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 خالصة وافية  - ثانيا  
  

 الفلبين  
 

مة: لمحة عامة عن  -1  اإلطار القانوني والمؤسسي للفلبين في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  مقد ِّ
 لمكافحة الفساد

ــا  ف    ــمبر  9وقعت الفلبين اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــــــ ــدقت علي ا ف    2003كانون األول/ يســــــــ وصــــــــ
 .2006تشرين الثان /نوفمبر   8

ــون ونظام الفلبين القانون  هو مزيج بين نظام القانون المدن  ونظام القانون العام  ــكســـــــ . ويتبع القانون  األنغلوســـــــ
 ، ف  حين يتبع القانون الخاص التقاليد المدنية.األنغلوسكسون العام إلى حد كبير مبا ئ القانون العام 

ــا  ما يل   الد  ــما اانان القانون  الونن  لمكافحة الفســــــ ــلوق والمعايير األخالقية ويشــــــ ــتون، ومدونة قواعد الســــــ ســــــ
ــتريات الحكومية )القانون  6713للموظفين والعاملين العموميين )القانون الجم وني نقم  (، وقانون إصـــــــــــــالل المشـــــــــــ

(، 3019 وممانســـات الفســـا  )القانون الجم وني نقم  الكســـي  ير المشـــرو  (، وقانون مكافحة  9184الجم وني نقم  
، بصــــــيغته المعدلة(، وقانون ااعالن عن المصــــــا نة  9160 ســــــا األموال )القانون الجم وني نقم وقانون مكافحة  

علي ا بصــــــــــــونة  ير قد حصــــــــــــا  من أجا مصــــــــــــلحة الدولة ألي ممتلكات يتبين أن الموظا أو العاما الحكوم   
يا المصــــــــا نة المدنية  ( وقواعد ااجراءات المدنية والقواعد ااجرائية لقضــــــــا 1379مشــــــــروعة )القانون الجم وني نقم  

 (. SC-04-11-05وحفظ الموجو ات وتجميدها بموجي قانون مكافحة  سا األموال )المسائا اا انية  

وتشـما المؤسـسـات الت  تشـانق ف  منع الفسـا  ومكافحته ما يل   مكتي نائي األمين التنفيشي للشـؤون القانونية،  
ئاسة الجم ونية(، ومكتي أمين المظالم، ومجلس مكافحة  سا واللجنة الرئاسية لمكافحة الفسا  )وكالهما تابع لر 

ــي   Bangko Sentral ng Pilipinasاألموال، والمصــــرم المركزي ) ــابات، ومجلس التنســ (، ولجنة مراجعة الحســ
وال يئة الوننية لالقتصـا  والتنمية، واللجنة المشـتركة بين   ،الكسـي  ير المشـرو المشـترق بين الوكاتت لمكافحة  

 تت المعنية بالحوكمة الرشيدة، ولجنة اتنتخابات، ولجنة الخدمة المدنية.الوكا

وتتعاون الســـــــللات الفلبينية المختصـــــــة من خالل مختلا ا.ليات والشـــــــبكات. والفلبين عضـــــــو ف  فري   ســـــــيا 
والمحيط ال ا ئ المعن  بغســا األموال، ومجموعة إيغمونت لوحدات اتســتخبانات المالية، وشــبكة  ســيا والمحيط 

لبين  المعن  ـبالجريمـة عبر الوننـية ال ـا ئ المشــــــــــــــتركـة بين الوكـاتت تســــــــــــــتر ا  الموجو ات. ويقوم المركز الف
ــيا ة وتنفيش إجراءات   ــقةبصــــ خرى من  بين جميع أج زة إنفاذ القانون واتســــــتخبانات والوكاتت الحكومية األ متســــ

 أجا منع الجريمة عبر الوننية ومكافحت ا.
  

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية  - 2 

 االستعراض مالحظات على تنفيذ المواد قيد   1- 2 

 (  6و   5سياسات وممانسات مكافحة الفسا  الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفسا  الوقائية )الما تان    
وه     ،2022-2017اعتمدت الفلبين عدة ســياســات لغرع منع الفســا  ومكافحته. وتندنا خلة التنمية الفلبينية  

(  AmBisyon Natin 2040)ي  2040ن ناتن  مخلط اقتصــا ي نموذج  متوســط األجا، ف  إنان ن"ية يامبيزيو 
ــا   ــفافية والنزاهة ف  اا انة العامة   محد ةمن ا نقاط عما  5اللويلة األجا، ويحد  الفصــــــــ ــين الشــــــــ ترم  لتحســــــــ

اســــــتراتيجية وننية لمكافحة الفســــــا ، خمســــــية  وتعزيز اانان الونن  لمكافحة الفســــــا ، بما ف  ذلع خلة عما 
. وتتضـمن خلة التنمية الفلبينية سـياسـات مركزة وقلا ية محد ة أخرى لمكافحة الفسـا ،  2015اعتمدت ف  عام 
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النزاهة، وهو برنامج ونن  لمنع الفســـــــــا  ف  المؤســـــــــســـــــــات العامة، وتتضـــــــــمن الخلة أيضـــــــــا    مثا برنامج إ انة
 اتلتزامات ذات الصلة المندنجة ف  خلة العما الوننية للشراكات الحكومية المفتوحة.

ــتركة بين الوكاتت المعنية بالحوكمة  ــد، من خالل اللجنة المشــ ــا ية وترصــ ــ  ال يئة الوننية للتنمية اتقتصــ وتنســ
من خلة التنمية الفلبينية. وتتابع هشه ال يئة التقدم المحرز عموما ف  تنفيش الخلة بغية   5الرشيدة، تنفيش الفصا  

 تعديل ا، عند اتقتضاء، أثناء استعراضات منتصا المدة.

ــعا ت  ــتعراع واعتما  التدابير الالزمة للحد من موانن الضـــــــــ جاه ويلزم برنامج إ انة النزاهة ال يئات العامة باســـــــــ
ــا  و  ــد به عند تنفيش التدابير المعتمدة. وتالزم ال يئات العامة ب الفســــــ ــترشــــــ اتخاذ  ليا برنامج إ انة النزاهة كدليا تســــــ

أيضـــــــا بجنشـــــــاء لجنة ا انة النزاهة لك  تقوم بج انة وتوجيه إعدا  تدابير النزاهة و نفاذها. وتشـــــــرم على البرنامج  
 كتي نائي األمين التنفيشي للشؤون القانونية ومكتي أمين المظالم.م  نئاست االت  يشترق ف   لجنته اا انية،

ويجري بانتظام وضــع وتعزيز ممانســات فعالة لمكافحة الفســا . وبااضــافة إلى برنامج إ انة النزاهة، يدير مكتي 
ة ف  مجال أمين المظالم أيضـا عد ا من برامج وأنشـلة منع الفسـا ، مثا التدنيي على النزاهة والشـفافية والمسـاءل

الخدمة العامة؛ والنظام المعزز اقران الشمة المالية )أو البيان االكترون  لألصول والخصوم واألموال الخاصة(؛  
 .(Campus Integrity Crusaders) ف  المؤسسات الدناسية لتحقي  النزاهةالشباب  مةومنظ

وتنفيش اســــتعراضــــات منتصــــا  ول لدى إعدا وتاســــتعرع التشــــريعات والتدابير اا انية ذات الصــــلة ف  المقام األ
 المدة لخلة التنمية الفلبينية.

وتشــما ال يئات الرئيســية للوقاية من الفســا  لجنة الخدمة المدنية، المكلفة بتعزيز األخالف والكفاءة والنزاهة ونول  
تونيا بكفالة النزاهة ف  اتســتجابة والتقدم والمجاملة ف  ســياف الخدمة المدنية؛ ومكتي أمين المظالم، المكلا  ســ 

القلا  العام؛ ولجنة مراجعة الحســــابات، الت  تراجع اســــتخدام األموال والممتلكات العامة وتوصــــ  بشــــ ن تدابير  
 تعزيز كفاءة وفعالية العمليات الحكومية.

ــابات، ولجنة اتنتخابات، ولجنة الخدمة المدني  ة،  وينشــــــــــم الدســــــــــتون مكتي أمين المظالم، ولجنة مراجعة الحســــــــ
وينص على اسـتقالل هشه ال يئات واسـتقاللية ميزانيات ا، وكشلع على ااجراءات المحد ة لتعيين شـا ل  مناصـب ا  

 وعزل م. وتتمتع كا هشه ال يئات بما يكفي ا من الموان  والموظفين المتخصصين لتنفيش وتيات ا.

