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      خالصة وافية  -ثانيًا  
  سري النكا    

   
  سري النكا يف سياق تنفيذ اتفاقيةمقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي ل  -١  

  ملكافحة الفساد األمم املتحدة
آذار/مارس  ٣١، وصــدَّقت عليها يف ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥وقَّعت ســري النكا على االتفاقية يف 

  . ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٤. ودخلت االتفاقية حيِّز النفاذ يف سري النكا يف ٢٠٠٤
وقد خضـــع تنفيذ البلد للفصـــلني الثالث والرابع من االتفاقية لالســـتعراض خالل الســـنة الثالثة من 

  .)CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.20االستعراض األوىل (دورة 
وسري النكا لديها نظام قانوين خمتلط من القانون املدين اهلولندي الروماين والقانون اإلنكليزي العام، 
وتطبِّق النظام املزدوج يف تنفيذ املعاهدات الدولية. وينص التعديل التاسع عشر للدستور، الذي اعُتمد 

(مفوضية التحقيق)  ، على إنشاء مفوضية للتحقيق يف ادعاءات الرشوة أو الفساد٢٠١٥يف أيار/مايو 
  وتفويضها بصالحية تنفيذ االتفاقية، مما يضفي االعتراف الدستوري على املعاهدة. 

 ) ويف جمموعة إيغمونتAPGوسري النكا عضو يف فريق آسيا واملحيط اهلادئ املعين بغسل األموال (
  لوحدات االستخبارات املالية. 

وأهم املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد يف البلد هي مفوضية التحقيق يف ادعاءات الرشوة أو الفساد 
)CIABOC(مفوضية التحقيق) ( وشعبة التحقيق يف اجلرائم املالية التابعة لشرطة سري النكا، والنيابة ،

اخلدمة العمومية، واللجنة الوطنية جلنة النكا، و العامة، ووحدة االســــــتخبارات املالية يف ســــــري
للمشــتريات، واملراجع العام للحســابات، وفرقة العمل الرئاســية اخلاصــة املعنية باســترداد املوجودات 

  احلكومية املكتسبة بطريقة غري مشروعة.
    

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

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

مل تعتمد سري النكا استراتيجية واحدة ملكافحة الفساد، وإمنا تتألف التدابري اليت اعتمدهتا من عدة 
لتوجيهية لسياسات الدولة والواجبات خطوات وتدابري مهمة ترمي إىل منع الفساد. وتورد املبادئ ا

زاهة وإىل منع األســاســية املنصــوص عليها يف الفصــل الســادس من الدســتور دعوًة إىل التحلي بالن
ءات قابلة إجرا ٢٠٠٧الفســــاد يف احلكومة. وتتضــــمن خطة العمل الوطنية ملكافحة الفســــاد لعام 

. إال أنَّ خطة العمل مل تنفَّذ قطُّ بطريقة منهجية ومل يســــــبق أن خضــــــعت للقياس وحمدَّدة زمنيًّا
ـــتراتيجية ملكافحة الفســـاد حتمل اســـم  ٢٠١٥للتحديث. واعتمدت مفوضـــية التحقيق يف عام  اس

"ســـبع خطوات صـــوب عدم التســـامح إطالقًا" لتوجيه عملها يف جمايل اإلنفاذ والوقاية، إىل جانب 
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ت. وتنص اســتراتيجية مفوضــية التحقيق على تســمية موظفني معنيني خطة تنفيذ مدهتا ثالث ســنوا
شراكة مع بالن سلك اخلدمات العمومية وتعزيز ال شفافية  زاهة يف املؤسسات العمومية وعلى زيادة 

ـــتراتيجية قيد التنفيذ، وخصـــوصـــًا فيما يتعلق بتعزيز مهام مفوضـــية  املجتمع املدين. وال تزال االس
ية. وُأدجمت االستراتيجية يف خطة العمل الوطنية لشراكة احلكومات املنفتحة التحقيق يف جمال الوقا

. وكانت اجلهود جارية وقت االســــــتعراض من أجل اعتماد اســــــتراتيجية ٢٠١٧-٢٠١٥للفترة 
  وطنية شاملة ملكافحة الفساد. 

 ٣قرة ويرأس مفوضــية التحقيق، بوصــفها أهم هيئات مكافحة الفســاد والســلطة املعيَّنة مبوجب الف
صية من  ٦من املادة  من االتفاقية، ثالثة مفوَّضني ومدير عام. ويعيِّن الرئيس املفوضني بناء على تو

مبوافقة الربملان.  املجلس الدســتوري لفترة مخس ســنوات غري قابلة للتجديد، وال ميكن تنحيتهم إالَّ
ــــــلطة تعيني املدير العام ومدة خدمته وإجراءات عزله إىل الرئي  يس وحده، وال توجد أوتعود س

م املســائل التأديبية؛ ومع ذلك، فإنَّ التعيني يتم بالتشــاور مع املفوضــني، وجيوز إخضــاع قواعد تنظِّ
من الدســـتور). وينص التعديل التاســـع  ١٢٦أي قرار رئاســـي للمراجعة القضـــائية الالحقة (املادة 

ـــتور واألحكام املتعلقة بتعيني مفوضـــي املفوضـــية ومدة خ ـــر للدس دمتهم وعزهلم على صـــون عش
  من قانون مفوضية التحقيق).  ٢استقاللية مفوضية التحقيق (املادة 

صــــة للمواطنني، وتنظِّم  وتتوىل مفوضــــية التحقيق، يف مجلة أعمال أخرى، إدارة آلية إبالغ خمصــــَّ
ضية، بغية اعتماد هنج أكثر تنظيمًا صة يف جمال التدريب والتوعية. واتَّخذت املفو شطة خمصَّ  إزاء أن

  منع الفساد، خطوات إلنشاء وحدة متخصصة يف الوقاية. 
ــــــتعراض قوانني البلد، وقد اقترحت، حىت  ونية التابعة لوزارة العدل دوريًّاوتقوم اللجنة القان باس

اآلن، عدة تعديالت على قانون الرشـــوة، وقانون منع غســـل األموال وقانون املســـاعدة املتبادلة يف 
ضـــًال عن ذلك، اســـتهلت مفوضـــية التحقيق والوزارات واملؤســـســـات املعنية املســـائل اجلنائية. وف

تعديالت تشــــريعية على قانون إقرارات الذمة املالية، وقانون مفوضــــية التحقيق، وقانون مفوضــــية 
القضــــاء، وقانون املســــاعدة املتبادلة يف املســــائل اجلنائية وقانون احلق يف نظام التحقيقات، وقانون 
  لومات.احلصول على املع

وتشــــارك ســــري النكا يف عدد من املحافل اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك املبادرة املشــــتركة بني 
مصــــرف التنمية اآلســــيوي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي ورابطة جنوب آســــيا 

ـــــرطللتعاون اإلقليمي.  ة اجلنائية كما أنَّ البلد عضـــــو يف كل من الكومنولث واملنظمة الدولية للش
(اإلنتربول) وشراكة احلكومات املنفتحة ومنتدى هيئات إدارة االنتخابات يف جنوب آسيا وشبكة 

  آسيا واملحيط اهلادئ املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات.
    

