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      خالصة وافية  - ثانياً  
    ميامنار    

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

، ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ٢عت ميامنار على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف قَّو
وأودعـت صـك تصـديقها لـدى األمـني       ٢٠١٢كانون األول/ديسـمرب   ٢٠يها يف قت علدَّوص

كـانون   ١٩العام لألمم املتحدة يف اليوم نفسه. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة مليامنـار يف  
  .٢٠١٣الثاين/يناير 

، وال ميكنـها  فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة عـن االتفاقيـات الدوليـة   يا وتعتمد ميامنار نظاماً ثنائ
  .حملياأن تطبق القانون الدويل بشكل مباشر باعتباره قانونا 

. ويقسـم  ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٢٩وقد أُقر الدستور اجلديـد مليامنـار مـن خـالل اسـتفتاء وطـين يف       
  الدستور احتاد ميامنار إىل سبعة أقاليم وسبع واليات إضافة إىل األقاليم االحتادية.  

عية للدولة الربملان االحتادي والربملانـات اإلقليميـة وبرملانـات الواليـات.     ويتقاسم السلطة التشري
ويتــألف الربملــان االحتــادي مــن غــرفتني، ومهــا جملــس النــواب وجملــس القوميــات. وميلــك هــذا   

  الربملان حق سن القوانني لالحتاد بأكمله أو أيِّ جزء منه.
مبوجـب قـانون مكافحـة     ٢٠١٤اير شـباط/فرب  ٢٥وتأسست هيئة مكافحة الفساد يف ميامنار يف 

عضواً، مبا يف ذلـك رئـيس اهليئـة وأمـني السـر. ومثـة        ١٥. وتتألف اهليئة من ٢٠١٣الفساد لسنة 
  تعديالت تشريعية قيد النظر يف الوقت احلايل، قد يترتب عليها تغيري يف تشكيل اهليئة. 

عـة مـن القـوانني، منـها علـى      وتطبق ميامنار التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة مـن خـالل جمموعـة متنو    
  سبيل املثال ما يلي:

  )؛٢٠٠٨دستور مجهورية احتاد ميامنار (  •  
  ؛١٨٦١قانون العقوبات لسنة   •  
  ؛١٨٩٨قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة   •  
  ؛٢٠١٥وقواعد مكافحة الفساد لسنة  ٢٠١٣قانون مكافحة الفساد لسنة   •  
  ؛٢٠١٤قانون مكافحة غسل األموال لسنة   •  
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  )؛٢٠١٣قانون موظفي اخلدمة املدنية (  •  
وقواعـد املسـاعدة املتبادلـة     ٢٠٠٤قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لسنة   •  

  .٢٠٠٤يف املسائل اجلنائية لسنة 
    

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

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥رة بالنفوذ (املواد الرشو واملتاج
  

) ١٦٥إىل  ١٦١ُيعد رشو املوظفني العمـوميني جرميـة جنائيـة مبوجـب قـانون العقوبـات (املـواد مـن         
وما بعـدها). غـري أنـه يف اجلـرائم املتطابقـة الـيت يغطيهـا         ٥٥واملادة  ٣وقانون مكافحة الفساد (املادة 

قانون العقوبات بسبب طبيعته األكثر ختصصاً. وينطبـق   كال القانونني، ينسخ قانون مكافحة الفساد
  قانون العقوبات بشكل تكميلي على اجلرائم غري املنصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد. 

مــن الرشــو  الًّ(أ) مــن قــانون مكافحــة الفســاد كــ  ٣ويشــمل تعريــف الفســاد الــوارد يف املــادة  
انون مكافحـة الفسـاد عقوبـات تتفـاوت     مـن قـ   ٥٧و ٥٦و ٥٥واالرتشاء. بينما تفرض املـواد  

ســنة فضــالً عــن الغرامــات فيمــا خيــص   ١٥تبعــاً ملنصــب اجلــاين (إذ تصــل عقوبــة الســجن إىل  
(أ) ال  ٣تعريـف الفسـاد الـوارد يف املـادة      نَّذين يشغلون مناصب سياسية). غري أاألشخاص ال

انون مكافحة الفساد. ولـذا،  من ق‘ ١‘ ٣على "السلطات املختصة" احملددة يف املادة إالَّ ينطبق 
ال يتضح إذا كان من املمكن استخدام هذا النص ملعاقبة األفراد العاديني علـى جرميـة الرشـوة.    
ومل تقدم أيُّ سوابق قضائية مبوجـب قـانون مكافحـة الفسـاد لتوضـيح هـذه النقطـة. ويتضـمن         

يرتئـي نوعـاً مـن الرشـوة     هذا الـنص   نَّبشأن الرشو. غري أ نصا ١٦٢قانون العقوبات يف املادة 
  غري املباشرة يف عالقة بني ثالثة أشخاص.  

وتعريــف "الســلطات املختصــة" تعريــف واســع النطــاق حيــث يشــمل املــوظفني العمــوميني          
مــن قــانون مكافحــة الفســاد املــوظفني العمــوميني  (ه)  ٣ف املــادة رِّالــوطنيني واألجانــب. وتعــ

نتخبــون لشــغل أيِّ منصــب يف الســلطة التشــريعية أو  الــوطنيني بــأهنم املســؤولون املعيَّنــون أو امل 
  (و) املوظفني العموميني األجانب.   ٣ف املادة رِّالتنفيذية أو القضائية، فيما ُتع
أيُّ  حاليــا )، ال توجــد١٦٣م قبــول املتــاجرة بــالنفوذ (املــادة رُِّيجــورغــم أنَّ قــانون العقوبــات 

  أحكام تتناول عرض املتاجرة بالنفوذ.
  جترمي الرشو واالرتشاء يف القطاع اخلاص إىل املعاجلة الواضحة يف قانون مكافحة الفساد.ويفتقر 
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  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
م قانون مكافحة غسل األموال حتويـل أيِّ أمـوال أو ممتلكـات متأتيـة مـن جـرائم معينـة أو        ُيجرِّ

، مـن  اسـتخدامها أو القيـام  و امتالكهـا أو  نقل ملكية هـذه األمـوال أو املمتلكـات أو حيازهتـا أ    
بني مجلة أمور، بتغيري هـذه األمـوال أو املمتلكـات أو إخفـاء طبيعتـها احلقيقيـة أو مصـدرها أو        

(ي) مــن  ٥). ومثــة إخطـار صــادر اســتناداً إىل املــادة  ٥و ٣مكاهنـا أو التصــرف فيهــا (املادتــان  
لـيت مـن بينـها الرشـوة وأعمـال الفسـاد.       قانون مكافحة غسل األموال يعدد اجلرائم األصـلية وا 

أيَّ جرم ُيعاقب عليـه بـاحلبس ملـدة عـام واحـد       (ط)، فإنَّ ٥وعالوة على ذلك، وطبقاً للمادة 
اجلرائم األصلية اليت يرتكبها األجانب خارج ميامنار غـري   نَّغري أيا، ُيعد أيضاً جرماً أصل فأكثر

  مشمولة هبذه املادة.  
ائية لتطال األشخاص املشاركني بأيِّ شكل من األشـكال يف جـرائم غسـل    ومتتد املسؤولية اجلن

)). وجيـوز أن  ٤(ن) ( ٣األموال، مبا يف ذلك التحريض أو الدعم أو اإلدارة أو النصـح (املـادة   
  ُيدان الشخص جبرمية غسل األموال وباجلرمية األصلية اليت أفضت إليها.

