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   خالصة وافية  -ثانيًا  
    بنما    

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

ية  فاق لث والرابع من ات ثا ما للفصــــــلني ال يذ بن ــــــتعراض األوىل تنف ــــــُتعرض خالل دورة االس اس
  ). CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.16املتحدة ملكافحة الفساد ( األمم

  تستطيع تنفيذ االتفاقية مباشرة. هي ، واأحادي ابنما نظامتطبق و
، ٢٠٠٢ لعام ٦ وتشــمل التشــريعات املتعلقة بتنفيذ الفصــلني الثاين واخلامس من االتفاقية القوانني رقم

  االنتخابات. ، وقانون٢٠١٥لعام  ١١، ورقم ٢٠١٥لعام  ٢٣، ورقم ١٩٩٩لعام  ٥٩ورقم 
وأهم اهليئات املســـــؤولة عن منع الفســـــاد ومكافحته هي اهليئة الوطنية للشـــــفافية والوصـــــول إىل 
املعلومات، وســــلطة االبتكار احلكومي، ومكتب النائب العام لإلدارة، والشــــرطة الوطنية، وديوان 

  ت، ومكتب النائب العام لألمة، ومكتب املراقب املايل العام. مراجعي احلسابا
    

    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
     )٦و ٥(املادتان 

يقرر معظم اللوائح التنظيمية احلكومية قواعد داخلية تتضـــمن أحكاما ملكافحة الفســـاد. وليســـت 
ـــفافية والوصـــول إىل املعلومات  ـــاد. واهليئة الوطنية للش ـــتراتيجية وطنية ملكافحة الفس لدى بنما اس

؛ ٢، املادة ٢٠١٣لعام  ٣٣مأذون هلا بتنســــيق وتنفيذ ســــياســــات مكافحة الفســــاد (القانون رقم 
). والسلطات غري ملزمة بأن تقدم سياساهتا الوقائية ٦من املادة  ٤؛ والفقرة ٤من املادة  ٧والفقرة 

  إىل اهليئة الوطنية للشفافية والوصول إىل املعلومات. 
وقد أنشأ عدد من السلطات برامج تدريبية بشأن منع الفساد ومكافحته، وعيَّن موظفي أخالقيات 

 املوظفني العموميني بشأن املسائل املتصلة بسلوكهم ومسؤولني عن التواصل مع لتقدمي املشورة إىل
  اهليئة الوطنية للشفافية والوصول إىل املعلومات. 

ــــــنتني بغية تعزيز فعاليته، وُتجري اهليئة الوطنية  وُيجرى تقييم لنظام املشــــــتريات العمومية كل س
ملدى االمتثال لشرط اإلفصاح مبوجب القانون رقم للشفافية والوصول إىل املعلومات تقييمًا شهريًا 

ص ٢٠٠٢لعام  ٦ . أما تقييمات التدابري التشـــريعية أو اإلدارية األخرى فُتجرى على أســـاس خمصـــَّ
  وليس بطريقة جمدولة زمنيًا. 

  ي ملكافحة الفساد.وتستضيف بنما األكادميية اإلقليمية ألمريكا الوسطى والكاريب
ملايل العام، على الصعيد اإلقليمي، يف مشروع يهدف إىل إعطاء املوظفني ويشارك مكتب املراقب ا

  زاهة.العموميني درجة على مؤشر للن
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ــــــفافية واحلصــــــول على  وهناك عدة هيئات ملكافحة الفســــــاد يف بنما، وهي: اهليئة الوطنية للش
مةاملعلومات،  ــــــتقلة وقائ ئة مس هتا وهي هي قانون رقم  بذا عام  ٣٣(ال ملادة ٢٠١٣ل  )، وهي١، ا

، بشأن الشفافية والوصول ٢٠٠٢لعام  ٦السلطة الرئيسية املسؤولة عن إنفاذ القانون رقم  كذلك
ضمان احترام احلقوق املنصوص عليها يف الدستور يسؤولاملوتتوىل هذه اهليئة إىل املعلومات.  ة عن 

املعلومات وبشأن إمكانية احلصول عليها، فضال عن احلقوق املنصوص بشأن طلبات احلصول على 
عليها يف املعاهدات الدولية واملعايري الوطنية املتعلقة مبنع الفساد، وضمان إدراج السياسات الوقائية 

  يف اإلدارة العمومية على الصعيد احلكومي.
ــــفافية والوصــــول إ ىل املعلومات املطالبات والشــــكاوى وتتلقى اإلدارة القانونية للهيئة الوطنية للش

شأن  شخصية، واملقدمة حبكم املنصب، ب صفة  املقدمة دون الكشف عن هوية مقدمها، واملقدمة ب
  املخالفات اإلدارية املزعومة، وتعاجلها.

، ٢٠٠٨لعام  ٦٧(القانون رقم  مســــتقلة قائمة بذاهتاهو هيئة وويبت ديوان مراجعي احلســــابات، 
)، يف حــاالت رد احلقوق للــدولــة عن املخــالفــات املرتكبــة من قبــل املوظفني العموميني ٥املــادة 

  واجلهات الفاعلة اخلاصة. 
) تشرف على ١، املادة ١٩٨٤لعام  ٣٢ومكتب املراقب املايل العام هو هيئة مستقلة (القانون رقم 

  وتفحص حسابات املوظفني العموميني.اإلدارة العمومية، وحتتفظ باحلسابات القومية، 
اهليئة الوطنية للشــفافية والوصــول إىل املعلومات هي اهليئة الوطنية  نَّوقد أبلغت بنما األمني العام بأ

  املعنية مبكافحة الفساد. 
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد السلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧لنيابة العامة (املواد وأجهزة ا

). ٣٠٢ينص الدســــتور على أن تكون تعيينات املوظفني الدائمني مســــتندة إىل نظام جدارة (املادة 
) ٢٠٠٨آب/أغســــــطس  ٢٩ املؤرَّخ وُينشــــــئ قانون املســــــارات الوظيفية اإلدارية (النص املوحد

ــة ــ  عملي ــة واجلــدارة واألخالقي ــاءة املهني ــد إىل الكف ــــــتن ــار تس ــات اختي ــدمي الطلب ــة ملق ــام ات الع
). وال يوجد ذكر للمناصب اليت تعترب معرضة بصفة خاصة للفساد. ويف وقت ٥٢و  ٥١  (املادتان

   )١() قيد اإلعداد هبذا الصدد.٢٣٠هناك مشروع قانون (مشروع القانون رقم   الزيارة، كان
وُتنظم املسائل املتعلقة باالنتخاب للمناصب العامة مبوجب الدستور وقانون االنتخابات واملرسوم املنظِّم 

وال تكون للموظفني العموميني الذين تولوا مناصــــــب رمسية معيَّنة يف أي وقت  )٢(لالنتخابات العامة.

