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 خالصة وافية  - ثانيا  

 ميانمار  

مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لميانمار في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  -1 
 لمكافحة الفساد 

. وصـدقت عى  اتتفاقية 2005كانون األول/ يسـمبر   2وقعت ميانمار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـا  في 
ى األمين العام في اليوم نفســـــــــه. وقد جرى وأو عت صـــــــــ  تصـــــــــديق ا لد 2012كانون األول/ يســـــــــمبر   20في 

 .2019أيار/مايو  8إل   6اتضطالع بالزيارة القطرية المتعىقة ب ذا اتستعراض في الفترة من 

ــاة عن اتتفاقيات الدولية وت يمكن ا أن تطبق القانون   وتتبع ميانمار النظام الثنائي فيما يتعىق باتلتزامات الناشــــــــ
 نونا محىيا.الدولي مباشرة بوصفه قا

( وقواعد مكافحة 2013ويتألف اإلطار القانوني الوطني لمنع الفسـا  ومكافحته أسـاسـان من قانون مكافحة الفسـا   
 (.2015الفسا   

ــا  في ميانمار في   ــات هياة مكافحة الفســــ ــباي/فبراير  25وأنشــــ بموجب وتية محد ة في قانون مكافحة   2014شــــ
 عضوا، بمن في م الرئيس واألمين.   12(. وتضم الىجنة حاليا 2013الفسا   

  
 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 مالحظات بشأن تنفيذ المواد قيد االستعراض 2-1 

  (  6و 5سياسات وممارسات مكافحة الفسا  الوقائية؛ هياة أو هياات مكافحة الفسا  الوقائية  الما تان   
عى  الرغم من أن ميانمار لم تعتمد بعد اســتراتيجية وطنية لمكافحة الفســا ، فقد اعُتمدت عدة ســياســات لمكافحة الفســا  

ــا   ــا    2013   من خالل قوانين ولوائح، بـما في ذـل  ـقانون مـكافـحة الفســـــــــــ (، والتوجـيه  2015(، وقواـعد مـكافـحة الفســـــــــــ
(، فضــال عن اتســتراتيجيات المؤســســية، مثي اســتراتيجية هياة مكافحة الفســا . واعتمدت  2016المتعىق بقبول ال دايا   

، وضــعت من خالل اســتقصــا ات  2020- 2017ميانمار أيضــا خطة عمي اســتراتيجية إلصــالم اللدمة المدنية لىفترة 
واســعة النطاأل ألصــحام المصــىحة، وهي تشــمي عناصــر لمنع الفســا  وتعزيز النزاهة والشــفافية والمســا لة،  ومشــاورات 

 وتقوم بتنفيذها حاليا. وميانمار في الوقت الراهن بصد  وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفسا . 

اســـــتيفا  التشـــــريعات   وقد أنشـــــأت ميانمار، في كي و ارة، وحدات لمنع الفســـــا ، مســـــؤولة عن أمور من ا ضـــــمان
 والىوائح اإل ارية ذات الصىة لىمعايير الدولية.

ــا   رقم  نا قانون مكافحة الفسـ ــُ ــطس   7( في 23/2013وقد سـ ــا  في 2013آم/أغسـ كىت هياة مكافحة الفسـ ــُ ، وشـ
ــباي/فبراير   25 ــا ر عن مكتب الرئيس. ونقح القانون آخر مرة في  6/2014بموجب األمر رقم  2014شـــــــ الصـــــــ
ــىطة التحقيق التي تتمتع ب ا ال ياة. 2018ن/يونيه حزيرا 21 ، مع تعديىه الرابع، الذي عز  في المقام األول ســـــــــ

مفوضــــا،  12، 2018وال ياة هي كيان مســــتقي عى  المســــتوى الو اري، وهي تضــــم، بعد إعا ة تنظيم ا في عام 
فقـا لقـانون موففي اللـدمـة المـدنيـة. بمن في م الرئيس واألمين. ويلتـار الموففون اإل اريون في ال ياـة ويعينون و 

ــطيىي، بما في ذل  عن طريق فتح مكاتب فر ية.  ــد   يا ة عد  موففي ا وقدرات ا في المجال التشــــــــ وال ياة بصــــــــ
(، التي تركز عى  إجرا  التحقيقات، ومنع 2021-2018وهي تنفذ أيضـــا خطت ا اتســـتراتيجية لمكافحة الفســـا   

ــا ، وتعزيز التعاون، وةقامة ــىيم في   الفســ ــا  التدخي غير الســ ــا . ويحظر قانون مكافحة الفســ مجتمع خاٍل من الفســ
ــتقالل ا التشـــــــطيىي. وقد ُخصـــــــ  لى ياة  أنشـــــــطة ال ياة، رغم أنه يجري النظر في اتلاذ تدابير لزيا ة تعزيز اســـــ

 ت ا.يكفي من الموار  والموففين، رغم أن ا ت تزال في طور تعيين الموففين لىوصول إل  كامي طاق ما
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وتتعاون ال ياة مع المؤســـــســـــات ذات الصـــــىة، وت ســـــيما و ارة الداخىية، وقوة شـــــرطة ميانمار، ومكتب التحقيقات 
اللاصـــة، ووحدة اتســـتلبارات المالية في ميانمار، ومجىس اللدمة المدنية اتتحا ي، وتنظم برامب تدريبية لبنا  

التو ية بالقوانين ذات الصــــــــىة لمنع الفســــــــا  ومكافحته، القدرات لدى الموففين العموميين. وتشــــــــمي هذه البرامب 
 وتطبيق تى  القوانين عمىيا و ورة  راسية لىكفا ة في الىطة اإلنكىيزية.

ــا . وتتابع ال ياة   ــا ، التي تكفي األخذ بر ية موحدة في مجال منع الفســــ ــيق من خالل هياة مكافحة الفســــ ويجري التنســــ
غيرها من الصــــكود الدولية ذات الصــــىة، وتضــــطىع بأنشــــطة تواصــــي وتو ية مع أيضــــا تنفيذ اتفاقية مكافحة الفســــا  و 

القطاع العام، والجامعات ومجموعات األعمال التجارية. وباإلضــافة إل  وتيت ا في مجال المنع، تضــطىع ال ياة أيضــا 
 جم ور. ال  بوتية تىقي شكاوى الفسا  والتحقيق في ا، بما في ذل  المعىومات الموثوقة التي تصدر عن 

ــا ، بما في ذل  آلية مجموعة  ــاعد في منع الفســـــــ ــارد ميانمار في المبا رات والمنظمات اإلقىيمية التي تســـــــ وتشـــــــ
 أطراف جنوم شرأل آسيا لمكافحة الفسا  ومؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا . 

ن العام رســــــميا بأســــــما  وعناوين الســــــىطات التي ، أبىطت هياة مكافحة الفســــــا  األمي 2015تمو /يوليه   30وفي 
 يمكن أن تساعد الدول األطراف األخرى عى  وضع وتنفيذ تدابير محد ة لمنع الفسا .

  
القطاع العام؛ مدونات قواعد سىود لىموففين العموميين؛ التدابير المتعىقة بالج ا  القضائي وأج زة النيابة   

  (11و 8و 7العامة  الموا  
ــأ قانون موففي اللدمة المدنية   ــائي المتعىقة 2013أنشـ ( مجىس اللدمة المدنية اتتحا ي وهو ينظم جميع المسـ

بالتعيين، والترقية، والتفويض، واألجور والجوانب التشـــــطيىية األخرى لىلدمة المدنية. ويتم اإلعالن عن الشـــــواغر 
ــية قائمة عى  الجدارة ــمانات بعدم التمييز في ويجري التوفيف من خالل عمىية تنافسـ ــتور عى  ضـ . وين  الدسـ

ــماد(  ــيد األســــــ ــتثنا  ما يتعىق بالموففين في قطاعات معينة  التعدين، والحراجة وصــــــ ــتقدام والتعيين، باســــــ اتســــــ
ملصــــــصــــــة لىرجال حصــــــران. وين  القانون أيضــــــان عى  إجرا ات لدشــــــلا  لىطعن في أي قرار إ اري يتعىق 

( مدونة قواعد سىود لجميع الموففين 2014المتعىقة بموففي اللدمة المدنية  بشروي اللدمة. وتتضمن القواعد 
 العموميين وتن  عى  نظام شامي لتقييم األ ا .

