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ثانيا -خالصة وافية
نيبال
-1

مقدمة :لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لنيبال في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
وقعت نيبال على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـا في  10كانون األول /يسـمبر  ،2003وصـدقت علياا في

 23شباط/فبراير  ،2011وأو عت صك تصديقاا في  29آذار/مارس .2011

واســترعرت تنفين نيبال للفصــلين ال الل والران من اقتفاقية في الســنة الرانعة من الدورة األولى لالســتعرات ،وقد
رنشرت الخالصة الوافية لنلك اقستعرات في  2آب/أغسطس .(CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.42) 2016
وتنص الما ة  279من س ـ ـ ـ ـ ـ ــتور نيبال لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2015على وجوب مراعاة أحكام القانون عند التص ـ ـ ـ ـ ـ ــدي على

معاهدات أو اتفاقات سـ ـ ـ ـتصـ ـ ـ ــب نيبال أو حكومة نيبال طرفا فياا ،أو عند قبول تلك المعاهدات أو اقتفاقات أو

عند اقنض ـ ـ ــمام لياا أو الموافقة علياا .وينص قانون المعاهدات النيبالي لس ـ ـ ــنة  1991على أنه في حالة وجو

تعارت بين أي حكم قانوني محلي وحكم من أحكام معاهدة صدقت علياا نيبال ،ق ينطب حكم القانون المحلي

نقدر ما يكون متناقضا ،بل يطب الحكم الوار في المعاهدة مباشرة.

ويتضـمن اططار القانوني الوطني لمن ومكافحة الفسـا أحكاما من عد من القوانين ،وق سـيما قانون من الفسـا

لســنة ( 2002كان آخر تعديل له في عام  ،)2010وقانون من غســل األموال لســنة ( 2008كان آخر تعديل له

في عام  ،)2019والقانون المتعل بتجميد وحجز ومصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رة عا دات الج ار م الجنا ية وأ واتاا ،لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2014

(قـانون المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رة) ،وقـانون المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانونيـة المتبـا لـة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  ،2014والقـانون الجنـا ي الوطني ،وقـانون
اطجراءات الجنا ية الوطني ،وقانون الخدمة المدنية لسـ ـ ـ ـ ــنة  .1993ونيبال أيضـ ـ ـ ـ ــا طرف في عد من اقتفاقات

الدولية المعنية نالتعاون الدولي ومكافحة الجريمة ومن الجريمة.

وتتعاون السـلطات النيبالية على الصـعيد الدولي من خالل آليات وشـبكات مختلفة ،من بيناا فري آسـيا والمحي

الاا ئ المعني نغسـ ــل األموال ،ومجموعة يغمونت لوحدات اقسـ ــتخبارات المالية ،وشـ ــبكة آسـ ــيا والمحي الاا ئ

المشتركة بين الوكاقت قستر ا الموجو ات ،والمنظمة الدولية للشرطة الجنا ية (اطنتربول).

ولـد نيبـال عـد من الاي ـات والوكـاقت المعنيـة نمن ومكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،من بيناـا لجنـة التحقي في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة

اسـتعمال السـلطة ،ومكتا المراج العام للحسـانات ،ومكتا ر يس الوزراء ومجلس الوزراء ،وو ازرة القانون والعدل

والش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون البرلمانية ،و ارة التحقي في اطي ار ات ،و ارة التحقي في غس ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ،والمركز الوطني للرقانة

التحوطية ،والمجلس القضـا ي ،ولجنة اقسـتعرات المسـتقلة في طار قانون المشـتريات العمومية ،ومكتا مراقبة
المشتريات العمومية ،ووحدة المعلومات المالية.
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الفصل الثاني :التدابير الوقائية
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

سياسات وممارسات مكافحة الفسا الوقا ية؛ هي ة أو هي ات مكافحة الفسا الوقا ية (الما تان  5و )6
تعد اقسـ ـ ـ ــتراتيجية وخطة العمل الوطنيتان لتنفين اتفاقية مكافحة الفسـ ـ ـ ــا  ،اللتان بدأ العمل باما في عام ،2012

هما السـ ــياسـ ــة الوقا ية الر يسـ ــية لمكافحة الفسـ ــا في نيبال .وتشـ ــمل الوثيقة اسـ ــتراتيجيات نشـ ـ ن ما يلي (أ) من

الفســا ؛ (ب) تجريم الفســا ؛ (ل) التعاون الدولي؛ ( ) اســتر ا الموجو ات والدعم التقني؛ (ه) تبا ل المعلومات.

وترســت مل كل اســتراتيجية نســياســة عملية وخطة عمل موضــوعتين نمشــاركة أصــحاب المصــلحة المعنيين .وجر
2/15

V.22-02494

CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.30

تشكيل لجنة لتنفين خطة العمل ومتانعتاا وفقا لالستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين .وأبلغت السلطات عن التنفين

المحدو لالستراتيجية وخطة العمل نسبا الحالة الصحية وقت الزيارة القطرية.

وقد أرســت نيبال ممارســات فعالة تادف لى من الفســا وشــجعت على األخن باا ،نما في ذلك جراء ارســة عن

الفسـ ــا على المسـ ــتو المحلي ،وبرامة ت أي ية نش ـ ـ ن من الفسـ ــا وتعزيز الحكم الرشـ ــيد لمو في الخدمة المدنية
والمواطنين ،وبل برامة طذكاء الوعي في التلفزيون واطذاعة.

وجر تقييم امت ال التش ـ ـريعات الحالية لالتفاقية قبل ص ـ ــياغة اقس ـ ــتراتيجية وخطة العمل الوطنيتين .وعلى الرغم

من أن الصـ ـ ـ ـ ــكوة القانونية والتدابير اط ارية تخض ـ ـ ـ ـ ـ للتقييم بين الحين وايخر ،ق يوجد جدول زمني أو خطة

محد ة مسبقا في هنا الصد .