                                                                    
، املعدِّل ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢ املؤرَّخ ٢٣أفادت السلطات البنمية بأن مشروع القانون اعُتمد بالقانون رقم   )١(  

  .، الذي يقرر املسارات الوظيفية اإلدارية وينظمها١٩٩٤لعام  ٩للقانون رقم 
، الذي ٢٠١٨آذار/مارس  ٢١ املؤرَّخ ١٢أفادت السلطات البنمية بأن أحدث مرسوم ذي صلة هو املرسوم رقم   )٢(  

  .٢٠١٩أيار/مايو  ٥اعتمد اجلدول الزمين لالنتخابات ونظَّم االنتخابات العامة اليت ُأجريت يف 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.17
 

4/15 V.19-08010 
 

واملرشــحني  )٣()،٢٢٥و ٢٧ن خالل األشــهر الســتة اليت تســبق االنتخابات (قانون االنتخابات، املادتا
  )، األهلية لتويل املناصب االنتخابية. ٢٢٦و ١٨٠و ١٥٣الذين ُأسقطت أهليتهم (الدستور، املواد 

وينظم قانون االنتخابات أيضــًا متويل املرشــحني الســياســيني. وُيشــترط على األحزاب الســياســية 
يت يتلقوهنا من أجل عملياهتم واملرشـــحني للمناصـــب االنتخابية أن يســـجلوا املســـامهات اخلاصـــة ال

ـــرية،  )٤().٢٠٩ومحالهتم (قانون االنتخابات، الفقرة  وتعاجل حمكمة االنتخابات هذه املعلومات بس
وإذا كان هناك دليل على أي  )٥(وُتســــتخدم حصــــرًا الســــتبعاد وجود انتهاكات للقانون اجلنائي.

لطة القضــــــائية على املعلومات، عند انتهاكات من هذا القبيل، ُيطَلع مكتب املدعي العام أو الســــــ
طلبها. وتنشر حمكمة االنتخابات دوريًا تفاصيل تنفيذ األحزاب السياسية مليزانية التمويل العمومي 

وال جيوز لألحزاب الســـــياســـــية أن تقبل منحًا من الكيانات  )٦().١٨٧(قانون االنتخابات، املادة 
ما؛ أو املنح أو املسامهات املقدمة من مصدر جمهول القانونية غري الضالعة يف أنشطة اقتصادية يف بن

اهلوية، باستثناء تلك الناشئة عن مجع األموال من اجلمهور؛ أو املنح املقدمة من احلكومات األجنبية 
   )٧().١٩٠أو األشخاص األجانب أو اهليئات األجنبية (قانون االنتخابات، املادة 

ــــــتقدام وتع ــــــخاص اآلخرين الذين وُتعترب املعلومات املتعلقة باس يني موظفي اخلدمة املدنية أو األش
)، وتتيحها مؤسسات ١١، املادة ٢٠٠٢لعام  ٦يؤدون وظائف عامة معلومات علنية (القانون رقم 

  عديدة على مواقعها الشبكية. 
وهناك مدونة موحدة ألخالقيات املوظفني العموميني العاملني يف هيئات احلكومة املركزية، ُأقرت 

. وعلى الرغم من اسم املدونة، ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٥ املؤرَّخ ٢٤٦سوم التنفيذي باملر
فهي تنطبق على معظم املوظفني العموميني. ولدى مؤســســات أو هيئات معيَّنة (اجلهاز القضــائي، 

  وسلطة قناة بنما، ومكتب املراقب املايل العام) مدونات لألخالقيات خاصة هبا. 
العقوبات املطبقة هي  أنَّ ). بيد٤٤قيات املوحدة على عقوبات إدارية (املادة وتنص مدونة األخال

تلك املنصوص عليها يف اللوائح التنظيمية الداخلية للمؤسسات املعنية، اليت يتناول بعضها تضارب 
املصـــــاحل، مثل تلك اليت حتظر على األفراد دعم تعيني أقارهبم يف مناصـــــب يف مكتب النائب العام 

  ).٣٣رة (الالئحة الداخلية ملكتب النائب العام لإلدارة، املادة لإلدا

                                                                    
، ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩ املؤرَّخ ٢٩ل بالقانون رقم دُِّع ٢٢٥و ٢٧نص املادتني  نَّأفادت السلطات البنمية بأ  )٣(  

  من قانون االنتخابات املعدَّل تنطبقان. ٢٨٨و ٣٠املادتني نَّاملعدِّل لقانون االنتخابات، وأ
، املعدِّل ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩ املؤرَّخ ٢٩ل بالقانون رقم دُِّع ٢٠٩ نص املادة أنَّ ذكرت السلطات البنمية  )٤(  

  من قانون االنتخابات املعدَّل تنطبقان. ٢٤٦و ٢٠٥ املادتني نَّلقانون االنتخابات، وأ
، ُتنشر هذه املعلومات ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩ املؤرَّخ ٢٩لتعديل القانون رقم  وفقًا ذكرت السلطات البنمية أنه،  )٥(  

  ).٢٠٩على املوقع الشبكي ملحكمة االنتخابات (قانون االنتخابات، الفقرة 
 ٢٠٠، تنطبق املادة ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩ املؤرَّخ ٢٩لتعديل القانون رقم  وفقًا ذكرت السلطات البنمية أنه،  )٦(  

  ، وهو تعديل ُأدمج يف النص املوحد.٢٠١٧مايو /أيار ٢٩ املؤرَّخ ٢٩عمًال بتعديل القانون رقم 
 ٢٠٣، تنطبق املادة ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩ املؤرَّخ ٢٩لتعديل القانون رقم  وفقًا ذكرت السلطات البنمية أنه،  )٧(  

  ، وهو تعديل أدمج يف النص املوحد.٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩ املؤرَّخ ٢٩بتعديل القانون رقم  عمًال
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) ومــدونــة األخالقيــات املوحــدة املوظفني العموميني ٨٣وُيلزم قــانون اإلجراءات اجلنــائيــة (املــادة 
باإلبالغ عن أشــــكال معيَّنة من الســــلوك ميكن أن تكون مضــــرة بالدولة أو أن تشــــكل جرمية أو 

  ). ٢٩خالقيات املوحدة (املادة انتهاكًا ألحكام مدونة األ
م لتقدمي اإلقرارات  ًاوقد أنشـــأت بنما نظام على معظم املوظفني  ينطبقعن املوجودات حتت الَقســـَ

، ١٩٩٩كانون األول/ديســـمرب  ٢٩ املؤرَّخ ٥٩؛ والقانون رقم ٣٠٤العموميني (الدســـتور، املادة 
)، وهو يهدف إىل منع تضـــارب املصـــاحل وكشـــف اإلثراء غري املشـــروع. وجيب أن تقدم ١املادة 

 ٥٩أيام عمل من تويل املنصــب وعند انتهاء اخلدمة (القانون رقم  ١٠اإلقرارات كتابة يف غضــون 
يســـت علنية، وال حتتوي على ). واإلقرارات ل٢، املادة ١٩٩٩كانون األول/ديســـمرب  ٢٩ املؤرَّخ

معلومات بشأن األزواج أو األوالد القصر للموظفني العموميني، أو بشأن الديون. ويتحقق مكتب 
  املراقب املايل العام من شكل اإلقرارات، ولكن ال يتحقق من حمتواها. 