ووفقا لقانون موففي اللدمة المدنية، يىزم تدريب موففي اللدمة المدنية لتعزيز األخالقيات، والنزاهة واأل ا  في 
مع ـد المركزي لىلـدمـة المـدنـية ـبدجرا   ورات ـتدريبـية منتظمـة بتوجـيه من جميع قطـاعـات اللـدمـة المـدنـية. ويقوم ال

 2مجىس اللـدمـة المـدنـية اتتحـا ي. وعالوة عى  ذـل ، افتتحـت أ ـا يمـية لىلـدمـة المـدنـية في المع ـد المركزي في 
ش ا ات العىيا وهي تمنح ش ا ات الدراسات العىيا لىموففين المدنيين وتوفر التدريب لى  2017 انون الثاني/يناير 

في إ ارة اللدمة المدنية لىموففين من المســـتوى المتوســـر. ويجري بانتظام اســـتعراض وتحدي  المناهب الدراســـية 
بالتعاون مع خبرا   وليين ومحىيين تسـتيفا  المعايير الدولية. ويتضـمن ذل  وحدات  راسـية بشـأن قانون مكافحة 

اضر لوائح محد ة لتحديد المناصب التي تنطوي عى  ملاطر عالية الفسا  ومنع الفسا . وت توجد في الوقت الح
 بحدوث فسا ، كما ت يوجد اختيار متلص  أو تدريب متلص  ل ذه الوفائف.

وتر  معايير أهىية األشــلا  الذين يترشــحون لىمناصــب العامة المنتلبة وعدم أهىيت م في اتنتلابات العامة في 
ــتور وفي قوانين اتنتلابات ذ ــح الدســــ ــان معايير األهىية لىترشــــ ــمي أيضــــ ــريمية، التي تشــــ ــىة لى ياات التشــــ ات الصــــ

ــح   ــا  غير مؤهي قانونان لىترشــــ ــل  الذي أ ين بارتكام جريمة فســــ ــوية البرلمان. والشــــ ــة وعضــــ ــب الرئاســــ لمنصــــ
( تســـــجيي وتمويي األحزام 2010لمنصـــــب عام يشـــــطي باتنتلام. وينظم قانون تســـــجيي األحزام الســـــياســـــية  

 التي يتعين عىي ا تقديم تقارير مالية سنوية عن الج ات المانحة والنفقات.السياسية، 

وتوجد مدونة قواعد ســـــــــــــىود عامة، وهي وثيقة إ ارية لتوجيه ســـــــــــــىود الموففين العموميين، في قواعد موففي اللدمة 
، وهي تن  عى  ( لجميع الموففين العموميين، الذين يشـــــــرف عىي م مجىس اللدمة المدنية اتتحا ي 2014المدنية   
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ــأن  ــمي هذه المدونة قيو ا عامة بشــ ــي من اللدمة. وتشــ مجموعة من التدابير التأ يبية لعدم اتمتثال، بما في ذل  الفصــ
، اعتمدت هياة مكافحة الفسـا  مدونة قواعد سـىود لمسـؤولي ا. وتنفذ ميانمار،  2018تضـارم المصـالح. وفي أيار/مايو 

صـــــالم اللدمة المدنية، تدابير لتناول أربعة مجاتت مواضـــــيمية رئيســـــية هي  من خالل خطة عمى ا اتســـــتراتيجية إل 
إ ارة اللـدـمة المـدنـية؛ والثـقاـفة والنظم الـقائمـة عى  الجـدارة والمـدفوعـة ـباأل ا ؛ والقـيا ة وتنمـية الـقدرات المتمحورـتان حول  

 المدنية.  اإلنسان في مجال اللدمة المدنية؛ والشفافية والمسا لة في اللدمة 

وخصـــــــــوم ما. وبموجب قانون مكافحة  موجو ات ماويىزم الدســـــــــتور الرئيسل ونائب الرئيس بتقديم إقرارات بشـــــــــأن 
موففين عموميين  عى   بالموجو ات  اتقرار تقديم اإلالفســـا ، ُأســـندت إل  هياة مكافحة الفســـا  وتية تطبيق شـــري 

ضــــــر، ت تجري ال ياة عمىية تحقق بشــــــأن آخرين محد ين، وةن كان هذا الشــــــري لم يطبق بعد. وفي الوقت الحا
 مضمون اإلقرارات أو كيفية إ راج ا شروي اإلبالغ عن األنشطة اللارجية.

وبلالف القنوات المتاحة لعامة الناس، ت توجد آلية ملصــصــة أو نظام ملصــ  لتشــجيع الموففين العموميين عى  
 حماية المبىطين عن الملالفات واألشلا  المبىطين.  اإلبالغ عن الفسا . وهناد مشروع قانون ينظر فيه حاليا بشأن 

ويضـمن الفصـي السـا س من الدسـتور اسـتقالل القضـا  وينظم إنشـا  محا م اتتحا ، وتعيين رئيس قضـاة اتتحا  
وقضـــاة المحكمة العىيا، وكذل  إنشـــا  المحا م العىيا في األقاليم/الوتيات. ويضـــع الفصـــي الســـا س من الدســـتور 

ــا قواعد  ــاة األقاليم/الوتيات. واعتمدت مدونة أخالقيات العمي أيضـــــ ــىود قضـــــ ــاة اتتحا ، وكذل  ســـــ ــىود قضـــــ ســـــ
. واسـتشـيرت خالل وضـع المدونة طائفة واسـعة من أصـحام 2017آم/أغسـطس   2القضـائي لقضـاة ميانمار في 

ــريكة، والمنظمات غير الحكومية الدولية ــات الدولية الشــ ــســ ــائي، والمؤســ ــىحة في القطاع القضــ ، والمنظمات المصــ
غير الحكوميـة، ومنظمـات المجتمع المـدني. وتتلـذ المحكمـة العىيـا التـدابير الال مـة لتنفيـذ المـدونـة تنفيـذا فعـات، 
بما في ذل  عن طريق وضـع برامب تدريبية لىقضـاة في مجال األخالقيات. ولجنة مراجعة الشـكاوى في المحكمة 

را ى القضــــــاة وتحديد العقوبات التأ يبية، حســــــب اتقتضــــــا . العىيا مســــــؤولة عن تقييم الشــــــكاوى المقدمة ضــــــد ف
، التي تتضــــــمن تدابير لمنع  2022-2018والمحكمة العىيا بصــــــد  تنفيذ خطت ا لالصــــــالم اتســــــتراتيجي لىفترة 

 الفسا  ويمكن اتطالع عىي ا عى  اإلنترنت.

ــائي، وهو ــتقي عن الج ا  القضـ ــتور، فدن ج ا  النيابة العامة مسـ ــوي تحت وتية مكتب المدعي  ووفقان لىدسـ ينضـ
، اعتمدت النيابة العامة مدونة قواعد ســـــــىود لموففي ا القانونيين  2017آم/أغســـــــطس   13العام اتتحا ي. وفي 

ــافــة إل  ذلــ ، يعكف الج ــا  عى  تنفيــذ خطــة عمىــه  وأ مجــت تىــ  المــدونــة في منــاهج ــا التــدريبيــة. وبــاإلضـــــــــــــ
 وتعزيز ثقة الجم ور.اتستراتيجية، التي تشمي  يا ة الشفافية 

  
  (9المشتريات العمومية وة ارة األموال العمومية  الما ة   

ــرا  لىتوجيه رقم  ــع عمىية الشـ ــتريات في ميانمار بأنه نظام ت مركزي. وتلضـ ــم نظام المشـ ــا ر   1/2017يتسـ الصـ
المدنية، والســـــــىع بشـــــــأن إجرا ات المناقصـــــــة لشـــــــرا  األشـــــــطال   2017نيســـــــان/أبريي   10عن مكتب الرئيس في 

واللــدمــات وتــأجير وبيع الممتىكــات العــامــة لال ارات والمنظمــات الحكوميــة. وينطبق هــذا التوجيــه عى  اإل ارات 
 والمنظمات الحكومية عى  مستوى اتتحا ، وكذل  عى  الوتيات واألقاليم.