ألمــوال فعــل اإلخفــاء، مبــا يلــيب متطلبــات   مــن قــانون مكافحــة غســل ا  ٣كمــا تتنــاول املــادة  
  االتفاقية.

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

ومــا بعــدها (فيمــا خيــص الســرقة) وكــذلك يف املــواد  ٣٧٨جرميــة االخــتالس متناولــة يف املــادة 
قـانون محايـة املمتلكـات العامـة     ) مـن  ١( ٦من قـانون العقوبـات واملـادة     ٤٠٩و ٤٠٨و ٤٠٦

ــادة ١٩٤٧( ــة (    ٣) وامل ــة املمتلكــات العام ــانون محاي ــن ق ــذه األحكــام   ١٩٦٣م ). وتغطــي ه
  االختالس يف القطاعني العام واخلاص.

ل أيِّ من قانون العقوبات إساءة استغال ٢١٧من قانون مكافحة الفساد واملادة  ٣وتتناول املادة 
أيَّ سلوك ُيمثـل إسـاءة اسـتخدام أو إسـاءة اسـتعمال للوظـائف       م رِّموظف عمومي لوظيفته، وجت

  الرمسية، مبا يف ذلك ما يكون عن طريق اختاذ إجراءات رمسية أو التقاعس عن اختاذها.
اإلثـراء عـن طريـق     يف حد ذاته، فإنَّيا ميامنار ال تعترب اإلثراء غري املشروع جرماً جنائ نَّورغم أ

  نون مكافحة الفساد) هو من األسباب الداعية للمصادرة.  (ج) من قا ٣الفساد (املادة 
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  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
مــن قــانون العقوبــات احلنــث بــاليمني  ٥٠٣و ٢٠٤واملادتــان  ١٩٩إىل  ١٩٣م املــواد مــن رِّجتــ

ــه أو بســمعته أو        ــد أيِّ شــخص آخــر بإحلــاق ضــرر ب ــرب هتدي ــة، وتعت ــدخل يف تقــدمي األدل والت
جنائياً. وميكن معاقبـة الشـخص الـذي يسـتخدم القـوة البدنيـة أو التهديـدات أو        ممتلكاته جرماً 

الترويــع أو الرشــوة حلــض الغــري علــى اإلدالء بشــهادة زور ومــا إىل ذلــك علــى أنــه حمــرض أو   
  وما بعدها من قانون العقوبات). ١١٤و ١٠٩و ١٠٧متآمر (املواد 

ريقـة أثنـاء أدائـه ملهـام عملـه الرمسيـة       ويعد تعطيل أيُّ موظف عمومي أو إحلاق أذى بـه بأيـة ط  
من قانون العقوبات). ومتتد سبل احلمايـة القانونيـة    ٣٥٣و ٣٣٣و ٣٣٢و ٢٢٨جرمية (املواد 

  كانت الصفة اليت يعملون هبا.يا لتشمل مجيع املوظفني العموميني أ
    

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
مكافحة غسـل األمـوال املسـؤولية اجلنائيـة للشخصـيات       من قانون ٤٩إىل  ٤٣تقرر املواد من 

مليـــون كيـــات (حـــوايل  ٣٠٠االعتباريـــة. واحلـــد األقصـــى للغرامـــة الـــيت ميكـــن فرضـــها هـــو 
ــد املســؤولية املدنيــة لتشــمل الشخصــيات االعتباريــة، مبــا يف ذلــك        ٣٠٠ ٠٠٠ دوالر). ومتت

العـام واخلـاص، وذلـك عـن      اجلهات العمومية والشركات الـيت يتشـارك يف ملكيتـها القطاعـان    
اجلرائم اليت ترتكب بالنيابة عنها عـن طريـق كبـار املسـؤولني فيهـا أو موظفيهـا أو ممثليهـا. وال        

  متس هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون اجلرمية ذاهتا.
الشخصـية االعتباريـة مـن    ومبوجب القانون اإلداري ذي الصلة، جيوز للمحكمة أيضاً أن جترد 

  بعض احلقوق، مبا يف ذلك إلغاء التراخيص.  
    

  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
متتد املسؤولية لتشمل كل شخص حيرض على ارتكاب فعل إجرامي أو يسـاعد يف ارتكابـه أو   

ومــا بعــدها). وُيعاقــب قــانون العقوبــات مبوجــب  ١٠٧يشــجع عليــه (القــانون اجلنــائي، املــادة 
علــى حماولــة ارتكــاب اجلــرم. وهــذه املســؤولية متناولــة أيضــاً يف قــانون مكافحــة     ٥١١ة املــاد

الفســاد، وهــي تشــمل املســؤولية اجلنائيــة لألشــخاص الــذين حيرضــون علــى ارتكــاب أيٍّ مــن    
جرائم الفساد املنصوص عليها يف القانون أو حيـاولون ارتكاهبـا أو يتـآمرون أو يشـجعون علـى      

التحضري الرتكاب فعـل إجرامـي   أمَّا ). ٦٣و ‘٥‘ ٣ارتكاهبا (املادتان  ينجحون يفارتكاهبا أو 
  مبقدار تشكيله شروعاً يف ارتكاب اجلرمية.  إالَّ فليس جمرماً 
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  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
قوبـة بالتناسـب مـع خطـورة اجلـرم      طبقاً لقـانون العقوبـات وقـانون مكافحـة الفسـاد، ُتوقـع الع      

ودرجــة مســؤولية اجلــاين. وميــنح قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة القضــاة الســلطة التقديريــة لتوقيــع  
  األحكام مبا يتفق مع هذه العوامل. وميكن تطبيق بعض العوامل املشدِّدة أو املخفِّفة لألحكام.