ويعمل مكتا ريس الوزراء ومجلس الوزراء كجاة تنسـ ـ ــي من أجل ضـ ـ ــمان التنفين الفعال لالسـ ـ ــتراتيجية وخطة العمل

الوطنيتين (الما تان  1-6و 9-6من اقسـ ـ ــتراتيجية وخطة العمل) .ويخضـ ـ ـ المركز الوطني للرقانة التحوطية للمراقبة

واطش ـراف المباش ـرين من قبل ريس الوزراء ،والمركز مكلف نجملة أمور مناا رص ــد بيانات الممتل ات والدخل المقدمة

من المو فين العموميين ،وترصـ ـ ـ ـ ـد الفس ـ ـ ـ ــا والتحقي فيه وتقديم التوص ـ ـ ـ ــيات لى الحكومة فيما يتعل نالس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات
واطسـ ـ ـ ــتراتيجيات وأي تعديالت يلزم خالاا على قوانين مكافحة الفسـ ـ ـ ــا (الما تان  37و 38من قانون من الفسـ ـ ـ ــا ).

وعالوة على ذلك ،يجري المكتا أيض ــا عمليات مراجعة تقنية للمش ــاري التي تنشـ ـ اا أو تش ــغلاا المكاتا الحكومية أو

المؤسسات العامة حسا اققتضاء (القاعدة  13من ق حة (تشغيل) المركز الوطني للرقانة التحوطية لسنة .)2009

و ارة التحقي في غســل األموال ،التي تشــكلت نموجا الما ة  11من قانون من غســل األموال ،هي الســلطة الريســية

المختصة نمن غسل األموال.

وتنفن لجنة التحقي في سـ ـ ـ ــاءة اسـ ـ ـ ــتعمال السـ ـ ـ ــلطة والمركز الوطني للرقانة التحوطية ومكتا ريس الوزراء ومجلس

الوزراء برامة توعية لمكافحة الفسا .

وتخول لجنة التحقي في ســاءة اســتعمال الســلطة نإجراء البحوث وتطوير العمليات لمن الفســا والســلوة غير الســليم

ويعين ريس الدولة ريس اللجنة وأعضـ ـ ـ ـ ـ ــاءها بناء على توصـ ـ ـ ـ ـ ــية من
(الما ة ( 35ب) ،الفقرة  ،2من قانون اللجنة) .ر
المجلس الدستوري لفترة خدمة مدتاا ست سنوات ،وق يمكن عا ة تعيينام لفترات ضافية (الما ة  ،238الفقرتان  2و3

من الدس ــتور) ،وق يمكن عزلام ق في روف معينة (الما ة  ،238الفقرة  .)4ويجا أق يكونوا أعض ــاء في أي حزب
سـ ــياسـ ــي وقت تعيينام (الما ة  ،238الفقرة  ،)6ويصـ ــبحون نعد ذلك غير مؤهلين للتعيين في أية وا ر حكومية أخر

(الما ة  ،238الفقرة  .)8وتمتلك اللجنة الموار الما ية الالزمة والمو فين المتخصصين للأيام نمااماا.

وخالل الزيارة القطرية ،رذكرت نيبال نالتزاماا نإبالغ األمين العام ناسـ ـ ـ ــم وعنوان السـ ـ ـ ــلطة التي قد تسـ ـ ـ ــاعد الدول

األطراف األخر في وض وتنفين تدابير محد ة لمن الفسا .

القطاع العام مدونات قواعد سلوة للمو فين العموميين ،ال تدابير المتعلقة نالجااز القضا ي وأجازة النيانة

العامة (الموا  7و  8و)11

ينظم قانون الخدمة المدنية وق حة الخدمة المدنية لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة  1993اسـ ـ ـ ـ ـ ــتقدام المو فين العموميين واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامام

واستبقا ام وترقيتام وتقاعدهم.

ويجري ش ــغل و ا ف الخدمة المدنية من خالل جراءات تنافس ــية مفتوحة أو الترقية (الما ة  7من قانون الخدمة
المـدنيـة) ،بينمـا يجري شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـل الو ـا ف في الخـدمـة المـدنيـة اقتحـا يـة والـدوا ر الحكوميـة اقتحـا يـة عن طري

امتحانات تنافسـ ــية وفقا لمبا ئ مفتوحة ومتناسـ ــبة وشـ ــاملة للجمي (الما ة  ،285الفقرة  ،2من الدسـ ــتور) .وهناة

أحكام خاصـ ــة نشـ ـ ن شـ ــروط التعيين في مناصـ ــا في الاي ات الدسـ ــتورية (الما ة  ،245الفقرة 6؛ والما ة ،248

V.22-02494

3/15

CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.30

الفقرة 6؛ والمــا ة  ،252الفقرة 6؛ والمــا ة  ،255الفقرة 6؛ والمــا ة  292من الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور) .وترنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عالنــات
اقمتحانات التنافسـ ـ ــية على اطنترنت وفي الصـ ـ ــحف ،وترمن الترقيات على أسـ ـ ــاس تقييمات ال فاءة واقمتحانات
التنافسية الداخلية واأل اء في العمل والخبرة والتعليم (الما تان  19و 21من قانون الخدمة المدنية).
وتتولى لجنة الخدمة العامة مس ـ ـ ـ ــؤولية جراء اقمتحانات ،عند اققتض ـ ـ ـ ــاء ،ويجا جراء جمي التعيينات الدا مة في

الو ا ف الخاضعة للمعاشات التقاعدية في الحكومة نالتشاور م اللجنة (الما ة  243من الدستور).