 ٥٩رقم   الذين يتخلفون عن تقدمي إقرار (القانوننيوميكن توقيع جزاءات على املوظفني احلكومي
  ).٤، املادة ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٢٩ املؤرَّخ

وتنص مدونة األخالقيات املوحدة للموظفني العموميني على حظر عام على قبول اهلدايا أو املنافع 
منها حتظر قبول اهلدايا يف حاالت معيَّنة، األمر الذي ميكن أن يؤدي  ٣٥)، لكن املادة ٣٤(املادة 

شأن قبول اهلدايا (مدونة األخالقيات املوحدة، املادتان  إىل االلتباس. وهناك ستثناءات ب ضا ا  ٣٧أي
دوالرا. وال يوجد سجل  ١٥٠عتبة اهلدايا اليت تعترب مقبولة تبلغ  أنَّ ). وقد أكدت السلطات٣٨و

  للهدايا، كما ال يوجد التزام باإلعالن عنها. 
عالن عن هذا العمل، وإن كان الدســتور وال يوجد حظر شــامل على العمل اخلارجي أو التزام باإل

يام عمل  لدولة والعمل يف وظائف ذات أ حيظر على األفراد احلصــــــول على مرتبني أو أكثر من ا
تويل منصب يف اجلهاز القضائي يتناىف مع العمل يف املهن القانونية  أنَّ ). كما٣٠٣متداخلة (املادة 

اســـتثناء العمل بصـــفة أســـتاذ قانون يف جامعة ويف التجارة ويف أي وظيفة أخرى مدفوعة األجر، ب
  ). ٢١٢و ٢٠٨(الدستور، املادتان 

  ). ٢١٠واستقالل القضاء مكرس يف الدستور (املادة 
) ينطبق أيضــــــا على مكتب ٢٠١٥لعام  ٥٣ولدى بنما قانون للخدمة القضــــــائية (القانون رقم 
ية (الباب الثالث). كما يتناول زاهة والشـــــفافاملدعي العام. وينص القانون على إنشـــــاء حمكمة للن

)، وحقوق والتزامـات ٥٦و ٥٥املنطبقـة على التوظيف (املـادتـان  واحلظوراتالقـانون املتطلبـات 
)، واالختيار بواسطة االمتحانات التنافسية ٦٤-٦١األفراد الذين يلتحقون باخلدمة القضائية (املواد 
  ال يطبق بعد يف املمارسة العملية.  لاللتحاق باخلدمة القضائية. إالَّ أنَّ هذا القانون

) على ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٤ املؤرَّخ ٥٢٣وتنص مدونة األخالقيات القضــائية (املعتمدة بالقرار 
توقيع جزاءات تأديبية يف حالة عدم االمتثال لاللتزامات الواردة فيها. وقد اعتمد مكتب النائب 

ــــــ باالش عام لإلدارة،  نائب ال عام لألمة ومكتب ال بالقرار ال ما،  يه  ٦ املؤرَّخ ١تراك بينه متوز/يول
  ، مدونة األخالقيات املوحدة للموظفني العموميني.٢٠٠٥
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    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
. ويف وقت ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ٢٧ املؤرَّخ ٢٢أنشئ نظام املشتريات العمومية مبوجب القانون رقم 

معدِّل للقانون رقم  )٨()٣٠٥الزيارة امليدانية، كان قد ُقدم إىل اجلمعية التشـــريعية مشـــروع قانون (رقم 
لعام  ٢٢(القانون رقم  PanamaCompraنظام  -. وتســــتخدم بنما نظامًا إلكترونيًا ٢٠٠٦لعام  ٢٢

 ٥٤باملرســوم التنفيذي رقم  عمًال ك،ملشــترياهتا العمومية (وُيســتثىن من ذل - )٩()١٢٤، املادة ٢٠٠٦
ــــــان/أبريل  ٢٦ املؤرَّخ دوالر اليت تقوم هبا  ١٥ ٠٠٠، املشــــــتريات اليت تقل قيمتها عن ٢٠١١نيس

كيانات تواجه مشــاكل وصــول إىل النظام املذكور). واملديرية العامة للمشــتريات العمومية هي الكيان 
اء وتفسريها ومراجعة حساباهتا وتقدمي املشورة بشأهنا املأذون له، يف مجلة أمور، بتنظيم إجراءات الشر

على مبــادئ  ٢٠٠٦لعــام  ٢٢وينص القــانون رقم  )١٠().٨، املــادة ٢٠٠٦لعــام  ٢٢(القــانون رقم 
واملتطلبات  )١٢()،٢٤واشتراط وضع معايري لتحليل االقتراحات (املادة  )١١()٢٣-١٦املشتريات (املواد 

كما ينص على إمكانية  )١٤().٤٤-٣٨وإجراءات الشراء (املواد  )١٣()،٣٧اخلاصة باالقتراحات (املادة 
أو تقدمي استئناف إىل املحكمة  )١٥()١١١تقدمي شكوى إىل املديرية العامة للمشتريات العمومية (املادة 

ملادة  ية (ا مة  أنَّ غري )١٦(.)١١٤اإلدارية للمشــــــتريات العموم عا ية ال ملدير القرارات الصـــــــادرة عن ا
  للمشتريات العمومية بشأن الشكاوى غري قابلة ألي شكل من أشكال االستئناف.

. وعمال ١٩٩٧لعام  ٢٣٤) واملرســــــوم رقم ٢٧٨-٢٦٧للدســــــتور (املواد  وفقًا وُتعتمد امليزانية
نشــر تقارير ربع ســنوية عن ، ُت٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢٢ املؤرَّخ ٦من القانون رقم  ١٠باملادة 

من املادة  ٢للفقرة  وفقًا تنفيذ امليزانية. ويشــــــرف مكتب املراقب املايل العام على تنفيذ امليزانية
ــاليب  ٢٨٠ ــتور الســياســي جلمهورية بنما. ويضــع مكتب املراقب املايل العام أيضــا األس من الدس

ــــبية للهيئات العمومية والوطنية وهيئات املق أو اطعات والبلديات واهليئات املســــتقلة والنظم املحاس
  ). ٨، الفقرة ٢٨٠واملؤسسات اململوكة للدولة (الدستور، املادة شبه املستقلة 

                                                                    
واملعنون  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١مشروع القانون اعُتمد مبوجب القانون رقم  أنَّ أكدت السلطات  )٨(  

  ، الذي ينظم املشتريات العمومية، يف مجلة أحكام".٢٠٠٦لعام  ٢٢"إصالح القانون رقم 
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١ذكرت السلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم   )٩(  

  من القانون. ١٦١تنطبق املادة 
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١سلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم ذكرت ال  )١٠(  

  من القانون. ١٢و ١١ تنطبق املادتان
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١ذكرت السلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم   )١١(  

  ن القانون.م ٣٢إىل  ٢٠ املوادتنطبق 
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١ذكرت السلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم   )١٢(  

  من القانون. ٣٣ تنطبق املادة
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١ ذكرت السلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم  )١٣(  