أعضــاء الســلطة القضــائية  وتطبــق ميامنــار بعــض احلصــانات الوظيفيــة، وال ســيما فيمــا خيــص
ميامنــار  نَّاجبــاهتم الرمسيــة حبســن نيــة، غــري أ وهيئــة مكافحــة الفســاد والربملــانيني أثنــاء أداء و 

هـذه احلصـانات ال تشـكل أيَّ عـائق أمـام التحقيـق يف قضـايا الفسـاد ومالحقـة          أنَّ أفادت بـ 
وافقة رئيس الربملـان وأثنـاء   مبإالَّ مرتكبيها قضائياً. وال ميكن رفع احلصانة عن أعضاء الربملان 

  انعقاد دورة الربملان فقط.  
ويتمتــع مكتــب املــدعي العــام وهيئــة مكافحــة الفســاد ومكتــب التحقيقــات اخلاصــة وســلطات 
إنفاذ القانون األخرى ذات الصلة بسلطة تقديرية واسـعة أثنـاء ممارسـة مهـامهم. وتتبـع ميامنـار       

تقديريــة. وتطلــب هيئــة مكافحــة الفســاد املشــورة نظامــاً يقــوم علــى مبــدأ املالحقــة القضــائية ال
القانونية من مكتب املدعي العام فيما يتعلق باملالحقة القضائية يف إطار قضـايا الفسـاد مث ترفـع    

  القضايا يف احملاكم.  
وحيدد قانون اإلجراءات اجلنائية إجـراءات حتديـد مـا إذا كـان الشـخص املتـهم بفعـل إجرامـي         

الـة، كمـا حيـدد شـروط ذلـك. واجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة          مؤهالً لإلفراج عنه بكف
ــة يف األغلــب، أل   ــة اإلفــراج املبكــر أو املشــروط  نَّ جــرائم ال ميكــن اإلفــراج فيهــا بكفال إمكاني

  حمدودة للغاية.
ــاً للقاعــدة   ــه جيــوز فصــل املوظــف       ١٧٧وطبق ــة، فإن ــة املدني مــن قواعــد عمــل مــوظفي اخلدم

رتكاب فعل إجرامي (مبا يف ذلك الفساد) من عمله أو إيقافه مؤقتاً عـن  العمومي الذي ُيتهم با
العمل أو نقله إىل عمل آخـر وذلـك بنـاًء علـى طبيعـة اجلـرم املزعـوم ومـدى خطورتـه، وذلـك           

) على جواز فصل األشخاص املـدانني  ٥( ٢١٠حىت ظهور نتائج التحقيق. كما تنص القاعدة 
مرة أخرى للعمـل يف اخلدمـة العموميـة. وُيعتـرب موظفـو       بأفعال إجرامية وعدم إمكانية تقدمهم

املنشآت اململوكة للدولة موظفني عموميني. وميكن أن خيضع أيُّ موظـف عمـومي إلجـراءات    
تأديبية بغـض النظـر عـن نتيجـة التحقيـق اجلنـائي أو املالحقـة القضـائية. ويـنص قـانون السـلطة            

مني يف اجملتمـع أحـد املبـادئ األساسـية إلقامـة      القضائية االحتـادي علـى اعتبـار إعـادة دمـج اجملـر      
  العدل يف ميامنار.
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ومـا   ٣٣٧وخبصوص التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، جييز قانون اإلجراءات اجلنائية (املـادة  
بعدها) للقاضي أن يصدر عفواً مشروطاً عن أيِّ جـاٍن يبـدي تعاونـاً كـامالً وأن مينحـه شـكالً       

ــن املال    ــن أشــكال احلصــانة م ــرض للعقوبــة. وُيعتــرب اجلنــاة       م حقــة القضــائية اإلضــافية أو التع
املتعاونون شهوداً مبوجب قانون ميامنـار وخيضـعون لتـدابري احلمايـة املعمـول هبـا. وميكـن أيضـاً         
مبوجب قانون مكافحة الفساد وقانون املساعدة القانونية املتبادلة إتاحة اجلناة املتعـاونني للعمـل   

  األخرى يف التحقيقات واملالحقات القضائية ذات الصلة.مع الواليات القضائية 
  

  )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلغني (املادتان 
حلمايـة الشـهود، ولكـن صـالحيات اهليئـة تشـمل تـوفري "احلمايـة         يا ال متتلك ميامنار برناجماً رمس

قـانون  مـن   ‘١‘ ١٧الضرورية" لألشخاص الـذين يـدلون بشـهاداهتم يف جـرائم الفسـاد (املـادة       
مكافحة الفساد). ومن بني هذه التـدابري احلفـاظ علـى سـرية هويـة األشـخاص الـذين يقـدمون         

ــدة      ــد مكافحــة الفســاد، القاع ــدعم (قواع ــات أو ال ــوز    ٦٢املعلوم ــك، جي ــى ذل ــالوة عل ). وع
ألـف)، اسـتخدام تقنيـة الفيـديو واإلدالء بالشـهادة عـن ُبعـد         ٦٠مبوجب قـانون األدلـة (املـادة    

أيُّ اتفاقيات قائمة بني ميامنار ودول أخـرى   حاليا الشهود واخلرباء. وال توجد لتسهيل شهادة
  بشأن تغيري أماكن إقامة الشهود.

وميكن اعتبار الضحايا شهوداً على أساس كل حالـة علـى حـدة مـع مراعـاة تـدابري وإجـراءات        
لنظــر فيهــا يف احلمايــة املــذكورة أعــاله. وبغيــة الــتمكني مــن عــرض آراء الضــحايا وخمــاوفهم وا

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٤٩٣املراحل املناسبة أثناء سري اإلجراءات اجلنائية، جتيز املـادة  
  للضحية توكيل حمام للتصرف يف احملكمة بالنيابة عنه.

وعــدا صــالحيات هيئــة مكافحــة الفســاد بتــوفري "احلمايــة الضــرورية" لألشــخاص املــبلغني عــن  
تــدابري أو إجــراءات أخــرى لتــوفري احلمايــة مــن املعاملــة اجلــائرة     وقــائع الفســاد، ال توجــد أيُّ 

لألشخاص الذين يبلغون عـن حقـائق تتعلـق بـاجلرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة يف ميامنـار.         
ــة املــبلغني عــن املخالفــات يف      ــاول محاي وإضــافة إىل ذلــك، ال يوجــد يف ميامنــار أيُّ تشــريع يتن

  القطاع اخلاص.  
  