ة الفســا . وقد أبرم مكتي أمين المظالم والفلبين عضــو ف  منظمات ومبا نات  ولية متعد ة تتناول مســائا مكافح
 األجاني للتعاون على منع الفسا  ومكافحته. النظراءوهيئات أخرى اتفاقات وشراكات مع 

 
 

القلا  العام؛ مدونات قواعد سلوق للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالج از القضائ  وأج زة النيابة    
 ( 11و   8و   7العامة )الموا   

لجنة الخدمة المدنية الوكالة الحكومية المركزية لشــــــــــؤون الموظفين، وه  مكلفة بجملة أمون، من ا إنشــــــــــاء تمثا 
الوظـائا الـدائمـة، بمـا ف  ذلـع عن نري  امتحـاـنات التوظيي والتعيينـات، واعتمـا  ـتدابير تعزيز الكفـاءة والنزاهـة  

 ف  الخدمة المدنية.

نامجا للتعيينات لغرع اختيان المرشــــــــــــــحين المؤهلين للخدمة التنفيشية  ويدير مجلس الوظائا التنفيشية الدائمة بر 
اـلدائمـة. ويجوز للرئيس، اـلشي يتولى التعييـنات ف  مـناصــــــــــــــي الخـدمـة التنفـيشـية اـلدائمـة، اتختـيان من بين هؤتء  

وحة على  المرشـــحين المؤهلين. أما إشـــغال الوظائا التنفيشية  ير الدائمة، ف و يجري من خالل المســـابقات المفت 
أســاا الجدانة واألهلية. ويشــترط عدم وجو  ســجا جنائ  ســاب  للمرشــحين الشين ينظر ف  تعيين م ف  الوظائا 

 التنفيشية الدائمة و ير الدائمة.
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ويجوز إعـا ة تعيين موظف  الخـدمـة المـدنـية ف  وظـائا أخرى بـناء على موافقت م أو وفقـا لقواعـد الوكـالـة المعنـية  
ه ن"ســـــاء الوكاتت المعنية، مع مراعاة ب   . وتحد  عملية إعا ة التعيين على أســـــاا ما يحكموســـــياســـــات ا الداخلية

التعيين. ويجوز للوكاتت أيضـــــــــا   ةاتحتياجات الوظيفية ونهنا بالقواعد العامة للجنة الخدمة المدنية بشـــــــــ ن إعا 
الر م  علىبااضافة إلى ذلع، و   إجراء عمليات نقا الموظفين الت  ت خش ف  اتعتبان عواما مثا مخانر الفسا .

ــفة خاصـــــــة، فجن بع    من ــا  بصـــــ ــة للفســـــ أن القانون الفلبين  لم يحد  المناصـــــــي العمومية الت  تعتبر معرضـــــ
قيو  أشــد صــرامة من القيو    تحكم ا  الت  تخضــع لقدن كبير من المســاءلةالمناصــي الحكومية الرفيعة المســتوى 

ن. فعلى ســــبيا المثال، ينص الدســــتون على أن يرشــــة نئيس الدولة المفروضــــة على الموظفين العموميين ا.خري 
ويعين، بموافقة لجنة التعيينات، ن"ســـــاء اا انات التنفيشية، والســـــفراء، و يرهم من الوزناء العموميين والقناصـــــا، 

ضـــــــــــــــباط القوات المســــــــــــــلحـة من نـتي مقـدم أو عقـيد بحري، و يرهم من الضـــــــــــــــباط اـلشين تـناط ـبه تعييـنات م؛   أو
التعيينات ه  هيئة مســــــــتقلة قائمة بشات ا ومتميزة عن ال يئة التشــــــــريعية، و ن اقتصــــــــرت عضــــــــويت ا على   نةولج

 (.16أعضاء مجلس الشيوخ )الما ة السابعة، الفر  

ــا ،    ىوتقدم لجنة الخدمة المدنية لموظف  الخدمة المدنية برامج تدنيبية  ير إلزامية تعن  ــيع مكافحة الفســــــ بمواضــــــ
مـثا برنامج قيم الخـدمة العـامة وبرنامج الدـيا ة األخالقـية. وبااضــــــــــــــافة إلى ذلع، يمكن لموظف  الخـدمة المـدنـية 
تلق  الـتدنـيي الـشي يقـدمـه مكـتي أمين المظـالم. وهـناق بع  الوظـائا، وت ســــــــــــــيمـا الوظـائا التنفـيشـية الـدائمـة،  

 ميين متابعة  ونات محد ة ف  مجال األخالقيات. قد تستلزم من الموظفين العمو  الت 

معـايير األهليـة وعـدم األهليـة   الحكم المحل  ويحـد  كـا من الـدســـــــــــــتون وقـانون اتنتخـاـبات الجـامع ف  الفلبين وقـانون  
ــدن بحقه حكم    12لالنتخاب للمناصـــــي العامة. وتنص الما ة  من قانون اتنتخابات الجامع على أن أي شـــــخص ااصـــ

شــ را أو حكما يتعل  بانتكاب فعا شــائن أخالقيا، يفقد   18ف  جملة أمون، الحكم بالســجن لمدة تتجاوز   ن ائ ، يشــما 
 أو عفوا عاما.  عفوًا من السللة العامة أهليته للترشية او لشغا أي منصي، ما لم يكن ذلع الشخص قد منة 

مســاهمات المســمول تقديم ا للمرشــحين  بااضــافة إلى ذلع، يتضــمن قانون اتنتخابات الجامع قواعد محد ة بشــ ن ال 
( ويقضــ  ب ن يقدم المرشــحون ويكشــفوا البيانات والســجالت المتعلقة بالتمويا  95- 94واألحزاب الســياســية )الما تان  

)الموا    الســـــــــــــواء  على  اتنتخـــــــابيـــــــة  والفترات  ير  اتنتخـــــــابيـــــــة  الحمالت  فترات  ف   (. 112- 105اتنتخـــــــاب  
 (. وتضللع لجنة اتنتخابات بجنفاذ تلع القواعد. 98ها )الما ة التبرعات الت  يج ا مصدن  وتحظر 

ويتضـمن كا من الدسـتون ومدونة قواعد السـلوق والمعايير األخالقية للموظفين والعاملين العموميين أحكاما بشـ ن  
ــلوق وقواعد ولوائة تلبيق ا على تعريي   ــالة. وتنص مدونة قواعد الســــــ ــانب المصــــــ ــفافية ومنع تضــــــ النزاهة والشــــــ

ــالح م التجانية والمالية ف  ت  ــالة، وواجي الموظفين والعاملين العموميين ب ن يعلنوا  ونيا عن مصــ ــانب المصــ ضــ
بيانات األصــول والخصــوم وأموال م الخاصــة، وتنصــان أيضــا على واجي التجريد أو اتســتقالة إذا جاز أن تؤ ي  

مدونة قواعد الســلوق والمعايير األخالقية   من 9مصــالح م المالية أو التجانية إلى تضــانب ف  المصــالة )الما ة  
وممانســــــات   الكســــــي  ير المشــــــرو للموظفين والعاملين العموميين(. وبااضــــــافة إلى ذلع، يحد  قانون مكافحة  

الفسـا  فئات معينة من حاتت تضـانب المصـالة باعتبانها مخالفة للقانون. وهناق بع  األنشـلة الخانجية الت   
وميون الت  قد تتعانع مع م ام م الرســمية، و ذا لم تمثا تلع األنشــلة مصــالة تجانية  يقوم ب ا الموظفون العم

أو مالية، كاألنشـــــلة الت  تنلوي على المحســـــوبية مثال، فجن ا تخضـــــع ألنظمة أخرى، كالقانون اا اني )األمر 
تضـــــــــــــانبات المصـــــــــــــالة  المحل . وف  حين ت يوجد إجراء محد  لإلبالغ عن    الحكم( وقانون  292التنفيشي نقم 

 ومعالجت ا عند نشوئ ا، فقد اعتمدت ال يئات الحكومية  ليات لتيسير هشا اابالغ.

وتحظر الما ة الســابعة من الدســتون على موظفين عموميين مشكونين في ا ممانســة عما ثانوي. وهناق موظفون 
قواعد الســـــــلوق والمعايير   عموميون  خرون يجوز ل م ممانســـــــة عما ثانوي بشـــــــرط أن يســـــــتوفوا متللبات مدونة

 وممانسات الفسا .  الكسي  ير المشرو األخالقية للموظفين والعاملين العموميين ومقتضيات قانون مكافحة 
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ــروعة ف  القلا   ــلة  ير المشــــــ ــاما فيما يتعل  باابالغ عن األنشــــــ وبينما ت يوجد ف  الفلبين إنان قانون  شــــــ
ت الصلة معروضا على الكونغرا، ويمثا تشريع قانون حماية المبلغين  العام، مازال عد  من مشانيع القوانين ذا

عن األنشـــلة  ير المشـــروعة إحدى األولويات التشـــريعية الت  يتوخاها الرئيس. ويجوز للموظفين العموميين ف  
 الوقت الحاضر اابالغ عن أفعال الفسا  من خالل مختلا القنوات المتال استخدام ا لعموم الناا. 