  من القانون. ٥٠ تنطبق املادة
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١ ذكرت السلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم  )١٤(  

  من القانون. ٥٩إىل  ٥١ املوادتنطبق 
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١ ن رقمذكرت السلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانو  )١٥(  

  من القانون. ١٤٣ تنطبق املادة
، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧ املؤرَّخ ٦١ ذكرت السلطات أنه، وفقًا للنص املوحد بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم  )١٦(  

  من القانون. ١٤٦ تنطبق املادة
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ويصـــنَّف تزييف الوثائق العمومية والصـــكوك العمومية، وكذلك الدفاتر املحاســـبية والســـجالت 
ة اخلاصة باملصارف أو املؤسسات املالية، على أنه املحاسبية والبيانات املالية وسائر املعلومات املالي

 ).٣٧٠و ٣٦٦جرمية (القانون اجلنائي، املادتان 
    

   )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ ومشاركة اجملتمع (املادتان     
ناير  ٢٢ املؤرَّخ ٦ينظِّم القانون رقم  القانون   الوصــــــول إىل املعلومات. وُيلزم ٢٠٠٢كانون الثاين/ي

املؤســســات بأن تضــمن أن تكون لوائحها التنظيمية الداخلية وســياســاهتا العامة وأدلة إجراءاهتا الداخلية 
شرها يف مواقعها ٩ووصف هيكلها التنظيمي (املادة  شكٍل مطبوع، وأن تن )، يف مجلة أمور، متاحة يف 

ـــتثناء الشـــبكي ة. وُيشـــترط على مؤســـســـات الدولة أيضـــا توفري املعلومات عن أدائها وأنشـــطتها، باس
). ولكل شــــــخص احلق يف طلب ٩، املادة ٢٠٠٢  لعام ٦  املعلومات الســــــرية واملقيدة (القانون رقم

حتتفظ  املعلومات املتاحة على الصــعيد العام اليت حتتفظ هبا املؤســســات املبينة يف القانون أو املعروف أهنا
هبا، وطلب املعلومات الشخصية اليت حتتوي عليها املحفوظات أو السجالت أو امللفات اليت حتتفظ هبا 

  ).٣و ٢، املادتان ٢٠٠٢لعام  ٦مؤسسات الدولة (القانون رقم 
، ١، املادة ٢٠٠٢لعام  ٦وال جيوز، بصـــــفة عامة، الكشـــــف عن املعلومات املقيَّدة (القانون رقم 

قانون رقم  ١٠انقضـــــــاء )، حىت ٧ الفقرة مات مقيَّدة (ال ها كمعلو ــــــنوات على تصــــــنيف  ٦س
، ٢٠٠٢لعام  ٦)، وال جيوز الكشــف عن املعلومات الســرية (القانون رقم ١٤، املادة ٢٠٠٢ لعام
ــــــخص احلق، إذا مل توفر له املعلومات املطلوبة، يف رفع دعوى أمام املحاكم ١٣  املادة ). وألي ش

  ). ١٨و ١٧، املادتان ٢٠٠٢لعام  ٦ليا إلحضار البيانات (القانون رقم العليا أو حمكمة العدل الع
. )/http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/portal/transparencia( ولدى بنما بوابة إلكترونية للشفافية

أيلول/ســــــبتمرب  ٢١ املؤرَّخ ٩٢٨، املعتمدة باملرســــــوم التنفيذي Panamá en Líneaومن خالل بوابة 
، ميكن الوصــول، عن طريق موقع شــبكي واحد، إىل عدد من خدمات الدولة، من أجل تيســري ٢٠١٠

  الوصول إىل اخلدمات من األجهزة املحمولة.  Panamá Appsك، يتيح برنامج التشاور. وباإلضافة إىل ذل
وُتكفل مشـــــــاركة املجتمع يف عمليات اإلدارة العمومية من خالل االنتخابات، واملشـــــــاورات 
وجلسات االستماع العلنية، واملنتديات، وحلقات العمل، واملشاركة املباشرة يف هيئات املؤسسات 

  ).٢٥، املادة ٢٠٠٢لعام  ٦(القانون رقم 
ية لتعزيز مشـــــــاركة املواطنني (القرار  ملديرية الوطن  ١١ املؤرَّخ ٧٢وتوجد مديرية تســــــمى ا

)، هتدف إىل تشــــــجيع املبادرات ٢٠٠١أيار/مايو  ٣٠ املؤرَّخ ٤٩، والقرار ٢٠٠٠متوز/يوليه 
الشـــعبية يف املجاالت املتصـــلة بالتشـــريعات والرقابة على اإلدارة احلكومية ومجع آراء املواطنني 

  بشأن القضايا حمل االهتمام الوطين. 
  وتضطلع املدارس والكليات بأنشطة لتعزيز السلوك األخالقي ومكافحة الفساد. 

  ‘.الشراكة من أجل حكومات مستنرية’إىل ضم منوالبلد 
لتســــجيل الشــــكاوى واالدعاءات ‘ ٣١١مكتب مســــاعدة املواطنني ’وعالوة على ذلك، أنشــــئ 

  ومتكني املواطنني من تقدمي أفكارهم ومقترحاهتم لكي تنظر فيها الكيانات املختلفة. 
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    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
  ).١٥، املادة ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٣ املؤرَّخ ٤٢ون رقم لدى بنما سجل لشركات التمويل (القان

وجيب أن يراجع البيانات املالية لشــركات التأمني مراجعو حســابات خارجيون مســتقلون (القانون 
). وقد قررت هيئة الرقابة على ٥، الفقرة ٢٢٣، املادة، ٢٠١٢نيســــــان/أبريل  ٣ املؤرَّخ ١٢رقم 

هي املعايري املحاسبية التقنية الوحيدة اليت ‘ إلعداد التقارير املاليةاملعايري الدولية ’املصارف أن تكون 
ميكن استخدامها يف إعداد السجالت املحاسبية وعرض البيانات املالية اخلاصة بالكيانات اخلاضعة 

  ).٢، املادة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٨ املؤرَّخ ٢٠١٢-٦للتنظيم (القرار 
ق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، لكنها غري ملزمة بذلك. وجيوز للكيانات األخرى أن تطب

  وال توجد قيود على توظيف املوظفني العموميني السابقني يف القطاع اخلاص. 
ويصــنَّف تغيري أو تزوير وثائق حماســبية معيَّنة تصــدرها املصــارف أو املؤســســات املالية، ولكن ليس 

  ). ٣٧٠خرى، باعتباره جرمية (القانون اجلنائي، املادة الوثائق الصادرة عن الكيانات األ
وال يوجد أي حكم حيظر صـــراحًة اإلعفاءات الضـــريبية عن النفقات اليت تشـــكل رشـــاوى أو عن 

 سائر النفقات املتكبدة لتعزيز سلوك فاسد. 
    