  )٤٠و ٣١جز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان التجميد واحل
ــواد مــن     ــانون مكافحــة الفســاد (امل ــوال   ٥٤إىل  ٥١مبوجــب ق ــانون مكافحــة غســل األم ) وق

العائـدات املتحققـة مـن أيِّ جـرم وتعقبـها وجتميـدها وحجزهـا         كـل )، جيوز حتديـد  ٥٢ (املادة
لــك يف احلــاالت الــيت يــتم فيهــا تغــيري ومصــادرهتا هــي أو مــا يكافئهــا بالعملــة النقديــة، مبــا يف ذ
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صورة العائدات اإلجرامية أو حتويلها إىل ممتلكات أخرى. وجتيز قواعد مكافحـة الفسـاد هليئـة    
أشـكاهلا تنفيـذاً ألوامـر التفتـيش وإجـراًء للتحقيقـات        جبميـع مكافحة الفساد حجـز املمتلكـات   

 ٥١٧و ٥١٦اجلنائيـة (املـواد    ) وتشـري القواعـد كـذلك إىل قـانون اإلجـراءات     (ه) ٨(القاعدة 
ــه، ميكــن مصــادرة أدوات اجلرميــة مبوجــب     ٥٢٤و ٥٢٣و ــاًء علي ) فيمــا يتعلــق باملصــادرة. وبن

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة. ومتتــد إجــراءات املصــادرة لتطــال    ٥١٧واملــادة  ٦٣القاعــدة 
ــة، حيــث إهنــ      ــدات اإلجرامي ــافع األخــرى املتحققــة مــن تلــك العائ ــرادات أو املن ا مشــمولة اإلي

  (ف) من قانون مكافحة غسل األموال).   ٣بتعريف هذه العائدات (املادة 
(ب) مــن قواعــد مكافحــة الفســاد علــى وجــوب أن تقــوم هيئــة مكافحــة   ٤٦وتــنص القاعــدة 

ــإدارة املمتلكــات املصــادرة أثنــاء ســري التحقيقــات. غــري أنــه ال توجــد أيُّ إجــراءات      الفســاد ب
  رة هذه املمتلكات قبل اختاذ قرار باملصادرة أو الرد.أخرى فيما يتعلق بكيفية إدا

وال متنع السرية املصرفية املدعي العام، بنـاء علـى أمـر قضـائي، أو هيئـة مكافحـة الفسـاد، دون        
احلاجة ألمر قضائي، من طلب احلصول على السجالت املاليـة أو املصـرفية املتعلقـة بالعائـدات     

  اإلجرامية واحلصول عليها.
) الــيت توجــب علــى اجلــاين تقــدمي   ٨( ٣١يامنــار اإلجــراءات املتوخــاة يف املــادة  وقــد طبقــت م

يثبــت املصــدر املشــروع للعائــدات اإلجراميــة املزعومــة أو املمتلكــات األخــرى العرضــة          مــا
مـن قـانون مكافحــة    ٦٠مــن قـانون مكافحـة الفسـاد واملــادة     ٦٤للمصـادرة، وذلـك يف املـادة    

  غسل األموال.  
ن مكافحة الفساد وقانون مكافحة غسـل األمـوال محايـة مصـاحل األطـراف      وتكفل أحكام قانو

مــن قــانون مكافحــة  ٦٢مــن قــانون مكافحــة الفســاد، واملــادة  ٥٤الثالثــة احلســنة النيــة (املــادة 
  غسل األموال).

  
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

  ال تطبق ميامنار أيَّ مدة للتقادم على األفعال اإلجرامية.
  .  ٤١ومل تنفذ ميامنار املادة 

    
  )٤٢والية القضائية (املادة ال

 لدولة ميامنار الوالية القضائية على اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة عنـدما ترتكـب اجلرميـة    
مـن قـانون    ٢املـادة  إالَّ من قانون العقوبـات). وال تـنص    ٢على أراضيها (املادة  جزئيا أو كليا
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موال على الوالية القضائية مليامنار على األفعال اليت ُترتكب على منت السـفن  مكافحة غسل األ
اليت ترفع علم ميامنار أو على منت طـائرة مـن الطـائرات. كمـا ُيعاقـب القـانون يف ميامنـار علـى         

مـن   ٢مـن قـانون العقوبـات، واملـادة      ٤اجلرائم اليت يرتكبها مواطنو ميامنار خارج البلد (املادة 
كافحة الفساد). ومل تنفذ ميامنار مبدأ الشخصية السلبية أو تقرر الوالية القضائية علـى  قانون م

أفعال املشاركة يف جرائم غسل األموال املرتكبة خارج البلـد. ورغـم عـدم قـدرة ميامنـار علـى       
تسليم رعاياها، فإهنا تقوم كقاعدة عامـة مبالحقـة مواطنيهـا قضـائياً يف احلـاالت الـيت ال يوجـد        

من قانون العقوبات). وُيمكن هليئـة مكافحـة الفسـاد التشـاور      ٣تسليم للمجرمني (املادة  فيها
مـن   ٦٠(ن) مـن قـانون مكافحـة الفسـاد والقاعـدة       ١٦مع نظرياهتا األجنبية استناداً إىل املـادة  

  قواعد مكافحة الفساد.
    

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
) اإلجــراءات الــيت يتبعهــا   ١٨٧٧قــانون العقــود وقــانون االنتصــاف اخلــاص (    حتــدد أحكــام  

األشــخاص الــذين يلتمســون إلغــاء عقــد مــا أو فســخه، أو اختــاذ تــدابري أخــرى مناســبة، نتيجــة 
الرتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية. ويف حالة وجود عقد يشوبه الفسـاد، فإنـه ُيعـد    

من قانون العقود). كما ميكـن توقيـع عقوبـات مبوجـب القـانون       ٢٣باطالً من األساس (املادة 
  اإلداري وقانون الشركات وقانون مكافحة غسل األموال.  

املبــادئ االنتصــافية للقــانون األنغلوسكســوين واملســتنبطة مــن قــانون  وعــالوة علــى ذلــك، فــإنَّ
رفـع دعـوى   الضرر تسمح للجهات أو األشخاص املتضـررين نتيجـة لفعـل مـن أفعـال الفسـاد ب      

  قضائية للمطالبة بالتعويض من املسؤولني عن وقوع هذا الضرر.
  

