشمل شهوداً آخـرين          
ولـوحظ وجـود حاجـة      ). ظفني العموميني، ومن بينهم املوظفون املكلفون بإنفـاذ القـوانني         واملو

  .إىل توفري محاية فعالة للشهود الذين يدلون بالشهادة وألقارهبم وللمقربني منهم
  . املعروض على الكونغرس٢٨٦٠وسيوفَّر مزيد من احلماية للمبلغني مبوجب مشروع القانون 

    
    )٤٠ و٣١املادتان (ملصادرة؛ السرية املصرفية التجميد واحلجز وا    

يرِد النص على مصادرة العائدات اإلجراميـة أو مـصادرة ممتلكـات ذات قيمـة معادلـة يف املـادة                    
و مــن القواعــد واألنظمــة املنقَّحــة  -٣مــن قــانون مكافحــة غــسل األمــوال والقاعــدة  ) ج( ١٢

تبانة العائـدات اإلجراميـة وجتميـدها       ويرِد الـنص علـى اسـ      . لتنفيذ قانون مكافحة غسل األموال    
وجيــوز .  مــن قــانون مكافحــة غــسل األمــوال    ١١ و١٠ و٧واقتفــاء أثرهــا أساســاً يف املــواد    

للــسلطات املختــصة أن تــأمر بــإبراز أو حجــز الــسجالت املــصرفية أو املاليــة أو التجاريــة وفقــا  
 للعائدات اإلجراميـة، لكنـه      وجيوز ملرتكب اجلرمية أن ُيثْبت املصدر املشروع      . ألحكام االتفاقية 
  .املصاَدرة وأاحملجوزة  و أ إدارة املمتلكات اجملمَّدةوُتتناول القوانني جزئياً. غري ملَزم بذلك

وحيــصل . ويــضع قــانون مكافحــة غــسل األمــوال املعــدَّل اســتثناءات لقواعــد الــسرية املــصرفية   
مــن خــالل  ون املعلومــاتأعــضاء النيابــة العامــة واحملققــون علــى الــسجالت املــصرفية ويوِدعــ   

اتفاقــات أو ترتيبــات لتبــادل املعلومــات مــع جملــس مكافحــة غــسل األمــوال، الــذي يتمتــع           
عي اخلـاص أيـضاً، يف اإلجـراءات    املـدَّ  وجيـوز ملكتـب  . بصالحية مباشرة الستصدار أمر قضائي

ــب االطِّــ   ــضائية، أن يطل ــصرفية  الق ــسجالت امل ــى ال ــرا    . الع عل ــون أج ــذين يتلق ــون ال واملوظف
ــسلوك  (ملزمــون  ــة قواعــد ال ــسرية املــصرفية مــن أجــل    ) مبقتــضى مدون ــالتخلي عــن قواعــد ال ب

 .السماح باالطالع على سجالهتم املصرفية
    

    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
ــانون        ــنقَّح ويف الق ــائي امل ــانون اجلن ــصلة بالفــساد مقــررة يف الق ــشأن اجلــرائم املت ــادم ب ــرة التق فت

 مـن القـانون   ٩٣ و٩١ويرِد النص على تعليق فترة التقادم يف املادتني         . ٣٣٢٦رقم  اجلمهوري  
  .اجلنائي املنقَّح

وال ميكن إدراج اإلدانات السابقة الصادرة يف دولة أخرى ضمن األدلة يف اإلجـراءات اجلنائيـة             
. الداخليــة، مــا مل يكــن حــسن ُخلــق املتــهم مــسألة هامــة، كمــا هــو احلــال يف جــرائم الفــساد    

وتعتمد الفلبني على معاهدات املساعدة القانونيـة املتبادلـة أو الطلبـات اخلاصـة للحـصول علـى                  
  .هذه السجالت
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    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
وجيـري وضـع   .  مـن القـانون اجلنـائي املـنقَّح مبـدأ االختـصاص اإلقليمـي املوسَّـع           ٢ترسي املادة   

وميكــن تــسليم الرعايــا . ختــصاص بــاجملّين عليــهتــدابري ملعاجلــة مبــدأي االختــصاص باجلــاين واال 
  .الفلبينيني بشروط معيَّنة

    
    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

 توقيـع العقوبـة اإلضـافية       تتناول قوانني االشتراء والقـانون املـدين عواقـب الفـساد، ويتـاح أيـضاً              
  .انون اجلنائي املنقَّحاملتمثلة يف املصادرة والتجريد مبقتضى الق

يف رفـع دعـوى قـضائية بغيـة          احلـقُّ    فساد لل وللكيانات أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة      
  .احلصول على تعويض

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئات بني  فيماالسلطات املتخصصة والتنسيق    

ل، وشــعبة تـشمل الــسلطات ذات الــصلة مكتــب أمــني املظــامل، وجملــس مكافحــة غــسل األمــوا 
ــة       ــة الفلبيني ــشرطة الوطني ــات، وال ــوطين للتحقيق ــب ال ــة للمكت ــزاز التابع ــاً . مكافحــة االبت ووفق