   )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
مجيع جوانب غســـــل األموال. ويطبَّق مبقتضـــــى هذا القانون  ٢٠١٥لعام  ٢٣يتناول القانون رقم 

  ) هنج قائم على تقييم املخاطر. ٢٦(املادة 
؛ وانظر أدناه بشـــــــأن ٩، املادة ٢٠١٥لعام  ٢٣ولدى بنما وحدة حتليل مايل (القانون رقم 

من االتفاقية). واهليئات اإلشــرافية (مبا فيها هيئة الرقابة على املصــارف)، املدرجة يف  ٥٨  املادة
، مأذون هلا بإبرام اتفاقات على ٢٠١٥لعام  ٢٣من القانون رقم  ١٩ املادة يف الواردة القائمة

 ٢٣الصــــعيد الوطين ومع النظراء على الصــــعيد الدويل لتيســــري تبادل املعلومات (القانون رقم 
  ).١٢، الفقرة ٢٠  ، املادة٢٠١٥  عامل

وتنص تشــريعات بنما على تدابري لكشــف ورصــد التحركات العابرة للحدود للنقد والصــكوك 
؛ ١، املــادة ١٩٩٤آذار/مــارس  ٩ املؤرَّخ ١٠القــابلــة للتــداول (مرســــــوم جملس الوزراء رقم 

)، وتشــــــترط تقدمي ٥٧٩والالئحة التنظيمية لقانون اجلمارك املوحد ألمريكا الوســــــطى، املادة 
دوالر) (القانون  ١٠ ٠٠٠بلبوا ( ١٠ ٠٠٠إخطار بأي حتويالت من هذا النوع تتجاوز قيمتها

  ألف). -٣٧٥اجلنائي، املادة 
ضــــــمان أن تشــــــمل املعلومات املرفقة  اإلبالغوجيب على الكيانات املالية اخلاضــــــعة اللتزامات 

بالتحويالت اإللكترونية اســم املنشــئ واملســتفيد، وأن تبقى تلك املعلومات طوال ســلســلة عمليات 
الدفع، وأن تكون متاحة جلهات من بينها الســـــلطات القضـــــائية املختصـــــة ووحدة التحليل املايل 

قانون رقم  عام  ٢٣(ال ملادة ٢٠١٥ل يه  ٢٧ ملؤرَّخا ٢٠١٥-١٠؛ والقرار ٤٦، ا ، ٢٠١٥متوز/يول
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). وال جيوز إجنــاز التحويالت اإللكترونيــة اليت ال تتضــــــمن هــذه املعلومــات (القــانون ١٨املــادة 
  ). ٦٠، واملادة ٧، الباب الفرعي ٢٨، املادة ٢٠١٥لعام  ٢٣ رقم

كا الوســـطى وبنما عضـــو يف فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينية، ويف جملس أمري
  للمراقبني املاليني للمصارف وشركات التأمني واملؤسسات املالية األخرى.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  

ــــآت األعمال   •   ــــتهالل منش ــــائل اإللكترونية لتوفري املعلومات واس ــــاء العديد من الوس إنش
(بنما باالتصــال احلاســويب املباشــر)،  Panamá en Líneaالشــفافية، وبوابة  التجارية (بوابة

(األعمال التجارية  Panamá Emprende(تطبيقات بنما)، ونظام  Panamá Appsوتطبيقات 
  )). ١٢و ١٠  يف بنما) (املادتان

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  ُتوصى بنما مبا يلي:
ــياســات فعالة ومنســقة ملكافحة الفســاد، وتعزيز التنســيق بني الســلطات   •   وضــع وتنفيذ س

الوطنية يف هذا الصدد. وميكن أن يكون وضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد مفيدًا يف 
  )؛ ١، الفقرة ٥هذا الشأن (املادة 

لقائمة خارج نظام جراء تقييم دوري للصــــكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصــــلة اإ  •  
  )؛٣، الفقرة ٥املشتريات العمومي (املادة 

، ٦اضـــــطالع هيئات مكافحة الفســـــاد بالتشـــــجيع على زيادة املعرفة ونشـــــرها (املادة   •  
  (ب))؛   ١ الفقرة

حتديد املناصــب العمومية اليت ُتعترب معرضــة للفســاد بصــفة خاصــة، ووضــع إجراءات وافية  •  
على تويل هذه املناصب، ونقلهم إىل مناصب أخرى على سبيل  هموتدريباألفراد الختيار 

  (ب))؛  ١، الفقرة ٧التناوب عندما يكون ذلك مناسبًا (املادة 
إذا كان من املمكن واملفيد منح حمكمة االنتخابات الصــــــالحية والقدرة على  فيما النظر •  

لســياســية واملرشــحني بشــأن التحقق، حبكم وظيفتها، من املعلومات املقدمة من األحزاب ا
  )؛٣، الفقرة ٧املسامهات اخلاصة الواردة (املادة 

، باشتراط إدراج معلومات عن األنشطة م عن املوجوداتَقَستعزيز نظام اإلقرارات حتت ال  •  
اخلاصــــــة  املوجوداتاخلارجية والعمل اخلارجي، والنظر يف إمكانية إدراج معلومات عن 

باألوالد القصــــــر واألزواج وعن الديون، ويف إمكانية زيادة تواتر تقدمي هذه اإلقرارات؛ 
وضـــــيح القواعد املتعلقة والنظر يف إنشـــــاء نظام قوي للتحقق من حمتويات اإلعالنات؛ وت

باهلدايا واملنافع، وإنشاء نظام لإلعالن عن اهلدايا واملنافع، وتقييم ما إذا كان ينبغي ختفيض 
  )؛٥، الفقرة ٨دوالرا (املادة  ١٥٠العتبة البالغة 
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النظر يف استحداث إجراءات الستئناف قرارات املديرية العامة للمشتريات العمومية بشأن  •  
  (د))؛ ١، الفقرة ٩ادة الشكاوى (امل

ودرء فرص الفســـــاد بني أعضـــــاء اجلهاز القضـــــائي  زاهةالتنفيذ العاجل لتدابري تدعيم الن •  
، مبا يف ذلك فيما يتعلق باختيار أعضـــاء ٢٠١٥لعام  ٥٣املنصـــوص عليها يف القانون رقم 

  )؛١١اجلهاز القضائي (املادة 
ــــاد وتعزيز املعايري ١٢من املادة  ٢و ١للفقرتني  وفقًا اختاذ تدابري إضــــافية، •   ، ملنع الفس

 توقيععايري مراجعة احلســــــابات يف القطاع اخلاص، وعند االقتضــــــاء، وم املحاســــــبية
ومتناســـــبة ورادعة على التخلف عن االمتثال  فعَّالةعقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية 

   )؛٢و ١، الفقرتان ١٢هلذه التدابري (املادة 
لنفقات لي للنفقات اليت تشــكل رشــاوى، وعند االقتضــاء، املنع الصــريح لالقتطاع الضــريب •  

  )).٤( ١٢األخرى املتكبدة لتعزيز سلوك فاسد (املادة 
    

    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض -١-٣  

   األطرافاالتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة  التعاون اخلاص؛ حكم عام؛  
    )٥٩و ٥٦و ٥١ (املواد

اليت تنص  ٢٠١٥لعام  ١١من القانون رقم  ١٢يرد اإلطار التنظيمي السترداد املوجودات يف املادة 
 ).٢٠١٥لعام  ١١على تقدمي املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية (القانون رقم 

وبنما يف ســــبيلها إىل اعتماد دليل بشــــأن اســــترداد املوجودات، جرى وضــــعه بدعم من املكتب 
ي، التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية الكاريبوأمريكا الوســــطى ملنطقة اإلقليمي 
  يف بنما.