انــي اتلتزام بمــدونــة قواعــد الســــــــــــــلوق والمعــايير األخالقيــة للموظفين والعــاملين العموميين، يتعين على  و لى جــ 
الموظفين العاملين ف  مختلا المؤســـــــــــســـــــــــات الحكومية، وف  الكونغرا والقضـــــــــــاء ومكتي أمين المظالم التقيد  

مدونة قواعد الســلوق   بمدونات قواعد ســلوكية مخصــصــة تتضــمن قواعد وســياســات أخالقية مفصــلة، وه  تشــما
القضــائ  الجديدة لســللة الفلبين القضــائية، ومدونة قواعد ســلوق موظف  المحاكم، ومدونة قواعد ســلوق المدعين  
ــؤول  وموظف   ــلوق لكبان مســــــ ــلوق لموظف   عم  وائر ات عاء العام، ومعايير الســــــ العامين، ومدونة قواعد الســــــ

را، تتمتع لجان األخالقيات واتمتيازات ف  كا من مجلســـــ  مكتي أمين المظالم. وفيما يخص أعضـــــاء الكونغ
الشــيوخ والنواب بالوتية القضــائية على جميع المســائا المتعلقة بســلوك م وحقوق م وامتيازات م وســالمت م وكرامت م  

 ونزاهت م وسمعت م.

موميين على فرع من مـدونـة قواعـد الســــــــــــــلوق والمعــايير األخالقيــة للموظفين والعــاملين الع  11وتنص القــاعـدة  
عقوبات على انت اق أحكام المدونة، بما ف  ذلع الفصــــــا من المنصــــــي العام. وتســــــتكما المدونة بقوانين أخرى 

ألا، -، الكتـــاب الخـــامس، البـــاب أوت292منفـــشة ل ـــشه اتلتزامـــات، مثـــا القـــانون اا اني )األمر التنفيـــشي نقم  
 ة تتخاذ إجراء ت  يب .(، الشي ينص على األسس المحد 46، الما ة 7الفصا 

ــاة المحكمة وعزل م )الما ة الثامنة(.   ــتقالل المحكمة العليا ويشــــــــرل إجراء تعيين قضــــــ وينص الدســــــــتون على اســــــ
الكســــــــــــــي  يتعل  بـالمحـاكم الـدنيـا، مثـا محكمـة اتســــــــــــــتئنـام ومحكمـة ســـــــــــــــانـديغـانبـايـان )محكمـة مكـافحـة  وفيمـا
كام المتصــلة باســتقالل ا وتعيين قضــات ا تر  ف  القوانين  ( ومحكمة اتســتئنام الضــريب ، فجن األحالمشــرو   ير

 التمكينية ذات الصلة وقوانين أخرى.

 وتوفر أكا يمية الفلبين القضائية التدنيي للقضاة، بما ف  ذلع التدنيي على األخالقيات القضائية.

ئية. وبااضـافة إلى ذلع، يخضـع وهناق مدونات لقواعد السـلوق وا.ليات الت  يبية المنلبقة على أعضـاء السـللة القضـا 
موظفو وعاملو الســـــــللة القضـــــــائية لقانون إصـــــــالل المشـــــــتريات الحكومية ومدونة قواعد الســـــــلوق والمعايير األخالقية 
للموظفين والعاملين العموميين، وهم ملزمون بتقديم بيانات  ونية عن األصـول والخصـوم واألموال الخاصـة ب م. وتحد  

 (. 137، القاعدة  1د المحاكم أسس التنحية أو اللر ، االزامية من ا والتقديرية )الما ة  الصيغة المعدلة لقواع 

العام الوننية التابعة لوزانة العدل، المنش ة بموجي قانون  ائرة  ات عاءالعام من قبا  ائرة   ات عاءوتمانا م ام 
 (، ومكتي أمين المظالم.10071ات عاء العام )القانون الجم وني نقم 

بــ حكــام مــدونــة قواعــد الســــــــــــــلوق والمعــايير األخالقيــة للموظفين    هيئت  ات عــاءويلتزم الموظفون والعــاملون ف   
والعاملين العموميين، وذلع بااضـــــــــافة إلى التزام م بقواعد النزاهة الخاصـــــــــة ب يئات م )مثا مدونة قواعد ســـــــــلوق 
 المــدعين العــامين ومــدونــة قواعــد الســــــــــــــلوق لموظف   عم  ائرة ات عــاء العــام لــدى  ائرة ات عــاء العــام الوننيــة( 

 ومدونات م نة المحاماة )مدونة المسؤولية الم نية(.
 
 

 ( 9المشتريات العمومية و  انة األموال العمومية )الما ة    
المشـــــــــتريات العمومية ف  الفلبين ه  عمليات تمركزية وتلزم جميع الج ات المشـــــــــترية باتبا  اانان القانون  الموحد  

الخاصــة ب شا القانون.    2016المنشــ  بموجي قانون إصــالل المشــتريات الحكومية وقواعد ولوائة التلبي  المنقحة لعام 
ــتريات الحكومية هو ال يئة المر  ــة المشــ ــياســ ــدن  ومجلس ســ ــتريات، وهو يصــ ــات المشــ ــياســ ــع ســ ــؤولة عن وضــ كزية المســ
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من قانون إصــــالل    63الســــياســــات والقواعد واألنظمة ذات الصــــلة ويعدل قواعد ولوائة التلبي  عند اتقتضــــاء )الما ة 
 المشتريات الحكومية وقواعد ولوائة التلبي (. 

تســـتشـــانيين باســـتخدام نظام الحكومة الفلبينية  ويالزم كا من الج ات المشـــترية والمون ين والمقاولين والموزعين وا
 لالشتراء اتلكترون ، وهو منصة الكترونية تتضمن إعالنات ووثائ  المناقصات ومعلومات عن إنساء العقو .

والج ات المشــــترية ملزمة بجنشــــاء لجان للعلاءات والترســــية، وتســــتعرع هشه اللجان العلاءات وتقدم توصــــيات 
ية تتخاذ قران بشــــــــــ ن اتختيان. ويجوز لمقدم  العروع  ير الفائزين أن يللبوا من  إلى نئيس الج ة المشــــــــــتر 

لجنــة العلــاءات والترســــــــــــــيــة إعــا ة النظر ف  قرانهــا. و ذا نف  الللــي، يمكن تقــديم احتجــاا إلى نئيس الج ــة 
 وائة التلبي (.من قواعد ول 1-58المشترية. وقران الرئيس ن ائ  ولكن يجوز اللعن فيه أمام القضاء )الما ة 

ويتبع موظفو وعـاملو المشــــــــــــــتريـات العموميون مـدونـة قواعـد الســــــــــــــلوق والمعـايير األخالقيـة للموظفين والعـاملين  
العموميين. ويجوز اســــــتبعا  المون ين من عملية الشــــــراء ف  حال عدم تقيدهم بشــــــروط إعالنات ضــــــمان العلاء 

 2017-40مبـا ئ التوجي يـة الت  ينص علي ـا القران نقم  إذا تبين انت ـاك م قوانين المنـافســـــــــــــــة، وذلـع وفقـا لل أو
 الصا ن عن مجلس سياسة المشتريات الحكومية. 

وتضــــــــللع لجنة مراجعة الحســــــــابات بمراجعة عمليات الشــــــــراء، بما ف  ذلع مراجعة األ اء واتمتثال، على نحو 
 (.1445اس  نقم تنص عليه مدونة حكومة الفلبين الخاصة بمراجعة الحسابات )المرسوم الرئ  ما

بـدونه إلى الكونغرا.  الرئيس  يقـدم ـا  و وتقـدم وزانة الميزانيـة واا انة إلى نئيس الـدولـة الميزانيـة الوننيـة المقترحـة،  
ويسـتعرع مجلسـا الكونغرا الميزانية المقترحة بصـونة مسـتقلة ويعتمدان ا بعد إجراء اسـتعراع مشـترق ف  إنان 

رى أثناء عملية إعدا  الميزانية مشــاونات مع مختلا أصــحاب المصــلحة،  لجنة مؤتمر مؤلفة من المجلســين. وتج
 بما ف  ذلع منظمات المجتمع المدن .

وتنشــر الوزانة تقانير المســاءلة ف  إنان الميزانية، بما ف  ذلع تقانير منتصــا الســنة ون ايت ا. وتنشــر الوكاتت 
 نترنت.األ أيضا تقانير الميزانية والمساءلة المالية على مواقع ا على

وقد وضـعت الوزانة أيضـا المبا ئ التوجي ية الوننية بشـ ن نظم المراقبة الداخلية )توجي ات إلى ن"سـاء الوكاتت 
ــابات )توجي ات بشــــــ ن إقامة   بشــــــ ن الضــــــوابط الداخلية( و ليا الحكومة الفلبينية بشــــــ ن المراجعة الداخلية للحســــ

 مراجعة  اخلية للحسابات( ف  القلا  العام.