، تقوم اإل ارات والمنظمات ومن أجي تنفيذ مشـــــــــاريع البنا ، وشـــــــــرا  الســـــــــىع واللدمات، وعمىيات اإليجار والبيع
الحكومية بتشـــكيي لجان المناقصـــات، ولجان حســـام األســـعار الدنيا، ولجان فتح العطا ات وتقييم ا إل ارة نشـــر 
إعالنـات المنـاقصـــــــــــــــات والقيـام بـالرقـابـة عى  األ ا ، ولجـان فح  الجو ة وقبول ـا. ويمكن أن تؤ ي انت ـا ـات  

أو بعدها إل  عواقب إ ارية، بما في ذل  إلطا  العقو . وعندما تقدم شــكوى   النزاهة التي تحد  أثنا  عمىية الشــرا 
بشــــأن عمىية شــــرا ، يجب عى  لجنة المناقصــــات التحقيق عندما يقدم مقدم العطا  شــــكوى بشــــأن عمىية اختيار 

صــات، تقوم العطا ات مرفقة بأ لة ســىيمة وأســبام معقولة. وةذا لم يكن مقدم العطا  راضــيان عن قرار لجنة المناق
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و ارة التلطير والمالية بتنظيم فريق لمعالجة الشـــــــــــــكاوى يتألف من ثالثة ممثىين عى  األقي من الو ارات المعنية 
ــروع قانون  ــعت ميانمار مشــــــ ــر، وضــــــ ــول عى  موافقة مجىس الو را  اتتحا ي. وفي الوقت الحاضــــــ بعد الحصــــــ

 شمي ذل  التدريب المتلص  لموففي المشتريات.لىمشتريات من أجي تعزيز نزاهة عمىية الشرا  وشفافيت ا، وي 

ــريمية التمثيىية.  ــنوية لىدولة وةقرارها من خالل ال ياة التشــــ ــتعراض الميزانية الســــ ــتور عمىية اســــ ويحد  الدســــ
، أنشـــــات الىجنة المالية لالشـــــراف عى  المقترحات المقدمة بشـــــأن 3/2018وعمالن باإلشـــــعار الرئاســـــي رقم 

، تشــرف و ارة التلطير 35/2017الو ارات، فضــالن عن تقارير النفقات. وبموجب اإلشــعار  الميزانية لجميع 
ــات  والمالية عى  إعدا  الميزانيات من قبي الو ارات، وتتىق  تقارير شـــــ رية من الو ارات بشـــــأن الملصـــــصـــ

عيد والنفقات في إطار الميزانية. وتنطبق قواعد مماثىة في اإلشـــــــــــــعار عى  الصـــــــــــــعيد اإلقىيمي وعى  صـــــــــــــ 
الوتيات. وُتناقش الميزانيات المقدمة في الىجان التشـــــــــــــريمية قبي اعتما  ميزانية اتتحا  الســـــــــــــنوية. ويحد  

( وتية واختصـا  المراجع العام لىحسـابات في إ ارة الرقابة 2010قانون المراجع العام لىحسـابات لالتحا   
 والممارسات الدولية. وضمان المسا لة في اإلنفاأل الحكومي، بما يتفق مع المعايير

الصـــــــــا ر عن مجىس المحاســـــــــبة في ميانمار المعايير المحاســـــــــبية المنطبقة في جميع  1/2009ويحد  التوجيه  
الو ارات. ويجب عى  جميع اإل ارات والمنظمات الحكومية تطبيق األســـــــــــــاليب المحاســـــــــــــبية المحد ة فيما يتعىق 

لىدولة نظام القيد المز وج لضــمان المســا لة. وتقوم اإل ارات باإليرا ات والنفقات. وتســتلدم المؤســســات الممىوكة 
ــىة وفقا لىمبا   التوجي ية التي  ــابات ذات الصـــ والمنظمات، عند إعدا  تقاريرها الشـــــ رية، بتصـــــنيف جميع الحســـ
ــابات ا الشــــــ رية  ــبة األولية في كي و ارة. ويجب عى  جميع هذه الوحدات تســــــوية حســــ وضــــــعت لوحدات المحاســــ

 في رير محاســبية إل  و ارة التلطير والمالية في غضــون ســبعة أيام من ن اية كي شــ ر. وتطبق حالياوتقديم تقا

ــبة عى  أســــــــــاس نقدي إل   ــبية المقبولة عموما. ويتواصــــــــــي اتنتقال من المحاســــــــ القطاع العام المبا   المحاســــــــ
م، بالتنســـيق مع و ارة التلطير المحاســـبة عى  أســـاس اتســـتحقاأل وتنفيذ المعايير المحاســـبية الدولية لىقطاع العا

 والمالية ومكتب المراجع العام لىحسابات. 

وُيىزم نظام المحاســـــــــــبة الحكومي في ميانمار باتباع  ورة مســـــــــــتندية واتحتفاأ بســـــــــــجالت كافية في أ ا  أعمال 
كومية المحاســـبة الحكومية واإلشـــراف المالي. ويلضـــع حف  الوثائق  لمدة خمس ســـنوات( والســـجالت المالية الح

 .(2013) األصىية وأرشفت ا لقانون المصرف المركزي لميانمار

  
  (13و 10إبالغ الناس؛ مشاركة المجتمع  الما تان   

ــروع  ــول الجم ور إل  المعىومات، رغم إعدا  مشـــــ ــريع ينظم وصـــــ ــر، ت يوجد في ميانمار تشـــــ في الوقت الحاضـــــ
  ميانمار حاليا إل  اتلاذ تدابير لتبســــير اإلجرا ات قانون، وهو ت يزال قيد النظر. وباإلضــــافة إل  ذل ، تســــع

البيروقراطية واإل ارية من خالل خطة عمى ا إلصـــــالم القطاع العام وةنشـــــا  عمرا ز جامعةع في المســـــتقبي عى  
ــول عى  مجموعة متنوعة من اللدمات العامة. وُيطىع الجم ور عى  اإلجرا ات  ــعيد البىدات إلتاحة الحصــــــ صــــــ

ــتعراضـــ ا والتعىيق التشـــريمية من خال ــاريع القوانين في الصـــحف تسـ ــا جميع مشـ ل الب  التىفزيوني. وُتنشـــر أيضـ
عىي ـا من قبـي الجم ور. وتتع ـد الو ارات مواقع إلكترونيـة لنشــــــــــــــر المعىومـات عن ليكى ـا وتنظيم ـا وعمىيـات ـا.  

. وينظم قانون وســائي اإلعالم وباإلضــافة إل  ذل ، ُتنشــر تقارير األ ا  الســنوية من قبي كي و ارة عى  اإلنترنت
( الطىبات التي تقدم ا وســـــائي اإلعالم لىحصـــــول عى  المعىومات الحكومية، مع إيال  اتعتبار الواجب 2014 

. وعمال بقانون مكافحة الفســـــــا ، تجري هياة مكافحة الفســـــــا  تقييمات لحماية اللصـــــــوصـــــــية والبيانات الحكومية
 ملاطر الفسا  وهي التزمت بدتاحة نشر تقارير التقييم عى  المد. ورية ل

(، ُتكىاف ال ياة بم مة اتضــــــطالع بأنشــــــطة تو ية عامة لمنع الفســــــا ، 2015وبموجب قواعد مكافحة الفســــــا   
في ذل  تقديم عروض أ ا يمية، وتدريب موففي المؤســـــــســـــــات الحكومية، ونشـــــــر المعىومات عى  الجم ور  بما
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طر الفســــا  وحاتت حدوثه، بما في ذل  عى  اإلنترنت. وتنظم الىجنة أيضــــا ندوات تشــــاورية منتظمة بشــــأن ملا
مع أصــحام المصــىحة في المجتمع المدني لتقديم معىومات مســتكمىة عن أنشــطت ا ومناقشــة التوصــيات المتعىقة 

ــا    ــتقبي. ويتضـــــــــمن قانون مكافحة الفســـــــ ــان 2013باإلجرا ات التي تتلذ في المســـــــ حوافز تمنح ا ال ياة  ( أيضـــــــ
ــا ، ويمكن أن تشــــــــــمي مكاف ت مالية. وأنشــــــــــأت ال ياة بوابة  لدشــــــــــلا  الذين يبىطون عن حاتت حدوث فســــــــ

 إلكترونية لتيسير مشاركة الجم ور في منع الفسا  واإلبالغ عنه.

  
  (12القطاع اللا   الما ة   

القابضــــــة األصــــــىية. وباإلضــــــافة إل  ذل ، ( اإلعالن عن الشــــــركة  2017يتطىب قانون الشــــــركات في ميانمار  
بشــأن الكشــف عن معىومات المىكية الفعىية،   17/2019أصــدرت مديرية اتســتثمار وة ارة الشــركات التوجيه رقم 

الذي تنفذه اآلن فرقة العمي المعنية بالمىكية الفعىية لجميع الشــركات العامىة في الصــناعات اتســتلراجية تقريبان. 
ــبة في ميانمار    ويحد  قانون مجىس ــبة المنطبقة، التي تنطبق عى  القطاعين 2015المحاســــــــ ( معايير المحاســــــــ

ــركات والمنظمات أن تبقي التقارير المالية، بما في  ــوا  بنفس الطريقة. ويجب عى  الشـــــ العام واللا  عى  الســـــ
يم المنظمات أو الشـــــــــــركات ذل  الميزانيات الســـــــــــنوية وتقارير المديرين، متوافقة مع المعايير الدولية. ويتعين تطر 

ــة.  ــات غير الممتثىـ ــانـ ــة لىكيـ ــة عىنيـ ــائمـ ــا في قـ ــا إ راج ـ ــا، وربمـ ــا لىقوانين والىوائح المعمول ب ـ ــي وفقـ التي ت تعمـ
ــابات لكيانات القطاع  ــابات مكىف بدجرا  عمىيات مراجعة حســــــــ ــافة إل  ذل ، فدن المراجع العام لىحســــــــ وباإلضــــــــ

. وعمال بقانون الشـــــــركات، يجب عى  كيانات القطاع اللا  اللا  إذا اشـــــــتبه في حدوث ملالفات ضـــــــريبية
تحتف  بحســــــــــــابات أو معامالت خارج الدفاتر. وبموجب قانون مكافحة غســــــــــــي األموال، يتعين عى  كيانات  أت

  القطاع اللا  أن تمس  سجالت محاسبية وتحتف  ب ا لمدة ت تقي عن خمس سنوات.