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

ومبراقبة انضباطهم وفصلهم من العمل ضمن نطاق  بتنقيلهميندرج تعيني املوظفني العموميني وما يتعلق 
من الدســتور)، وميكن تفويض هذه الصــالحية إىل  ٥٥و ٥٤صــالحيات جلنة اخلدمة العمومية (املادتان 

  من الدستور). ٥٧و ٥٦موظفني عموميني معيَّنني أو جلان معيَّنة خصيصًا هلذا الغرض (املادتان 
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عيني وترقية وتنقيل املوظفني العموميني وقانون املؤســــــســــــات وتعِرض القواعد اإلجرائية املتعلقة بت
ــــــتقــالتهم  قواعــد توظيف املوظفني العموميني وتعيينهم وأجورهم وترقيتهم وإهنــاء خــدمــاهتم واس
شاغرة يف اجلريدة الرمسية جلمهورية  شر اإلعالنات عن الوظائف ال وواجباهتم وحقوقهم العامة. وُتن

طية ويف الصحف وعلى شبكة اإلنترنت. ويستند اختيار املرشحني سري النكا االشتراكية الدميقرا
إىل االمتحانات الكتابية وإىل املقابالت. وُتجرى التعيينات كلها وفقًا ملحاضــــــر اخلدمة وخطط 
التوظيف اليت تضـعها اإلدارات احلكومية لكل وظيفة على حدة وتوافق عليها جلنة اخلدمة العمومية 

د اإلجرائية، والفصـــل الثاين من قانون املؤســـســـات). ويؤدي املوظفون (الفصـــل الرابع من القواع
من القواعد اإلجرائية). وقد ُأرســي نظام لتناوب  ٨٥م اخلدمة لدى تعيينهم (املادة ســَ العموميون َق

املوظفني العموميني (الفصـــل الثامن عشـــر من القواعد اإلجرائية). وميكن تقدمي الشـــكاوى املتعلقة 
ية التوظ ية أو أي يفبعمل تأديب مات أو اإلجراءات ال ية أو إىل  تظل خلدمة العموم أخرى إىل جلنة ا

ـــــتئناف اإلدارية (املادتان  ـــــتور والفصـــــل  ٥٩و ٥٨حمكمة االس ـــــرونمن الدس من القواعد  العش
  من الدستور. ١٢٦و ١٣٨ب املادتني اإلجرائية)، رهنًا باملراجعة القضائية مبوج

 ٤٧املتعلقة بســـلوك املوظفني العموميني وانضـــباطهم (الفصـــالن  وحيدِّد قانون املؤســـســـات القواعد
). وال جيوز للموظفني العموميني أن يقبلوا الوظائف الثانوية، ولكن جيوز اخلروج عن هذا القيد ٤٨و

ــتثناء (الفصــل  ــبيل االس ــبة للموظفني العموميني ٣٠على س ). وال يوجد نص على فترة فاصــلة بالنس
اع اخلاص. وُيلزم القانون املذكور املوظفني العموميني بتجنُّب تضارب املصاحل الذين ينتقلون إىل القط

. حيدِّد على حنو شــامل االلتزامات واإلجراءات املتعلقة هباته املســألة  )، إال أنه ال٣٠و ٢٩(الفصــالن 
  قيمتهــا عن  اهلــدايــا، ولكن جيوز الســــــمــاح بتلقي هــدايــا املجــاملــة اليت تقــل يوُيحظر عمومــًا تلق

سريالنكية (حوايل  ٥ ٠٠٠ دوالرًا) بشرط أن ُيبلغ عنها إىل أمني وزارة الشؤون اخلارجية  ٣٠لرية 
اإلجراءات التأديبية، وحيدِّد اجلزاءات املترتبة على عدم االمتثال  ٤٨). وينظِّم الفصــــل ٤٧(الفصــــل 

تب، والفصــل من العمل. أو الراي، وخفض الرتبة للقانون املذكور، مبا يشــمل التوبيخ والتنقيل التأديب
  تصنِّف سري النكا أيَّ مناصب عامة على أهنا عرضة للفساد بوجه خاص.   وال

ومل يتم النص على أنَّ املوظفني العموميني ملزمون حتديدًا باإلبالغ عن الفســــــاد. وعلى الرغم من 
ًا ما ميتنعون عن أنَّ بإمكان املســؤولني اســتخدام آلية اإلبالغ اخلاصــة مبفوضــية التحقيق، فإهنم كثري

  القيام بذلك خشية أن يتناىف هذا األمر مع التزاماهتم اخلاصة بالسرية. 
وُيلَزم أعضاء الربملان والقضاة واملوظفون العموميون من اإلدارات احلكومية والوزارات والسلطات 
املحلية ورؤســــاء وموظفو الشــــركات العامة، واملرشــــحون لشــــغل املناصــــب العمومية عن طريق 

النتخاب واملســـؤولون املنتَخبون، باإلفصـــاح عن الذمة املالية فيما خيصـــهم وخيص أفراد أســـرهم ا
). وجيب تقدمي اإلقرارات يف غضـــون ثالثة أشـــهر بعد ٣و ٢(قانون إقرارات الذمة املالية، املادتان 

عد اإلجرائية). من القوا ٨٧من القانون، واملادة  ٣التعيني مث يبدأ تقدميها ســــــنويًّا بعد ذلك (املادة 
يانات غري صــــــحيحة أو حاالت اإلغفال التعرض  ويترتب على عدم اإلفصـــــــاح أو تقدمي أيِّ ب

من قانون املؤسسات).  ٢٩من القانون، والفصل  ٩للمالحقة القضائية أو إلجراءات تأديبية (املادة 
أجل  هيئة حتقيق من وُيعهد باإلقرارات إىل رؤســــاء املكاتب املعنية لالحتفاظ هبا، وجيوز أن تطلبها

نظام رمسي للرصــــد أو التحقق. وقد اقترحت مفوضــــية التحقيق عدة  إجراء تفتيش. ومل ُيْرَس أي
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يتاح لعامة الناس ما يشوبه من نقائص. وجيوز أن  تعديالت على قانون إقرارات الذمة املالية ملعاجلة
  من القانون).  ٣، املادة الفرعية ٥على اإلقرارات مقابل دفع رسوم (املادة  االطِّالع

وحيدِّد الدســتور املعايري العامة املتعلقة بالترشــح للمناصــب العامة وانتخاب شــاغليها (الفصــل الرابع 
عشــــر). وتِرد املعايري التفصــــيلية يف تشــــريعات خاصــــة مثل قانون االنتخابات الرئاســــية، وقانون 

خابات الربملانية، وقانون انتخابات املقاطعات، وقانون االســتفتاء، وقانون انتخابات الســلطات االنت
مسؤويل األحزاب السياسية املعترف هبا واملرشحني لالنتخابات ملزمون باإلفصاح  املحلية. ومع أنَّ

ل عائقًا أمام من القانون)، فإنَّ عدم االمتثال هلذا املقتضــــــى ال يشــــــكِّ ٤-٢عن ممتلكاهتم (املواد 
االنتخاب. وجيب على املوظف العمومي الذي يســعى لنيل عضــوية الربملان أن يســتقيل من اخلدمة 

  من قانون املؤسسات).  ٤٧و ٣٢(الفصالن  العمومية
قانون بشأن متويل املرشحني لشغل املناصب العمومية أو متويل األحزاب السياسية،  وال يوجد أي

ن اعتماد تشــريعات من هذا القبيل. وينص قانون االنتخابات الربملانية وجترى حاليًّا مناقشــات بشــأ
على اإلعانات العامة املمنوحة لألحزاب الســياســية املعترف هبا للمشــاركة يف االنتخابات العمومية 