  )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 
أسست ميامنار هيئة مكافحة الفساد مبوجب قـانون مكافحـة الفسـاد لتكـون اجلهـة األساسـية،       

د. وتكمل هـذه القـدرة التحقيقيـة مؤسسـات     غري احلصرية، املختصة بالتحقيق يف جرائم الفسا
إنفاذ القانون املتخصصة واملؤسسات الرقابية األخرى، مثل شرطة ميامنار ومكتب التحقيقـات  
اخلاصة. وتتبع هيئة مكافحة الفساد رئيس الدولة مباشرةً، وتعمل كمؤسسة حكومية مسـتقلة  

  من الناحية العملية.
حـة الفسـاد اهليئـة اختـاذ التـدابري الالزمـة للتنسـيق وتبـادل         من قـانون مكاف  ١٧و ١٦وختول املادتان 

املعلومات مع اإلدارات والوزارات واملؤسسات احلكومية املختصـة فيمـا خيـص منـع وقـوع جـرائم       
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الفساد والتحقيق فيها. وتشمل املهام األخرى املنوطـة باهليئـة تنفيـذ أنشـطة التواصـل والتوعيـة الـيت        
  ع أحناء ميامنار.يالوزارات واملكاتب احلكومية يف مجيف تستهدف املوظفني العموميني 

مكافحة الفسـاد وواجباهتـا لتشـمل العمـل مـع املؤسسـات املاليـة والقطـاع اخلـاص           ومتتد مهام هيئة
واملؤسسات غري احلكومية يف تطبيق قانون مكافحة الفسـاد. ويشـمل ذلـك العمـل مـع األشـخاص       

  العاديني بشأن كيفية الكشف عن حاالت الفساد احملتملة وإبالغ السلطات املختصة هبا.  
ة هــي اجلهــة احملــددة املنــوط هبــا تلقــي التقــارير عــن املعــامالت الــيت   وإدارة االســتخبارات املاليــ

معينـاً أو عـن املعـامالت املشـبوهة وطلـب احلصـول علـى هـذه التقـارير وحتليلـها            داتتجاوز حـ 
ونشرها. وجيوز إلدارة االستخبارات املالية، بناًء على طلـب مـن هيئـة مكافحـة الفسـاد، دعـم       

عند احلاجة، تنسق هيئة مكافحـة الفسـاد التحقيقـات املشـتركة     التحقيقات يف قضايا الفساد. و
  املتعلقة بالفساد مع شعبة مكافحة اجلرائم املالية ومكتب التحقيقات اخلاصة.

من قانون مكافحة الفساد بوجوب تعاون اإلدارات احلكومية األخـرى   (ه) ١٧وتقضي املادة 
  واملؤسسات غري احلكومية مع هيئة مكافحة الفساد.  

ســتطيع ميامنــار حــض رعاياهــا واملقــيمني فيهــا علــى إبــالغ الســلطات الوطنيــة املختصــة عــن  وت
مـن قـانون    ‘١‘ ١٧جرائم الفساد، وذلـك بسـبل منـها علـى سـبيل املثـال مـنح اجلـوائز (املـادة          

الشكاوى اجملهولة املصدر ال ُتقبل مبوجـب قـانون مكافحـة الفسـاد،      نَّمكافحة الفساد). غري أ
  م به مكتب التحقيقات اخلاصة.خالفا ملا يقو

  
  دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  

بوجـه عــام، تتمثــل أبــرز التجـارب الناجحــة واملمارســات اجليــدة يف تنفيـذ الفصــل الثالــث مــن    
  االتفاقية فيما يلي:

  ) (أ).١( ٢٣األصول عائدات إجرامية لغرض املادة  نَّتضمني "سبب معرفة" أ  •  
اجلنائي الذي حيظر استخدام القوة أو التهديدات أو الترهيـب للتـدخل    نطاق اجلرم  •  

يف أداء أيِّ موظف عام ملهـام عملـه الرمسيـة، مبـا يف ذلـك موظفـو العدالـة أو إنفـاذ         
  (ب)). ٢٥القانون (املادة 

تنفيـــذ اشـــتراط أن يقـــوم اجلـــاين بإثبـــات املصـــدر املشـــروع للعائـــدات اإلجراميـــة    •  
  )).٨( ٣١ات األخرى العرضة للمصادرة (املادة املزعومة أو املمتلك
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    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
ُيمكن أن تؤدي اخلطـوات التاليـة إىل زيـادة تعزيـز تـدابري مكافحـة الفسـاد احلاليـة فيمـا يتصـل           

  مبواد االتفاقية:
(أ) مــن قــانون مكافحــة الفســاد لتوضــيح أنــه   ٣تعــديل التعريــف الــوارد يف املــادة    •  

  (أ)). ١٥يشمل جرم الرشو الذي يرتكبه األفراد العاديون (املادة 
  (أ)). ١٨(املادة يا النظر يف اعتبار عرض املتاجرة بالنفوذ جرماً جنائ  •  
  ).٢١(املادة يا النظر يف اعتبار الرشوة يف القطاع اخلاص جرماً جنائ  •  
فحة غسل األموال لتجـرم  (ي) من قانون مكا ٥إقرار تعديالت مناسبة على املادة   •  

اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة صـراحة باعتبارهـا جـرائم أصـلية جلرميـة           كل
  ) (ب)).٢( ٢٣غسل األموال (املادة 

من قانون مكافحـة غسـل األمـوال لتشـمل اجلـرائم املرتكبـة خـارج         ٥تعديل املادة   •  
  ) (ج)).٢( ٢٣ميامنار باعتبارها جرائم أصلية (املادة 

النظر يف إقرار تشريع حيدد املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية عـن املشـاركة     •  
يف اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية واليت تقع أيضـاً خـارج نطـاق جرميـة غسـل      

مـن   ٤٥األموال؛ والنظر يف زيادة احلد األقصى للغرامـة املنصـوص عليهـا يف املـادة     
  ).٢٦دة قانون مكافحة غسل األموال (املا

إقرار تدابري تشريعية إضافية أو تـدابري أخـرى لتنظـيم قيـام السـلطات املعنيـة بـإدارة          •  
املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة على حنو أكثر تفصـيالً ممـا هـو وارد يف    

  )).٣( ٣١(ب) من قواعد مكافحة الفساد (املادة  ٤٦القاعدة 
اســبة لتــوفري املزيــد مــن احلمايــة للشــهود واجلنــاة   النظــر يف اختــاذ تــدابري إضــافية من   •  

املتعــاونني الــذين يقــدمون معلومــات أو يــدلون بشــهادات ذات صــلة بــالتحقيق يف  
جــرائم الفســاد أو املالحقــة القضــائية ملرتكبيهــا، وألقــارب هــؤالء الشــهود واجلنــاة 

  )).١( ٣٢وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم (املادة 
تفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى لتغــيري أمــاكن إقامــة الشــهود النظــر يف إبــرام ا  •  

  )).٢( ٣٢(املادة 
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النظر يف إقرار تدابري لتـوفري محايـة فعالـة مـن أيِّ معاملـة ال مسـوغ هلـا لألشـخاص           •  
الــذين يقومــون بــاإلبالغ عــن جــرائم الفســاد إىل الســلطات املختصــة يف القطــاعني  

  ).٣٣العام واخلاص (املادة 
يف اختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري إضــافية لتشــجيع وتيســري التعــاون بــني القطــاع   النظــر  •  