برامب وحىقات عمي تدريبية لىقطاع اللا  بشـــــــــــــأن منع الفســـــــــــــا   وتنظم و ارة التجارة في ميانمار بانتظام
وغســـــــــي األموال وكشـــــــــف ما. واتحا  غرف التجارة والصـــــــــناعة في ميانمار هو منظمة غير حكومية وطنية 
ــا  ــمي األعمال التجارية المحىية والدولية فحســــــب، بي أيضــــ ــة وت تشــــ تططي جميع األعمال التجارية اللاصــــ

تيــات واألقــاليم، والرابطــات التجــاريــة عبر الحــدو ، والجمميــات المنتســـــــــــــــبــة إليــه. غرف التجــارة التــابعــة لىو 
واتتحا  هياة اســـتشـــارية لىقطاع اللا  فيما يتعىق بمشـــاريع التشـــريعات ذات الصـــىة والتدابير الرامية إل  

ــا عى  اتلاذ تدابير لتعزيز  ــي األموال ومكافحة تمويي اإلرهام. ويشـــجع أيضـ ــا  وكشـــف غسـ إ ارة منع الفسـ
ــىيمة. وفي  ــات التجارية الســــــ ــركات والممارســــــ ، وقع اتتحا  مذكرة تفاهم مع هياة 2018تمو /يوليه   2الشــــــ

 مكافحة الفسا  لتعزيز تدابير منع الفسا  في القطاع اللا .

وت توجد قيو  تمنع الموففين العموميين الســــــــــابقين من العمي في القطاع اللا . وتنظر ميانمار حاليا في مشــــــــــروع  
 قانون لطرفة التجارة يتضمن أحكاما لمنع تضارم المصالح وتعزيز مدونات قواعد السىود لىقطاع اللا . 

ولكن بيان   ولم تســمح ميانمار في األصــي صــراحة باقتطاع النفقات التي تمثي رشــاوى من الوعا  الضــريبـــــــــــــــــي،
دفوعات التي تمثي رشــــــاوى لم يســــــمح باقتطاع الم  2018تشــــــرين األول/أ توبر  29المؤرخ  1/2018الممارســــــة  

 مقدمة لىموففين العموميين من الوعا  الضريبـي. وت تجرام الرشوة في القطاع اللا .

  
  (14تدابير منع غسي األموال  الما ة   

(، وقواعد مكافحة غســي األموال 2014تلضــع تدابير منع غســي األموال أســاســا لقانون مكافحة غســي األموال  
(. وهناد أيضـــان لوائح ذات صـــىة اعتمدت ا وكاتت اإلشـــراف، مثي 2016(، وقانون المؤســـســـات المالية  2015 

لصـــــــــــــــا ر عن المصــــــــــــــرف المركزي في التوجيـه المتعىق بتـدابير العنـايـة الواجبـة في التحقق من هويـة العمال  ا
 توجيــه العنــايــة الواجبــة في التحقق من هويــة العمال (. ويعتبر المصــــــــــــــرف المركزي  21/2015ميــانمــار، رقم 
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لمـيانمـار وو ارة التلطير والمـالـية الوكـالتين اإلشــــــــــــــرافيتين الرئيســــــــــــــيتين في القطـاع المـالي. وفي حين أن بعض 
ار الكريمة وصـناعة الكا ينوهات، معرضـة بشـكي خا  لملاطر غسـي مجاتت اقتصـا  البىد، مثي تعدين األحج

ــا ر  ــان أحد المصــ ــا  تعتبر أيضــ ــارة إل  أن جرائم الفســ ــرافي فعال يتناول ا. وتجدر اإلشــ األموال، ت يوجد نظام إشــ
 الرئيسية لىعوائد اإلجرامية في البىد.

عمومـان في قـانون مكـافحـة غســـــــــــــــي األموال  ويجري تنـاول معـايير العنـايـة الواجبـة في التحقق من هويـة العمال 
من  ‘d) ’3  19(. وتططي المـا ة 37و 36( وقواعـد مكـافحـة غســـــــــــــــي األموال  القـاعـدتـان 20و 19 المـا تـان 

من التوجـيه المتعىق  17( وc  8القـانون متطىـبات التحقق من ليكـي الرقـاـبة عى  الشــــــــــــــركـات. وتططي المـا ـتان 
بتــدابير العنــايــة الواجبــة في التحقق من هويــة العمال  العنــايــة الواجبــة المعز ة لىتحقق من العمال  الــذين يمثىون 

  ملاطر عالية. وت تططي متطىبات العناية الواجبة في التحقق من هوية العمال  صراحة الترتيبات القانونية.

( من قانون مكافحة غسـي األموال األشـلا  الذين يمىكون j  3ار  في الما ة ويشـمي تعريف عالمال  الفعىيع الو 
ــىحت م. ــيطرون أصــــال عى  عميي أو الذين تنفذ معامىة لمصــ ــمي القواعد  أو يســ من  42و  41و 32إل    30وتشــ

ي من التوجـيه المتعىق بـتدابير العـناـية الواجـبة ف  28و 25و  24( وb  11قواعـد مكـافحـة غســــــــــــــي األموال والموا  
من قواعد مكافحة  41التحقق من هوية العمال  أيضـــــــا مســـــــألة تحديد هوية المالكين الفعىيين. وتقضـــــــي القاعدة 

من التوجيه بتحديد هوية المال  الفعىي من خالل جمع المعىومات المنصـو    25و 24غسـي األموال والما تان 
ــي األموال والمىحق 31و  30عىي ا في القاعدتين  لىتوجيه. وهذه المتطىبات غير كافية  1 من قواعد مكافحة غســـــ

لتحديد هوية الشـــــل  الطبيعي المســـــيطر. وُأفيد أيضـــــا بأن الســـــىطات قد تواجه صـــــعوبات في الحصـــــول عى  
من قانون مكافحة غســــــــي األموال والما ة   23معىومات عن المىكية الفعىية في الممارســــــــة العمىية. ويتناول البند 

 بات.من التوجيه مس   فاتر الحسا 58

 48من قانون مكافحة غســـــــــي األموال والقاعدتين  32واإلبالغ عن المعامالت المشـــــــــبوهة إلزامي بموجب الما ة 
من قواعد مكافحة غســـــــــي األموال. وُأفيد بأن عد  التقارير عن المعامالت المشـــــــــبوهة ت يزال، من الناحية   50و

 العمىية، متلىفا عن الملاطر القائمة في ميانمار.

انمار أيضا ال ياة المركزية لمكافحة غسي األموال، التي يرأس ا و ير الداخىية. وتتول  ال ياة المركزية م مة وأنشأت مي 
تنسـيق أنشـطة الوكاتت المعنية بج و  مكافحة غسـي األموال وكذل  ضـمان تمكن ا من تبا ل المعىومات. وعى  الرغم 

محىي، فقد أفيد بأن أج زة إنفاذ القانون ليســـت عموما فعالة من وجو  إطار تشـــريعي لتبا ل المعىومات عى  الصـــعيد ال 
 أمور.  جدا في مكافحة غسي األموال والتحقيق فيه، وذل  بسبب نق  الموار  والقدرات في جمىة 

ــات في عام  ــتلبارات المالية في ميانمار، التي أنشـ ــتلبارات مالية تابعة ألج زة 2004ووحدة اتسـ ، هي وحدة اسـ
ــي األموال ومواج ة  14قد وقعت الوحدة  إنفاذ القانون. و  ــائي المتعىقة بمكافحة غسـ ــأن المسـ مذكرة تفاهم ثنائية بشـ
 تمويي اإلرهام.

ويســــــــــــــتـند نظـام اإلقرار بحركـات العمـىة واأل وات المـالـية القـابـىة لىـتداول عبر الحـدو  إل  قـانون مكـافحـة غســــــــــــــي 
(. وتتحمي الســىطات 65و 64موال  القاعدتان ( وقواعد مكافحة غســي األ47و 42إل    39و 32األموال  البنو  

الجمركية في ميانمار المســــــــؤولية الرئيســــــــية عن كشــــــــف حركات المبالع النقدية عبر الحدو . وتعمي الســــــــىطات 
الجمركية عى  تســـــــجيي جميع الحركات العابرة لىحدو  المصـــــــرم ب ا فيما يتعىق بالمبالع النقدية واأل وات المالية 

 وتر، وتبىع وحدة اتســـتلبارات المالية عن ا شـــ ريا. غير أنه  10 000تي تتجاو  قيمت ا عتبة القابىة لىتداول ال
ت توجد ضـوابر جمركية في جميع مناطق العبور الحدو ية، وت ُيحتف  بسـجالت النشـاي المشـبوه المرتبر بحركة 

 المبالع النقدية واأل وات المالية القابىة لىتداول عبر الحدو .