  ). ١٢٧(املادة 
ل التدخل يف القضــاء ويكفل الدســتور اســتقاللية الســلطة القضــائية (الفصــل اخلامس عشــر)، ويشــكِّ

جيم). ويعيِّن الرئيس قضاة املحكمة العليا وحمكمة االستئناف  ١١١رمية تستوجب العقاب (املادة ج
رهنًا مبوافقة املجلس الدســـــتوري، وال ميكن عزهلم إال بأمر من الرئيس بتأييد أغلبية أعضـــــاء الربملان 

ـــلوك أو عدم األهلية ( ـــوء الس ـــباب تتعلق بثبوت س قرار  كن اختاذ). ومع ذلك، ال مي١٠٧ املادةألس
 عادية واألقل جسامة فال ختضع أليالعزل إال يف حاالت االنتهاك اجلسيم، أما انتهاكات االنضباط ال

ج تعديٌل مقترح على الدستور إجراء جديدًا ملعاجلة مسألة جزاءات. وسوف ُيدر إجراءات تأديبية أو
ملحكمة العليا بناء على توصــية ســوء الســلوك غري املســتوجب للعزل. ويعيِّن رئيس اجلمهورية قضــاة ا

مفوضــية اجلهاز القضــائي ســلطة التعيني  ُأســندت إىل). و١١١من مفوضــية اجلهاز القضــائي (املادة 
والتنقيل والفصــــــل ومراقبة االنضــــــباط فيما خيص القضــــــاة يف املحكمة العليا واملحاكم االبتدائية 

حاء). وتنظِّم قواعد مفوضـــــية اجلهاز  ١١١واملوظفني املقرَّر أن يشـــــغلوا مناصـــــب عمومية (املادة 
القضــائي وتعاميمها، وقانون املؤســســات، وقواعد املحكمة العليا وقواعد حمكمة االســتئناف ســلوك 

النكا على وضــع مدونة شــاملة لقواعد الســلوك القضــائي. وتقدِّم مفوضــية  . وتعكف ســريالقضــاة
  دف تعزيز درجة نزاهتهم.اجلهاز القضائي، من خالل معهد القضاة، التدريب للقضاة هب

ويعيِّن الرئيس النائب العام، رهنًا مبوافقة املجلس الدســــتوري. ومبقتضــــى قانون (إجراءات) فصــــل 
بناء على أســــباب حمدَّدة بعد إجراء حتقيق. وُيعترب  املوظفني، ال جيوز أن يعزل الربملان النائب العام إالَّ

أعضــــــاء النيابة العامة موظفني عموميني، ولذلك جيب أن يتقيدوا بقانون املؤســــــســــــات وبالقواعد 
عني على النحو الذي تنظِّمه به املحكمة السلوك اليت حتكم سلوك مجيع املداإلجرائية وبقواعد وآداب 

  امة املسائل التأديبية املتعلقة مبوظفي مكتب النائب العام. العليا. وتتوىل جلنة اخلدمة الع
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    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
مركزيًّا لالشتراء، يتوىل مبقتضاه أمناء الوزارات املختصة املسؤولية عن  تطبِّق سري النكا نظامًا ال

ـــتريات اإلجراءات واملبادئ التوجيهية اخلاصـــة  ـــتراء. وتصـــوغ اللجنة الوطنية للمش إجراءات االش
باالشــتراء وترصــد تنفيذها (الفصــل التاســع عشــر باء من الدســتور). وجيب إجناز مجيع املشــتريات 

اليت حتدد خمتلف  : الســـــلع واألشـــــغال،٢٠٠٦مبادئ التوجيهية لالشـــــتراء لعام للاحلكومية وفقًا 
)، وإجراءات املناقصة ٤) وقواعد التأهب والتخطيط لالشتراء (الفصل ٣أساليب االشتراء (الفصل 

لدليل إدارة املشــاريع وإدارة )، وأيضــًا وفقًا ٨) وقواعد إرســاء العقود (الفصــل ٧إىل  ٥(الفصــول 
دليل . وباإلضافة إىل ذلك، يقدِّم ٢٠١٧لعام  مشاريع تطوير البىن التحتية (األشغال)العقود بشأن 

قواعد مفصَّلة بشأن شىت جوانب االشتراء العمومي. وميكن تقدمي الشكاوى  ٢٠٠٦لعام  االشتراء
ــتريات أو إىل جملس ــتراء أو إىل اللجنة الوطنية للمش  إىل املحكمة العليا. ويف  الطعون اخلاصــة باالش

قيد التنقيح من ِقَبل اللجنة لكي يتواءما  الدليلو املبادئ التوجيهيةوقت االســـتعراض، كان كل من 
ية ميلودا  كا وأكادمي ــــــري الن قدِّم اللجنة ومعهد إدارة التنمية يف س ية. وت لدول عايري ا مًا مع امل متا

  للدراسات املالية تدريبًا ملوظفي املشتريات. 
الدستور إدارة األموال العمومية، مبا يف ذلك اعتماد امليزانية الوطنية.  ويتناول الفصل السابع عشر من

ملادة  بة كاملة (ا لدســــــتور)، تتوىل إدارة  ١٤٨ويف حني يراقب الربملان األموال العمومية مراق من ا
امليزانية شؤون امليزانية الوطنية التابعة لوزارة املالية صياغة امليزانية الوطنية، مبا يف ذلك إعداد تقديرات 

وإطار للميزانية ثالثي الســـنوات. كما أهنا ترصـــد نفقات امليزانية، مبا يف ذلك ختصـــيص املوارد املالية 
من أجل تنفيذ الربامج واملشــــــاريع العمومية، واملســــــاعدة يف تنفيذ امليزانية الوطنية، ورصــــــد تنفيذ 

إلبالغ عن اإليرادات والنفقات من جانب اعتمادات امليزانية. وينظِّم قانون (مسؤولية) اإلدارة املالية ا
). وترصــــد مفوضــــية ١٥-١٠اهليئات العامة وُيلزم وزارة املالية بإعداد تقارير امليزانية العادية (املواد 

ــــــراجع العام للحسابات وأربعة أعضاء آخرين، مدى  خدمات مراجعة احلسابات، اليت تتألف من املـ
ــــــابات. ويعِرض النظام املايل  امتثال الســــــلطات العمومية لقانون معايري املحاســــــبة ومراجعة احلس

وتعميمات اخلزانة الصـــادرة عن وزارة املالية القواعد املتعلقة حبفظ الدفاتر املحاســـبية والبيانات املالية 
والسجالت العامة. والوزارات واإلدارات واهليئات املؤسسية واهليئات النظامية غري املدرة لإليرادات 

ومية ملزمة باإلبالغ وفقًا هلذا النظام وختضع حساباهتا للمراجعة من ِقبل املراجع العام واملنشآت العم
ــــــابات العامة جرمية جنائية (املادتان  ــــــابات. وُيعترب التزوير أو تزييف احلس من  ٤٥٣و ٤٥٢للحس

  عامة).من قانون اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات ال ٢، املادة الفرعية ٥القانون اجلنائي؛ واملادة 
    

    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
ملادة  ــــــتور احلق يف احلصــــــول على املعلومات (ا لدس  ألف). وميكن اإلبالغ عن أيِّ ١٤يكفل ا

  انتهاكات إىل أمني املظامل وإىل مفوضية حقوق اإلنسان.
، بعد إجراء مشاورات مع املجتمع املدين استغرقت عدة ٢٠١٧وقد اعتمدت سري النكا يف عام 