اضــافة إلى ذلع، تقضــ  لجنة مراجعة الحســابات باعتما  معايير الفلبين المحاســبية للقلا  العام، الت  تســتند  با
ــبية الدولية للقلا  العام، ــائا مراجعة   إلى المعايير المحاســـــ ــ ن إ انة المخانر الداخلية ومســـــ وتوفر توجي ات بشـــــ
الداخلية لحســابات القلا  العام و نان الفلبين للضــوابط الداخلية ف  الحســابات عن نري  إنان الفلبين للمراجعة  

 القلا  العام.

( ج از تنظيم و  انة السـجالت  9470وينشـم قانون الفلبين الخاص بالمحفوظات الوننية )القانون الجم وني نقم  
ص على عقوبات جنائية  الحكومية، بما ف  ذلع الســجالت المتصــلة بالمشــتريات العمومية والمالية العمومية، وين 

ضد أي شخص يقوم، عمدا أو إهمات، بالحاف الضرن بسجا عام أو التصرم فيه أو إتالفه، باستثناء ما يسمة  
ــبة  و (. 41به وفقا ألحكام القانون )الما ة   بااضــــــافة إلى ذلع، يجرم قانون العقوبات المنقة تزوير  فاتر المحاســــ

 (.172-171ها من المستندات الحكومية الرسمية )الما تان أو السجالت أو البيانات المالية أو  ير 
 
 

 ( 13و   10إبالغ الناا؛ مشانكة المجتمع )الما تان    
( الح  ف  الحصـــــــول على المعلومات بشـــــــ ن المســـــــائا ذات اتهتمام  28يكرا الدســـــــتون )الما ة الثانية، الفر  

فين والعاملين العموميين، يالزم جميع الموظفين  العام. وبموجي مدونة قواعد الســــــــــــــلوق والمعايير األخالقية للموظ
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(، كمـا أن القـاعـدة الرابعـة من قواعـد ولوائة تلبي  مـدوـنة 5والعـاملين العموميين ـبجـتاحـة الوـثائ  للجم ون )المـا ة  
قواعد الســـــــــلوق والمعايير األخالقية للموظفين والعاملين العموميين تقضـــــــــ  ب ن يضـــــــــع ن"ســـــــــاء ال يئات تدابير  

( وتشكر بصــــــــفة خاصــــــــة فئات محد ة من المعلومات الت   2ل الجم ون إلى المعلومات )الفر  لضــــــــمان وصــــــــو 
 (. 3تستثنى من الكشا عن ا )الفر  

وتماشــــيا مع ذلع، يقتضــــ  القانون اا اني من ن"ســــاء ال يئات إعدا  التقانير وتقديم ا إلى الرئيس. وتو   هشه 
الجم ون، وذلع وفقا لألحكام الت  يقض  ب ا قانون    يفحص الك  وتتال  التقانير لدى محفوظات الفلبين الوننية  

الفلبين الخاص بالمحفوظات الوننية وقواعد ولوائة تلبيقه. وعالوة على ذلع، يقضـــــــــــ  قانون اتعتما ات العام  
ــفافية كدليا على  ب ن تحتفظ ــبكية التابعة للوكاتت الحكومية ب ختام للشــــ ــل   أنالمواقع الشــــ ة  المعلومات ذات الصــــ

 (.93لجم ون )الما ة تتال تنال  ابالوكالة المعنية  

ــافة إلى ذلع، فجن األمر التنفيشي نقم  ــلة بشـــ ن إجراء  2016) 2و ضـ ( بشـــ ن حرية المعلومات يضـــع قواعد مفصـ
ــتثناءات الصـــــــريحة من ذلع، ويتللي من الكيانات التنفيشية وضـــــــع أ لة لحرية  الوصـــــــول إلى المعلومات واتســـــ
المعلومات وتعيين موظفين مســؤولين عن معالجة نلبات الحصــول على المعلومات. وهناق ف  الوقت الحاضــر  
مشــرو  قانون بشــ ن حرية المعلومات معروع على الكونغرا، ويمثا ســن قانون بشــ ن حرية المعلومات إحدى  

 األولويات التشريعية لرئيس الدولة.

 انية والتشــــــــــــريعية لتبســــــــــــيط األ باء التنظيمية والحد من البيروقرانية، وقد اعتمدت الفلبين عد ا من التدابير اا
(. وتعزيزا ل شه التدابير، أصــــدنت  9485)القانون الجم وني نقم  2007ف  ذلع قانون مكافحة الروتين لعام  بما

(، المعّدل 11032الفلبين قانون تســــــ يا إنجاز األعمال وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية )القانون الجم وني نقم 
الروتين، والمجلس اتســــتشــــاني لتســــ يا  تعقيدات  وهو ينشــــم أيضــــا هيئة مكافحة ،9485للقانون الجم وني نقم 
 الروتين.تعقيدات إنجاز األعمال ومكافحة 

وبينما تنشر لجنة مراجعة الحسابات على موقع ا الشبك  مالحظات وتوصيات بش ن كا هيئة خاضعة لمراجعة  
ذلع أي انت اكات مكتشفة للقوانين، إت انه ت يوجد ن ج نظام  تتبعه سللات مكافحة الفسا    الحسابات، بما ف 

األخرى لنشـــــــر تقانير  ونية عن مخانر الفســـــــا . وتجري ال يئة الوننية للتنمية اتقتصـــــــا ية، إذا نأت ضـــــــرونة 
ــت  ــيدة، اســـ ــدا للتقانير الت   لشلع، ومن خالل اللجنة المشـــــتركة بين الوكاتت المعنية بالحوكمة الرشـــ ــا ونصـــ عراضـــ

 تعدها الكيانات الحكومية عن مخانر الفسا  لك  تنظر في ا أمانة التخليط الشاما لخلة التنمية الفلبينية.

وتشــــــجع الفلبين مشــــــانكة ممثلين من خانا القلا  العام ف  عمليات صــــــنع القران، بما ف  ذلع عن نري  منة  
عضوية هيئات الرقابة أو تمثيل ا ف  تلع ال يئات، و جراء مشاونات  منظمات المجتمع المدن  فرصة الدخول ف   

أو حوانات منتظمـة مع ـا. ومن األمثـلة على ذـلع اللجـنة اا انـية لبرـنامج إ انة النزاهـة، الت  تضــــــــــــــم ممثلين عن  
لمتعلقة منظمات المجتمع المدن  والقلا  الخاص واألوســاط األكا يمية المشــانكة ف  أنشــلة الدعوة والمبا نات ا

بمكافحة الفســـــا ؛ وقانون إصـــــالل المشـــــتريات الحكومية، الشي يلزم بوجو  مراقبين من المنظمات  ير الحكومية 
 (.13لدى لجان العلاءات والترسية التابعة للج ات المشترية )الما ة 

ــلحة   ــحاب المصــ ــاونات مع أصــ ــعة النلاف ومشــ ــاونات عامة واســ المتعد ين، وذلع من خالل عقد وبالمثا، أجريت مشــ
 . 2019- 2017حوانات وحلقات عما إقليمية ف  سياف إعدا  خلة العما الوننية لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة 

وـقد اعـد برـنامج تعليم  عن مكـافحـة الفســــــــــــــا  ف  إنـان شــــــــــــــراكـة بين مكـتي أمين المظـالم ووزانة التعليم، وأ مج  
 تعليم الثانوي والعال .  البرنامج ف  المناهج الدناسية لل



 CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.7 

 

8/14 V.22-02189 

 

 8888ويمكن ألفرا  الجم ون اابالغ عن أعمال الفســـــــــا  لدى مكتي أمين المظالم، ومركز شـــــــــكاوى المواننين 
ــال المماثلة األخرى. ويمكن   ــال عن ال وية، بما ف  ذلع اابالغ تقديم البال اتومراكز اتتصـــــــــــ ،   ون اافصـــــــــــ
 .  العا ي يد اتلكترون  والبريدبواسلة ال اتا وخدمة الرسائا القصيرة والبر 

 
 

 ( 12القلا  الخاص )الما ة    
ــمن   ــا  ف  القلا  الخاص، وهو يتضــ ــية لمنع الفســ ــمن األنر القانونية الرئيســ ــركات الفلبين  ضــ يندنا قانون الشــ

متللبات أحكاما بشـــ ن تســـجيا الشـــركات وواجب ا ف  اتمتثال للقواعد المنلبقة على إ انة الشـــركات وكشلع تجاه 
التقانير الســنوية. كما تضــللع لجنة األوناف المالية والبونصــة بتســجيا الشــركات، وتحتفظ بســجا عام للشــركات. 

 ولم تتوفر ف  وقت الزيانة القلرية معلومات عن هويات مديري الشركات ومالكي ا المنتفعين.

لمدونة إ انة الشــــركات ومدونة إ انة بااضــــافة إلى ذلع، أصــــدنت لجنة األوناف المالية والبونصــــة صــــيغة منقحة  
 الشركات المدنجة ف  البونصة. 

ويعما قانون تســــــــــ يا إنجاز األعمال على تبســــــــــيط نظام تصــــــــــانية وتراخيص األعمال التجانية من خالل عد  من  
 التدابير.  