من قــانون مكــافحــة غســـــــــــــــي األموال  27تفــاقيــة، ترل  المتطىبــات المتعىقــة بــالتحويالت البرقيــة في البنــد ووفقــان لال
 من األمر التوجي ي المتعىق ببذل العناية الواجبة في التحقق من هوية العمال . 44إل   38 والموا 
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عني بطســــي األموال وأجرت وخضــــعت ميانمار لتقييم متبا ل بصــــفت ا عضــــوان في فريق آســــيا والمحير ال ا   الم
ــي األموال في عــام  ــي األموال 2018تقييمــا وطنيــا لملــاطر غســـــــــــــ . واعتمــدت ال ياــة المركزيــة لمكــافحــة غســـــــــــــ

ــي األموال ومكافحة تمويي اإلرهام   ــتراتيجيةل الوطنية لمكافحة غســــ ( بموافقة مجىس الو را  2023-2019اتســــ
 .2019أيار/مايو  23في  10/2019اتتحا ي رقم 

حت ميانمار عضـــــــــوان في شـــــــــبكة آســـــــــيا والمحير ال ا   المشـــــــــتركة بين الوكاتت تســـــــــتر ا  الموجو ات في  وأصـــــــــب 
ــبكـات إنفـاذ القـانون وفي المنظمـة اـلدولـية لىشـــــــــــــرطـة 2017 عـام  . وقوة شـــــــــــــرطـة مـيانمـار عضـــــــــــــو في عـد  من شـــــــــــ

  اإلنتربول(.  الجنائية 

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة -2-2 

وتنفيذ استراتيجية شامىة إلصالم اللدمة العامة ومواصىة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة وضع  •
 (7و 5الفسا   الما تان 

 (8و 6اعتما  مدونة قواعد سىود هياة مكافحة الفسا   الما تان  •

التقدم المحر  في إنشــــا  وحدات معنية بمنع الفســــا  في جميع الو ارات في ميانمار تتول  تدريب ا   •
ــات  ورية  هيا  ــتعراضـ ــول عى  اللدمات العامة، وةجرا  اسـ ــر ذل  الحصـ ــييسـ ــا ، وسـ ة مكافحة الفسـ

لىتشــريعات واإلجرا ات اإل ارية ذات الصــىة  تقييمات ملاطر الفســا (، وتعزيز مشــاركة الجم ور 
 (13و 10عامة في عمىيات صنع القرار  الما تان 

  
 التحديات التي تعترض التنفيذ -3-2 

 م ميانمار بما يىي يوص  بأن تقو 

النظر في اتلاذ تدابير إضـافية من أجي ضـمان تمتع هياة مكافحة الفسـا  بما يىزم من اتسـتقالل  •
 (.6لالضطالع بم ام ا بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير ت مسوغ له  الما ة 

ي ُتعتبر وضع وتنفيذ إجرا ات إضافية من أجي اختيار وتدريب أفرا  لتولي المناصب العمومية الت  •
 (.7 عرضة لىفسا  بصفة خاصة وضمان تناوب م عى  مناصب أخرى عند اتقتضا   الما ة

النظر في اتلاذ تدابير إضــــافية مناســــبة من أجي تعزيز الشــــفافية في تمويي الترشــــيحات تنتلام  •
 (.7شاغىي المناصب العمومية وفي تمويي األحزام السياسية  الما ة 

يذ أحكام قانون مكافحة الفســا  المتعىقة بمنع تضــارم المصــالح، والنظر مواصــىة اتلاذ تدابير لتنف •
 (.8و 7في توسيع نطاأل اإلقرارات المتعىقة بالموجو ات لتشمي األنشطة اللارجية  الما تان 

 مواصىة اتلاذ التدابير الال مة لوضع الصيطة الن ائية لمشاريع القوانين التالية واعتما ها  •

o ماية المبىطين عن الملالفات واألشــــــــــلا  المبىطين في مشــــــــــروع القانون بشــــــــــأن ح
 (8القطاع العام، وفقان تتفاقية مكافحة الفسا   الما ة 

o   مـشروع القانون بـشأن المـشتريات، والنظر في اتلاذ تدابير مناـسبة لتنظيم األمور المتعىقة
مة  بالعامىين المسـؤولين عن المشـتريات، مثي اإلعالن عن أي مصـىحة في مشـتريات عا 

 ( 9معينة، وةجرا ات الفر ، واتحتياجات التدريبية، بما يتماش  مع اتتفاقية  الما ة 
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o  مشـــــروع القانون بشـــــأن وصـــــول الجم ور إل  المعىومات، بما يتماشـــــ  مع اتتفاقية
 (10 الما ة 

النظر في اتلاذ تدابير إضـــــــــــافية تكفي تعزيز الشـــــــــــفافية بين كيانات القطاع اللا ، فيما يتعىق  •
 (.  12ب وية األشلا  الطبيعيين واتعتباريين المشاركين في إنشا  الشركات وة ارت ا  الما ة 

النظر في اتلاذ تدابير إضـــــــافية تكفي منع تضـــــــارم المصـــــــالح في القطاع اللا  عن طريق فرض   •
، حسـب اتقتضـا  ولفترة  منية معقولة، عى  ممارسـة الموففين العموميين السـابقين أنشـطة م نية،  قيو  

 (. 12 أو عى  عمي الموففين العموميين في القطاع اللا  بعد استقالت م أو تقاعدهم  الما ة 

مواصـىة تعزيز النظام التنظيمي المحىي من أجي ر ع وكشـف جميع أشـكال غسـي األموال وتوسـيع  •
ــة بوجه نط ــات المالية، مع التركيز عى  المجاتت المعرضـ ــسـ ــمي هياات غير المؤسـ األ النظام ليشـ

  أ((. 1الفقرة  ،14خا  لطسي األموال  الما ة 

مواصــىة ضــمان أن تف م الكيانات المكىفة باإلبالغ ف مان جيدان المىكية الفعىية في الممارســة العمىية  •
  أ((. 1، الفقرة 14ية األعمال التجارية  الما ة وتتحقق من ا جيدان، مع تحديد ليا ي مىك

ــبوهة عن طريق تعزيز القدرات ذات  • تعزيز القدرة عى  إعدا  وتج يز التقارير عن المعامالت المشـ
الصــــىة في وحدة اتســــتلبارات المالية والكيانات المكىفة باإلبالغ في ميانمار والتو ية بأهمية هذه 

 (.1، الفقرة 14العمىية  الما ة 

مواصــىة تعزيز التعاون وتبا ل المعىومات بين الســىطات المكرســة لمكافحة غســي األموال، بما في  •
ق من ـــا تعزيز موار هــا وقــدرات ـــا التقنيـــة ائ ذلــ  وحــدة اتســــــــــــــتلبـــارات المـــاليـــة في ميـــانمـــار، بطر 

  م((. 1، الفقرة 14  الما ة

ــىة تعزيز التدابير الرامية إل  تنفيذ الفقرة   • من اتتفاقية، بما في   14من الما ة  2النظر في مواصــــــــ
ــبوهة العابرة لىحدو  فيما يتعىق بتحويي  ــجيي المعىومات عن العمىيات المشــــــــــ ذل  عن طريق تســــــــــ

 (.2، الفقرة 14المبالع النقدية واأل وات المالية ذات الصىة القابىة لىتداول  الما ة 

  
 الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

 نفيذ المواد قيد االستعراضمالحظات بشأن ت -3-1 

  (59و 56و 51حكم عام؛ التعاون اللا ؛ اتتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعد ة األطراف  الموا    
ــتر ا  الموجو ات أو إرجاع ا كمبدأ  ــير إل  مف وم اســــــــ ت ين  القانون المحىي لميانمار عى  أحكام محد ة تشــــــــ

 أساسي لىتعاون.