سبيل التطبيق املباشر لالتفاقية، ميكن لبنما أن ترسل امل علومات حول املعامالت املشبوهة أو وعلى 
  املدفوعات غري املعتادة دون تلقي طلب مسبق.

شارك يف جهود التعاون من  سترداد املوجودات، ولكنها ت شأن ا ومل تعقد بنما أي اتفاقات حمددة ب
 وباإلضافة إىل ذلك، خالل االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف، وعلى أساس مبدأ املعاملة باملثل.

تشـــارك بنما يف جهود التعاون من خالل شـــبكة اســـترداد املوجودات التابعة ملجموعة العمل املايل 
وجيري التفاوض  ألمريكا الالتينية وجمموعة إيغمونت، وهي تتفاوض بشأن معاهدات ثنائية أخرى.

ــــــطى واجلمهورية الدومينيكية حول اتفاق متعدد األطراف بشــــــأن إعادة  بني بلدان أمريكا الوس
  املوجودات املستردة وتوزيعها.
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  وحدة املعلومات االستخبارية املالية  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛  
    )٥٨و ٥٢ (املادتان

، فضــــال عن املرتبط هبم اخلطرســــتوى ملتبعًا جعلت بنما حتديد هوية الزبائن والتحقق منها إلزاميًا 
وينطبق هذا الشـــرط  ).٢٠١٥لعام  ٢٣من القانون  ٢٩-٢٦املالكني املنتفعني (املواد حتديد هوية 

 وال يوجد تعريف للحسابات العالية القيمة. على مجيع احلسابات؛

، ٢٧، املادة ٢٠١٥لعام  ٢٣وحيظر إنشــــاء حســــابات ال حتدَّد هوية أصــــحاهبا (القانون رقم 
  ).٧، الفقرة ٢٨، واملادة ١الفقرة 
األشــخاص الوطنيون واألجانب املعرضــون ســياســيًا ملخاطر الفســاد زبائن معرضــني خلطر وُيعترب 

ويسري احلكم ذاته على األشخاص وثيقي  كبري، وخيضعون لتوخي العناية الواجبة املعززة جتاههم.
وال يشـــمل تعريف "األشـــخاص وثيقي  ).٢٠١٥لعام  ٢٣من القانون رقم  ٣٤الصـــلة هبم (املادة 

  ) الشخصيات االعتبارية.٢٠١٥لعام  ٢٣من القانون رقم  ٤ملادة الصلة هبم" (ا
ــصارف قائمة بعالمات التحذير (القرار رقم  ـــ ــى املـ ـــ ــة الرقابة علـ ـــ ) ٢٠١٥-٠٧وقد وضعت هيئـ

وجيوز للهيئات الرقابية  تنطبق على أنواع األشـــــخاص والســـــلوكيات اليت ختضـــــع لفحص معزز.
  األخرى أن تصدر مبادئ توجيهية مماثلة.

  وال جيوز إبالغ املؤسسات املالية هبوية األشخاص الذين ينبغي تطبيق الفحص املعزز على حساباهتم.
بأن حتتفـظ بسـجالت حمدَّثة للمعلومات والوثائق املتحصل  وُتلزم املصارف والشركات االستئمانية

عليها خالل عملية توخي العناية الواجبة، والوثائق الداعمة للعمليات أو املعامالت، وغري ذلك من 
الوثائق اليت جتعل من املمكن تكوين صــــــورة عن العمليات أو املعامالت الفردية لزبائنها، وأن 

من  ٢٥مخس ســــــنوات بعد انتهاء العالقة تعاقدية مع الزبون (املادة  حتتفظ هبا ملدة ال تقل عن
  ).٢٠١٥-١٠القرار رقم 

وال جيوز لغري املؤســـســـات اليت حصـــلت على الرخصـــة املصـــرفية ذات الصـــلة أن تقدم اخلدمات 
وال تشترط معايري احلصول على هذه الرخصة صراحة أن  من قانون املصارف). ٢ املصرفية (املادة

من  ٤٨ؤســســة وجود مادي وأن تكون منتســبة إىل جمموعة مالية خاضــعة للرقابة (املادة يكون للم
وميكن مع ذلك وضــــــع مثل هذه املعايري إذا اعتربت اجلهة الرقابية أو جملس  قانون املصــــــارف)؛

وال حيظر على حنو صــــــريح  من قانون املصــــــارف). ٤٨من املادة  ٥اإلدارة ذلك مالئما (الفقرة 
ــة  الصورية. إنشاء املصارف ـــ وال جيوز للمصارف املنشأة يف بنما، واليت ختضع لرقابة وإشراف هيئـ

ـصارف، أن تنشئ مصارف صورية أو حتافظ عليها أو تشرف عليها أو تديرها أو  ـ ـى امل ـ الرقابة عل
ـــلة مصـــرفية معها، وجيب عليها أن ُتلزم املصـــارف  بعدم  اليت تتعامل معهاتدخل يف عالقات مراس

، من القرار رقم ٦، واملادة ٢من املادة  ٣السماح للمصارف الصورية باستخدام حساباهتا (الفقرة 
٢٠١٦-٠٧ .(  

وُيلزم بعض املوظفني العموميني بتقدمي إقرار عن موجوداهتم يف مســــــتند عام عند توليهم ملهامهم وعند 
وهناك عقوبات على عدم تقدمي اإلقرار أو  ).١٩٩٩عام ل ٥٩من القانون رقم  ١ترك اخلدمة (املادة 

ويف  من القانون اجلنائي). ٣٦٦واملادة  ؛١٩٩٩لعام  ٥٩من القانون رقم  ٤تقدمي إقرار كاذب (املادة 
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اإلجراءات اجلنائية، جيوز إطالع الســــلطات األجنبية على املعلومات الواردة يف تلك اإلقرارات (الفقرة 
ملادة  ٦ عام  ١١قانون رقم من ال ٧من ا وليس من املشــــــترط حتديدًا اإلبالغ عن وجود  ).٢٠١٥ل

  مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب.
 مذكرة تفاهم مع نظرياهتا. ٧٨ ووحدة التحليل املايل عضــــــو يف جمموعة إيغمونت، وقد وقعت

ــادة  وهي ــًا للم ــات األخرى، وفق ــان ــاون مع الكي ــالتع ــة ب ــانون رقم  ١١خمول املؤرَّخ  ٢٣من الق
 من نفس القانون االستقاللية التشغيلية للوحدة. ١٠وحتدد أحكام املادة  .٢٠١٥نيسان/أبريل   ٢٧

تجميد إىل الوحدة أن تقوم على ســـبيل الوقاية ب اإلبالغ تقاريرويتعني على الكيانات امللَزمة بتقدمي 
األموال أو املمتلكات أو غريها من موجودات األفراد أو الكيانات الواردة يف القوائم اليت وضــــعها 

هلذا الغرض. حدة  تابع لألمم املت لة  جملس األمن ال ملايل غري خمو يل ا حدة التحل فإن و لك،  ومع ذ
  بتجميد املمتلكات عن طريق القنوات اإلدارية.