للسوابق القـضائية الراسـخة، تـشمل واليـة مكتـب أمـني املظـامل مجيـع فـروع احلكومـة، مبـا يف                        
ذلك األفعال أو اإلغفاالت الصادرة من املوظفني العموميني واليت تكون ذات طـابع بـسيط أو                

. املكتــب ال ميلــك ســلطة تأديبيــة علــى أعــضاء الكــونغرس والــسلطة القــضائية أنَّ جــسيم، بيــد 
وعالوة على ذلك، ليست ملكتب أمني املظـامل واليـة التحقيـق مـع أفـراد مـن القطـاع اخلـاص،                
باستثناء من يتآمر منهم مع مـوظفني عمـوميني، وال جيـوز للمكتـب أن يـدخل، مبقتـضى املـادة                     

.  أمني املظامل، سوى املباين احلكوميـة ويفّتـشها، ولـيس املمتلكـات اخلاصـة              من قانون ) ٢( ٢٣
 من نفـس القـانون، يلـزم أمـر قـضائي مـن أجـل اطِّـالع مكتـب أمـني املظـامل                ١٣ووفقاً للمادة   

على السجالت املصرفية من خـالل جملـس مكافحـة غـسل األمـوال، وال جيـوز لـه طلـب تلـك                       
 يف عــاون مــع الــسلطات األخــرى، منــها وزارة العــدل، وتوجــد آليــات للت. الــسجالت مباشــرةً
وســيعزِّز التــشريع . الفــساد ومالحقــة مرتكبيــه قــضائياً  الــشكاوى املتعلقــة بالتحقيقــات بــشأن

ويتمتع جملس مكافحة غـسل األمـوال بـصالحيات واسـعة يف            . املقبل والية مكتب أمني املظامل    
ه حـصراً وأن تعاونـه مـع سـلطات إنفـاذ            هذه الوظائف موكولة إلي   أنَّ  التحري والتحقيق، رغم    

  . القانون األخرى أمر جوهري
وُيَعّد التعاون بني سلطات إنفـاذ القـانون، وخباصـة يف املقاطعـات، أمـراً بـالغ األمهيـة مـن أجـل                  

ويف حــني توجــد عــدة اتفاقــات وترتيبــات للتعــاون،  . متابعــة قــضايا الفــساد يف الفلــبني بفعاليــة
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 التعــاون بــني املــوظفني العمــوميني والــسلطات يف التحقيقــات  لــوحظ وجــود حاجــة إىل تعزيــز
  .اجلنائية واملالحقات القضائية

القـــانون (ويتنــاول قـــانون مكافحـــة غـــسل األمـــوال وقــانون محايـــة الـــشهود وقـــانون لوريـــل   
  .التعاون مع مؤسسات القطاع اخلاص) ٦٠٣٦اجلمهوري رقم 

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

تنفيـذ  دة يف مجاال، ميكن تسليط الضوء على ما يلي مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ            إ
   :الفصل الثالث من االتفاقية

، علـى صـعيد القـانون       جيِّـدة ممارسـة    ومزاياهمأمنهم  ومحاية الشهود   ُيعترب برنامج     •  
وعلى صـعيد املمارسـة علـى الـسواء، ومـن املستـصوب إدراج مزيـد مـن الـشهود                   

  .زيد من املزايا يف الربنامجوم
ُيعترب نظـام احلـوافز واملكافـآت مبقتـضى القواعـد التنفيذيـة ملدونـة قواعـد الـسلوك                     •  

  .جيِّدةممارسة 
بصالحية مسـاع القـضايا   ) سانديغانبايان(تتمتع احملكمة اخلاصة باملوظفني العموميني       •  

  .هاق النظام القضائي العموميني رفيعي املستوى، جتنباً إلرنياملتعلقة باملوظف
ظلت السلطات الفلبينية تتعاون تعاونـاً كـامالً مـع الـدول األخـرى وتتبـادل معهـا           •  

  .هناك إجراءات مماثلة جتري يف اخلارجأنَّ املعلومات عندما يتناهى إىل علمها 
    

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  :ابري القائمة ملكافحة الفساد تعزيز التدزيادةمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 

 مـن اتفاقيـة     ٢لمـادة   ل وفقـا للمـوظفني العمـوميني      موحَّـد    تعريـف النظر يف اعتماد      •  
، وكذلك توسيع نطاق هذا التعريف ليشمل املـوظفني العمـوميني           مكافحة الفساد 

امتيـازات  أيِّ  األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، بصرف النظـر عـن           
  .قائمة ختصهم