ى الموظفين  من مـدوـنة قواعـد الســــــــــــــلوق والمعـايير األخالقـية للموظفين والعـاملين العموميين عل  7وتحظر المـا ة  
والعاملين العموميين الســـــــــــابقين اتنخراط ف  أنشـــــــــــلة معينة، وتحظر أيضـــــــــــا أن تكون ل م ف  القلا  الخاص 

 مصالة تتعل  بوظائف م الرسمية السابقة، وذلع لمدة سنة واحدة.

ــركات المد ــية تر  ف  مدونة إ انة الشـ ــير اابالغ عن المخالفات ف  القلا  الخاص توصـ ــما تدابير تيسـ نجة  وتشـ
من قانون الشـركات على انتكاب أفعال انتقامية   179ف  البونصـة، بااضـافة إلى العقوبات الت  تفرضـ ا الما ة 

ــلوق  ــد المبلغين عن المخالفات. وتنص قوانين أخرى على توفير الحماية القانونية والحوافز للمبلغين عن ســـــــ ضـــــــ
 ((.  8424ريب  )القانون الجم وني نقم التكتا اتحتكاني والت رب الضريب  )مثا قانون ااصالل الض

، بصـــــــــــيغته المعدلة(، المنشـــــــــــ  بموجي قانون 8424وينص القانون الونن  لضـــــــــــريبة الدخا )القانون الجم وني نقم  
التزوير المتعمد ألي تقرير أو بيان أو تصــــــدي  على بيانات مالية يتضــــــمن تحريفا   تجريم ااصــــــالل الضــــــريب ، على 
 (. 257ت تتعل  بالمعامالت والدخا الخاضع للضريبة والخصوم وااعفاءات )الما ة  أساسيا للوقائع أو إ فات 

من قانون ااصــــــــالل الضــــــــريب  خصــــــــم أي من مدفوعات  34)ب( و)ا( من الما ة  1  -وتحظر الفقرتان ألا
موظف   يتعين علىالفسـا  أو المدفوعات الت  ت يمكن إثبات ا من الدخا الخاضـع للضـريبة. بااضـافة إلى ذلع، 

ــا عن ا بغية إحالت ا إلى  ــريبة الدخا عن أي انت اكات للقوانين يكشــــ ــية ضــــ ــريبة الدخا إبالغ مفوضــــ  وائر ضــــ
 أج زة إنفاذ القانون، عند اتقتضاء.

  

 ( 14تدابير منع  سا األموال )الما ة    
ــا األموال،  ــ  من قانون مكافحة  ســــ ــاســــ ــكا أســــ ــا األموال بشــــ وقواعد ولوائة  يت لا اانان القانون  لمكافحة  ســــ

ــة.  ــللات الحكومية المختصــــــ ــا نة عن ال يئات الرقابية والســــــ ــا األموال الصــــــ تلبيقه المنقحة، وأنظمة مكافحة  ســــــ
ويتللي هشا اانان من ياألشـــــــــــخاص المشـــــــــــموليني تنفيش تدابير وقائية، مثا تحديد هوية الزبائن، وتوخ  الحرص 

  من قانون مكافحة  ســا األموال(.  9الت المشــبوهة )الما ة  الواجي بشــ ن م، وحفظ الســجالت، واابالغ عن المعام 
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أن هناق تدابير مؤقتة للتصـــدي لمخانر  ســـا األموال ف  القلا   ت إ ،( 1) التعريي ســـماســـرة العقاناتت يشـــما و 
( من قانون مكافحة  ســـــــا األموال 12)  7العقاني، وه  تعتبر تدابير  نيا. على ســـــــبيا المثال، تقضـــــــ  الما ة 

تقدم هيئة ســــــــــجالت صــــــــــكوق نقا ملكية األناضــــــــــ  إلى مجلس مكافحة  ســــــــــا األموال تقانير عن جميع   ب ن
 بيزو فلبين . 500 000المعامالت العقانية الت  تتجاوز قيمت ا  

  2008و  2003وخضــــــــــــــعـت ف  عـام    2017و  2015وقـد أجرت الفلبين تقييمـات وننيـة للمخـانر ف  عـام   
يا والمحيط ال ا ئ المعن  بغســـــــــــا األموال. واعتمدت الفلبين ف  تشـــــــــــرين  لتقييمات متبا لة ف  إنان فري   ســـــــــــ 

اســــــتراتيجية وننية لمكافحة  ســــــا األموال وتمويا اانهاب، وذلع بموجي األمر التنفيشي   2018الثان /نوفمبر  
 ( الصا ن عن نئاسة الدولة.2018) 68نقم 

هيئات الرقابة )وخصــوصــا مجلس مكافحة  ســا  وتوخيا لتعزيز التعاون على الصــعيدين الونن  والدول ، وقعت  
األموال، والمصــرم المركزي، ولجنة األوناف المالية والبونصــة( اتفاقات للتعاون مع نظرائ ا المحليين واألجاني. 
 وهناق أيضا لجنة وننية لتنسي  إنفاذ القانون ولجنة وننية لتنسي  مكافحة  سا األموال وتمويا اانهاب. 

تـبا ل المعلومـات على الصــــــــــــــعـيدين الونن  واـلدول  لكـا من مجلس مكـافحـة  ســــــــــــــا األموال ويؤذن ـبالتعـاون و 
من قانون مكافحة  ســــا األموال( وهيئات الرقابة )وخصــــوصــــا المصــــرم  7من الما ة  8والفقرة  2للما ة  )وفقا

 المركزي ولجنة الت مين ولجنة األوناف المالية والبونصة(. 

يجي ااعالن عند الوصـــــول إلى البلد أو مغا نته عن جميع المبالق النقدية  وبموجي قواعد المصـــــرم المركزي،  
بيزو فلبين ، وكشلع ااعالن عن العمالت األجنبية والصــــــــــــــكوق النقدية لحامل ا   50 000الت  تزيد قيمت ا عن 

عــاقــي على   وتن من  وتنات الوتيــات المتحــدة. وي   10  000المقومــة بــالعمالت األجنبيــة والت  تتجــاوز قيمت ــا  
 (. 308ااعالنات الكاذبة و/أو عدم ااعالن بالغرامة أو السجن أو كلي ما )تعميم المصرم المركزي نقم 

ألا من قواعد ولوائة التلبي  المنقحة متللبات إجراء التحويالت البرقية أو المالية المحلية وعبر  - 9وتحد  القاعدة  
 وتن من  وتنات    10  000التحويالت الت  تبلق قيمت ا أو تتجاوز    أن تارف  الحدو  والرســـائا ذات الصـــلة. ويتعين  

ــدن التحويـا والمســـــــــــــتفيـد منـه.  الوتيـات المتحـدة، أو مـا يعـا ل ـا بـالعملـة األجنبيـة، بـالمعلومـات الالزمـة عن مصــــــــــــ
ــدنة أو غياب ذلع  وف   ــة المصــ ــســ ــافية من المؤســ ــتفيدة نلي معلومات إضــ ــة المســ ــســ ــيلة.   ، يجي على المؤســ الوســ
 (. 1- ب - 9اتحتفاظ بالمعلومات والسجالت وتخزين ا لمدة خمس سنوات اعتبانا من تانيخ المعاملة )القاعدة   ويجي 

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة  2- 2 

البيروقرانية،  ســـــن و صـــــدان تدابير تشـــــريعية و  انية ومؤســـــســـــية لتبســـــيط األ باء التنظيمية والحد من   • 
 )ب((. 10الروتين )الما ة  تعقيدات ف  ذلع قانون مكافحة  بما

 
 

يات التي تواجه التنفيذ  3- 2   التحد ِّ

 توصى الفلبين بما يل  

ــتراتيجيات   •  ــد تنفيش تلع اتسـ ــا  وتعزيز التدابير الرامية إلى نصـ ــتراتيجيات مكافحة الفسـ ــلة تنفيش اسـ مواصـ
نصـد التنسـي  بين الوكاتت ف  سـياف تنفيش ومراقبة اسـتراتيجيات منع الفسـا ، وتقييم ا بفعالية؛ وكشلع  

 (.5من الما ة  1بغية تجني از واجية الج و  وتجزئت ا )الفقرة 
 __________ 

أفا ت سللات الفلبين ب نه تم إ خال تعديالت على قانون مكافحة  سا األموال، عن نري  سن  و بعد الزيانة القلرية،  حدث تلون (1) 
، وذلع توخيا 2021( ف  كانون الثان /يناير 11521يقانون لمواصلة تعزيز قانون مكافحة  سا األموالي )القانون الجم وني نقم 