وعلى الرغم من أن نيبال حد ت ا لو ا ف األك ر عرضـ ـ ـ ـ ـ ــة للفسـ ـ ـ ـ ـ ــا في تقييماا الوطني للمخاطر المتعلقة نمكافحة
غس ـ ـ ـ ــل األموال ومكافحة تمويل اطرهاب ،فإن هنا المعلومات ق ترس ـ ـ ـ ــتخدم لذغرات المنكورة في الفقرة ( 1ب) من

الما ة  7من اقتفاقية .ويمكن نقل مو في الخدمة المدنية نموجا الما ة  18من قانون الخدمة المدنية.

وتراج لجنــة مراجعــة الرواتــا والبــدقت رواتــا المو فين العموميين وريــا  ،م م ارعــاة مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــار

اقس ـ ـ ــتاالكية (الما ة  ،27الفقرتان ( 1أ) و ( 1ب) من قانون الخدمة المدنية) .وت فل الما ة  18من الدس ـ ـ ــتور
مبدأ المساواة في األجر .

ويخض ـ ـ مو فو الخدمة المدنية للتدريا في مجاقت من بيناا مس ـ ــا ل النزاهة ،وذلك عند تقلدهم مناص ـ ــا عمومية وأثناء

شـغلام لتلك المناصـا وعند الحاجة لى بناء قدرات خاصـة .وعلى الرغم من عدم تقديم تدريا مخصـص للمناصـا األك ر

عرضـ ــة للفسـ ــا  ،يجري توفير تدريا يادف لى رف مسـ ــتو الوعي وزيا ة المعرفة نمخاطر الفسـ ــا  .وباطضـ ــافة لى ذلك،
يجا على المرشـحين لشـغل و ا ف برتبة أمين أو ما يعا لاا أن يسـت ملوا بنجا برنامة تدريا اري رفي المسـتو (وهو
برنامة تطوير كبار المسؤولين التنفينيين؛ الما ة  ،19الفقرة ( 2ل) من قانون الخدمة المدنية).

وتر لف لجنة اقنتخانات نإجراء اقنتخانات واطشـ ـ ـ ـ ـ ـراف علياا وتوجيااا ومراقبتاا على جمي المس ـ ـ ـ ـ ــتويات (الما تان
 245و 246من الدسـ ـ ـ ــتور) .وينظم الدسـ ـ ـ ــتور معايير األهلية لالنتخاب للمناصـ ـ ـ ــا العمومية (الما ة  ،64الفقرة 1؛

الما ة 69؛ الما ة  ،87الفقرة 1؛ الما ة  ،178الفقرة  1الما ة  ،215الفقرة 5؛ والما ة  ،216الفقرة .)5

وق يجوز ألعض ــاء البرلمان اقتحا ي ش ــغل أي منص ــا آخر يتقاض ــى ش ــاغله أج ار أو منفعة اقتص ــا ية من األموال

الحكومية (الما ة  ،87الفقرة  ،1من الدسـ ــتور) .وق يجوز لذشـ ــخام المدانين نارت اب ج ار م معينة ،م ل الفسـ ــا أو
الجريمة المنظمة أو غسل األموال ،الترش لالنتخانات على أي مستو (الما ة  13من قانون انتخاب مجلس النواب

لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2017؛ والما ة ( 13ز) من قانون اقنتخانات المحلية لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2017؛ والما ة ( 13ه) من قانون انتخانات

مجالس المقاطعات لسـ ـ ـ ــنة 2017؛ والما ة ( 12ه) من قانون انتخاب الر يس ونا ا الر يس لسـ ـ ـ ــنة 2017؛ والما ة
( 12ه) من قانون انتخاب الجمعية الوطنية لسنة .)2018

ويجا على كل حزب سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي ومرش ـ ـ ـ ـ أن يقدم لى لجنة اقنتخانات تفاصـ ـ ـ ــيل النفقات المت بدة خالل العمليات

اقنتخابية في غضــون  35يوما (الما ة  25من قانون لجنة اقنتخانات؛ والما ة  ،64الفقرة  ،5من قانون اقنتخانات

المحليــة؛ والمــا ة  ،72الفقرة  4من قــانون انتخــاب مجلس النواب؛ والمــا ة  ،62الفقرة  ،4من قــانون انتخــاب الر يس

ونا ا الر يس؛ والما ة  65من قانون انتخاب الجمعية الوطنية) .وتض ـ ـ ـ ـ ـ لجنة اقنتخانات حدو اطنفا التي يجا

أق تتجاوزها األحزاب الس ــياس ــية والمرش ــحون (الما ة  24من قانون لجنة اقنتخانات لس ــنة  .)2017وعلى الرغم مما
سب  ،لم يكن لد نيبال وقت الزيارة القطرية تشريعات محد ة نش ن تمويل الحمالت السياسية.

وتقدم لى لجنة
وتراج الحس ـ ــانات التي تمس ـ ــكاا األحزاب الس ـ ــياس ـ ــية في غض ـ ــون س ـ ــتة أش ـ ــار من نااية الس ـ ــنة المالية ،ر
ر
ويحظر تقديم تبرعات
اقنتخانات في غضــون شــار واحد (الما ة  ،25الفقرة  ،1من قانون لجنة اقنتخانات لســنة  .)2017ر
معينة لذحزاب السياسية ،م ل تلك التي تقدماا الحكومة (الما ة  ،38الفقرة  ،2من قانون األحزاب السياسية).