اخلاص والسلطات املسؤولة عن التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقـة مرتكبيهـا   
  )).١( ٣٩و ٣٨(املادتان 

النظر يف اختاذ تدابري إضـافية لتشـجيع رعايـا دولـة ميامنـار وغريهـم مـن األشـخاص           •  
ا علــى إبـــالغ الســلطات املعنيــة بارتكـــاب جــرائم الفســـاد،     الــذين يعيشــون فيهـــ  

  )).٢( ٣٩سيما عن طريق قبول الشكاوى اجملهولة املصدر (املادة   وال
  .٤١النظر يف تنفيذ املادة   •  
إقرار الوالية القضائية على مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية عنـدما ُيرتكـب     •  

  ) (ب)).١( ٤٢جلة يف ميامنار (املادة اجلرم على منت سفينة أو طائرة مس
إقــرار الواليــة القضــائية علــى اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة عنــدما ُيرتكــب   •  

) (أ))؛ أو عنــدما ُترتكــب أفعــال ٢( ٤٢اجلــرم ضــد مــواطين دولــة ميامنــار (املــادة  
) (ج))؛ أو عنــدما ٢( ٤٢التحـريض علــى غسـل األمــوال خــارج أراضـيها (املــادة    

  )).  ٤( ٤٢ن اجلاين املزعوم موجوداً يف أراضيها وال تقوم بتسليمه (املادة يكو
    

    التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ةاالحتياجات من املساعد  - ٤- ٢  
  ميكن لألشكال التالية من املساعدة التقنية أن تساعد دولة ميامنار على تنفيذ االتفاقية:  

: مثــة حاجــة إىل تقــدمي بــرامج  ٣٥و ٣٢و ٣١و ٢٦و ٢٥و ٢٣و ٢١و ١٩املــواد   •  
تدريبية وحلقات عمل ودورات أكادميية لكـل مـن مـوظفي هيئـة مكافحـة الفسـاد       

  والوزارات املعنية.
  : تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد على إجراء التحقيقات.٣٦املادة   •  
ــادة   •   ـــ  ٣٨املـ ــة بآلي ــراءات اخلاصـ ــيق بـــني : تقـــدمي الـــدعم يف وضـــع اإلجـ ات التنسـ

  السلطات الوطنية من أجل الكشف عن حاالت الفساد والتحقيق فيها.
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: تعزيز قدرة هيئة مكافحة الفساد وسلطات إنفـاذ القـانون األخـرى مـن     ٣٩املادة   •  
ــن خــالل اســتخدام          ــك م ــا يف ذل ــات حــول قضــايا الفســاد، مب أجــل مجــع املعلوم

  تكنولوجيا املعلومات.
  قدرات من خالل التدريب.: تنمية ال٤٠املادة   •  

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد 
ا بالنظــام الثنــائي،  تشــترط ميامنــار وجــود معاهــدة لتقــوم بتســليم اجملــرمني. ونظــراً اللتزامهــ        

  تستطيع ميامنار استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم اجلناة يف جرائم الفساد.    ال
ع ميامنار أيَّ معاهدات ثنائية لتسليم اجملرمني. وعلى الصعيد احمللي، ال يزال تسـليم اجملـرمني   قِّومل تو

هــذا القــانون  نَّ. غــري أ١٩٠٣ســنة خاضــعاً مــن الناحيــة النظريــة لقــانون تســليم اجملــرمني البــورمي ل
هـذه اجلـرائم غـري مدرجـة يف قائمـة      نَّ ينطبق علـى اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف هـذه االتفاقيـة أل        ال

علـى   حاليـا . وجيري العمل ٤٤اجلرائم اليت تستوجب تسليم مرتكبيها. ولذلك، ال يتم تنفيذ املادة 
ميامنـار جنحـت يف طلـب تسـليم مـواطنني       نَّأ بشأن تسليم اجملـرمني. ويف حـني   صياغة قانون جديد

من الصني وتايلند، فإهنا مل تنفذ أيَّ عمليات تسليم بشكل كامل ورمسـي. ولكـن جـرت عمليـات     
  تسليم إداري ملواطنني أجانب لبلدان أخرى (الصني وإيطاليا واليابان وتايلند).

ئـيس الدولـة. ولـيس مـن الواضـح      حمضاً، ويتطلـب موافقـة ر  يا وُيعد إجراء التسليم إجراًء تنفيذ
  إذا كانت عملية التسليم تراعي الضمانات الدستورية وغريها من ضمانات املعاملة العادلة.

هـذا املبـدأ ُيطبـق مبرونـة،      نَّوتطالب ميامنار دائماً مببدأ ازدواجية التجرمي لتسليم اجملرمني. غري أ
السـلوك األساسـي هـو العامـل احلاسـم يف       نَّ) مـن االتفاقيـة، أْي أ  ٢( ٤٤مبا يتماشى مع املادة 

تقييم ازدواجية التجرمي. وتنظر ميامنار يف طلبات التسليم إذا كان اجلـرم معاقبـاً عليـه بالسـجن     
ملدة سنة واحدة فأكثر وعند استيفاء شرط املعاملة باملثل. وتستطيع ميامنار توقيـف األشـخاص   

  مؤقتاً لغرض تسليمهم.  
وص عليهــا يف االتفاقيــة جــرائم سياســية. وال ُتعــد املســائل املاليــة ســبباً وال ُتعتــرب اجلــرائم املنصــ

  باللغة اإلنكليزية ولغة ميامنار.لرفض التسليم. وتقبل ميامنار طلبات التسليم 
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ورغم عدم تناول الدستور هلذه النقطة، ُيفترض عـادةً أن ميامنـار ال تسـتطيع تسـليم مواطنيهـا.      
  من قانون العقوبات.   ٣ائية بدالً من التسليم من املادة وينشأ االلتزام باملالحقة القض

ع ميامنار على أيِّ معاهدات ثنائية أو متعددة األطـراف بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم      قِّومل تو
  عليهم. ومل ُينظر بعد يف نقل الدعاوى اجلنائية.

    
  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
أمـم جنـوب شـرق آسـيا بشـأن املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل          ميامنار طـرف يف معاهـدة رابطـة   

وتربطها باهلند معاهدة ثنائيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. غـري أنـه         ٢٠٠٤اجلنائية لسنة 
ــائي الــذي تتبعــه ميامنــار، ال ميكــن تطبيــق املعاهــدات بشــكل مباشــر. وعلــى       نظــراً للنظــام الثن

القانونيـة املتبادلـة لقـانون املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة        الصعيد احمللي، ختضع املساعدة 
) وقواعد املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية. ويف حالـة عـدم وجـود    ٤/٢٠٠٤(القانون رقم 

أحكام يف قانون وقواعـد املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، ُيطبـق قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة بصـفة          
  ).  ٤٠ تكميلية (القاعدة

(أ) مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أهنــا تقتضــي اســتيفاء شــرط     ٣وُتفســر املــادة 
  ازدواجية التجرمي عند تنفيذ طلبات املساعدة القضائية، حىت يف حالة التدابري غري القسرية.