 ن ا أو اتعتبانيةي ا ناا المقاولين والسماسرة العقانيين.أمون من ا تعديا تعريي يالشخصيات المشمولة، اللبيعية م لجملة
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النظر فيما يل   )أ( اعتما  قواعد وســياســات واضــحة لتعريي المناصــي العمومية الت  تعتبر معرضــة   • 
شــــخاص الشين يشــــغلون ا؛ )ب( اســــتحداث تدنيي إلزام   للفســــا  بشــــكا خاص والنص على تناوب األ

 (.7من الما ة  1وشاما ف  مجال مكافحة الفسا  لموظف  الخدمة المدنية )الفقرة 

الســع  إلى مواصــلة اتخاذ التدابير لتد يم منع تضــانب المصــالة ف  القلا  العام، عن نري  توســيع   • 
مصــالة عوضــا عن اتقتصــان على المصــالة  نائفة أوســع من ال  لك  يشــماتعريي تضــانب المصــالة 

ــالة ومعالجته عند وقوعه   ــاء إجراءات واضــــحة لإلبالغ عن أي تضــــانب للمصــ التجانية والمالية، و نســ
 (.8من الما ة  5والفقرة  ،7من الما ة  4)الفقرة 

عموميون عن النظر ف  اعتما  تدابير تشريعية و  انية شاملة لتيسير اابالغ الشي يقوم به الموظفون ال • 
ــا  وحمايت م من اتنتقام حماية فعالة، بما ف  ذلع اعتما  وتنفيش قانون لحماية المبلغين )الفقرة    4الفســـــــ

 (.8من الما ة 

اتخــاذ خلوات لتعزيز نظــام المشــــــــــــــتريــات العموميــة عن نري  مــا يل   )أ( النظر ف  اعتمــا  قواعــد  • 
لمصالة ومعالجته؛ )ب( توسيع نلاف األسس  إضافية لموظف  المشتريات بش ن الكشا عن تضانب ا

المبرنة تســــتبعا  مقدم  العلاءات الشين يتبين تونن م ســــابقا ف  ممانســــات الفســــا ؛ )ا( إنســــاء  لية  
 (.9من الما ة  1مستقلة وفعالة لللعن ف  قرانات الشراء )الفقرة 

المعلومات الت  تحتفظ  اعتما  إنان تشـريع  ومؤسـسـ  شـاما ينظم بالتفصـيا إجراءات الحصـول على • 
(، وبما يشـما 2ب ا ال يئات العمومية بما ت يقتصـر على نلاف اا انات التنفيشية )األمر التنفيشي نقم 

ف     ال يئات التشــــــريعية والقضــــــائية والدســــــتونية، فضــــــال عن مقاول  تقديم الخدمات العامة المتعاقدين
 )أ((.10إنان المعامالت الحكومية )الما ة 

 )ا((.   10ضمان قيام السللات المعنية بمكافحة الفسا  بجعدا  ونشر تقانير  ونية عن مخانر الفسا  )الما ة   • 

مواصــلة اعتما  تدابير تحســين الشــفافية وتعزيز إمكانية حصــول الجم ون على المعلومات بشــ ن ملكية  • 
 (.12)ا( من الما ة 2الشركات و  انت ا )الفقرة 

 . ( 2) (14)أ( من الما ة 1سماسرة العقانيين ف  تعريي يالشخصيات المشمولةي )الفقرة النظر ف  إ ناا ال • 

 وتن أو أكثر من  وتنات الوتيــات المتحــدة فيمــا يخص التحويالت   10  000النظر ف  إلغــاء عتبــة   • 
من  3 بالمعلومات المللوبة عن مصـــــــــدن التحويا والمســـــــــتفيد منه )الفقرة إنفاق االت  يلزم    االكترونية
 (.14الما ة 

 
 

 االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّدت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية  4- 2 

 (12و 8و 5بناء المؤسسات )الموا   • 

 (12و 8و 5بناء القدنات )الموا   • 

 (12و 5البحوث وجمع البيانات وتحليل ا )الما تان   • 

 (8و 5البلدان األخرى )الما تان تيسير التعاون الدول  مع  • 
 
 

 __________ 

 .المرجع نفسه (2) 
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 الفصل الخامس: استرداد الموجودات   - 3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  1- 3 

 ( 59و   56و   51حكم عام؛ التعاون الخاص؛ اتتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعد ة األنرام )الموا     
تسـتند اسـتجابة الفلبين لللبات اسـتر ا  الموجو ات ف  المقام األول إلى قانون مكافحة  سـا األموال، ومعاهدات 
ــتندة إلى معاهدات.  ــاعدة القانونية، وكشلع إلى مبدأ المعاملة بالمثا فيما يخص الللبات  ير المســـــــ تبا ل المســـــــ

 القانونية المتبا لة؛   ويجوز أيضا أن تعتبر اتتفاقية األساا القانون  للمساعدة

ويؤذن بتبا ل المعلومات التلقائ  بموجي كا من المعاهدات القائمة بشــــــــ ن تبا ل المســــــــاعدة القانونية، واتفاقات 
التعاون والتشريعات القائمة، بما ف  ذلع قواعد ولوائة مجلس مكافحة  سا األموال، والمصرم المركزي، ولجنة 

 أمين المظالم، ومكتي المحام  العام.  األوناف المالية والبونصة، ومكتي

معاهدة تبا ل المســــــاعدة القانونية ف  والفلبين نرم ف  تســــــع معاهدات ثنائية للمســــــاعدة القانونية المتبا لة وف   
 .المسائا الجنائية بين أعضاء نابلة أمم جنوب شرف  سيا

 الموجو ات.ولم ترف  الفلبين نسميًّا أي نلي للمساعدة على استر ا  
  

 ( 58و   52منع وكشا إحالة العائدات المت تية من الجريمة؛ وحدة اتستخبانات المالية )الما تان    
ــجالت واابالغ عن  9تنص الما ة  ــا األموال على متللبات تحديد هوية الزبون وحفظ الســــ من قانون مكافحة  ســــ

)ب(  1- ألا - 9م النظر عن قيمة الحسـاب )القاعدة بصـر   المنتفع المعامالت المشـبوهة. ويالزم بتحديد هوية المالع  
 و)ه( من قواعد ولوائة التلبي  المنقحة(. 

ــمولة )األعمال والم ن  ير المالية المعينة(، فجن قواعد ولوائة التلبي  المنقحة،  ــيات المشـ وفيما يتعل  بالشـــخصـ
تدابير بخصــوص الوقاية والحرص والمبا ئ التوجي ية بشــ ن مكافحة  ســا األموال/مكافحة تمويا اانهاب تون   

ــيا، بمن في م أفرا  أســــــرهم   ــياســــ الواجي فيما يخص زبائن معينين وأنشــــــلة محد ة، كاألشــــــخاص المعرضــــــين ســــ
أ من قواعد وأنظمة التلبي  -9المباشــــــــــرون وعالقات م الوثيقة وشــــــــــركا"هم )انظر، على ســــــــــبيا المثال، القاعدة 

يجي على الشـــــخصـــــيات المشـــــمولة تلبي  متللبات الحرص  المنقحة(. وف  حال انتفا  خلر  ســـــا األموال،
 الواجي المعزز، أو عند اتقتضاء، اابالغ عن المعامالت المشبوهة.

ويجري إبالغ المؤســســات المالية ب ويات األشــخاص ذوي الخلونة العالية بواســلة تعميمات تصــدنها هيئات الرقابة 
ة، ولجنـة التـ مين(، وتوجـه إلي ـا تعليمـات بـ ن تبلق، عنـد  )المصـــــــــــــرم المركزي، ولجنـة األوناف المـاليـة والبونصــــــــــــــ 

اتقتضـاء، عن المعامالت المشـبوهة المتعلقة ب ؤتء األشـخاص. وتجري هيئات الرقابة بانتظام فحوصـا للشـخصـيات 
 المشمولة بغرع التحق  من وجو   ليات لتحديد األشخاص ذوي الخلونة العالية، ونصدهم واابالغ بش ن م. 

بـاء من قواعـد ولوائة التلبي  المنقحـة، -9)ب( من قـانون مكـافحـة  ســـــــــــــــا األموال، والقـاعـدة    9مـا ة  وتحـد  ال
متللبات حفظ الســـــــــــــجالت، الت  تنص على جملة أمون من بين ا وجوب اتحتفاظ بســـــــــــــجالت المعامالت لمدة 

ــاب  ــنوات من تانيخ المعامالت، واتحتفاظ بســــــجالت تحديد هوية الزبائن وملفات الحســــ ات والمراســــــالت  خمس ســــ
 التجانية لمدة ت تقا عن خمس سنوات اعتبانا من توانيخ إقفال الحسابات. 