النظر، يف سياق اإلصالحات القانونية اجلارية، يف وضـع قـانون قـائم بذاتـه بـشأن                 •  
الفــساد، يــشمل جرميــة رشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني ويكفــل االتــساق يف   
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تطبيقه ويوّسع نطاق جرميـة الرشـوة لتـشمل معـامالت غـري تلـك الـوارد بياهنـا يف                    
  .كافحة الرشوة وممارسات الفسادقانون ممن ) ج(و) ب( ٣املادتني الفرعيتني 

التنسيق بـني الوكـاالت وحمدوديـةَ املـوارد ميـثّالن حتـديني أمـام مالحقـة                 أنَّ  لوحظ    •  
  .قضايا الرشوة واالختالس

ــاجرة        •   ــسّن أحكــام بــشأن املت ــشريعية أو غــري تــشريعية ل ــدابري ت النظــر يف اعتمــاد ت
  .الفاعلة والسلبية بالنفوذ، متوافقة مع االتفاقية

عنـد  إالَّ إقـرار املوجـودات والـدخل ال ُيـستعرض        أنَّ  من التحديات اليت أُبلغ عنها        •  
  .تلقي شكوى

  .النظر يف اشتراع جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص  •  
اشتراع تعديالت علـى قـانون مكافحـة غـسل األمـوال حبيـث يتـضمن مقتـضيات                     •  

 الــوارد وصــفه يف   مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، وال ســيما الــسلوك     ٢٣املــادة 
، وإدراج مجيــــع اجلــــرائم املــــشمولة ‘١‘ )ب( ١ و)أ( )١(الفقــــرتني الفــــرعيتني 

  . باالتفاقية ضمن اجلرائم األصلية
  تزويد األمم املتحدة بُنسخ من قوانني مكافحة غسل األموال؛  •  
 كانــت اجلــزاءات اجلنائيــة وغــري اجلنائيــة املتعلقــة بالشخــصيات       إذاالنظــر فيمــا    •  

  .ارية فعالة ومتناسبة ورادعةاالعتب
  .جترمي اإلعداد الرتكاب اجلرائم املتصلة بالفساد  •  
  . تؤدي حاالت منح الرأفة التنفيذية إىل حاالت إفالت من العقابضمان أالَّ  •  
ــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بــشأن تغــيري أمــاكن   ال  •   إقامــة  نظــر يف إب

  .ادةشهالالذين يدلون ب واخلرباء لشهودا
 املعــروض ٢٨٦٠تــوفري مــوارد كافيــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال ملــشروع القــانون    •  

  .على الكونغرس، عند اعتماده بصفة قانون
  .توسيع والية مكتب أمني املظامل حبيث تشمل دخول املمتلكات اخلاصة وتفتيَشها  •  
أيِّ مثـل عـدم وجـود    (حمدوديـة قـدرات ومـوارد أجهـزة إنفـاذ القـانون       أنَّ لوحظ    •  

تــشكّل حتــديا، مبــا يف ذلــك يف جمــال ) مكاتــب إقليميــة تابعــة ملكتــب أمــني املظــامل
  .معاجلة عواقب الفساد
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اإلذن ملكتب أمني املظامل باالطالع على مجيع البيانـات واملعلومـات ذات الـصلة،                 •  
  .مارك والسجالت املالية واملصرفيةمبا فيها سجالت الضرائب واجل

والــيت ترفــع قيــد عــدم قــانون املــصادرة، اعتمــاد التعــديالت املقتــرح إدخاهلــا علــى   •  
  .إمكانية رفع قضية إىل احملكمة خالل عام من موعد إجراء انتخابات عامة

  .وضع تعريف واسع لتنازع املصاحل ألغراض القواعد التنفيذية ملدونة قواعد السلوك  •  
ــنح ســلطة        •   ــني الوكــاالت، وم ــسيق ب ــرض التن ــيت تعت ــى التحــديات ال  /التغلــب عل

سلطات خمتصة مبكافحة الفساد مـا يلـزم مـن صـالحيات إنفـاذ القـانون واالدعـاء                  
لكي تؤدي وظائفها بفعالية، ومن دون تدخل ال مسّوغ له، يف القطاعني اخلـاص              

ــشريعية واضــحة وختــصيص املــوارد     ــة ت ــوفري  والعــام، مــع منحهــا والي  املالئمــة وت
  .التدريب املناسب هلا لتضطلع بوظائفها على الصعيد الوطين

النظر يف تعزيز التعاون يف جمـال إنفـاذ القـانون، وخباصـة لـضمان تعـاون املـوظفني                     •  
ــد       ــة؛ وق ــاً يف التحقيقــات واملالحقــات اجلنائي ــاً كافي ــسلطات تعاون العمــوميني وال

  .شكّل حتدياً يف هذا السياقحمدودية احلوافز املالية تأنَّ لوحظ 
النظــر يف توســيع االمتيــاز املباشــر الــذي يتــيح طلــب أمــر قــضائي يــأذن للــسلطات   •  

أو املاليـة   /األخرى املعنيـة مبكافحـة الفـساد بـاالطالع علـى الـسجالت املـصرفية و               
  .عند االقتضاء