محد ة تنظم تبا ل وكاتت إنفاذ القانون لىمعىومات، غير أنه ت يوجد أيضـــــــــــــا في التشـــــــــــــريعات توجد قوانين  وت
 أ( من قانون مكافحة غسـي األموال، يمكن لوحدة اتسـتلبارات المالية   11يحظر هذا التبا ل. وبموجب البند  ما

المركزـية لمكـافحـة غســــــــــــــي األموال. في مـيانمـار أن تتـبا ل المعىومـات مع نظرائ ـا األجـاـنب، رهـنان بموافقـة ال يـاة 
 ُيبىاع عن أي أمثىة لتبا ل المعىومات في سياأل حاتت استر ا  الموجو ات. ولم

وميــانمــار ليســـــــــــــــت طرفــان إت في معــاهــدة واحــدة متعــد ة األطراف ومعــاهــدة ثنــائيــة واحــدة، مع ال نــد، فيمــا يتعىق 
ن وجو  ترتيبات محد ة ت دف إل  تعزيز المساعدة القانونية  بالمساعدة القانونية في المسائي الجنائية؛ ولم ُيبىاع ع

 المتبا لة فيما يتصي باستر ا  الموجو ات.
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  (58و 52منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعىومات اتستلبارية المالية  الما تان   
ــســـــــــات المالية في ميانمار لمتطىبات  ل العناية الواجبة في التحقق من هوية وبذ عاعرف عميى عتلضـــــــــع المؤســـــــ

العمال ، بمـا في ذـل  متطىـبات تحـدـيد المىكـية الفعىـية. وجـد  اللبرا  المكىفون ـباتســــــــــــــتعراض ـتأ ـيد مالحظـات م، 
أعاله، بشــــــــأن أوجه القصــــــــور القائمة في نظام تحديد المىكية الفعىية. وت توجد   14عى  النحو المبين في الما ة 

 لتحديد هوية المالكين الفعىيين لدموال المو عة في الحسابات العالية القيمة. أيضان شروي معينة 

ويطيـب اتتســــــــــــــاأل في المتطىبـات التشــــــــــــــريميـة المنطبقـة عى  الفح  الـدقيق لدفرا  الـذين ُيع ـد إلي م بوفـائف 
ل يشـتري من قانون مكافحة غسـي األموا  22عمومية هامة  األشـلا  المعرضـون سـياسـيا(. وفي حين أن البند 

عى  المنظمات المكىفة باإلبالغ أن تكون لدي ا نظم مناســبة إل ارة الملاطر تنطبق عى  هؤت  األشــلا ، فدن 
من ج ة وعى   عاألشــــــــــــلا  الدوليين المعرضــــــــــــين ســــــــــــياســــــــــــيان عهذا البند يميز بين الفح  الذي ينطبق عى  

ــيان ع ــياســـــ ــين ســـــ الحالة األخيرة، ت يطبق الفح   من ج ة أخرى. وفي عاألشـــــــلا  المحىيين واألجانب المعرضـــــ
( من القــانون(. e  22 البنــد  عمســــــــــــــتوى اللطر مرتفععالــدقيق إت عنــدمــا تبين المنظمــات المكىفــة بــاإلبالغ أن 

من األمر التوجي ي المتعىق ببذل العناية الواجبة في التحقق  8( وa  7( و  e  4الوقت نفسه، تن  الموا   وفي
ــتوى اللطر العالي، من هوية العمال  عى  أن جم ــنف في مســــ ــيا ُتصــــ ــياســــ ــين ســــ ــلا  المعرضــــ يع فاات األشــــ

من األمر التوجي ي عى  ضــرورة تطبيق تدابير معز ة فيما يتعىق ببذل العناية الواجبة  20حين تن  الما ة  في
ــان أنه في الممارســــــــــة العمىية، ت يبدو  22وفقا لىبند  أن  من قانون مكافحة غســــــــــي األموال. وأفا ت تقارير أيضــــــــ

 الكيانات المكىفة باإلبالغ تحد  عى  نحو فعال األشلا  المعرضين سياسيا.

من اتتفاقية في المذكرات التوجي ية  52من الما ة  2وتر  المبا   التوجي ية المتعىقة بالمسـائي المشـمولة بالفقرة  
ــا رة عن المصــــرف المركزي لميانمار بشــــأن اإل ارة القائمة عى  الملاطر في مجال مكافحة غســــي األموال  الصــ

 ومكافحة تمويي اإلرهام، وفي األمر التوجي ي المتعىق ببذل العناية الواجبة في التحقق من هوية العمال . 

م أمثىة عى  توجيه إخطارات وفقان لىفقرة   .52( من الما ة a  2ولم تقدا

ي ي المتعىق ببذل العناية الواجبة من األمر التوج 58من قانون مكافحة غسـي األموال والما ة  23وبموجب البند 
 في التحقق من هوية العمال ، يجب اتحتفاأ بالسجالت ذات الصىة لمدة خمس سنوات عى  األقي.

وُيحظر عى  المؤســــســــات المالية في ميانمار التعامي مع المصــــارف الوهمية التي ُيحظر إنشــــا ها بموجب البند  
من األمر التوجي ي المتعىق بـبذل  35  ذـل ، تحظر المـا ة من ـقانون مكـافحـة غســــــــــــــي األموال. وعالوة عى 30

العناية الواجبة في التحقق من هوية العمال  عى  المؤســـــــســـــــات المالية الدخولل في عالقات مراســـــــىة أو عالقات 
ىة في البىدان األجنبية التي  تجارية أو مواصــــىة هذه العالقات مع مصــــارف وهمية أو مع مؤســــســــات مالية مراســــل

 ا  هذه المصارف الوهمية.تتيح إنش

ووقت الزيارة القطرية، كانت ميانمار بصـــد  وضـــع نظام لالقرار ينطبق عى  الموففين العموميين. وتر  األحكام 
ــا . وتفتقر آليــة اإلقرارات إل  إجرا ات  61و 50 إل  47ذات الصــــــــــــــىــة في البنو   من قــانون مكــافحــة الفســـــــــــــ

 ضيح المعىومات ذات الصىة.وممارسات تتيح تنفيذ تحقيقات المتابعة وتو 

ولم تنظر ميانمار في اتلاذ تدابير ُتىزلم الموففين العموميين المعنيين الذين ل م مصــــــىحة في حســــــام مالي مفتوم في  
 بىد أجنبي أو ل م سىطة توقيع أو سىطة أخرى تتعىق بحسام من هذا النوع، بدبالغ السىطات عن هذه الحسابات. 

 .2004اتستلبارات المالية في ميانمار في عام وقد أنشات وحدة 
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تدابير اتستر ا  المباشر لىممتىكات؛ آليات استر ا  الممتىكات من خالل التعاون الدولي في مجال   
  (55و 54و 53المصا رة؛ التعاون الدولي ألغراض المصا رة  الموا  

( من قــانون اإلجرا ات المــدنيــة، يمكن لــدول أخرى أن ترفع  عــاوى أمــام محــا م ميــانمــار.  1  84بموجــب البنــد 
ــان عى  شــــري   84( من البند 2( و 1وتن  الفقرتان   بالدولة  عاعتراف رئيس اتحا  ميانمارعمن هذا القانون أيضــ

ا باتسـتفا ة من هذا الحكم، وتقتضـي أحكام التي ترفع الدعوى بوصـفه شـرطان مسـبقان ضـروريان من أجي السـمام ل 
ــائية ب ذا اتعتراف. غير أن إجرا ات اعتراف الرئيس   ــان أن تحير المحا م عىمان من الناحية القضــــــ الفقرتين أيضــــــ

 في هذا الصد  واإلحاطة عىمان به من الناحية القضائية غير واضحة.

ات أو جبر األضـرار لىدول المتضـررة من جرائم الفسـا  وت توجد أحكام تشـريمية تنظم تحديدان عمىية  فع التعويضـ 
 أو بشأن اتعتراف بمطالبات الدول األطراف األخرى باعتبارها مالكة شر ية لىممتىكات اللاضعة لىمصا رة. 

( من قانون اإلجرا ات الجنائية لمحا م ميانمار، بعد انت ا  المحا مة، إصـدارل أوامر بتسـىيم  1  517ويتيح البند 
تىكات المتصـــــــــىة بأي جريمة ارُتكبت وألي شـــــــــل  يدعي الحق في حيا ة تى  الممتىكات. غير أن إمكانية المم

 تطبيق هذا الحكم عى  الدول غير واضحة.

من قانون المســـــاعدة المتبا لة في المســـــائي الجنائية، يمكن لو ارة الداخىية، بوصـــــف ا الســـــىطة  25وبموجب البند 
لقانونية المتبا لة، أن ُتصــدر تعىيمات إل  اإل ارة الحكومية أو المنظمة ذات الصــىة المركزية المعنية بالمســاعدة ا

وحجزهـا ومراقبت ـا وفقـا لطىـب أي  ولـة أجنبيـة ووفقـا لىقوانين الســـــــــــــــاريـة. ولم تتمكن  عمـا ة اإلثبـاتعبمصـــــــــــــــا رة 
دو أن هناد تنظيما  الســـــىطات من تقديم توضـــــيحات تحد  القوانين الســـــارية التي ســـــتنطبق. وعالوة عى  ذل ، يب 

وتطبيقا محدو ين لمصــــــــــا رة مبالع تعا ل قيمة عائدات الجريمة، وهو ما يمكن أن يؤ ي إل  مشــــــــــا ي في إنفاذ 
 أوامر المصا رة من هذا النوع في ميانمار.