من قواعــد ولوائة التلبي    3-ألا-9( والقــاعــدة  X806.2.pوبموجــي  ليــا لوائة المصــــــــــــــرم المركزي )المــا ة  
مصــــانم الوهمية.  األســــ م لحاملي ا( يحظر إنشــــاء الكيانات المصــــانم الوهمية و أو المنقحة )كيانات الشــــركات 

أيضــا من الشــخصــيات المشــمولة ب ن تتجني إقامة عالقات مع المؤســســات المالية  3-ألا-9وتقتضــ  القاعدة 
ــابات ا. كما تحظر القاعدة   ــتخدام حسـ ــانم الوهمية باسـ ــمة للمصـ ــانم )  2-ألا-9األجنبية الت  تسـ  أعمال المصـ
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مع مصـــــانم وهمية أو مواصـــــلة تلع    مصـــــانم مراســـــلةلة(  خول الشـــــخصـــــيات المشـــــمولة ف  عالقات  المراســـــ  
ــمة  ــات المالية المجيبة ت تســـ ــســـ ــمولة كفالة أن المؤســـ ــيات المشـــ ــا على الشـــــخصـــ ــترط أيضـــ العالقات مع ا، وتشـــ

 للمصانم الوهمية باستخدام حسابات ا.

ن مصـالح م المالية، بما ف  ذلع الحسـابات المو عة ف  ويالزم جميع الموظفين والعاملين العموميين باافصـال ع
المصـانم، من خالل اايدا  المنتظم لبيانات األصـول والخصـوم واألموال الخاصـة. وتتال هشه البيانات للفحص 
العموم  واتســــتنســــاخ، نهنا بالشــــروط المحد ة ف  مدونة قواعد الســــلوق والمعايير األخالقية للموظفين والعاملين  

، مجموعـة 03يين وف  المبـا ئ التوجي يـة الصــــــــــــــا نة عن مكتـي أمين المظـالم ف  المـشكرة التعميميـة نقم  العموم
. وتقوم المكـاتـي المحـد ة ف  القواعـد بـالتحق  من البيـانـات الوان ة إلي ـا. ويقو  مكتـي أمين المظـالم 2012 عـام

ت الكترونيا. وليس هناق ف  التشـــــــــريعات  ولجنة الخدمة المدنية مشـــــــــروعا لتقديم البيانا نئيس الجم ونيةومكتي 
 يحول  ون تبا ل المعلومات المتعلقة ب شه البيانات مع الدول األجنبية. ما

ــالة الت  يتعين ااعالن عن ا ف  الفلبين وتلع المللوب ااعالن   وت يوجد تمييز بين األصـــول والخصـــوم والمصـ
 عن ا ف  الخانا.

ســـــــتخبانات المالية ف  الفلبين، وله صـــــــالحية تلق  وتحليا ونشـــــــر ومجلس مكافحة  ســـــــا األموال هو وحدة ات
ــايا  ســـا األموال و حالت ا إلى  اابال ات بشـــ ن المعامالت المشـــبوهة، ومراقبة  ســـا األموال، والتحقي  ف  قضـ

 المالحقة الجنائية، و قامة  عاوى المصا نة المدنية و جراءات اتنتصام األخرى.
 
 

اتستر ا  المباشر للممتلكات؛  ليات استر ا  الممتلكات من خالل التعاون الدول  ف  مجال  تدابير    
 ( 55و   54و   53المصا نة؛ التعاون الدول  أل راع المصا نة )الموا   

 44يمكن للدولة والشـــعي الســـياســـية المتفرعة عن ا و ير ذلع من األشـــخاص اتعتبانيين )وفقا لما تحد ه الما ة 
)أ( من    3المـدن ( أن يكونوا مـدعين ف  ااجراءات المـدنـية المرفوعـة ـلدى المحـاكم الفلبينـية )القـاعـدة  من القـانون  

 قواعد ااجراءات المدنية(. ولم يلب  هشا الحكم ف  قضايا تشما حكومات أجنبية. 

( على  2و    1، الفرعــان  3( وقواعــد ااجراءات المــدنيــة )القــاعــدة  2197وينص كــا من القــانون المــدن  )المــا ة  
ــ ن ا. وتر  أحكام مقابلة ف  قانون   ــاء الفلبين  التحكيم بشــــــــ ــية الت  يجوز للقضــــــــ ــران الفعلية أو التعويضــــــــ األضــــــــ

 (. 120( وقواعد ااجراءات الجنائية المنقحة )الما ة 104و 100و 38العقوبات المنقة )الموا   

ل بمقتضــى قانون مكافحة  ســا األموال، وف  إنان إجراءات مصــا نة الممتلكات المت تية من جرائم  ســا األموا
يجوز ألي شـــــــــــــخص يدع  أن له مصـــــــــــــلحة ف  تلع الممتلكات الملالبة بجعالن ا ممتلكات عائدة له شـــــــــــــر يا  

من القواعد ااجرائية ف  قضـــايا المصـــا نة المدنية    35)ب( من قانون مكافحة  ســـا األموال والما ة   12 )الما ة
  الكســــــــــــــي  ير المشــــــــــــــرو يتعل  ـبالجرائم الت  ينص علي ـا قـانون مكـافحـة وحفظ الموجو ات وتجمـيدهـا(. وفيمـا  
ــا ، فجن الما ة  ــات الفسـ ــتك   9وممانسـ ــة على اتنت اكات( تنص على ح  اللرم المشـ منه )العقوبات المفروضـ

الفلبين.  أســبدية على المصــا نة لصــالة حكومة مع  ف  اســتر ا  قيمة موضــو  الجرم ف  ســياف الدعاوى الجنائية 
وفيما يتعل  بكا الجرائم األخرى، فجن الدولة األجنبية، بصـفت ا شـخصـية اعتبانية بموجي القانون الفلبين ، تعتبر  

 نرفا حديديا ذا مصلحة، ومن ثم يجوز ل ا أن تكون نرفا ف  قضية وفقا لقواعد ااجراءات القضائية.

ضائية، وذلع بالنظر لعدم وجو   لية لإلنفاذ المباشر ألوامر ويتللي إنفاذ أوامر المصا نة األجنبية وجو  إجراءات ق 
ــلية، فجن إجراء الدعوى الرئيســـ  الشي يتعين   ــا نة األجنبية. وفيما يتعل  بعائدات  ســـا األموال والجرائم األصـ المصـ

  2قاعدة  األموال وال  ( من قانون مكافحة  ســـا 3)ب( )   13نفعه أمام القضـــاء هو التماا المصـــا نة المدنية )الما ة 
تشــــــــفع الللبات ب مر  أن  من القواعد ااجرائية ف  قضــــــــايا المصــــــــا نة المدنية وحفظ الموجو ات وتجميدها(. ويجي 

لالبة بمصــــــــــا نة ممتلكات شــــــــــخص أ ين بجريمة  ســــــــــا أموال ف  تلع الدولة ما صــــــــــا ن عن محكمة ف  الدولة ال 
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كم أو األمر األجنب  ـقانعـا ف  حـال غـياب  ( من ـقانون مكـافحـة  ســــــــــــــا األموال(. ويعتبر الح 3)ب( )  13 )المـا ة 
وجو  توانؤ أو احتيال غياب أ لة على الدليا على عدم وجو  اختصــــــــاص قضــــــــائ ، أو عدم إخلان اللرم، أو  

من قواعـد ااجراءات المـدنـية(. وف  حـال عـدم  48من المـا ة   39خلـ  واضـــــــــــــة ف  الـقانون أو الوـقائع )الـقاعـدة   أو 
)أ( من قانون مكافحة  سا األموال، ن م أن شروط هشه الما ة تقتصر   13لب  الما ة  وجو  إ انة بغسا األموال، ت 

على المســــاعدة ف  التحديقات والمالحقات القضــــائية المتعلقة بجرائم  ســــا األموال. ووفقا لما افا ت به الســــللات، 
 تنلب  على الجرائم القائمة بشات ا  ير المرتبلة بغسا األموال.   13 فجن الما ة 

ــاعدة القانونية المتبا لة، فجن وحي  ــ ن المسـ ــا األموال، وف  غياب قانون بشـ ثما ت يمكن تلبي  قانون مكافحة  سـ
ــاعدة القانونية المتبا لة القائمة،   ــتنا  إلى معاهدات المســـــــ ــتر ا  الموجو ات باتســـــــ ــتجيي لللبات اســـــــ الفلبين تســـــــ

ــتجيي للللبات المقدمة من خالل القنوات (، أو أن 39-38تلبي  قواعد ااجراءات المدنية )القاعدتان   مع ا تســـــــ
 الدبلوماسية على أساا المعاملة بالمثا.

وحيثما وجد ســـــبي محتما تنتباط الممتلكات، محلية كانت أو أجنبية، بغســـــا األموال أو بجريمة أصـــــلية، يجي على 
ــا ن  ــا بالمصـــــــــــ ــا األموال أن يـقدم، عن نري  مكـتي المـحام  الـعام، التـماســـــــــــ ة من جاني واحد، مجلس مـكافـحة  ســـــــــــ

 )أ( )المصا نة المدنية( من قانون مكافحة  سا األموال(.   12تنلب  قواعد ااجراءات المدنية )الما ة  وهنا 

)ب(، فجن الفلبين تلب  من   13وفيما يتعل  بالمصـــــــا نة  ير المســـــــتندة إلى إ انة، وبصـــــــرم النظر عن الما ة 
 27)أ( من قانون مكافحة  سـا األموال. بااضـافة إلى ذلع، وبموجي الما ة  13ناحية الممانسـة العملية الما ة 

ــا نة المدنية وحفظ الموجو  ــايا المصــ ــا نة من القواعد ااجرائية ف  قضــ ــات المصــ ات وتجميدها، فجن تقديم التماســ
 المدنية ت يستلزم ت مة جنائية أو إ انة مسبقة بغسا األموال أو بجريمة أصلية. 