سنوات، قانون احلق يف احلصول على املعلومات من أجل تنظيم احلصول على املعلومات على حنو 
، لكنَّ أحكامه مل تكن منفَّذة بالكامل ٢٠١٧شباط/فرباير  ٤شامل. ودخل القانون حيز النفاذ يف 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.8 

 

V.18-03682 7/16 
 

قت إجراء االســتعراض. ويبيِّن القانون، يف مجلة أمور أخرى، إجراءات احلصــول على املعلومات و
ــــــباب احلرمان من احلق يف احلصــــــول على املعلومات (املادتان ٣٠-٢٤(املواد  ) ٣٥و ٥)، وأس

). كما أنَّ القانون ُيلزم الســــلطات ٧وواجبات اهليئات العمومية يف االحتفاظ بالســــجالت (املادة 
عمومية بتعيني موظفني متخصــصــني معنيني بشــؤون اإلعالم وموظفني معنيني بشــؤون االســتئناف ال

). وتتوىل اللجنة املعنية باحلق يف احلصـــــول على املعلومات رصـــــد مدى امتثال ٣١و ٢٣(املادتان 
 ١٤د الثانية (املوااهليئات العامة، وُتصدر املبادئ التوجيهية وتعمل بصفة هيئة استئناف من الدرجة 

  ).٣٤-٣١و ١٥و
ــــــري النكا إقامة نظام  ــــــبكية خاصــــــة هبا، وتتوخى س ولدى معظم اإلدارات احلكومية مواقع ش
للحكومة اإللكترونية لتقدمي اخلدمات العامة إلكترونيًّا. وتعكف مفوضية التحقيق حاليًّا على وضع 

لة عن اخلدمات مواثيق مواطنني للحكومة املحلية واإلدارة العامة لتزويد املواطنني مبعل ـــــَّ ومات مفص
  العامة القائمة، مبا يف ذلك تكاليفها واألطر الزمنية لتنفيذها. 

شـــخص أن ُيبلغ مفوضـــية التحقيق بوقائع الفســـاد إما بصـــفة شـــخصـــية أو عن طريق  وميكن أليِّ
ص هلذا الغرض أو عن طريق الربيد  الوظيفة العامة املعنية، أو من خالل خط اتصـــال مباشـــر خمصـــَّ

باحلصـــــانة من يتمتعون األشـــــخاص  هؤالء نَّأكتروين. وينص قانون مفوضـــــية التحقيق على اإلل
). وينص قانون توفري املســــــاعدة واحلماية لضــــــحايا اجلرائم ٩املســــــؤولية املدنية واجلنائية (املادة 

  والشهود بدوره على محاية املبلِّغني من أّي شكل من أشكال املضايقة يف العمل.

لى عق مع املجتمع املدين من خالل أنشـــــطة متنوعة. وقد جرى العرف وتتعاون مفوضـــــية التحقي
التشــاور مع املجتمع املدين يف صــياغة القوانني، كما كان احلال بشــأن قانون إقرارات الذمة املالية، 

  وقانون مراجعة احلسابات، وقانون احلق يف احلصول على املعلومات. 
د الوطين للتعليم على إدراج مســــــألة مكافحة وتعمل مفوضــــــية التحقيق مع وزارة التعليم واملعه

للحد من الفســــاد يف إدارات  وائح تنظيميةلالفســــاد يف املناهج الدراســــية، وتعكف على وضــــع 
  املدارس، فضًال عن تنظيم مسابقات إبداعية وإنشاء نواٍد مدرسية للنـزاهة.

    
  )١٢القطاع اخلاص (املادة     

 
وقانون الشـــركات، وقانون مفوضـــية األوراق  ينص قانون معايري املحاســـبة ومراجعة احلســـابات،

املالية والبورصـــة، والقانون النقدي، وقانون املصـــارف، وقانون التأمني، وقانون الشـــركات املالية 
على التدابري املتعلقة حبفظ الســجالت، وإعداد البيانات املالية، واملحاســبة، ومراجعة احلســابات يف 

  القطاع اخلاص.
وملحق  ٥حاسبة ومراجعة احلسابات على "مؤسسات جتارية معيَّنة" (املادة ويسري قانون معايري امل
مؤســـســـات، مبا يف ذلك الشـــركات اخلاصـــة واملصـــارف. وُتلَزم  ١ ٤١٠القانون)، تضـــم حاليًّا 

 ٦) ويعاَقب على عدم االمتثال هلذا االلتزام (املواد ٦املؤسـسـات التجارية مبراجعة حسـاباهتا (املادة 
مد معهد املحاسبني القانونيني يف سري النكا معايري املحاسبة ومراجعة احلسابات ). واعت٢٧و ٧و

لمعايري ل المتثالاومن أجل  ،)٣و ٢وفقًا لقانون معايري املحاســـــبة ومراجعة احلســـــابات (املادتان 
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الدولية. ويتوىل جملس رصــد معايري املحاســبة ومراجعة احلســابات رصــد االمتثال للقانون وللمعايري 
حييل قضايا حاالت الفساد املشتبه فيها إىل سلطات إنفاذ القانون. أما جلنة املعايري املحاسبية وجلنة و

  ). ٩و ٨مان توصيات تتعلق باملعايري (املادتان معايري مراجعة احلسابات فتقدِّ
اظ بســــجالت حماســــبية صــــحيحة ومجيع الشــــركات املنشــــأة مبوجب قانون الشــــركات ملَزمة باالحتف

). ١٦٠-١٥٤  وتعيني مراجع حسابات (املواد ،)١٥٣-١٥٠)، وإعداد بيانات مالية (املواد ١٤٨  ة(املاد
). وتِرد التدابري ١٢٠(املادة  عليها عامة الناسوجيب أن تكون ســـجالت الشـــركات متاحة الطالع 

  متثال يف اجلزء احلادي والعشرين.والعقوبات املفروضة على عدم اال
ومبوجب قانون معايري املحاسبة ومراجعة احلسابات، جيب أن يضطلع مبراجعة حسابات مؤسسات 

معهد املحاســـبني القانونيني. ومبقتضـــى قانون الشـــركات، ميكن أن يضـــطلع  جتارية حمدَّدة أعضـــاُء
  مبراجعة حسابات كيانات أخرى مراجعو احلسابات املسجَّلون لدى أمني سجل الشركات. 

ومن أجل تعزيز اســـتخدام املمارســـات التجارية احلســـنة، ُيجري معهد املحاســـبني القانونيني وغرفة 
التجارة والرابطات األخرى مســــابقات ســــنوية بشــــأن اإلبالغ من جانب املؤســــســــات التجارية 
واملمارسات الفضلى املتَّبعة يف الشركات. واعُتمدت املدونات املتعلقة حبوكمة الشـركات للمصارف 

  والشركات املالية املرخَّصة. 
  غ عن املخالفات يف القطاع اخلاص.آلية خاصة لإلبال وال توجد أي

من قانون الضرائب  ١٩-١٠ي (املواد وال ُيسَمح باقتطاع النفقات اليت متثِّل رشاوى من الوعاء الضريب
  ).٢٠١٧لعام  ٢٤املحلية رقم 

    
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

سري النكا ملزمة، بصفتها عضوًا يف فريق آسيا واملحيط اهلادئ املعين بغسل األموال، بتوصيات 
  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وختضع لتقييماهتا. 