4/15

V.22-02494

CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.30

ويتعين على السـلطات أثناء تنفين الماام اط ارية أن تلتزم نمبا ئ الشـفافية والموضـوعية والمسـاءلة واألمانة (الما ة 6

من قانون الحكم الرشـ ـ ــيد) .ويتعين على المو فين العموميين النين لديام تضـ ـ ــارب في المصـ ـ ــال في مس ـ ـ ـ لة معينة
اقمتناع عن البت في تلك المس لة (الما ة  18من القانون).

ويجـا أن يطلـا المو فون العموميون موافقـة الحكومـة لقبول هـدايـا أو تبرعـات أو هبـات أو كراميـات ،نمـا في ذلـك

يوجه مناا لى أف ار أس ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم (الما ة  47من قانون الخدمة المدنية) ،ويجا على المو فين العموميين عدم قبول
ما َّ
أي نوع من العمل خارل الخدمة المدنية ون ذن من الحكومة ،ناسـت ناء األعمال األ بية والعلمية والفنية (الما ة 48

من القانون) .وعلى الرغم مما سـب  ،ق يوجد التزام ناطعالن عن اقلتحا نعمل في تلك القطاعات أو اطعالن عن
األنشطة والمزايا الخارجية التي قد ينش عناا تضارب في المصال .

واعتمدت نيبال عدة مدونات لقواعد السـلوة في القطاع العام ،م ل الال حة المتعلقة نسـلوة مو في الخدمة المدنية،

ومدونة قواعد س ــلوة محاميي الحكومة ،ومدونة قواعد الس ــلوة الدبلوماس ــي ،من بين مدونات أخر  .وقد يؤ ي عدم

اقمت ال لانا المدونات لى فرت عقوبات (الما ة  ،23الفقرتان  4و 5من قانون الحكم الرشيد).

وعلى الرغم من عدم وجو قنوات بالغ خاصـ ـ ـ ـ ــة نالقطاع العام ،ق أنه يمكن للمو فين العموميين اقسـ ـ ـ ـ ــتفا ة من
قنوات اطبالغ العـامـة َّ
وتوفر لام الحمـايـة من اقنتقـام (المـا ة  29من قـانون الح في المعلومـات) .وعلى الرغم ممـا

سب  ،ق ري َلزم المو فون العموميون ناطبالغ عن األعمال غير القانونية.

ويعين ر يس الدولة
ويعين القضاة بناء على توصية من المجلس القضا ي (الما ة  5من قانون المجلس القضا ي) ،ر
ر
ر يس المحكمة العليا بناء على توصية من المجلس الدستوري (الما ة  129من الدستور).
والمجلس القضـ ــا ي مكلف بتقديم التوصـ ــيات أو تقديم المشـ ــورة نشـ ـ ن التعيينات وعمليات النقل واطجراءات الت يبية

وعمليات العزل فيما يتعل نالقض ــاة ،فض ــال عن التحقي في مزاعم س ــاءة اس ــتعمال القض ــاة للس ــلطة .وتنظم الما ة

 153من الدستور تشكيل المجلس.

وترشـغل مناصـا قضـاة المحاكم اقبتدا ية الشـاغرة على أسـاس األقدمية والمؤهالت وتقييمات ال فاءة أو اقمتحانات
التنافسية (الما ة  149من الدستور) .وق يخض قضاة محاكم اقست ناف والمحكمة العليا قمتحانات تنافسية ،و نما

يسـتند تعيينام لى معايير م ل األقدمية والخبرة والمعرفة وال فاءة واألمانة والحيا والسـلوة األخالقي ،من بين جملة

معايير أخر (الما ة  5من قانون المجلس القضا ي).

وسـ ــنت نيبال مدونة قواعد سـ ــلوة للقضـ ــاة ،ويتولى المجلس القضـ ــا ي مسـ ــؤولية رصـ ــد امت ال القضـ ــاة لتلك المدونة

(المـا ة  16والمـا ة  ،33الفقرة  ،) ( 1من قـانون المجلس القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي) .وقـد يؤ ي عـدم اقمت ـال لى العزل (المـا ة
 101من الدس ـ ــتور) .ويعد ارت اب ج ار م الفس ـ ــا أو غس ـ ــل األموال وانتااة الس ـ ــلوة الماني من أس ـ ــباب عدم أهلية

القض ــاة (الما ة  7من قانون المجلس القض ــا ي) ،كما أنه ريعد س ــوء س ــلوة (الما ة  ،11الفقرة  1من قانون المجلس
القضـ ــا ي) .ويجري يقاف قضـ ــاة محاكم اقسـ ــت ناف أو المحاكم اقبتدا ية عن العمل عند رف عو ضـ ــدهم على
أساس سوء السلوة (الما ة  23من قانون المجلس القضا ي).

ويلتزم القضـ ـ ـ ـ ـ ــاة بتقديم بيان نالممتل ات في غضـ ـ ـ ـ ـ ــون  60يوما من تاريخ انتااء كل سـ ـ ـ ـ ـ ــنة مالية (الما ة  29من قانون

المجلس القضا ي).