تعريـف "الشـخص" يف القـانون يشـمل بوجـه عـام الشخصـيات االعتباريـة، ُيمكـن           نَّوحيث إ
ــ ــها شخصــيات         تق ــيت ترتكب ــدأ، يف اجلــرائم ال ــث املب ــن حي ــة، م ــة املتبادل دمي املســاعدة القانوني

ميامنـار مل تقـر املسـؤولية اجلنائيـة     أنَّ اعتبارية. غري أنه يلزم توفر شرط ازدواجية التجرمي، كمـا  
يـة  أشـكال املسـاعدة القانون   مجيـع للشخصيات االعتبارية. وميكن مليامنار من حيث املبدأ تقـدمي  

ــواردة يف املــادة  مــن قــانون املســاعدة املتبادلــة يف   ٢٥و ١١) مــن االتفاقيــة (املادتــان  ٣( ٤٦ال
املسائل اجلنائية). وُيمكن هليئة مكافحة الفساد االطالع على السجالت املصرفية دون احلاجـة  

  الستصدار حكم قضائي.  
ــي مليامنــار علــى نقــل املعلومــات املتعلقــة ب     ــة دون طلــب  وال يــنص القــانون احملل املســائل اجلنائي

مسبق. لكن جيري تبادل املعلومات يف إطار العالقات القائمة بـني وحـدة االسـتخبارات املاليـة     
  والشرطة واهليئات األجنبية النظرية.

من قانون املسـاعدة املتبادلـة يف    ٢٢وُيمكن مليامنار أن هتيئ للحفاظ على سرية املعلومات (املادة 
لكن الطابع السري للمعلومات املقدَّمة لن مينع ميامنار مـن اإلفصـاح عـن تلـك     املسائل اجلنائية). 
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ساحة شخص متهم. ولـن ُيـرفض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة        تربئاملعلومات مىت كانت 
  من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية).   ١٨على أساس السرية املصرفية (املادة 

مؤقتــاً أيُّ شــخص حمتجــز أو يقضــي عقوبــة لغــرض اإلدالء بشــهادته وذلــك    وميكــن أن ُينقــل
من قانون املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة. وميـنح ضـمان        ٣٢إىل  ٢٨مبوجب املواد من 

. وتسـمح ميامنـار بعقـد جلسـات االسـتماع عـن       ٣٥عدم التعرض للشخص على أساس املادة 
  ألف من قانون األدلة).   ٦٠معيَّنة (املادة طريق التداول عرب الفيديو يف ظروف 

ووزارة الداخلية هي الوزارة احملورية املسؤولة عن تنسـيق املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة.      
السلطة املركزية املنوط هبا استالم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة هي جلنة تتشكل مـن  أنَّ غري 
اصب رفيعة، ويترأسها وزيـر الداخليـة. وجيـوز تفـويض صـالحيات      ذوي منيا موظفاً حكوم ١١

). ويف احلـاالت الطارئـة، ُيمكـن لـرئيس هـذه اللجنـة أداء املهـام        ٧هذه السـلطة املركزيـة (املـادة    
وأن ُتقـدم   ١٢). وجيب أن تشـتمل الطلبـات علـى املعلومـات املدرجـة يف املـادة       ٨مبفرده (املادة 

يتعـارض هـذا    كليزيـة. وُيمكـن اتبـاع اإلجـراء احملـدد يف الطلـب، مـا مل       بلغة ميامنار أو باللغـة اإلن 
أو عـن طريـق   يا اإلجراء مع القانون الـوطين. ويف احلـاالت الطارئـة، ميكـن تقـدمي الطلبـات شـفو       

). وعندما تكون ميامنار هـي مرسـلة الطلـب، فإهنـا تتبـع اإلجـراء       ١٣الوسائل اإللكترونية (املادة 
ملتلقية للطلب، ما مل يكن هذا اإلجراء متعارضاً مع القـانون الـوطين. وتقـرر    الذي حتدده الدولة ا

  من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية قاعدة التخصيص. ٢٤املادة 
مــن  ١٨وميكــن مليامنــار رفــض طلبــات املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة اســتناداً إىل املــادة 

لة يف املسائل اجلنائية. وهـذه القائمـة ليسـت شـاملة. وجيـب علـى ميامنـار        قانون املساعدة املتباد
). وقبـل ذلـك، ُتعقـد مشـاورات، رغـم عـدم وجـود        ١٩تقدمي أسباب رفض أيِّ طلب (املـادة  

أيِّ أساس قانوين مباشر لذلك. وجيوز أن ُترجئ ميامنـار تقـدمي املسـاعدة علـى أسـاس تعارضـه       
. وتنفــذ ميامنــار الطلــب يف غضــون املــدة الزمنيــة الــيت حتــددها )١٧(املــادة جــارٍّ مــع أيِّ حتقيــق 

  (ب)).   ٢١و(ه)  ١٢الدولة الطالبة (املادتان 
). ٣٧ل ميامنـار التكـاليف االعتياديـة املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (املـادة          مَّوتتح

الوثـائق علـى أسـاس كـل     وميكن تقدمي الوثائق املتاحـة للعمـوم عنـد الطلـب، فيمـا ُتقـدم سـائر        
  حالة على حدة.
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة 
    ).٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

  ال تعترب ميامنار االتفاقية أساساً للتعاون املتبادل على إنفاذ القانون يف اجلرائم املشمولة هبا.  
يـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)، وهـي تتبـادل املعلومـات عـن         وميامنار عضـو يف املنظمـة الدول  

" ونشــرات اإلنتربــول. وميامنــار I-24/7طريــق اإلنتربــول وتســتخدم شــبكة االتصــاالت اآلمنــة "
ــذ عــام   ــوب شــرق آســيا       ٢٠١٣عضــو من ــة لرابطــة أمــم جن يف رابطــة رؤســاء الشــرطة التابع

مــذكرة التفــاهم اخلاصــة أنَّ غــري  (آســيانبول) وأحــزاب جنــوب شــرق آســيا ملكافحــة الفســاد.
بأحزاب جنوب شرق آسيا ملكافحـة الفسـاد ال ُتعـد معاهـدة دوليـة ملزمـة وال تشـكل أساسـاً         

  للتدابري العملياتية.  يا قانون
وميكن هليئة مكافحة الفساد التعاون مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة والبلـدان األجنبيـة يف جمـال      

(ن) من قانون مكافحة الفساد). وقد أبرمـت ميامنـار مـذكرة تفـاهم      ١٦مكافحة الفساد (املادة 
  على إبرام مذكرة أخرى مع تايلند. حاليا ، وتتفاوض٢٠١٥ثنائية مع فييت نام يف عام 

وأصبحت وحدة االستخبارات املالية مليامنـار عضـواً يف فريـق آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعـين بغسـل         
آلن لتقــدمي طلــب عضــوية يف جمموعــة إيغمونــت لوحــدات    ، وختطــط ا٢٠٠٦األمــوال يف عــام  

االستخبارات املالية. والوحدة مرتبطة باتفاقية ثنائية مـع وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف تايلنـد      
  وكذلك مبذكرات تفاهم مع نظرياهتا يف عدد من البلدان، من بينها الواليات املتحدة األمريكية.