قــضائية؛  يف الواليــة ال باجلــاين واالختــصاص بــاجملّين عليــهاشــتراع مبــدأي االختــصاص  •  
  .تطبيق الوالية القضائية يف قضايا تسليم املطلوبني يف اخلارج ميثل حتدياًأنَّ وقد أفيد ب

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

أكثـر  لى حنو   على تنفيذ االتفاقية ع   الفلبني  ألشكال التالية من املساعدة التقنية      اميكن أن تساعد    
  :اكتماال

فيمــا يتعلــق بالتنقيحــات املقتــرح إدخاهلــا علــى القــانون اجلنــائي املــنقَّح، ملخــص      •  
  .ألفضل املمارسات واملعايري واخلربات الدولية

الــدروس املــستفادة؛ الــصياغة التــشريعية؛ املــشورة /يِّــدةاملمارســات اجل: ١٥املــادة   •  
 يف جمـال مكافحـة الفـساد؛ وضـع خطـة            بريوقع يقّدمها خ  يف امل مساعدة  القانونية؛  

  . التحري علىتدريبعمل تنفيذية؛ التنسيق بني األجهزة؛ ال
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ــادة   •   ــدةاملمارســات اجل: ١٦امل ــصياغة    /يِّ ــوذجي؛ ال ــشريع من ــستفادة؛ ت ــدروس امل ال
 .التشريعية؛ املشورة القانونية

  .الصياغة التشريعية): ٤١ و٢١املادتان (   •  
  .الدروس املستفادة؛ املشورة القانونية/يِّدةت اجلاملمارسا: ٢٣املادة   •  
 مـساعدة موقعيـة يقـّدمها خـبري    الـدروس املـستفادة؛    /يِّدةاملمارسات اجل : ٢٥املادة    •  

  .يف جمال مكافحة الفساد
  .بناء القدرات: ٣٠املادة   •  
  .الدروس املستفادة/يِّدةاملمارسات اجل: ٣١املادة   •  
  .نية؛ بناء القدرات؛ املوارد املاليةاملشورة القانو: ٣٣املادة   •  
  .الدروس املستفادة؛ وضع خطة عمل تنفيذية/يِّدةاملمارسات اجل: ٣٤املادة   •  
ــادة   •   ــات اجل: ٣٦املـ ــدةاملمارسـ ــاليب   /يِّـ ــدريب علـــى أسـ ــستفادة؛ التـ ــدروس املـ الـ

  .التحري؛ وضع نظام مركزي إلدارة القضايا ومجع البيانات والتدريب
    

    التعاون الدويل: بعالفصل الرا  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

   ٤٤املواد (؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية اجملرمنيتسليم 
  )٤٧ و٤٥و

، ال جتوز تلبيـة طلـب       )قانون تسليم املطلوبني   (١٠٦٩ من املرسوم الرئاسي رقم      ٣مبقتضى املادة   
جيـب، قبـل أن تتـسىن تلبيـة طلـب التـسليم، الوفـاء بـشرط                 و. قـاً ملعاهـدة أو اتفاقيـة      وفإالَّ  التسليم  

ازدواجية التجرمي، بـأن تكـون اجلرميـة ذات الـصلة معاقبـا عليهـا بالـسجن أو احلرمـان مـن احلريـة            
 اإلعــالن الــذي أصــدرته الفلــبني عنــد  وهكــذا فــإنَّ.  املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة املعنيــة للمــدة

ميكـن  ازدواجية التجرمي مشترطة مبقتـضى قـانون التـسليم الفلبـيين وأّنـه ال               أنَّ  ص على   التصديق ين 
  .االتفاقية األساس القانوين للتسليم اعتبار

ثـالث عـشرة معاهـدة لتـسليم املطلـوبني، مل تكـن ثـالث منـها سـارية           عت الفلبني علـى     وقد وقَّ 
  .بعُد يف وقت االستعراض
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". هنج عدم وضع قائمة باجلرائم اليت تفي بازدواجيـة التجـرمي          "ويعتمد معظم املعاهدات الثنائية     
وبناء على ذلك فما دام السلوك الذي يستند إليه طلـب التـسليم خاضـعاً للعقـاب يف الـدولتني                    

ويف املقابـل، تّتبـع بعـض       . معاً بالسجن ملدة ال تقل عـن سـنة، تعتـرب اجلرميـة مـستوجبة للتـسليم                
، فتقـدم قائمـة بـاجلرائم الـيت       "ائم اليت تفي بازدواجية التجـرمي     هنج وضع قائمة باجلر   "املعاهدات  

وجيوز أيضاً مبوجب تلك املعاهدات تلبية طلب التسليم، بناء علـى الـسلطة   . تستوجب التسليم 
جـرائم أخـرى جيـوز التـسليم بـشأهنا          أيِّ  التقديرية للدولة املطلوب منها التـسليم، فيمـا يتعلـق بـ           