ويحد الدسـ ـ ــتور ور المدعي العام ومحاميي الحكومة (الما ة  .)158وعلى الرغم مما سـ ـ ــب  ،ق يوجد قانون محد ينظم

جاـاز النيـانـة العـامـة .ويخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ محـامو الحكومـة لقـانون الخـدمـة المـدنيـة وق حـة الخـدمـة المـدنيـة ،ويجري تعيينام ونقلام

وترقيتام بناء على توصـ ــية من لجنة الجااز القضـ ــا ي (الما ة  154من الدسـ ــتور) ،التي ترصـ ــد أيضـ ــا ،لى جانا لجنة

التحقي في ساءة استعمال السلطة ،السلطة التقديرية لال عاء (الما ة  99من القانون الجنا ي الوطني).
ويجوز عزل محاميي الحكومة ذا ارت بوا ج ار م فسا (الما ة  61من قانون الخدمة المدنية).
V.22-02494

5/15

CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.30

المشتريات العمومية و ارة األموال العمومية (الما ة )9
تخضـ ـ المشـ ــتريات العمومية لقانون المشـ ــتريات العمومية لسـ ــنة  2007وق حة المشـ ــتريات العمومية لسـ ــنة ،2007

اللنين ينصـ ـ ـ ـ ــان على سـ ـ ـ ـ ــت ط ار

لالشـ ـ ـ ـ ــتراء ،هي العطاءات على المسـ ـ ـ ـ ــتو الدولي ،والمشـ ـ ـ ـ ــتريات من خالل

المناقص ـ ــات ،وعروت األس ـ ــعار المغلقة ،والش ـ ـراء ناألمر المباش ـ ــر ،ولجنة المس ـ ــتخدمين أو مجموعة المس ـ ــتفيدين،

وترتيبات تنفين األشـ ــغال نموار عمومية بدون عطاءات تنافسـ ــية (الموا  11و 15و 40و 41و 44و 45من قانون
المش ـ ـ ــتريات العمومية) .ويعتمد اختيار الطريقة في المقام األول على الس ـ ـ ــل أو الخدمات الم ار ش ـ ـ ـ ار ها وس ـ ـ ــعرها.

ويشـرف مكتا رصـد المشـتريات العمومية على عمليات الشـراء ،وتشـمل ماامه تقديم توصـيات لى الحكومة لتعديل
سـياسـات وقوانين اقشـتراء ،و صـدار مبا ئ توجياية تقنية ،و سـداء المشـورة نشـ ن تشـريعات اقشـتراء ،وتقديم تقارير

سنوية عن جراءات اقشتراء (الما ة  64من قانون المشتريات العمومية).

وكل كيان عام مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤول عن عمليات اقشـ ـ ـ ـ ـ ــتراء الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة نه ،التي يتعين أن يتوقها مو فون لديام ما يلزم من

المؤهالت والدراية والتدريا (الما ة  7من قانون المشــتريات العمومية) .ويجا عدا وصــف البضــا

الم ار شـ ار ها

على أسـ ـ ـ ــاس الخصـ ـ ـ ــا ص والو ا ف التقنية والنوعية الموضـ ـ ـ ــوعية ذات الصـ ـ ـ ــلة (الما ة  4من قانون المشـ ـ ـ ــتريات

العمومية) .وعالوة على ذلك ،يجا أن تتضـ ـ ــمن وثا

العطاءات جمي المعلومات ذات الصـ ـ ــلة نإعدا العطاءات

وتقديماا ،ومعايير ومناجية تقييماا واختيارها (الما ة  ،13الفقرة ( 2ب) من قانون المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات العمومية؛ القاعدة

 40من ق حة المشتريات العمومية).

وهناة أحكام تنظم تضــارب المصــال نالنســبة للمو فين المشــاركين في جراءات المشــتريات العمومية ومقدمي العطاءات

أو مقدمي الطلبات (الما ة  ،61الفقرة ( 1ل) و(و) ،والفقرة  3من الما ة  62من قانون المشتريات العمومية).

ويجا أن ترنشــر الدعوات لى تقديم العطاءات في مواضـ من بيناا الموق الشــبكي لل يان المعني أو لمكتا رصــد
المش ـ ـ ـ ـ ــتريات العمومية ،لمدة  30يوما في حالة الدعوات الوطنية أو  45يوما في حالة الدعوات الدولية (الما ة 14

من قانون المشتريات العمومية).

ويمكن لمقدمي العطاءات النين يعتقدون أنه وق خط أو خر في ق ارر اشـ ـ ـ ـ ـت ارء صـ ـ ـ ـ ــا ر عن كيان عمومي تقديم طلا

للمراجعة لى ريس ذلك ال يان العمومي في غضـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ــبعة أيام من تاريخ علمام نالخط أو الخر وقبل بدء نفاذ عقد

اقش ـ ـ ـتراء (الما ة  47من قانون المشـ ـ ــتريات العمومية؛ الموا  108-100من ق حة المشـ ـ ــتريات العمومية) .فإذا لم رتقبل
المطالبة ،يجوز لمقدم العطاء تقديم طلا للمراجعة أمام لجنة المراجعة (الموا  50-48من قانون المش ـ ــتريات العمومية)،

التي تعمل نصـ ـ ـ ــفتاا جاة اسـ ـ ـ ــت ناف .وحتى نعد اسـ ـ ـ ــتنفا سـ ـ ـ ــبيل اقنتصـ ـ ـ ــاف عن طري لجنة المراجعة ،يجوز لمقدمي

العروت اللجوء لى سبل اقنتصاف القضا ية نموجا الوقية القضا ية اقست نا ية للمحكمة.

وتبدأ عملية عدا الميزانية الوطنية ناسـ ــتالم حدو الميزانية من لجنة التخطي الوطنية .وتعد و ازرة المالية مقترحات

لمش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قانون اقعتما ات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية ،وتقدم التقدير الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي لى البرلمان اقتحا ي نغرفتيه ،م بيان النفقات
المخصـ ـص ــة ل ل وزارة في الس ــنة المالية الس ــانقة (الما ة  119من الدس ــتور) .وفي ل روف معينة ،يمكن تقديم
تقدير ت ميلي (الما ة  121من الدستور).