قليمية بني الوحدات االستخبارية املالية بشأن مكافحة غسل األموال وبنما طرف يف مذكرة التفاهم اإل
ومتويل اإلرهاب، وتتبادل املعلومات مع هذه الوحدات املوجودة يف أمريكا الوســــــطى واجلمهورية 

  الدومينيكية وكولومبيا من خالل املنصة الشبكية اإلقليمية اآلمنة اليت تأسست مبوجب ذلك الصك.
    

آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل  االسترداد املباشر للممتلكات؛تدابري   
    ) ٥٥و ٥٤و ٥٣ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد جمال املصادرة؛  يف

، بصــــفتها شــــخصــــيات اعتبارية، أن ترفع دعاوى مدنية يف بنما لتثبيت حق األخرىجيوز للدول 
كات  ية يف ممتل كات (الفقرة ملك لك املمتل ية ت يت ملك كاب جرم أو تثب بارت بت  من  ٢اكتســــــ

 من املدونة القضائية). ٥٨٥  املادة

من  ١٢٢وجيوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض لدولة أخرى تضــــــررت من تلك اجلرائم (املادة 
  قانون اإلجراءات اجلنائية).

أن تعترف مبطالبة دولة أخرى  وال ميكن للســــلطات املختصــــة، عند اختاذ قرار بشــــأن املصــــادرة،
  بصفتها املالكة الشرعية للممتلكات اليت اكُتسبت من خالل ارتكاب فعل جمرَّم مبوجب االتفاقية.

وجيوز لبنما أن تقوم بإنفاذ أوامر املصــادرة اليت تصــدرها حماكم أجنبية، ولكن ال ميكن إنفاذ أوامر 
  ).٢٠١٥لعام  ١١من القانون رقم  ١٢ إهناء امللكية اليت تصدرها حماكم أجنبية (املادة

حالة أعيدت فيها كمية وقد تلقت بنما طلبات الســترداد املوجودات، وذكرت مثاال على ذلك 
وجيوز لبنما أن تأمر مبصــادرة املمتلكات ذات  مصــادرة من الســكر بالكامل إىل الدولة الطالبة.

أي جرم آخر مماثل يندرج يف  املنشـــأ األجنيب من خالل التقاضـــي بشـــأن جرم غســـل أموال أو
ويف وقت الزيارة امليدانية، كان قيد اإلعداد مشـــــروع قانون بشـــــأن  نطاق واليتها القضـــــائية.

  املصادرة غري املستندة إىل إدانة.
عمليات ضــــبط أو جتميد أو مصــــادرة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة يف وجيوز لبنما أن تســــاعد 

راق املالية أو املمتلكات أو املوجودات املتأتية من ارتكاب جرم واملتأتية األموال النقدية أو األو أو
ــــــتخدامها يف عمل إجرامي، وكذلك املمتلكات ذات  من األدوات املســــــتخدمة أو اليت ُيعتزم اس



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.17 
 

V.19-08010 13/15 
 

وليس من الواضــح ما إذا  ).٢٠١٥لعام  ١١من القانون رقم  ٧من املادة  ٩القيمة املعادلة (الفقرة 
ات أن تقوم بتجميد أو حجز املمتلكات بناء على أمر صـــادر عن حمكمة أجنبية كان جيوز للســـلط

يوفر أســاســًا معقوًال العتقاد بنما بأن هناك أســبابًا كافية الختاذ هذه التدابري وبأن تلك املمتلكات 
ــــــتخضــــــع يف هناية املطاف ألمر مصــــــادرة ألغراض الفقرة   من االتفاقية؛ ٥٤(أ) من املادة  ١س

كان جيوز للسـلطات جتميد أو حجز املمتلكات يف حال عدم وجود أمر صـادر عن حمكمة  إذا وما
أو ما إذا كانت بنما قد نظرت يف اختاذ تدابري إضــــافية للســــماح لســــلطاهتا املختصــــة بأن  أجنبية؛

  حتافظ على املمتلكات من أجل مصادرهتا.
بطلبات املســــاعدة يف املســــائل  الشــــروط املتعلقة ٢٠١٥لعام  ١١من القانون رقم  ٩وحتدد املادة 

ــــــريطــة أن تتوافق تلــك  وفقــًا اجلنــائيــة، واليت ميكن تلبيتهــا ألي إجراءات حمــددة يف الطلــب، ش
  ).٢٠١٥لعام  ١١من القانون رقم  ١١اإلجراءات مع املبادئ األساسية للقانون البنمي (املادة 

ــــــتعراض نســــــخة من قوانينها الرامية إىل  من االتفاقية،  ٥٥تنفيذ املادة وقد قدمت بنما أثناء االس
  ال جتعل تقدمي املساعدة ألغراض املصادرة مشروطًا بوجود معاهدة. وهي

وليسـت هناك عتبة دنيا للقيمة ألغراض تقدمي املسـاعدة مبوجب اإلطار التنظيمي البنمي، وال ينص 
ر لالتفاقية، وعلى سـبيل التطبيق املباشـ على أسـباب لرفض الطلبات. ٢٠١٥لعام  ١١القانون رقم 

جيوز لبنما أن ترفض تقدمي املســــاعدة أو تقوم برفع التدابري املؤقتة إذا مل تتلق أدلة كافية ويف حينها 
  أو إذا كانت املمتلكات املعنية ذات قيمة ال يعتد هبا.

وجيوز لبنما أن تســـمح مبشـــاركة الســـلطات املختصـــة أو املمثلني الرمسيني للدولة الطالبة خالل 
ــــة العملية، ٢٠١٥لعام  ١١ من القانون رقم ٧من املادة  ٨لب (الفقرة تنفيذ الط )، ويف املمارس

متنح بنما الدولة الطالبة الفرصة، قبل رفع أي تدبري مؤقت، لعرض ما لديها من أسباب تستدعي 
  مواصلة ذلك التدبري.

 ٧٥اخلية (املادة وتتمتع حقوق األطراف الثالثة احلســـنة النية باحلماية يف إجراءات املصـــادرة الد
وال يوجد حكم حمدد حلماية تلك األطراف يف إجراءات املصـــــــادرة اليت  من القانون اجلنائي).

  تنطوي على تعاون دويل.
    