  . همامبقتضى قوانني الدولتني كلتي
ــسليم مبوجــب املعاهــدات       ــستوجب الت ــة مكافحــة الفــساد ت واجلــرائم املنــصوص عليهــا يف اتفاقي

م الفلـبني مل جتـرِّ  نظـرا لكـون    غري أنه   . الراهنة، بالنظر إىل احلد األدىن لعقوبة السجن املشترط فيها        
التــسليم مبوجــب  تلــك األفعــال غــري اجملرَّمــة ال تــستوجب  كــل األفعــال اجملرَّمــة يف االتفاقيــة فــإنَّ 

 سـوى طلـب واحـد       ٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠٠٩ومل تتلقَّ الفلبني يف الفترة من عـام         . القانون الفلبيين 
ومل ( طلبـاً ال تتعلـق بالفـساد         ١٢، بينما تلقّـت     )ووجهت طلبا واحدا هبذا الشأن    (متعلق بالفساد   

 طلـب تـسليم متعلـق       ومل ُيـرفض حـىت اآلن أيُّ      . خالل الفترة نفسها  )  طلب هبذا الشأن   توجِّه أيَّ 
  . جبرائم الفساد

 كان طلـب التـسليم      إذاد وزير الشؤون اخلارجية أوالً ما       ، حيدِّ قانون تسليم املطلوبني  ومبقتضى  
ــصلة   ــدة ذات الـ ــة وللمعاهـ ــضيات القانونيـ ــال الطلـــب   . ميتثـــل للمقتـ ــات ذلـــك، حيـ ــد إثبـ وبعـ

ملـدعني العـامني ملعاجلـة قـضية     واملستندات املؤيـدة لـه إىل وزيـر العـدل، الـذي يعـّين فريقـاً مـن ا         
فإذا كان الطلب مقدما مبوجب معاهدة، يعد الفريق عريـضة التـسليم ويودعهـا لـدى                . التسليم

  .احملكمة من أجل مساع القضية
 تتنــاول ، بينمــاقــانون تــسليم املطلــوبني مــن  ٥ إىل ٣ املــوادالــشروط العامــة للتــسليم يف وتــرِد 

اإللزاميـة والتقديريـة    األسباب  وكذلك  عقوبة   لل لحد األدىن نة ل  املتطلبات املعيَّ  املعاهدات القائمة 
  .لرفض التسليم

ل تسليم الرعايا الفلبينيني سبباً تقديرياً لرفض التسليم، مـا عـدا يف حالـة ثـالث معاهـدات                   ويشكِّ
تـسليم  أنَّ  وتتبـع املعاهـدات الـيت تـنص علـى           . تنص على عدم رفض التسليم استناداً إىل اجلنـسية        

ومل تـرفض الفلـبني حـىت    ". ا احملاكمـة ا التـسليم وإمَّـ  إمَّ" سبب تقديري لرفض الطلب مبدأ      الرعايا
  .  طلــب تــسليم لكــون الــشخص املطلــوب تــسليمه هــو أحــد رعاياهــا دون ســبب آخــر  اآلن أيَّ
  .  أجنيب يف احلاالت اليت ترفض فيها تسليم أحد مواطنيهاحكم سجنيف إنفاذ  الفلبني وال تنظر
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 من قانون تسليم املطلوبني، تسري يف هـذا الـصدد أحكـام قواعـد احملكمـة                 ١٣دة  ومبقتضى املا 
والسلطات الفلبينية ملزمة بأن تتيح جلميـع املـشمولني   . اليت تنظّم االستئناف يف القضايا اجلنائية 

بالتسليم سبل انتصاف تكفل حقهم األساسي يف احلريـة، مبـا يـشمل احلـق يف االسـتعانة مبحـام             
وال تتناول بعض معاهدات تسليم املطلوبني احلق يف رفض التـسليم           . عنهم بكفالة ويف اإلفراج   

  .بسبب وجود غرض متييزي للتسليم، رغم أّنه مل حيدث أن ُرفض التسليم هلذا السبب
عت الفلبني على أربعة اتفاقات ثنائية لنقل احملكوم عليهم، مل يكن أحـدها قـد دخـل حيـز                  وقد وقَّ 

وال توجـد  . ستعراض، ونقلت سجيناً واحداً مبوجب أحد تلـك االتفاقـات    النفاذ بعُد يف وقت اال    
  .تدابري بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

غـري  (ليس لدى الفلبني قانون قائم بذاته للمساعدة القانونية املتبادلـة أو أسـاس قـانوين عـام هلـا               
) إلقليمية للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة، مبـا فيهـا االتفاقيـة، واملعاملـة باملثـل                املعاهدات الثنائية وا  

وتـرِد األحكـام ذات الـصلة يف قـانون مكافحـة      . ُيستند إليهمـا يف تقـدمي املـساعدة أو التماسـها       
علـى طلبـات التـسليم املتعلقـة جبـرائم غـسل            إالَّ  هذه األحكام ال تـسري      إالَّ أنَّ   غسل األموال،   