ويتولى مكتا المراج العام للحســانات مراجعة حســانات جمي المكاتا الحكومية اقتحا ية واطقليمية والمحلية ،م

مراعاة أمور مناا اققتصـ ــا وال فاءة والفعالية ومالءمة الحسـ ــانات (الما ة  241من الدسـ ــتور) .وتتولى لجنة مراقبة
اخلية مس ـ ـ ـ ــؤولية المراقبة الداخلية والتدقي في كل و ازرة ،وهنا اللجنة مكلفة نالحد من المخاطر المالية (الما ة 32

من قانون اطجراءات المالية والمحاس ــبة الض ـريبية) .وذكرت نيبال أن اطنفا خارل الميزانية غير مس ــمو نه (على
أساس الما ة  116من الدستور والما ة  )3( 24من قانون اطجراءات المالية والمحاسبة الضريبية).
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ويجـا أن تتب المحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة العـامـة نظـام القيـد المز ول ومبـا ئ المحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة المقبولـة عمومـا (المـا ة  25من قـانون

اطجراءات المالية والمحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبة الض ـ ـ ـ ـ ـ ـريبية) .ويق على عات ر يس كل مكتا مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية اقحتفا نالسـ ـ ـ ـ ـ ــجالت
والحســانات لمدة  10ســنوات (المرف  4لقواعد التصــرف في الوثا

الحكومية لســنة  )1971وعدا البيانات المالية

(الما ة  ،27الفقرة  ،5من قانون اطجراءات المالية والمحاسـبة الضـريبية) .ويعد تزوير الوثا
(الما ة  9من قانون من الفسا ).

العامة جريمة جنا ية

ولم تطل الرقمنة جمي الدفاتر والسجالت المحاسبية والبيانات المالية.

بالغ الناس؛ مشاركة المجتم (الما تان  10و)13
تنظم الما ة  27من الدسـ ـ ـ ــتور وقانون الح في الحص ـ ـ ـ ــول على المعلومات ح المواطنين النيباليين في الوصـ ـ ـ ــول لى
المعلومات .وتطب اسـ ـ ـ ــت ناءات من الح في الحصـ ـ ـ ــول على المعلومات وفقا لطبيعة المعلومات المطلوبة ،نما في ذلك

اسـت ناءات على أسـاس الخصـوصـية الفر ية ،ضـمن أسـباب أخر (الما ة  ،3الفقرة  3من قانون الح في الحصـول على
المعلومـات) .ويجـا حمـايـة المعلومـات ذات الطـان الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ــي (المـا ة  28من قـانون الح في الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على

المعلومات) .وأرنشـ ـ ت لجنة المعلومات الوطنية لحماية وتعزيز الح في الحصـ ــول على المعلومات (الما ة  11من قانون

الح في الحصول على المعلومات).

ويمكن للمواطنين النيباليين طلا المعلومات من مســؤولي المعلومات المعينين في كل مؤس ـســة ،النين يتعين عليام

تقديم المعلومات في غضــون  15يوما ذا لم ت ن متاحة على الفور (الما تان  6و 7من قانون الح في الحصــول

على المعلومات) .وتسـ ـ ــتند رسـ ـ ــوم الحصـ ـ ــول على هنا المعلومات لى ت لفة تقديماا (الما ة  8من قانون الح في
الحصول على المعلومات) .ويجوز تقديم شكو ذا لم ترقدم المعلومات أو رقدمت في صورة مجتزأة أو غير صحيحة
(الما تان  9و 10من قانون الح في الحصول على المعلومات).
وتنشـ ـ ــر المكاتا الحكومية العاملة في مجال العالقات العامة المعلومات نشـ ـ ــكل اسـ ـ ــتباقي ،نما في ذلك المعلومات

المتعلقة نالخدمات المقدمة ،واطجراءات الواجا اتباعاا ،والمو فين المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولين والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم (الما ة  25من قانون
الحكم الرشـ ـ ـ ـ ــيد) .كما تنشـ ـ ـ ـ ــر المكاتا العامة معلومات حول عملاا وعمليات صـ ـ ـ ـ ــن القرار باا من خالل مواقعاا

الشبكية والتقارير الدورية وما يصدر عناا من كتيبات و حاطات عالمية.

ويتعين على الاي ات العامة أن تبسـ ـ ـ وتسـ ـ ــال الوصـ ـ ــول لى المعلومات (الما ة  4من قانون الح في الحصـ ـ ــول

على المعلومات) ،وأص ـ ـ ــدرت الحكومة مبا ئ توجياية نش ـ ـ ـ ن تبس ـ ـ ــي اطجراءات الوار ة في قانون الحكم الرش ـ ـ ــيد.
وخصـ ـ ـص ـ ــت معظم ال يانات العامة خطوطا س ـ ــاخنة لتعزيز وص ـ ــول المواطنين لى المعلومات ،وتبا ر لى تحميل

المعلومات نانتظام في مواقعاا الشبكية.

ويجا على الحكومة والاي ات والمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات الدسـ ـ ـ ــتورية على المسـ ـ ـ ــتو المركزي تقديم تقارير سـ ـ ـ ــنوية عن أ ا اا
وبرامجاا المنفنة و نجازاتاا (الما تان  53و 294من الدستور؛ والما ة  41من قانون الحكم الرشيد) .وق تنشر نيبال

معلومات عن مخاطر الفسا في ارتاا العامة.