ــا ن من محكمة أجنبية أو، إذا لم  ــا األموال بناء على أمر صــ ويجوز للفلبين تجميد أو حجز عائدات جرائم  ســ
وذلع بواســــــــــلة تلبي  أحكام   ســــــــــاعدة القانونية المتبا لة،يكن هناق حكم ن ائ ، على أســــــــــاا نلي أجنب  للم

ــافة إلى ذلع، يجوز للســــللات تعقي عائدات أي نشــــاط  13 الما ة )أ( من قانون مكافحة  ســــا األموال. بااضــ
ــا نت ا بمقتضـــــــــــى أحكام الما ة   قانون  ير  ( من قانون مكافحة  ســـــــــــا 1)ب( )  13وتجميدها وتقييدها ومصـــــــــ
من  10على ذلع، ذكرت قضـــــية الجم ونية ضـــــد جيرون كرو وقضـــــايا أخرى. وتتية الما ة . وك مثلة ( 3) األموال

ــدان أمر تجميد،   قانون مكافحة  ســــا األموال للمحكمة، بناء على نلي من مجلس مكافحة  ســــا األموال، إصــ
يث من حولكن  جلســــــة اســــــتما  موجزة.    بعديوما، وبالتمديد لغاية ســــــتة أشــــــ ر   20ب ثر فوني، لمدة تصــــــا إلى 

الممانســـــة العملية، فجن مجلس مكافحة  ســـــا األموال، يللي بصـــــونة مباشـــــرة أوامر المصـــــا نة واألوامر األولية 
)أ( من قانون مكافحة  سا األموال   13لحفظ الموجو ات، مما يسمة بتقييد الممتلكات لفترة  ير محد ة )الما ة 

ــا نة المدنية 11والما ة  ــايا المصـــــــــ به فا ت  أوحفظ الموجو ات وتجميدها(. ووفقا لما  من القواعد ااجرائية لقضـــــــــ
 السللات، فجن التدابير المشكونة تنلب  على الجرائم القائمة بشات ا الت  ت ترتبط بغسا األموال.

مجلس    يبــتوحيثمــا تجــاوزت التكــاليي والنفقــات الت  تنلوي علي ــا معــالجــة الللبــات قيمــة الموجو ات المعنيــة،  
األموال، بالتنســــي  مع الدول اللالبة، بشــــ ن ما إذا كان ينبغ  المضــــ  ف  المصــــا نة بالر م من  مكافحة  ســــا 

الديمة الدنيا للموجو ات المعنية. وتتشـــــاون الفلبين مع الدول مقدمة الللبات على ســـــبيا الممانســـــة المعتا ة قبا 
 نفع التدابير المؤقتة أو نف  المساعدة.

من قانون مكافحة  ســـا األموال،  12حســـنة النية بموجي أحكام كا من الما ة وتحمى حقوف األنرام الثالثة ال
من القواعــد ااجرائيـــة لقضــــــــــــــــايــا المصــــــــــــــــا نة المـــدنيـــة وحفظ الموجو ات وتجميـــدهــا،    42إلى    35والموا  من  
 من القانون المدن . 1544 والما ة

 __________ 

األنشلة  ير القانونية ب ن ا تلع األنشلة الت  تشما يالجنايات  2018تعرم قواعد ولوائة تلبي  قانون مكافحة  سا األموال لعام  (3) 
 الجرائم ذات اللبيعة المماثلة لألنشلة  ير القانونية المشكونة  نفا والت  يعاقي علي ا بموجي قوانين العقوبات ف  البلدان األخرىي. أو
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 ( 57إنجا  الموجو ات والتصرم في ا )الما ة    
األموال لصـــــالة الفلبين، عن نري  مجلس مكافحة  ســـــا األموال بوصـــــفه مقدم   تصـــــا ن عائدات جرائم  ســـــا

من القواعــد    35)ب( من قــانون مكــافحــة  ســـــــــــــــا األموال والمــا ة    12التمــاا، ف  حــال نجحــان البينــة )المــا ة  
ااجرائية لقضـــــــــايا المصـــــــــا نة المدنية وحفظ األصـــــــــول وتجميدها(. واســـــــــتنا ا إلى تلع األحكام، يجوز للمحكمة 

ت مر بجنجا  الموجو ات المصا نة إلى الدولة اللالبة الت  ل ا ملكية مشروعة أو إلى أي شخص  خر يدع   أن
ــ ن االزام بجنجا   ــا األموال. وت يوجد حكم بشـــــــ ــايا  ســـــــ ــلحة في ا، وتنلب  هشه التدابير على قضـــــــ أن له مصـــــــ

 اتتفاقية. من 57من الما ة  3الموجو ات المصا نة ف  القضايا المشمولة بالفقرة 

 الممتلكات المرا  إنجاع ا التكاليي المترتبة على استر ا  الموجو ات، وذلع بناء على اتفاف مع الدولة اللالبة.  حمَّا وتا 

ويتم التوصــــا إلى القرانات المتعلقة بجنجا  الموجو ات بواســــلة ترتيبات مخصــــصــــة مع الدول اللالبة. ولم تبرم  
سـم الموجو ات مع بلدان أخرى. كما تتضـمن المعاهدات األحدث ع دا بشـ ن حتى ا.ن اتفاقات نسـمية بشـ ن تقا

 تبا ل المساعدة القانونية أحكاما تتعل  بتقاسم الموجو ات.
 
 

يات التي تواجه التنفيذ  2- 3   التحد ِّ
 توصى الفلبين بما يل   

الصا نة عن المحاكم األجنبية اعتما  تدابير لضمان جواز اعترام سللات ا المختصة ب وامر المصا نة   • 
و نفاذها فيما يتعل  بجميع األفعال المجرمة وفقا لالتفاقية. وبصـــــــــفة خاصـــــــــة ف  غياب قانون بشـــــــــ ن  

ــاعـدة القـانونـية المتـبا ـلة، يجـي توضــــــــــــــية انلـباف الفقرتين )أ( و)ب( من المـا ة  من قـانون    13المســــــــــــ
ائمة بشات ا ت صــــلة ل ا بغســــا األموال  مكافحة  ســــا األموال على الللبات الت  تنلوي على جرائم ق

ــا   ــرم النظر عن إ انة الجان  بانتكاب جريمة  ســــ ــا األموال، وبصــــ ــلية المتعلقة بغســــ والجرائم األصــــ
 )أ( 1الفقرة من قانون مكافحة  ســــا األموال ) 13أموال، على نحو ما تقتضــــيه الفقرة )ب( من الما ة 

 (.55من الما ة  1، والفقرة 54الما ة من 

توضــــــــــــــية نلاف    يما يتعل  بالتدابير المؤقتة )تحديد الموجو ات، وتعقب ا، وتجميدها ومصــــــــــــــا نت ا(،ف • 
ــفة  انلباف قانون مكافحة  ســـا األموال على الجرائم القائمة بشات ا الت  ت ترتبط بغســـا األموال، وبصـ

 (.55الما ة  من 2والفقرة  54من الما ة  2خاصة جميع األفعال المجرمة وفقا لالتفاقية )الفقرة 

النظر ف  اعتما  توجي ات إضــــافية للدول اللالبة توضــــة بشــــكا افضــــا المضــــمون المللوب لللبات   • 
ــا  ــايا الت  ت تنلوي على  ســــــ ــاون مع الدول اللالبة ف  القضــــــ ــتر ا  الموجو ات و جراءات التشــــــ اســــــ

 (.55من الما ة  8و 3األموال وما يقترن بشلع من أنشلة )الفقرتان  

لاف انلباف قانون مكافحة  ســــــا األموال على الجرائم القائمة بشات ا  ير المرتبلة بغســــــا  توضــــــية ن  • 
األموال، من أجا ضــمان إمكانية إعا ة الممتلكات إلى أصــحاب ا الشــرعيين الســابقين ف  الحاتت الت  

 (.57من الما ة  2و 1تنلوي على أفعال مجرمة بمقتضى اتتفاقية )الفقرتان  

 . 57من الما ة   3ف  الفقرة    الموصوفة ر تقض  بجنجا  العائدات إلى الدول اللالبة ف  الحاتت  اعتما  تدابي  • 
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 (.53خالصة الممانسات الجيدة والدنوا المستفا ة )الما ة  • 
 