  .ل، حىت يف احلاالت اليت تكون فيها اجلرمية األصلية متعلقة بالفساداألموا
عت الفلبني على مثاين معاهدات ثنائية للمساعدة القانونية املتبادلة، مل تكـن اثنتـان منـها           وقد وقَّ 

عاهـدة املتعلقـة باملـساعدة القانونيـة        ساريتني بعُد يف وقت االستعراض، وهي أيـضاً طـرف يف امل           
ونطــاق . رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا بــني الــدول األعــضاء يف  املــسائل اجلنائيــةيف املتبادلــة

معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة واسع مبا يكفي ليشمل اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقيـة              
  . كان مرتكب اجلرمية شخصية طبيعية أو اعتباريةإذامكافحة الفساد، بصرف النظر عما 

 يــشكل، مبوجــب معاهــدات معينــة مــن معاهــدات املــساعدة دواجيــة التجــرميانتفــاء ازأنَّ مــع و
 الفلـبني ال تـرفض      ، فـإنَّ  سبباً تقديرياً لرفض طلب املساعدة القانونية املتبادلـة       القانونية املتبادلة،   

يف املمارســة العمليــة الطلبــات املقدَّمــة هبــذا الــشأن، ســواء أكانــت مــستندة إىل معاهــدة أم ال،   
ــة التجــرمي انتفــاء بــسبب ــة    .ازدواجي ــة املتبادل ــاً للمــساعدة القانوني  ومل تــرفض الفلــبني قــط طلب
  .، وهلا جتربة يف قضايا استرداد املوجودات على الصعيد الدويل انتفاء ازدواجية التجرميبسبب

وفيمــا يتعلــق بالطلبــات الــيت ال تــستند إىل معاهــدة، ميكــن تقــدمي املــساعدة علــى أســاس مبــدأ    
وفــضالً عــن ذلــك، جيــب أن .  ينطــوي الطلــب علــى إجــراء قــسري، شــريطة أالَّاملعاملــة باملثــل

. طلـب مماثـل وارد مـن الفلـبني        يِّ  يتضمن الطلب تعهـداً يف إطـار املعاملـة باملثـل باالسـتجابة أل             
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ويعين عدم وجود إجراء غري قسري إمكانية تنفيذ الطلب من دون احلاجة إىل إيـداع طلـب أو         
  .عريضة لدى احملكمة

م الفلبني من تلقاء نفسها معلومـات إىل الوكـاالت اخلارجيـة، وفـق مـا تـنص عليـه بعـض                      وتقدِّ
الــسرية أنَّ وال يبــدو . معاهــدات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وقــانون مكافحــة غــسل األمــوال  

  .املصرفية تعوق تقدمي املساعدة
بـسيادة الفلـبني أو سـالمتها    وُيعترب رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة ألهنا حيتمـل أن متـس        
مبوجـب بعـض معاهـدات    (أو نظامها العام أو مصاحلها اجلوهرية سـبباً تقـديرياً لـرفض الطلـب              

ومل ُتـرفض حـىت     ). مبقتضى معاهدات أخرى  (وسبباً موجباً للرفض    ) املساعدة القانونية املتبادلة  
  . طلبات واردة أو صادرة استناداً إىل هذا االعتباراآلن أيُّ

اول معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة نقل السجناء واخلرباء والشهود لإلدالء بالـشهادة            وتتن
هـذه  إالَّ أنَّ . أو لتقدمي األدلة، فـضالً عـن ضـمان املـرور اآلمـن وأنـواع احلمايـة املتـصلة بـذلك                

  .األحكام مل تطبَّق يف املمارسة العملية
لدولــة، هــي الــسلطة املركزيــة املختــصة  كــبري مستــشاري اووزارة العــدل، مــن خــالل مكتــب  

ــواردة والــصادرة مبوجــب املعاهــدات القائمــة، وقــد قُــدمت اإلخطــارات الالزمــة      بالطلبــات ال
  .بذلك إىل األمم املتحدة

. دهي الطلب وتنفيذه على طبيعة الطلـب ومـدى تعقُّـ          ف حجم الوقت الفاصل ما بني تلقِّ      ويتوقَّ
  .ت مدى استعجال الطلب وتفضيالت الدولة الطالبةوتراعي وزارة العدل عند تنفيذ الطلبا

  .ودأبت الفلبني على التشاور مع الدول الطالبة قبل رفض تقدمي املساعدة أو إرجاء تقدميها
    

   ٤٨املواد (التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
    )٥٠ و٤٩و

لقانون الفلبينيـة يف جمـال مكافحـة غـسل األمـوال ويف أنـشطة       جيري معظم تعاون أجهزة إنفاذ ا    
اإلنتربول، وكذلك من خالل االتفاقات املتعلقة بالتعاون املباشر على إنفـاذ القـانون مـن أجـل                 