والصـ ـ ــكان القانونيان الر يسـ ـ ــيان اللنان ينظمان عمل المجتم المدني هما قانون تسـ ـ ــجيل الجمعيات لسـ ـ ــنة ،1977

وقــانون مجلس الرعــايــة اقجتمــاعيــة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة  .1992وقبــل تنفيــن أي تــدابير تام الجماور ،يجوز للحكومــة جراء
مشـاورات م المجتم المدني وأصـحاب المصـلحة (الما ة  20من قانون الحكم الرشـيد) .وتتعاون نيبال نشـكل وثي
م المجتم المدني ،وقدمت أم لة على المشاورات التي أجريت أثناء صياغة الصكوة والسياسات القانونية.
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وأسـ ـس ــت لجنة التحقي في س ــاءة اس ــتعمال الس ــلطة عد ا من "هي ات المحلفين من المواطنين" لتعزيز الحوار حول

الفســا  .وباطضــافة لى ذلك ،نفنت اللجنة والمركز الوطني للرقانة التحوطية ولجنة المعلومات الوطنية عدة أنشــطة
للمساهمة في نشر ثقافة عدم التسام م الفسا وزيا ة الوعي في هنا الصد .

ويمكن اطبالغ عن أعمال الفس ـ ـ ـ ـ ــا وغيرها من الج ار م المنص ـ ـ ـ ـ ــوم علياا في اقتفاقية ،نما في ذلك اطبالغ ون
ال ش ـ ــف عن الاوية ،لد لجنة التحقي في س ـ ــاءة اس ـ ــتعمال الس ـ ــلطة بوس ـ ــا ل مختلفة ،م ل الااتف أو الفاكس أو
البريد أو البريد اطل تروني أو الموق الش ـ ــبكي للجنة .وباطض ـ ــافة لى ذلك ،يمكن ألي ش ـ ــخص لديه معلومات عن

ارت اب ج ار م غسل األموال بالغ ارة التحقي في غسل األموال (الما ة  13من قانون من غسل األموال).

القطاع الخام (الما ة )12
يتعين على الشـركات أن رتدرل في عقد الت سـيس والنظام األسـاسـي أسـماء مؤسـسـياا ومسـاهمياا ،وجراءات عقد اجتماعات

الجمعية العمومية وصالحيات مجلس اط ارة والواجبات المنوطة نه (الموا  22-19من قانون الشركات).

ويجا على الشـ ــركات الخاصـ ــة تقديم نسـ ــخة من كل بيان مالي سـ ــنوي مصـ ــد علياا بواسـ ــطة مراج حسـ ــانات لى

مكتا مس ــجل الش ــركات في غض ــون س ــتة أش ــار من انتااء الس ــنة المالية (الما تان  80و 81من قانون الش ــركات).

وعلى الرغم مما سـ ـ ــب  ،ق رتلزم الشـ ـ ــركات بنشـ ـ ــر نظاماا األسـ ـ ــاسـ ـ ــي أو بياناتاا المالية ،وق يتا اقطالع علياا ق

لذطراف المعنية ممن يكون لام مصـ ــلحة واضـ ــحة في الشـ ــركة ،كما أن الشـ ــركات غير مطالبة بتقديم معلومات عن

المل ية اقنتفاعية لى مكتا مسجل الشركات.

ويجا على الشـركات الخاصـة تعيين مراج حسـانات مرخص ،الني يجا أن يصـا

على الميزانية العمومية

وحسـ ــاب األربا والخسـ ــا ر وبيان التدفقات النقدية (الما تان  111و  115من قانون الشـ ــركات) .وينص قانون

الشـ ــركات في الما تين  111و  112على أسـ ــباب عدم أهلية األشـ ــخام للتعيين في منصـ ــا مراج حسـ ــانات.

ويح لمكتا مس ــجل الش ــركات طلا يض ــاحات والتحقي في المس ــتندات المقدمة من الش ــركات (الما ة 120

من قانون الشركات).

ويجا عدا الحسانات والبيانات المالية ناتباع نظام القيد المز ول للحسانات ،وأن ت ون متوافقة م المعايير
المحاسبية التي تفرضاا الاي ة المختصة ،وأن يتم اقحتفا باا لمدة خمس سنوات (الما ة  108والفقرة  8من

الما ة  109من قانون الشركات) .وترفرت عقوبات على المديرين أو المسؤولين النين يخفون هنا الدفاتر أو
يتلفوناا أو ق يحتفظون باا (الما ة  160من قانون الشركات) .بيد أن جمي التصرفات المنصوم علياا في

الفقرة  3من الما ة  12من اقتفاقية لم ترحظر حظ ار صريحا.
وعلى الرغم من عدم لزام الشركات الخاصة بتنفين لوا

حوكمة الشركات ،يجوز لذشخام اقعتباريين الحصول

على مكافآت مقابل تعاونام في التحقي في قضايا الفسا (الما ة  58من قانون من الفسا ) .وتحد القوانين

القطاعية معايير و جراءات لحماية النزاهة ،كما تنشئ عد ا من الاي ات التنظيمية المكلفة برصد اقمت ال ،م ل

معاد المحاسبين القانونيين نموجا قانون المحاسبين القانونيين ،أو ا رة التعاونيات نموجا قانون التعاونيات ،أو
مجلس الت مين نموجا قانون الت مين ،أو مصرف نيبال المركزي نموجا قانون مصرف نيبال المركزي .واعتمدت

غرفة التجارة والصناعة في نيبال مدونة قواعد السلوة التجاري لل يانات المنتسبة.

وعلى الرغم من عدم وجو نص قانوني محد يحظر اقتطاع النفقات التي تم ل رشاو من الوعاء الضريبي ،فإن

اقتطاع هنا النفقات من الوعاء الضريبي غير ممكن ،وفقا لما أفا ت نه السلطات الحكومية ،نظ ار ألن قانون ضريبة
الدخل ق ينص على هنا اققتطاعات.
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تدابير من غسل األموال (الما ة )14
يت لف اططار القانوني لمن غسل األموال في نيبال في األساس من قانون من غسل األموال وقواعد من غسل

األموال لسنة  ،2016ناطضافة لى األوامر واللوا

والمبا ئ التوجياية الصا رة عن وحدة المعلومات المالية

ومصرف نيبال المركزي ومجلس األو ار المالية في نيبال ومجلس الت مين والسلطات اطشرافية األخر (وفقا

للما ة ( 7شين) ( )2من قانون من غسل األموال).