ويشـــمل النظام القانوين املحلي ملكافحة غســـل األموال قانون منع مكافحة غســـل األموال وقانون 
وُتعترب اجلرائم املنصوص  ة والقانون املتعلق باتفاقية قمع متويل اإلرهاب.اإلبالغ عن املعامالت املالي

عليها يف قانون الرشــوة وغريها من اجلرائم املتصــلة بالفســاد مبقتضــى القانون اجلنائي جرائم أصــلية 
غسل األموال وقانون اإلبالغ عن املعامالت املالية (انظر تعريف العبارة "نشاط  منعألغراض قانون 

ضمن  غري سبة عن طريق الفساد  مشروع" يف القانونني املذكورين). ولذلك، تندرج األموال املكت
  حيات وحدة االستخبارات املالية.نطاق صال

 ٣٣  لَزم مجيع املؤسسات اليت ُتنجز أعماًال مالية أو أعماًال غري مالية حمدَّدة، على النحو املبيَّن يف املادةوُت
ت املالية، باالمتثال لذلك القانون، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة بالتحقق من قانون اإلبالغ عن املعامال

ـــات بتقدمي تقارير عن لزبائنامن هوية  ـــس ، وحفظ الســـجالت وبذل العناية الواجبة. وُتلَزم تلك املؤس
ير املعامالت املشبوهة إىل وحدة االستخبارات املالية وفقًا للقانون. وهذه املؤسسات ملَزمة بتقدمي تقار

عن املعامالت املشــــبوهة إىل وحدة االســــتخبارات املالية وفقًا للقانون. وتراقب وحدة االســــتخبارات 
املالية مدى امتثال املؤســــســــات للقانون، بطرائق منها إجراء عمليات تفتيش موقعي، وتفرض عقوبات 
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دارات اإلشراف القطاعي إدارية وُتصدر األوامر التوجيهية وحتيل املسائل املعنية إىل املحاكم. وتضطلع إ
  املصريف وغري املصريف وإدارة مراقبة النقد التابعة للمصرف املركزي يف سري النكا أيضًا بدور إشرايف.

ــــــال  ــــــتخبارات املالية يف إرس وحيدِّد قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية صــــــالحيات وحدة االس
) واملؤســســات ١٥فوضــية التحقيق (املادة املعلومات إىل ســلطات إنفاذ القانون املحلية، مبا فيها م

ــــــتخبارات املالية عضــــــو يف جمموعة إيغمونت لوحدات ١٧-١٥األجنبية (املواد  ). ووحدة االس
من نظرياهتا األجنبية. وتتعاون ســــــلطات  ٣٤االســــــتخبارات املالية، وأبرمت مذكرات تفاهم مع 

ة للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ورابطة سري النكا من خالل منابر خمتلفة، مبا يف ذلك املنظمة الدولي
  ين واالقتصادي املتعدد القطاعات.جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ومبادرة خليج البنغال للتعاون التق

ضعتو ُتلزم املؤسسات املالية، مبا يف ذلك مؤسسات حتويل األموال ووكالؤها،  وائح تنظيميةل ُو
، وبرصــــــد ه املعلوماتذواالحتفاظ هبر حتويالت األموال باحلصــــــول على معلومات عن ُمصــــــِد

  تكون مشفوعة مبعلومات كافية. ال املعامالت اليت
ولدى ســري النكا نظام قائم على اإلفصــاح عن البيانات لرصــد حركة النقد والصــكوك حلاملها 

اللوائح التنظيمية اخلاصــــــة بقانون صــــــرف  زمل). وت٢٧-٢٤القابلة للتداول عرب حدودها (املواد 
عام  ية ل حلدود ال اإلعالن عنب ٢٠١٧العمالت األجنب ها التحويالت عرب ا ألف  ١٥يت تفوق قيمت

نقود وصــــكوك قابلة  . وجيوز حجز أيآالف دوالر بالنســــبة للتحويالت الصــــادرة)  ١٠دوالر (
للتداول واردة إىل ســري النكا أو صــادرة منها إذا اشــُتبه يف أهنا متأتية من نشــاط غري مشــروع أو 

  ).٢٥و ٢٤(املادتان  ري مشروعغستخدامها يف نشاط يراد ا
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
ــــــراكة احلكومات   •   ــــــاركة املجتمع، مبا يف ذلك من خالل ش التدابري الرامية إىل تعزيز مش

  ).١٣و ٥املنفتحة وخطة العمل الوطنية ملكافحة الفساد (املادتان 
مة إلكترونيًّا إلكترونية يف مجيع أحناء البلد لتيســري احلصــول على اخلدمات العااعتماد أكشــاك   •  

  (أ)). ١٠(املادة 
األنشـــــطة اليت تضـــــطلع هبا حاليًّا مفوضـــــية التحقيق يف جمال التوعية، مبا يف ذلك نوادي   •  

  .) (ج))١( ١٣النـزاهة يف املدارس، واملناهج واملسابقات املخصَّصة هلذا الغرض (املادة 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  توَصى سري النكا مبا يلي:

قة ملكافحة الفســـاد تنفيذ ســـياســـة فعَّ  •   ســـبل وهلا أهداف حمدَّدة بوضـــوح،  حدَّدُتالة منســـَّ
  يق تلك الســــياســــة ســــبل تنســــُتحدَّد و هاتنفيذتحقيقها، وتعيَّن اهليئات املســــؤولة عن ل

  االتفاقية).  ) من١( ٥(املادة 
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مواصــلة اجلهود الرامية إىل اعتماد هنج أكثر تنظيمًا بشــأن ما تضــطلع به مفوضــية التحقيق   •  
من عمل يف جمال الوقاية، بوسائل منها إنشاء وحدة تعىن خصيصًا بشؤون الوقاية وضمان 

  )).١( ٦) واملادة ٢( ٥أداء مهامها بفعالية (املادة 
ا، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد قواعد تعزيز اســــــتقالل مفوضــــــية التحقيق وفعالية عمله    •  

واضـــحة بشـــأن مدة خدمة املدير العام وعزله، مع حتديد إجراءات مراقبة انضـــباط املدير 
العام، وتزويد مفوضـــــية التحقيق مبا يكفي من املوارد املادية وتوفري التدريب املتخصـــــص 

  )).٢( ٦(املادة مراقبة انضباطهم للموظفني وممارسة الرقابة اإلدارية على موظفيها و
النظر يف حتديد املناصـــب العمومية اليت ُتعترب عرضـــة للفســـاد بصـــفة خاصـــة واعتماد إجراءات   •  

  ) (ب)).١( ٧ مناسبة الختيار وتدريب املوظفني العموميني الذين يشغلون هذه املناصب (املادة
املناصب العمومية النظر يف اعتماد قانون شامل بشأن متويل الترشيحات النتخاب شاغلي   •  

  )).٣( ٧ومتويل األحزاب السياسية (املادة 
تعزيز التدابري الرامية إىل منع تضارب املصاحل وكشفه، بوسائل منها اعتماد قواعد واضحة   •  

ل تضاربًا يف املصاحل، واجلزاءات املترتبة على عدم االمتثال، وإنشاء بشأن األمور اليت تشكِّ
  )).٥( ٨) واملادة ٤( ٧ب للموظفني العموميني (املادة آلية للرصد، وتوفري التدري

تعزيز تطبيق قانون املؤســـســـات، بوســـائل منها توفري التدريب للموظفني العموميني، والنظر يف   •  
  )).٣(-)١( ٨املمارسات الدولية اجليدة (املادة  ع مراعاةممراجعة القانون وحتديثه، 