  .مكافحة اجلرمية العابرة للحدود
جمموعـة إيغمونـت لوحـدات      م جملس مكافحة غسل األمـوال، بـصفته عـضواً يف            وميكن أن يقدِّ  

ا مـن تلقـاء نفـسه       ، معلومات إىل باقي الدول األعضاء يف هذه اجملموعة، إمَّ         ارات املالية االستخب
ــاء علــى طلــب هبــذا اخلــصوص، لألغــراض االســتخبارية    ــ. أو بن ت الفلــبني وأرســلت وقــد تلقَّ

وجيــوز للمجلـس أيـضاً أن يتبــادل   . طلبـات مـن هــذا القبيـل يف قـضايا تتعلــق بالفـساد والـسرقة      
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ء نفــسه مــع وحــدات االســتخبارات املاليــة األخــرى عــن طريــق مــذكرات  املعلومــات مــن تلقــا
 مــذكرة تفــاهم مــع وحــدات    ٣٦ذ اجمللــس يف هــذا الــصدد   ونفَّــ. تفــاهم، وقــد فعــل ذلــك   
ــة   ــة أجنبي ــتخبارات مالي ــشبوهة      . اس ــامالت امل ــس اخلاصــة باملع ــات اجملل ــدة بيان ــستخدم قاع وُت

  . ري املشروعة، مبا فيها الفسادوالسرية يف استبانة املعامالت املتصلة باألنشطة غ
ويعمــل املركــز الفلبــيين للجرميــة العــابرة للحــدود بــصفة جهــة االتــصال يف قــضايا اإلنتربــول،     

وتعمـل الـشرطة    . وتعمل الـشرطة الوطنيـة الفلبينيـة بـصفة املكتـب املركـزي الـوطين لإلنتربـول                
ــة، بو      ــا األجنبي ــوظفني مــع نظرياهت ــادل امل ــى تب ــة عل ــة الفلبيني ــها مــذكرات   الوطني ســائل مــن بين

وُتجري الشرطة الفلبينية عمليـات تبـادل املـوظفني ألغـراض التـدريب وتبـادل أفـضل                 . التفاهم
نت ملَحقني يف اخلارج واستـضافت آخـرين،        وقد عيَّ . املمارسات بشأن اجلرمية العابرة للحدود    

  .اجلنائية العامةقُطْرية يف بلدان أجنبية ملعاجلة القضايا " مكاتب مصغَّرة"ولديها أيضاً 
ــات       ــشأن مكافحــة غــسل األمــوال، مــن خــالل ترتيب وُتجــرى التحقيقــات املــشتركة أساســاً ب

وقُّدمت عدة أمثلة تتعلق بغسل األمـوال، وقـد         . خمصَّصة ال تأخذ دائماً شكل فرقة عمل رمسية       
  .أجرت الشرطة الوطنية الفلبينية حتقيقات مشتركة يف قضية إرهاب

ال استخدام أساليب التحري اخلاصة يف قضايا الفساد، عـدا عـن عمليـات              والتجربة قليلة يف جم   
 مـن قواعـد احملكمـة احلـصول علـى أمـر قـضائي لتطبيـق                 ١٢٦ويلـزم مبقتـضى القاعـدة       . املراقبة

 التحــري اخلاصــة الــيت تــتم  األدلــة املــستمدة مــن أســاليب ُيؤخــذ بو. أســاليب التحــري اخلاصــة
  . من قواعد احملكمة١٣٢ حنو مناسب، وفقاً للقاعدة بصورة قانونية، بعد التحقق منها على

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

 مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات         النقطة التاليـة باعتبارهـا    إمجاال، ميكن تسليط الضوء على      
  : من االتفاقيةالرابعالفصل تنفيذ دة يف اجليِّ

ــأنَّ   •   ــد ب ــرفض حــىت   أفي ــبني مل ت ــات    اآلن أيَّ الفل ــوبني أو طلب ــسليم مطل ــات ت  طلب
  .مساعدة قانونية متبادلة

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

ملكافحـة   الفلـبني     اإلجـراءات الـيت تتخـذها      وتـدعيم ل النقاط التالية إطاراً لتعزيـز       ميكن أن تشكِّ  
   :الفساد
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، مع مالحظـة وجـود      بنيتسليم املطلو  ل  االتفاقية كأساس قانوين   استخدامنظر يف   ال  •  
الفلبني قد تنظر يف تعديل إعالهنا الصادر يف هـذا الـصدد، بـشرط              أنَّ  إشارات إىل   

 .حتقّق ازدواجية التجرمي

 معاهداهتا اخلاصة بتـسليم املطلـوبني حبيـث تتنـاول احلـق يف رفـض                تعديلالنظر يف     •  
 .التسليم بسبب انطواء الطلب على غرض متييزي