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة   
جيوز لبنما، دون متييز بســـــبب اجلرمية األســـــاســـــية، أن حتيل إىل الدولة الطالبة مجيع العائدات أو 

صادرة يف بنما، أو  سخة معتمدة حسب األصول جزءًا األدوات املحجوزة أو امل منها، بعد تلقي ن
من القانون  ١٢(املادة من أمر املصــادرة الصــادر عن الســلطة القضــائية املختصــة يف الدولة الطالبة 

  ).٢٠١٥لعام  ١١رقم 
ومل ُتربم بنما اتفاقات بشــأن التصــرف النهائي يف املمتلكات املصــادرة، ولكن ميكن أن تقوم بذلك 

أيضا على إبرام اتفاقات  ١٢وتنص املادة  .٢٠١٥لعام  ١١من القانون رقم  ١٢على أساس املادة 
  نفقات املعقولة.لتوزيع املمتلكات، وال تقيِّد اقتطاعات ال
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة -٢-٣  
) اليت وقعتها وحدة التحليل املايل، على الرغم من ٧٨العدد الكبري من مذكرات التفاهم (  •  

 ).٥٨عدم احلاجة إىل مثل هذه املذكرات لتبادل املعلومات (املادة 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ -٣-٣  
 بنما مبا يلي:ُتوصى 

إدراج الشـــخصـــيات االعتبارية ضـــمن تعريف "األشـــخاص وثيقي الصـــلة هبم" لضـــمان   •  
  )؛٥٢من املادة  ١ خضوعهم للفحص الدقيق (الفقرة

 ادقيقحساباهتم فحصا فحص إبالغ املؤسسات املالية هبوية األشخاص املعينني الذين ينبغي   •  
  )؛٥٢ملادة (ب) من ا ٢(الفقرة 

صراحة بأن يكون للمؤسسات وجود مادي أو أن تكون منتسبة إىل جمموعة مالية   •   االشتراط 
خاضــعة للرقابة لكي يتســىن هلا احلصــول على رخصــة مصــرفية، حبيث حيظر صــراحة إنشــاء 

  ))؛٤( ٥٢ مصارف ليس هلا وجود مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة (املادة
يف اختاذ تدابري إللزام املوظفني العموميني الذين هلم مصــلحة يف حســاب مايل يف بلد  النظر  •  

ســـــلطة توقيع أو ســـــلطة أخرى على ذلك احلســـــاب باإلبالغ عن تلك العالقة  أجنيب أو
  )؛٥٢من املادة  ٦واالحتفاظ بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات (الفقرة 

ملحاكمها أو ســلطاهتا املختصــة، عندما يتعني عليها اختاذ قرار بشــأن اختاذ تدابري للســماح   •  
املصـــــادرة، باالعتراف باملطالبة املقدمة من دولة طرف أخرى بصـــــفتها املالك الشـــــرعي 

  )؛٥٣ملمتلكات اكتسبت بارتكاب عمل جمرَّم مبوجب االتفاقية (الفقرة (ب) من املادة 
بتنفيذ أوامر إهناء امللكية الصـــادرة عن املحاكم  اختاذ تدابري للســـماح لســـلطاهتا املختصـــة  •  

  )؛٥٤(أ) من املادة  ١األجنبية (الفقرة 
النظر يف اعتماد مشروع القانون املتعلق باملصادرة غري املستندة إىل إدانة، وكفالة أن   •  

شمل مشروع القانون التدابري املنصوص عليها يف الفقرة  من  ٥٤(ج) من املادة  ١ي
  ؛)٥٤(ج) من املادة  ١لفقرة االتفاقية (ا

  اختاذ تدابري لتمكني السلطات من جتميد أو حجز املمتلكات:  •  
هناك أسبابًا  نَّبناء على أمر صادر عن حمكمة أجنبية يوفر أساسًا معقوًال العتقاد بنما بأ  •  

كافية الختاذ هذه التدابري وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف ألمر مصادرة 
  )؛٥٢(أ) من املادة  ٢من االتفاقية (الفقرة  ٥٤(أ) من املادة   ١  ألغراض الفقرة

يف حال عدم وجود أمر صــــادر عن حمكمة أجنبية، بناء على طلب يوفر أســــاســــًا   •  
ما بأن هناك أسبابًا كافية الختاذ هذه التدابري وبأن تلك املمتلكات معقوًال العتقاد بن
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من  ٥٤(أ) من املادة  ١ســـتخضـــع يف هناية املطاف ألمر مصـــادرة ألغراض الفقرة 
  )؛٥٢(ب) من املادة  ٢االتفاقية (الفقرة 

 النظر يف اختاذ تدابري إضـــافية للســـماح لســـلطاهتا املختصـــة بأن حتافظ على املمتلكات من  •  
  )؛٥٤(ج) من املادة  ٢أجل مصادرهتا (الفقرة 

 ٢  مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية عند إعادة املمتلكات املصادرة (الفقرة  •  
  ؛)٥٧من املادة 

 يف حالة اختالس أموال عمومية أو غســــل أموال عمومية خمتلســــة، عندما تنفَّذ املصــــادرة  •  
االتفاقية واســــتنادا إىل حكم هنائي صــــادر يف الدولة الطرف الطالبة، من  ٥٥ للمادة وفقًا
اشــــــتراط ميكن لبنما أن تتنازل عنه، إعادة املمتلكات املصــــــادرة إىل الدولة الطرف  وهو

من القانون  ١٢ويوصى بأن تكفل بنما تطبيق املادة  ).٥٧(أ) من املادة  ٣  الطالبة (الفقرة
إذا مل تفسِّر السلطة القضائية القانون على هذا النحو، و لذلك. وفقًا ٢٠١٥لعام  ١١  رقم

  لالتفاقية؛ وفقًا يوصى بإجراء إصالح تشريعي لضمان إعادة األموال
يف حالة وجود عائدات متأتية عن أي فعل جمرَّم مبوجب االتفاقية، متت مصــــــادرهتا وفقًا   •  

ولة الطرف الطالبة، وهو من االتفاقية واســــتنادًا إىل حكم هنائي صــــادر يف الد ٥٥  للمادة
شتراط ميكن لبنما أن تتنازل عنه، إرجاع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة،  ا
عندما ُتثبت الدولة الطرف الطالبة إثباتًا معقوًال ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة 

ســـــــاس إلرجاع أو عندما تعترف بنما بالضــــــرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأ
  )؛٥٧(ب) من املادة  ٣املمتلكات املصادرة (الفقرة 

يف مجيع احلاالت األخرى، النظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلكات املصــــــادرة إىل   •  
ـــــابقني،  ـــــرعيني الس ـــــحاهبا الش الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك املمتلكات إىل أص

  )؛٥٧ة (ج) من املاد ٣تعويض الضحايا (الفقرة  أو
ــدة،  •   ــة املتكب ــد أي اقتطــاعــات للنفقــات املعقول ــًا تقيي ــة  ٥٧للمــادة  وفق ــاقي من االتف

  )؛٥٧من املادة  ٤  (الفقرة
تقييم مــا إذا كــان ختويــل وحــدة التحليــل املــايل بتجميــد أو وقف املعــامالت عن طريق   •  

  ).٥٨القنوات اإلدارية ميكن أن يكون مفيدا (املادة 
  