من قواعد المســـــــــاعدة المتبا لة في المســـــــــائي الجنائية عى  متطىبات تتعىق بمضـــــــــمون طىبات  9وتن  القاعدة 
والحجز. ويبدو أن هذه األحكام تشــــــمي إمكانية المصــــــا رة أو الحجز  اخي البىد بنا  عى  طىب من   المصــــــا رة

 ولة أخرى، بدتن من إنفاذ أمر أجنبي. وخالل الزيارة القطرية، ُأوضـــــــح أنه يمكن لىســـــــىطة المركزية، من الناحية 
ــا رة أو الحجز وفقا لطىب  ولة أجنبية. ــا رة  العمىية، أن تتلذ قرارها بالمصــــــ ــة عى  مصــــــ م أمثىة مىموســــــ ولم تقدا

حجز من هذا النوع بنا  عى  طىب من  ولة أجنبية. وسـىر اللبرا  المكىفون باتسـتعراض أيضـان الضـو  عى   أو
مشـــــــكىة عدم وجو  مبا   توجي ية واضـــــــحة تتعىق بكيفية اتلاذ الســـــــىطة المركزية قرارات بشـــــــأن تنفيذ الطىبات 

 المصا رة. األجنبية المتعىقة بالحجز و 

وأشار اللبرا  المكىفون باتستعراض إل  شري ا  واجية التجريم كشري مسبق لتفعيي المساعدة القانونية المتبا لة 
 أ( من قانون المســـــاعدة المتبا لة في المســـــائي الجنائية، وســـــىطوا الضـــــو  في هذا الصـــــد  عى   3بموجب البند 

سيما فيما يتعىق بتجريم الرشوة  خالل  ورة اتستعراض األول ، وت  أهمية كفالة التنفيذ الكامي لىتوصيات الصا رة
المعروضــة وعرض المتاجرة بالنفوذ، والتي تقتضــي تحميي المســؤولية لدشــلا  اتعتباريين عن مشــاركت م في 
ــىية، بما في ذل  عندما   ــمان اعتبار جميع الجرائم المنصــــــو  عىي ا في اتتفاقية جرائم أصــــ ــا  وضــــ جرائم الفســــ

من قانون مكافحة غسـي األموال يقضـي بأن الجرائم األصـىية  2رتكب خارج ميانمار. وأشـير أيضـان إل  أن البند تُ 
التي يرتكب ــا في اللــارج مواطنون من ميــانمــار أو مقيمون  ائمون في ــا هي وحــدهــا الجرائم التي يمكن اعتبــارهــا  

تكب ا أجانب في اللارج أسـاسـان لىمالحقة القضـائية جرائم أصـىية، وذل  ت يسـمح باعتبار الجرائم األصـىية التي ير 
 عى  جرائم غسي األموال في ميانمار.

ولدى ميانمار إجرا  إ اري يتعىق بالمصـا رة  ون اتسـتنا  إل  إ انة يمكن أن تنفذه هياة مكافحة الفسـا   ون أي 
عنية بالمسـاعدة القانونية المتبا لة تدخي من السـىطات القضـائية. ومن الناحية العمىية، يمكن لىسـىطة المركزية الم

ــتنا  إل  إ انة، من  ون إجرا   ــا رة أجنبي  ون اتســـ ــا في تنفيذ طىب أجنبي يىتمس إنفاذ أمر مصـــ أن تبت أيضـــ
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أي فح  قضــــائي. وفي هذا الصــــد ، تح  اللبرا  المكىفون باتســــتعراض أن عدم وجو  مراجعة قضــــائية في 
إ انة هو ثطرة يمكن أن تؤثر ســــىبا عى  التصــــورات بشــــأن ســــيا ة القانون  إجرا ات المصــــا رة  ون اتســــتنا  إل 

عى  الصـعيد المحىي وتعرقي تنفيذ طىبات المسـاعدة القانونية المتبا لة التي تقدم ا ميانمار في اللارج. وت يوجد 
 أيضان أي إجرا  ينظم تنفيذ هذه الطىبات.

المســائي الجنائية، تتول  الســىطة المركزية إ ارةل الممتىكات التي من قانون المســاعدة المتبا لة في    26ووفقا لىبند 
يتم حجزهــا ومراقبت ــا بنــا  عى  طىــب  ولــة أجنبيــة وفقــا لالتفــاأل الثنــائي، وفي حــالــة عــدم وجو  اتفــاأل من هــذا 

ــتعراض أن هذه الـصـــــ  ــؤولية إ ارة تى  الممتىكات عى  الدولة. وأبر  اللبرا  المكىفون باتســــ ياغة القبيي، تقع مســــ
 من اتفاقية مكافحة الفسا . 54 ج( من الما ة  2تتماش  فيما يبدو مع أغراض الفقرة  ت

ــا إل  البند  ــائي الجنائية والقاعدة  25وأشـــــارت ميانمار أيضـــ ــاعدة المتبا لة في المســـ من قواعد  9من قانون المســـ
من  2 أ( و م( والفقرة  1لمتطىبات الفقرتين المســـاعدة المتبا لة في المســـائي الجنائية بوصـــف ما تدبيرين منفذين 

 م( من  1من اتتفاقية؛ وفي هذا الصـــــد ، تح  اللبرا  المكىفون باتســـــتعراض أن متطىبات الفقرة  55الما ة 
 ت يبدو أن ا ُتنفاذ وأنه ُيستحسن عى  العموم إصدار لوائح أ ثر تفصيال بشأن تى  األحكام. 55الما ة 

 أ( و م( من  3من قواعد المسـاعدة المتبا لة في المسـائي الجنائية متطىبات الفقرتين  9قاعدة وعمومان، تتناول ال
ــمان مراعاة 55الما ة  ــعار األطراف الثالثة من أجي ضــــــ ــري يحد  التدابير المتلذة إلشــــــ ، إت أنه ت يوجد أي شــــــ

 األصول القانونية وتقديم بيان بأن أمر المصا رة ن ائي.

بدمكان ا أن تتبا ل المسـاعدة القانونية عى  أسـاس المعامىة بالمثي؛ لكن يبدو أنه ت يمكن  وأوضـحت ميانمار أن 
في الواقع توفير أشــــــــكال معينة من المســــــــاعدة القانونية المتبا لة في  يام اتفاأل ثنائي  مثي تبا ل و/أو إرجاع 

 لجنائية(.( من قانون المساعدة المتبا لة في المسائي اb  26الموجو ات بموجب البند 

 وت تفرض ميانمار أي قيو  فيما يتعىق بالقيمة الدنيا لىممتىكات كشري مسبق لتقديم المساعدة.

 من اتتفاقية. 55من الما ة  8وت توجد أحكام محىية أو ممارسات مبىع عن ا تتوا م مع الفقرة 

  
  (57إرجاع الموجو ات والتصرف في ا  الما ة   

ن المســـــــــاعدة المتبا لة في المســـــــــائي الجنائية عى  أنه ما لم يكن هناد اتفاأل ثنائي  ( من قانو b  26ين  البند 
ــا رة تؤول إل  مـيانمـار، وهو مـا يتعـارض مع  بين مـيانمـار والـدولـة المقـدمـة لىطىـب، فـدن إ ارة الممتىكـات المصــــــــــــ

من  4و 3الفقرتين  من اتتفاقية. وت توجد في ميانمار أحكام محىية تتماشــــــــــــ  مع متطىبات  57متطىبات الما ة 
من اتتفــاقيــة. وبــالنظر إل  أن ميــانمــار تتبع نظــامــان قــانونيــان ثنــائيــان، فال يمكن تطبيق أحكــام اتتفــاقيــة  57المــا ة 

 مباشرة وينبطي إ ماج ا عى  النحو المناسب في التشريعات المحىية من أجي تنفيذها.