عاهداهتا الثنائية لضمان إجراء مشاورات مع الـدول الطالبـة قبـل            النظر يف تعديل م     •  
 عــدم وجــود ســلطة تقديريــة لــرفض التــسليم يف القــضايا ولــضمانرفــض التــسليم 

 .املتعلقة باجلرائم املالية

، وحمدوديـة   قـصور التـدابري املعياريـة الراهنـة        بشأن التسليم هي     املستبانةالتحديات    •  
 بني الوكاالت، وعلـى اخلـصوص ضـرورة أن تكـون            القدرات، وحمدودية التنسيق  

  .السلطة القضائية واحملاكم ملّمة بإجراءات التسليم
فيما يتعلق بنقل الـسجناء، تتمثـل التحـديات الـيت أُبلـغ عنـها يف الـسمات اخلاصـة                 •  

 .، وحمدودية املوارد األولويات، وحمدودية القدراتوتضاربلنظام القانوين، ل

ون للمساعدة القانونيـة املتبادلـة أو أحكـام يف قواعـد اإلجـراءات              النظر يف سّن قان     •  
 .وجتري حالياً عملية تشاور يف هذا الشأن. اجلنائية وفقاً ألحكام االتفاقية

يف تعديل معاهداهتا اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلـة لـضمان عـدم رفـض         النظر    •  
 .ق اجلرمية بأمور ماليةتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بسبب تعلُّ

 على إنفاذ القـانون، ال سـيما مـن ِقَبـل مكتـب أمـني املظـامل،                املباشرتعزيز التعاون     •  
 .بغية تعزيز فعالية جهود التعاون الدويل

ــاملوظفني فيمــا يتعلــق     أدَّ  •   ــد ب ــل والتزوي ــة التموي ى تــضارب األولويــات إىل حمدودي
ميـع وظـائف مكافحـة الفـساد ضـمن        وميكن أن يؤدي جت   . بتدابري مكافحة الفساد  

ولوحظـت حمدوديـة القـدرات، وخباصـة        . هيئة واحدة إىل معاجلـة ضـعف التنـسيق        
عدم وجود شعبة ملكافحة الفساد ضمن الشرطة الوطنية الفلبينيـة، كمـا لوحظـت         

 .حمدودية التعاون على إنفاذ القانون على الصعيد الدويل

حتدياً أمام تطبيـق أسـاليب التحـري اخلاصـة،           بني الوكاالت ميثل     التنسيقأنَّ  يفاد ب   •  
وميكن أن يعاجل ذلك عـن طريـق زيـادة مـشاركة مكتـب أمـني املظـامل وغـريه مـن               

 .األجهزة
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 عــدم التنــصت علـى املكاملــات اهلاتفيــة للــسماح بالتنــصت يف  قــانونميكـن تعــديل    •  
 .قضايا الفساد

ــة ميــثالن   تــضارب األولويــات واتــساع واليــة الــشرطة الوطن  لــوحظ أنَّ  •   يــة الفلبيني
حتديني أمام استخدام أساليب التحري اخلاصة علـى املـستوى الـدويل، فـضالً عـن                

 .حمدودية القدرات واملوارد وحمدودية الوعي بأساليب التحقيق العصرية
    

   االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
  علـى تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو          الفلـبني   كال التاليـة مـن املـساعدة التقنيـة          ألشـ  ا ميكن أن تـساعد   
  :أكثر اكتماالً

بناء القـدرات، وإدخـال تعـديالت علـى قـانون تـسليم املطلـوبني وفقـاً                 : ٤٤املادة    •  
ــنص    ــيت ت ــات ال ــالاللتزام ــدة     عليه ــدد التخصــصات لفائ ــدريب املتع ــدة؛ الت  املعاه

  .  وال سيما القضاةاملشاركني يف إجراءات التسليم،
   .بناء القدرات والدروس املستفادة/يِّدة اجلاملمارسات: ٤٥املادة   •  
  . يف صوغ تشريعات وطنية بشأن املساعدة القانونية املتبادلةاملساعدة: ٤٦املادة   •  
بّوابــــة إلكترونيــــة /؛ إدارة قاعــــدة بيانــــات مركزيــــةالقــــدراتبنــــاء : ٤٨املــــادة   •  

ــة بإ  ــزة     للمعلومــات املتعلق ــني األجه ــة ب ــات العمومي ــادل املعلوم ــوانني؛ تب ــاذ الق نف
  .املعنية؛ وضع خطة عمل تنفيذية

تــشغيل وحــدة داخــل / وإنــشاءالــدروس املــستفادة/يِّــدةاملمارســات اجل: ٥٠املــادة   •  
 الفساد؛ مساعدة يف املوقع يقـّدمها خـبري يف          مكافحةجهاز الشرطة متخصصة يف     

ترتيبات منوذجيـة؛   /ع خطة عمل تنفيذية؛ اتفاقات    اجملال املعين؛ بناء القدرات؛ وض    
  .مشورة قانونية لتعديل قانون عدم التنصت على املكاملات اهلاتفية

 