شــبكة آســيا واحملــيط اهلــادئ املشــتركة بــني الوكــاالت     وميامنــار ليســت حــىت اآلن عضــواً يف  
  السترداد املوجودات.

مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال إجـراء التحقيقـات املشـتركة يف قضـايا غسـل            ٢٣وجتيز املـادة  
ألف من قـانون األدلـة علـى مقبوليـة      ١١٤األموال، ولكن مل يتم إجراء أيٍّ منها بعُد. وتنص املادة 

  نية. وال توجد إىل اآلن تشريعات تنظم استخدام أساليب التحري اخلاصة.  األدلة اإللكترو
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
بوجــه عــام، ينظــر إىل النقطــة التاليــة باعتبارهــا مــن التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليــدة يف 

  إطار تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية:
  للتعاون غري الرمسي يف جمال إنفاذ القانون.االستخدام املوسَّع   •  
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    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  ُيمكن أن تؤدي اخلطوات التالية إىل زيادة تعزيز تدابري مكافحة الفساد احلالية:
أُهيب مبيامنار أن تويل األولوية إلقرار قانون شـامل بشـأن تسـليم اجملـرمني ينطبـق علـى اجلـرائم        

  تفاقية. وينبغي أن يشتمل القانون اجلديد بصفة خاصة على العناصر التالية:املشمولة باال
نص ميكِّن من تسليم اجملرمني يف حالة عدم وجود أيِّ معاهدة ثنائيـة، وذلـك علـى      •  

  أساس مبدأ املعاملة باملثل.
  )).٣( ٤٤نص ميكِّن من تسليم مرتكيب اجلرائم الفرعية (املادة   •  
رائم املنصـــوص عليهـــا يف االتفاقيـــة ليســـت جـــرائم سياســـية نـــص يوضِّـــح أنَّ اجلـــ  •  

  )).٤( ٤٤  (املادة
ــر بــ   •   ــة جــرائم ميكــن تســليم      أنَّ نــص يق ــا يف االتفاقي ــع اجلــرائم املنصــوص عليه مجي

  )).٧( ٤٤مرتكبيها (املادة 
  نص بشأن التقيد بقاعدة التخصيص.  •  
مراحـل اإلجـراءات    نص بشأن ضمان أن تكـون املعاملـة العادلـة مكفولـة يف مجيـع       •  

  )).١٤( ٤٤(املادة 
  ).١٥( ٤٤نص بشأن إيراد أسباب رفض التسليم املنصوص عليها يف املادة   •  
  املسائل املالية ال تشكل سبباً للرفض.أنَّ نص يوضِّح   •  
نص بشأن االلتزام بالتشاور قبـل رفـض أيِّ طلـب مقـدم لتسـليم اجملـرمني (املـادة          •  

١٧( ٤٤.((  
))؛ ١٨( ٤٤امنــار علــى إبــرام معاهــدات ثنائيــة لتســليم اجملــرمني (املــادة    ُتشــجَّع مي  •  

وينبغــي هلــا أن تضــمن إدراج مجيــع اجلــرائم املشــمولة يف االتفاقيــة يف أيِّ معاهــدة    
  )).٤( ٤٤لتسليم اجملرمني باعتبارها جرائم ميكن تسليم مرتكبيها (املادة 

نائية أو متعـددة األطـراف بشـأن نقـل     لعل ميامنار تنظر يف إبرام اتفاقات وترتيبات ث  •  
  ).٤٥األشخاص احملكوم عليهم (املادة 

نــص بشــأن ضــمان تقــدمي املســاعدة املتبادلــة يف املســائل غــري اجلنائيــة بصــورة غــري     •  
  )).٩( ٤٦قسرية أيضاً يف حال غياب ازدواجية التجرمي (املادة 
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يتــها العمليــة أو تفــويض لعــلَّ ميامنــار تنظــر يف تبســيط تشــكيل الســلطة لزيــادة فاعل   •  
  )).١٣( ٤٦صالحياهتا بشكل دائم وليس فقط يف احلاالت الطارئة (املادة 

الطلبات لن ُترفَض جملرد اعتبار أنَّ اجلرم ينطوي أيضاً علـى مسـائل    نَّنص يوضِّح أ  •  
  )).٢٢( ٤٦مالية (املادة 

  )).٢٦( ٤٦املشاورات سُتعقَد قبل رفض الطلبات (املادة  نَّنص يوضِّح أ  •  
  ).٤٧لعلَّ ميامنار تنظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •  
لعلَّ ميامنار تنظر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف إلنشـاء          •  

  ).٤٩هيئات حتقيق مشتركة (املادة 
ــدابري للســماح بالتســل          •   ــن ت ــزم م ــد يل ــا ق ــار تنظــر يف اختــاذ م ــلَّ ميامن ــب لع يم املراق

وأساليب التحري اخلاصة األخرى مثـل املراقبـة اإللكترونيـة أو غريهـا مـن أشـكال       
املراقبة والعمليات املستترة، والسماح بقبـول مـا ُيحصـل عليـه يف سـياقها مـن أدلـة        

  )).١( ٥٠يف احملاكم (املادة 
يف  ُتشــجَّع ميامنــار علــى إبــرام اتفاقــات بشــأن اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة    •  

  )).٢( ٥٠سياق التعاون على الصعيد الدويل (املادة 
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
: أعربت ميامنـار عـن حاجتـها إىل تنظـيم بـرامج تدريبيـة وحلقـات        ٤٩و ٤٨و ٤٥و ٤٤املواد 

  ة الفساد والوزارات املعنية؛عمل ودورات أكادميية من أجل موظفي هيئة مكافح
وطُِلبت املسـاعدة يف تعزيـز قـدرات السـلطات املختصـة علـى إعـداد وتقـدمي طلبـات املسـاعدة           

  املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
  