يســري إبالغ املوظفني العموميني عن أفعال الفســاد، بوســائل منها تعزيز التدابري الرامية إىل ت  •  
  )).٤( ٨تقدمي التوجيه إىل املوظفني العموميني وضمان السرية (املادة 

ــــــيًا مع التعديالت اليت اقترحتها مفوضــــــية اإصــــــالح وتعزيز نظام إقرار الذمة املالية مت  •   ش
ــــــتحداث آلية فعالة للرصــــــد والتحقق،  التحقيق، مبا يف ذلك عن طريق تقييم إمكانية اس

 بالتشـــارك يفوالنظر يف اعتماد ُنظم اإلبالغ اإللكتروين، والســـماح للســـلطات املختصـــة 
املعلومــات مع نظرياهتــا األجنبيــة، والتطبيق الفعــال للعقوبــات الرادعــة املترتبــة على عــدم 

إقرارات الذمة االمتثال مبا يشـــمل أيضـــًا رؤســـاء املكاتب الذين ميتنعون عن التقيد بقانون 
املالية، واملســؤولني املنتخبني؛ والنظر يف توســيع نطاق اإلقرارات لتشــمل حاالت تضــارب 

  )).٥( ٥٢) واملادة ٥( ٨املصاحل املحتملة (املادة 
النظر يف تعزيز التدابري املتعلقة باهلدايا والوظائف الثانوية واألنشــــــطة اخلارجية للموظفني   •  

  )).٥( ٨هام بوضوح ووضع قواعد واضحة بشأن االمتثال (املادة العموميني بغية حتديد امل
اًال يف املمارســة ضــمان تطبيق اجلزاءات املنصــوص عليها يف قانون املؤســســات تطبيقًا فعَّ  •  

  )).٦( ٨العملية (املادة 
للوضـــوح املؤســـســـي، القيام رمسيًّا بإلغاء الوكالة الوطنية للمشـــتريات اليت مل تعد  ًاتوخي  •  

  )).١( ٩واسُتعيض عنها باملفوضية الوطنية للمشتريات (املادة  تشتغل
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ــــــتراء لعام مواصــــــلة اجلهود الرامية إىل تعديل   •   ــــــلع ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لالش : الس
وفقًا لالتفاقية، والنظر يف اعتماد إجراءات خاصة  ٢٠٠٦لعام دليل املشتريات و واألشغال

  )).١( ٩ظفي املشتريات (املادة بالفرز وتقدمي تدريب أكثر تنظيمًا ملو
التفعيل الكامل لقانون احلق يف احلصــــــول على املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق تعيني   •  

صفوف املسؤولني احلكوميني  وتدريب موظفني معنيني بشؤون اإلعالم وإذكاء الوعي يف 
  (أ)). ١٠وعامة الناس (املادة 

  (ج)). ١٠ر الفساد يف اإلدارة العمومية (املادة م خماطتقيِّ النظر يف نشر تقارير دورية    •  
ــــــائل منها اعتماد قواعد     •   ــــــأن تأديبية مواصــــــلة تعزيز نزاهة اجلهاز القضــــــائي، بوس بش

اليت يرتكبها قضاة املحكمة العليا وحمكمة االستئناف، واعتماد مدونة لقواعد نتهاكات اال
  )).١( ١١السلوك القضائي (املادة 

مدونة لقواعد ســـــلوك أعضـــــاء النيابة العامة، وضـــــمان حصـــــوهلم على النظر يف اعتماد   •  
  )).٢( ١١التدريب الكايف (املادة 

اختاذ مزيد من التدابري لدرء الفســـــــاد يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز   •  
ليت ااإلجراءات املتعلقة باإلعانات املالية والرخص، والنظر يف فرض قيود على األنشـــطة 

ن، ووضـــع معايري تنظِّم الســـلوك يف ون الســـابقون العموميواملوظف ميكن أن يضـــطلع هبا
ال هلوية األشخاص املشاركني يف إنشاء وإدارة املؤسسات القطاع اخلاص والتحديد الفعَّ

 )).٢) و(١( ١٢التجارية (املادة 

النظر يف إمكانية تنظيم القانون للممارســـة الراهنة املتمثلة يف نشـــر مشـــاريع التشـــريعات   •  
  ) (أ)).١( ١٣الناس من التعبري عن آرائهم (املادة عامة لتمكني 

الناس على اإلبالغ عن حاالت الفســاد، مبا يف عامة املضــي ُقُدمًا يف اختاذ تدابري لتشــجيع   •  
ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لقانون توفري املســاعدة واحلماية لضــحايا اجلرائم والشــهود 

  )).٢( ١٣بالغ عن املخالفات (املادة واالعتماد املتوخى لسياسة وطنية بشأن اإل
  ).١٤مواصلة تعزيز تنفيذ هنج شامل قائم على تقييم املخاطر ملكافحة غسل األموال (املادة   •  
تعزيز قدرة وحدة االســتخبارات املالية يف ســري النكا على تبادل املعلومات على الصــعيد   • 

  ) (ب)).١( ١٤الرقابية (املادة الدويل وتزويدها باملوارد الكافية لالضطالع مبهامها 
تعزيز رصـــــد وتنفيذ التدابري اليت ُتلزم املؤســـــســـــات املالية، ومنها اجلهات املعنية بتحويل   • 

  )).٣( ١٤األموال، بتبيُّن عمليات حتويل األموال وفحصها (املادة 
ية  •  ئل املتبق جلة املســـــــا عا ية إىل م لة اجلهود الرام مل املعن ، وهيمواصــــــ قة الع ية تقييم فر

، زبائنالباإلجراءات املالية، مبا يف ذلك يف جمال بذل العناية الواجبة يف التحقق من هوية 
هلا، والضــــــوابط  ئة  كاف يل األموال أو القيم امل مات حتو ية، وخد والتحويالت اإللكترون

  ).٥٢) واملادة ٤(  ١٤ الداخلية (املادة
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   من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت   -٤-٢  
  ؛)٩و ٨و ٧املساعدة التشريعية (املواد   •  
  )؛١٢و ٧بناء املؤسسات (املادتان   • 
  )؛٧تقرير السياسات (املادة   • 
  )؛١٤و ١٣و ١٢و ١٠و ٨و ٧(املواد  بناء القدرات  • 
  ).٧البحوث/مجع البيانات وحتليلها (املادة   •  

    
   املوجوداتالفصل اخلامس: استرداد   -٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     

    )٥٩و ٥٦و  ٥١  (املواد
تستند سري النكا إىل قانون منع غسل األموال وقانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وقانون 
اإلجراءات اجلنائية يف مصـــــادرة عائدات اجلرمية واســـــتردادها. وكانت خطوات قيد التنفيذ وقت 

   إجراء االستعراض من أجل اعتماد تشريعات بشأن عائدات اجلرمية. 
اعدة القانونية املتبادلة يف املســـائل اجلنائية، مبا يشـــمل اســـترداد املوجودات، إىل وجيوز تقدمي املســـ

الدول الطالبة املصـــنَّفة ضـــمن فئة "بلدان حمدَّدة" مبوجب قرار وزاري. وجيوز إصـــدار قرار وزاري 
دولة من غري بلدان الكومنولث إذا كانت قد أبرمت  القبيل بشــأن دول الكومنولث أو أيمن هذا 