 .57من الما ة  5ولم تبرم ميانمار ترتيبات وفقان لىفقرة 

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة -3-2 

من األمر التوجي ي المتعىق ببــذل العنــايــة الواجبــة في التحقق من هويــة  35إن متطىبــات المــا ة  •
العمال ، التي تن  عى  عدم السـمام لىمؤسـسـات المالية بالدخول في عالقات مصـرفية بالمراسـىة 

ى ــل ــات مالية مراســ ــســ ــارف وهمية أو مع مؤســ ــارف مع مصــ ــا  المصــ ــمح بدنشــ ة في بىدان أجنبية تســ
 من اتتفاقية. 52الوهمية، يمكن أن تعتبر ممارسة جيدة تفضي إل  تنفيذ الما ة 
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 التحديات التي تعترض التنفيذ -3-3 

  يوص  بأن تقوم ميانمار بما يىي

الموجو ات إل  ضـــــــــــمان قدرت ا عى  توفير أ بر قدر من العون والمســـــــــــاعدة ألغراض إرجاع  •
 (.51الدول األطراف األخرى  الما ة 

ــة  • ــمان أن تف م الكيانات المكىفة باإلبالغ ف مان جيدان المىكية الفعىية في الممارســــــ ــىة ضــــــ مواصــــــ
العمىية وتتحقق من ا جيدان، مع تحديد ليا ي مىكية األعمال التجارية؛ والنظر في اســــــــــــــتحداث 

المعىومات المتعىقة بالمىكية الفعىية وتســــجيي هذه المعىومات شــــري قانوني بشــــأن الكشــــف عن 
 (.1، الفقرة 52 الما ة 

اتلـاذ خطوات معقولـة لتحـديـد هويـة المـالكين الفعىيين لدموال المو عـة في حســـــــــــــــابـات عـاليـة  •
 (.1، الفقرة 52القيمة  الما ة 

شـــــــــلا  مواصـــــــــىة ضـــــــــمان إجرا  فح   قيق لىحســـــــــابات التي يطىب فتح ا جميع أنواع األ •
ــرهم والمقربون من م أو يحتفظون ب ا أو ُيطىب فتح ا أو ُيحتف   ــيان وأفرا  أســ ــياســ ــين ســ المعرضــ

 (.52من الما ة  1ق من ا تبسير األحكام التشريمية ذات الصىة  الفقرة ائ ب ا نيابة عن م، بطر 

 52ما ة من ال 2اتلاذ تدابير أخرى، عند اتقتضـــــــــا ، من أجي التنفيذ الكامي لمتطىبات الفقرة  •
 من اتتفاقية.

مواصـىة الج و  الرامية إل  إنشـا  نظم فعالة إلقرار الذمة المالية لىموففين العموميين المعنيين  •
 (.5، الفقرة 52 الما ة 

النظر في اتلاذ تدابير ُتىزلم الموففين العموميين المعنيين الذين ل م مصــىحة في حســام مالي  •
ســـــــــىطة أخرى عى  ذل  الحســـــــــام بأن يبىطوا عن هذه في بىد أجنبي أو ل م ســـــــــىطة توقيع أو  

 .52من الما ة  6الحسابات وفقا لىفقرة 

( من قانون 1    84ضــمان أت يفرض شــري اعتراف الرئيس بدولة أجنبية المنصــو  عىيه في البند  •
اإلجرا ات المـدنـية عبـاا ت مبرر لـه عى  قـدرة الـدول األطراف األخرى عى  رفع  عوى مـدنـية أمـام  

  أ((.   53 ميانمار إلثبات الحق في ممتىكات أو إثبات مىكية تى  الممتىكات  الما ة  محا م 

ــرر لدولة طرف أخرى  • ــائي التعويض أو جبر الضـــ ــحة تتناول مســـ ــريمية واضـــ اعتما  أحكام تشـــ
  م(. 53وفقان لىما ة 

ر اتلاذ تدابير واضــــــحة تأذن لمحا م ا أو لســــــىطات ا الملتصــــــة، عندما يتعين عىي ا اتلاذ قرا  •
ــا رة، بأن تعترف بمطالبة  ولة طرف أخرى بممتىكات ا ُتســــــــبت بارتكام أفعال  ــأن المصــــــ بشــــــ

  ج(. 53فسا ، باعتبارها مالكة شر ية ل ا، وفقان لىما ة 

اعتما  أحكام تشـــــريمية واضـــــحة بشـــــأن إنفاذ أوامر المصـــــا رة األجنبية واألمر بمصـــــا رة الممتىكات   •
ات اتتفاقية وتبســـــــــــير األحكام المتعىقة بالمصـــــــــــا رة في  األجنبية المنشـــــــــــأ بما يتماشـــــــــــ  مع متطىب 

ــا رة مبالع تعا ل قيمة عائدات الجريمة، بما يتماشـــــ    ــريعات الداخىية، بما في ذل  تدابير مصـــ التشـــ
 . 55من الما ة   1، والفقرة 54 أ( و م( من الما ة   1، والفقرتين 31 أ( من الما ة   1مع الفقرة 

ــمان إمكانية اعتبار    54 م( من الما ة  1تنفيذ متطىبات الفقرة   • تنفيذان كامالن، بما في ذل  ضــــــــــ
الجرائم األصـــىية التي يرتكب ا األجانب خارج ميانمار جرائم أصـــىية ألغراض الفصـــي في جرائم 

 غسي األموال.
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النظر في اســـــتحداث تدابير تســـــمح بمصـــــا رة الممتىكات  ون إ انة جنائية كجز  من إجرا ات  •
، وفي اســــــتحداث إجرا ات واضــــــحة من أجي 54 ج( من الما ة  1مع الفقرة  شــــــيا االمحكمة تم

  ج((. 1، الفقرة 54تنفيذ أوامر المصا رة األجنبية  ون اتستنا  إل  إ انة  الما ة 

اعتما  مبا   توجي ية  اخىية واضــــــحة لىســــــىطة المركزية فيما يتصــــــي بتنفيذ الطىبات األجنبية  •
 (.2، الفقرة 55 أ( و م(، والما ة  2، الفقرتان 54ا ة المتعىقة بالحجز والتجميد  الم

، 54إمكـانـية اعتمـا  أحكـام تشــــــــــــــريمـية بشــــــــــــــأن إنـفاذ أوامر التجمـيد أو الحجز األجنبـية  المـا ة  •
  أ((. 2 الفقرة

النظر في اتلاذ تدابير لىســــــــــمام لســــــــــىطات ا الملتصــــــــــة بأن تحاف  عى  الممتىكات من أجي  •
 من اتتفاقية. 54 ج( من الما ة  2ة مصا رت ا بما يتماش  مع الفقر 

 من اتتفاقية. 55من الما ة  2و 1اعتما  أحكام أ ثر تفصيالن تتناول متطىبات الفقرتين  •

ــمي تقديم بيان يحد  التدابير التي اتلذت ا الدولة الطالبة  • ــريعات المنطبقة بحي  تشـــ تعديي التشـــ
مان مراعاة األصـــول القانونية وبيان لتوجيه إشـــعار مناســـب لدطراف الثالثة الحســـنة النية ولضـــ 

ــا رة ن ائي باعتبارهما من المحتويات المطىوبة لىطىبات الوار ة عمالن  ــح أن أمر المصـــــــــ يوضـــــــــ
 (.9 أ( و م( والفقرة  3، الفقرتان 55من اتتفاقية  الما ة  55بالما ة 

ــمان أن تتام لىدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذل  • ــة قبي رفع أي تدبير مؤقت، ضــــــ ، فرصــــــ
 (.8، الفقرة 55لتقديم ما لدي ا من أسبام تستدعي مواصىة التدبير المؤقت  الما ة 

الســـــــــعي إل  اتلاذ تدابير تتيح إحالة معىومات عن العائدات المتأتية من جرائم الفســـــــــا ،  ون  •
من اتتفــاقيــة، بمــا في ذلــ  عن طريق النظر في اعتمــا    56طىبــات مســــــــــــــبقــة، وفقــا لىمــا ة 

و مبا   توجي ية ذات صــىة لتيســير هذه العمىية وضــمان أن الشــري المنصــو  تشــريعات و/أ
ــي األموال، الـذي يقضــــــــــــــي بحصــــــــــــــول وحـدة  11عىـيه في البـند   أ( من قـانون مكـافحـة غســــــــــــ

اتســـتلبارات المالية عى  موافقة ال ياة المركزية فيما يتعىق بتبا ل المعىومات، ت يشـــكي عقبة 
 (.56 عمىية أمام هذا التبا ل  الما ة

ــمان التنفيذ الكامي لىفقرة  • ــريمية وغيرها من التدابير لضــــ من  57من الما ة   3اعتما  تدابير تشــــ
اتتفاقية، وتمكين سىطات ا الملتصة من إرجاع الممتىكات المصا رة عندما تتصرف بنا  عى  

، 57طىبـات مقـدمـة وفقـا لالتفـاقيـة، مع مراعـاة حقوأل األطراف الثـالثـة الحســــــــــــــنـة النيـة  المـا ة 
 (.3و 2و 1الفقرات 

ــألة النفقات المتكبدة في إجرا ات اســــــــــتر ا  الموجو ات، وفقا لالتفاقية  الما ة  • ، 57تنظيم مســــــــ
 (.4الفقرة 

النظر في إبرام اتفــاقــات أو ترتيبــات لتعزيز فعــاليــة التعــاون الــدولي في مســـــــــــــــائــي اســــــــــــــتر ا   •
نونية المتبا لة واســـــتر ا  الموجو ات الموجو ات واعتبار اتتفاقية أســـــاســـــان قانونيان لىمســـــاعدة القا

 (.59 الما ة 

  
دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -3-4   االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّ

 عمىية اتستعراض. استبانت اتقديم المساعدة التقنية من أجي مواج ة التحديات التي  •
 