من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل  ١٧قات لتبادل املساعدة القانونية مع سري النكا (املادة اتفا
اجلنائية). ويف وقت االســــتعراض، كان هناك مثانية من هذه البلدان، وقَّع ســــتة منها معاهدات مع 

املســاعدة  ســري النكا تتضــمن أحكامًا بشــأن اســترداد املوجودات. وعلى الرغم من إمكانية تقدمي
القانونية املتبادلة أيضـــًا إىل البلدان األخرى بناء على كل حالة على حدة اســـتنادًا إىل مبدأ املعاملة 

احلاجة إىل استصدار قرار وزاري هبذا الشأن تطرح يف املمارسة  ثل أو إىل اتفاقات خمصَّصة، فإنَّبامل
  مباشرة.العملية حتديات هائلة. وال تنطبق أحكام االتفاقية بصورة 

فيما يتصل  وخصوصًاتلقائية استنادًا إىل مبدأ املعاملة باملثل،  بطريقةوترسل سري النكا املعلومات 
باجلرائم املشــــمولة بقانون منع غســــل األموال، ألنَّ هذا القانون ُيلزم احلكومة صــــراحة مبســــاعدة 

 ،ترســـل وحدة االســـتخبارات املاليةو). ٣٢الدول األخرى من دون أن تتلقى طلبًا مســـبقًا (املادة 
املعلومات ذات الصـــلة إىل  ًا يف جمموعة إيغمونت لوحدات االســـتخبارات املالية،بصـــفتها عضـــو

شتركة بني  سيا واملحيط اهلادئ امل شبكة آ ضًا من خالل  سري النكا أي نظرياهتا األجنبية. وتتعاون 
استرداد املوجودات التابعة  الوكاالت السترداد املوجودات، والشبكة العاملية جلهات التنسيق بشأن

لإلنتربول واملبادرة املشـــتركة بني املكتب املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل بشـــأن اســـترداد 
  املوجودات املسروقة.
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منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
    )٥٨و ٥٢  (املادتان

بصفتها هيئة تابعة للمصرف املركزي، هي  ٢٠٠٦ عام رات املالية، اليت أنشئت يفوحدة االستخبا
الســـلطة الرئيســـية اليت متارس الرقابة على املعامالت املالية املشـــبوهة. وهي هيئة خمتلطة تتوىل حتليل 
القضــايا وحتيل املعامالت املشــبوهة إىل ســلطات إنفاذ القانون. وينص قانون اإلبالغ عن املعامالت 

  هام املناطة هبا (اجلزء الثالث).الية على صالحيات الوحدة واملامل
، الصادرة ٢٠١٦) لعام زبائنوتنطبق قواعد املؤسسات املالية (بذل العناية الواجبة يف التحقق من هوية ال

ـــســـات املالية على النحو املحدَّد يف قانون اإلبالغ عن  ـــتخبارات املالية، على مجيع املؤس عن وحدة االس
املعامالت املالية. وحتدِّد القواعد االلتزامات فيما يتعلق بإدارة املخاطر املتصــلة بغســل األموال والضــوابط 

، ائنزب، ومعايري بذل العناية الواجبة يف التحقق من هوية البونزالداخلية، واملعايري اخلاصــــــة مبعرفة ال
والتحويالت اإللكترونية وحفظ  والفحص الدقيق لألشــخاص واحلســابات، وأعمال املصــارف املراســلة،
  لعمل ووحدة االستخبارات املالية.السجالت. ويتلقى موظفو املؤسسات املالية التدريب على يد أرباب ا

وتقضـــي القواعد بإلزام املؤســـســـات املالية بتحديد هوية مالكي مجيع احلســـابات املنتفعني والتحقق منها 
دقيق لكبار املسؤولني واملقرَّبني منهم من املواطنني  ). ومن الضروري إجراء فحص٣١و ٣٠(القاعدتان 

). ومبقتضى قانون اإلبالغ ٦٠و ٥٩واألجانب وأفراد أسرهم واألشخاص الوثيقي الصلة هبم (القاعدتان 
عن املعامالت املالية، أصــدرت وحدة االســتخبارات املالية املبادئ التوجيهية للمؤســســات املالية بشــأن 

  سجل مركزي للمصارف. . وال يوجد أي٢٠١٨لعام  ٠٤، رقم ستفيدحتديد هوية املالك امل
، املــادة ٢النكــا (املــادة وحيظر قــانون املصـــــــارف البنوك اليت ليس هلــا وجود مــادي يف ســــــري 

وُيحظر على املؤســســات املالية الدخول يف عالقات جتارية مع هذه املصــارف وتقدُمي  )).١(  الفرعية
ســات املالية اليت تســمح باســتخدام حســاباهتا من ِقَبل املصــارف خدمات الصــريفة باملراســلة للمؤســ

  )).زبائن، قواعد املؤسسات املالية (بذل العناية الواجبة يف التحقق من هوية ال٦٧الصورية (القاعدة 
واملؤسسات املالية ملزمة باالحتفاظ بسجالت املعامالت املحلية والدولية، وبسجالت بذل العناية 

ــــــنوات من إجناز  بونزومعرفة ال زبائنق من هوية الالواجبة يف التحق ملدة ال تقل عن ســـــــت س
). وجيب أن تتاح الســــــجالت ٩١-٨٩املعامالت أو من تاريخ الوفاء بالعالقة التجارية (القواعد 

  ). ٩٤وحدة االستخبارات املالية وسائر السلطات الوطنية املعنية (القاعدة لعلى الفور 
ت الذمة املالية املوظفني العموميني باإلفصــــــاح عن الذمة املالية داخل ســــــري النكا وُيلزم قانون إقرارا

وخارجها. وتتســم املوارد املســتخدمة يف رصــد اإلقرارات والتحقق منها ومعاجلة عدم االمتثال وإذكاء 
 الوعي باملحدودية.

    
التعاون الدويل  تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل    

    )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف
حكم حيظر على البلدان األجنبية املشــاركة يف اإلجراءات القضــائية  على الرغم من عدم وجود أي

حيدث  مليف البلد ورفع دعوى مدنية لتثبيت ملكية ممتلكات ما أو التماس تعويض، فإنَّ هذا األمر 
  قط يف املمارسة العملية.
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املادة و ،ألف ٢٦ ةاملاد(وتقتصــــر مصــــادرة عائدات الفســــاد على عائدات غســــل األموال والرشــــوة 
ن قانون منع غســـــل م ١٣و ٣من قانون الرشـــــوة، واملادتان  ٣٩ واملادة ،)١ألف، املادة الفرعية (  ٢٨

كا أوضــحت أنه ميكن تطبيق األموال). وليســت إجراءات التجميد خاضــعة للتنظيم، ولكنَّ ســري الن
  من قانون اإلجراءات اجلنائية بشأن مساعدة القضاة يف التحقيقات. ١٢٤املادة 

من قانون املســــاعدة املتبادلة يف املســــائل اجلنائية للســــلطة املركزية، وهي وزارة  ١٩و ١٥وتأذن املادتان 
 ١٧  املادةالعدل، بإنفاذ أوامر البحث واحلجز واملصادرة اليت ُتصدرها املحاكم يف بلدان حمدَّدة، بينما تأذن 

ومل تتلقَّ ســــري النكا وقت  العائدات اإلجرامية.للســــلطة املركزية مبســــاعدة بلدان معيَّنة يف اقتفاء أثر 
 من قانون املســـاعدة القانونية ١٩إجراء الزيارة الُقطرية أيَّ طلبات ملصـــادرة املوجودات مبقتضـــى املادة 

  املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
لكات من قانون منع غســـل األموال للمحاكم صـــالحية إصـــدار أوامر مبصـــادرة املمت ١٣ل املادة وختوِّ

املنقولة أو غري املنقولة املتأتية أو املكتســــــبة من نشــــــاط غري قانوين. ومع ذلك، مل تكن هناك حاالت 
ــتناد  ١٣لتطبيق أحكام املادة  على املمتلكات ذات املنشــأ األجنيب. وال جيوز إجراء املصــادرة دون االس

  إىل حكم إدانة.
ـــائل اجلنائية على احلفظ اجلزئي للممتلكات ألغراض املصـــادرة  وينص قانون املســـاعدة املتبادلة يف املس

). وسوف ينص التشريع املتوخى بشأن العائدات اإلجرامية على ١٠و ٩، املادتان الفرعيتان ١٥(املادة 
ــــترداد األصــــول احلكومية إىل هيئة قانونية تتوىل إدارة  ــــية اخلاصــــة املعنية باس حتويل فرقة العمل الرئاس

  العائدات اإلجرامية.
د قانون املســــاعدة املتبادلة يف املســــائل اجلنائية مقتضــــيات طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة وحيدِّ

سباب الرفض (املادتان  سري النكا أيَّ ٦و ٥وأ ). ٦لتقدمي املساعدة (املادة  حد أدىن). وال تطبِّق 
  ت.إجراء مشاورات مع الدول الطالبة قبل وقف أيِّ تدبري مؤقَّعلى ُدرج و
   

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
جزء  جمموع املمتلكات املصادرة أو أي جيوز أن تأمر السلطة املركزية، بالتشاور مع وزير املالية، بتسليم

استنادًا   املجاملة أو يف مصلحة مبدأ منها أو قيمتها إىل الدولة الطالبة، حيثما اعُترب أن هذا اإلجراء يصبُّ
من قانون منع غســـل األموال). وجيوز أن حتدِّد الســـلطة املركزية اخلطوات  ٢٢دويل (املادة إىل ترتيب 

ترتئيه الســلطة املركزية   املمتلكات املصــادرة على حنو مااملناســبة لتنفيذ الطلب، مبا يشــمل التصــرف يف
اجلنائية). وال تنشـــئ هذه من قانون املســـاعدة القانونية املتبادلة يف املســـائل  ٧، املادة الفرعية ١٩(املادة 

  األحكام التزامًا بإعادة املوجودات والتصرف فيها وفقًا ألحكام االتفاقية.
   

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
ــترداد   •   ــية اخلاصــة املعنية باس احلكومية، اليت أنشــئت لتنســيق  ملوجوداتافرقة العمل الرئاس

احلكومية وعائداهتا والتعرف عليها واقتفاء أثرها  املوجوداتاجلهود الرامية إىل التحقيق يف 
  ).٥١وحجزها وإحالتها (املادة 

  ).٥١توفري مناذج استمارات لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   •  
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  توَصى سري النكا مبا يلي:
صلة تعزيز آليات التعاون   •   سًا السترداد املوجودات من خالل معاجلة موا سا الدويل باعتباره أ

شــيًا مع اســتنتاجات تقرير االســتعراض االقيود املفروضــة على املســاعدة القانونية املتبادلة مت
الُقطري اخلاص بســري النكا يف إطار الدورة األوىل ونتائج اســتعراض فريق آســيا واملحيط 

، وتعزيز آليات مجع البيانات والتعجيل باعتماد ٢٠١٥اهلادئ املعين بغســــــل األموال لعام 
  ).٥٤و ٥١ئدات اجلرمية (املادتان التشريع اخلاص بعا

اختاذ تدابري للسماح بتقدمي املساعدة وإنفاذ أوامر املصادرة والتجميد واحلجز الصادرة عن   •  
  ).٥٤و ٥١بلدان غري حمدَّدة (املادتان 

املالية هبوية شــخصــيات معيَّنة ينبغي تطبيق الفحص اعتماد نظام خاص بإبالغ املؤســســات   •  
  ) (ب)).٢( ٥٢الدقيق على حساباهتا (املادة 

النظر يف متديد فترة الســـت ســـنوات لالحتفاظ بالســـجالت، وهي مســـألة اعُتربت عائقًا   •  
  )).٣( ٥٢حمتمًال أمام إجراء حتقيقات ناجحة (املادة 

  )).٥(  ٥٢  ) واملادة٥( ٨، (املادة ٣-٢معاجلة التوصية املشار إليها يف النقطة التاسعة من البند   •  
النظر يف إلزام املوظفني العموميني باإلفصــــاح عما لديهم من حســــابات مالية يف اخلارج،   •  

واالحتفاظ بســـجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلســـابات، والنص على عقوبات مناســـبة 
  )).٦( ٥٢االمتثال (املادة على عدم 

 ٥٣ضــمان متكني الدول األخرى من تدابري االســترداد املباشــر، على النحو املبيَّن يف املادة   •  
  (ج)).-(أ) ٥٣من االتفاقية (املادة 

اعتماد تدابري جتيز جتميد العائدات املتأتية من مجيع اجلرائم املنصــــــوص عليها يف االتفاقية   •  
لى حنو ما أوصـــي به يف اســـتعراض الدورة األوىل، بوســـائل منها وحجزها ومصـــادرهتا، ع

اعتماد قانون بشــأن عائدات اجلرمية، وضــمان إمكانية اختاذ هذه التدابري ألغراض التعاون 
  )).٢) (أ) و(١( ٥٤الدويل (املادة 

  ) (ج)).١( ٥٤النظر يف اعتماد املصادرة دون إدانة (املادة   •  
إىل احلفاظ على املمتلكات من أجل مصــادرهتا، ومواصــلة اجلهود من تعزيز التدابري الرامية   •  

أجل تعيني ســـــلطة مركزية إلدارة املوجودات على حنو ما أوصـــــى به اســـــتعراض الدورة 
  ) (ج)). ٢( ٥٤األوىل (املادة 

ضمان إمكانية تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة اليت ال تنطوي على إجراء قسري إىل مجيع   •  
  )).٦( ٥٥األطراف والنظر يف اعتبار االتفاقية األساس القانوين هلذه الغاية (املادة  الدول

تدابري مؤقتة  رات مع الدول الطالبة قبل وقف أياالســــــتمرار يف ضــــــمان إجراء مشــــــاو  •  
  )).٨(  ٥٥  (املادة
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الشرعيني اختاذ تدابري لتمكني السلطة املركزية من إرجاع املمتلكات املصادرة إىل مالكيها   •  
 )).٢) (١( ٥٧السابقني (املادة 

ات على النحو املحدَّد يف اختاذ تدابري تشــــــريعية وتدابري أخرى لضــــــمان إرجاع املمتلك  •  
  ) من االتفاقية.٣( ٥٧  املادة

  )).٤( ٥٧توضيح مسألة التكاليف يف سياق التنقيح اجلاري للتشريع (املادة   •  
سري النكا باملوارد الكافية لكي تضطلع بفعالية مبهام  تزويد وحدة االستخبارات املالية يف  • 

  ).٥٨اإلشراف والتحليل (املادة 
النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف ملعاجلة متطلبات الفصـــــــل   •  

  ).٥٩اخلامس من االتفاقية (املادة 
    

    ل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أج  -٤-٣
  ).٥٤-٥٢املساعدة التشريعية (املواد   •  

 