وبغية اقمت ال قشتراطات مكافحة غسل األموال ،يجا أن يكون لد جمي المؤسسات المالية واألعمال والمان

غير المالية المعينة (أي المؤسسات غير المالية نموجا الما ة ( 2ل) من قانون من غسل األموال) نظم اخلية

لمكافحة غسل األموال ،نما في ذلك تحديد هوية العمالء والمال ين المنتفعين ،والرصد المستمر للمعامالت،

وتطبي تدابير العناية الواجبة المعززة على العمالء ذوي المخاطر العالية والحسانات والمعامالت ذات المخاطر

العالية وحفظ السجالت واطبالغ عن المعامالت المشبوهة (انظر القسم الخام نالما ة  52أ ناا).

وتنص الما ة ( 7قم) من قانون من غسل األموال على صدار أوامر للمؤسسات المالية ،نما في ذلك شركات
وتلزم
تحويل األموال ،نإ رال معلومات قيقة عن مرسل التحويل والمستفيد منه في التحويالت البرقية لذموال .ر

الما ة نفساا أيضا المؤسسات المالية الوسيطة والمستقبلة نالت كد من استالم تلك المعلومات .ورتلزم المؤسسات
المالية أيضا بتطبي جراءات قا مة على تقييم المخاطر لتحديد ما ذا كان ينبغي تنفين التحويل أم رفضه أم
تعليقه في حالة عدم اكتمال المعلومات الخاصة بداف األموال أو المستفيد مناا.

وتحد الما ة ( 7راء) من قانون من غسل األموال السلطات التي تضطل نماام شرافية في مكافحة غسل األموال

في كل كيان من ال يانات المبلغة ،نما في ذلك مصرف نيبال المركزي ،ومجلس األو ار المالية في نيبال ،ومجلس
الت مين ،ومجلس التوثي العام ،ومعاد المحاسبين القانونيين في نيبال ،ومجلس نقانة المحامين في نيبال.

ويعد اطشراف على األعمال والمان غير المالية المعينة من المجاقت التي ينبغي تحسيناا.
ر
وكان التقييم الوطني للمخاطر أحد األهداف العشرة لالستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين في نيبال نش ن غسل
األموال ومكافحة تمويل اطرهاب للفترة  .2016-2011وأنات نيبال تقييماا الوطني للمخاطر في عام ،2016

وهي اين في طور مراجعته وفقا للخطة اقستراتيجية لمصرف نيبال المركزي للفترة  .2021-2017وقد اتخنت
نيبال تدابير بادف معالجة المخاطر الر يسية المحد ة.

وقد ت سست وحدة المعلومات المالية كإ ارة مستقلة ومنفصلة و ي يا اخل مصرف نيبال المركزي ،وبدأت عملاا

في عام  .2008وتتلقى الوحدة وتحلل تقارير المعامالت المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة نغسل األموال

وتمويل اطرهاب والج ار م األصلية ،وتوزع النتا ة التي يتمخض عناا هنا التحليل على ارة التحقي في غسل

األموال ووكاقت التحقي األخر ووحدات اقستخبارات المالية األجنبية (الما ة  9من قانون من غسل األموال).
وانضمت وحدة المعلومات المالية لى مجموعة يغمونت في عام .2015

وتتعاون السلطات اطشرافية والمعنية نإنفاذ القانون المسؤولة عن مكافحة غسل األموال ،وتتبا ل المعلومات على

الصعيدين المحلي والدولي (الموا ( 7شين) و 10و 12من قانون من غسل األموال؛ الما ة  85من قانون

مصرف نيبال المركزي).

واعتمدت نيبال نظاما لإلفصا ال تابي عن النقو والصكوة لحاملاا القابلة للتداول عند الدخول لى البلد أو
مغا رته ذا كانت قيمتاا تبلغ أو تتجاوز  5 000وقر أو ما يعا لاا (الفصل ( 6ألف) من قانون من غسل
األموال) .غير أن هنا النظام ق ينفن على نحو ٍ
كاف .وينص قانون من غسل األموال على مصا رة النقو

والصكوة لحاملاا القابلة للتداول ذا كانت مرتبطة نجريمة أو في حالة عدم اطفصا عناا أو اطفصا ال اذب،

فضال عن فرت غرامة مساوية للمبلغ المصا ر (الما ة ( 29ناء) من قانون من غسل األموال).
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وقد اتخنت نيبال تدابير تشمل خال تعديالت على قانون من غسل األموال لمعالجة العديد من أوجه القصور

المحد ة في تقرير التقييم المتبا ل الصا ر عن فري آسيا/المحي الاا ئ المعني نغسل األموال في عام ،2011

نما في ذلك أوجه القصور المتعلقة نالتدابير الوقا ية واطشراف.

وتساهم نيبال بنشاط في تنمية وتعزيز التعاون اطقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل األموال ،وخصوصا من

خالل مشاركتاا النشطة في فري آسيا/المحي الاا ئ المعني نغسل األموال ،ومجموعة يغمونت ،وشبكة آسيا

والمحي الاا ئ المشتركة بين الوكاقت قستر ا الموجو ات.
2-2

التجارب الناجحة والممارسات الجيدة
• أسست نيبال "هي ات محلفين من المواطنين" لتعزيز الحوار نش ن الفسا (الما ة .)13

3-2

التحديات التي تواجه التنفيذ
توصى نيبال نما يلي
َ
• النظر في تطوير ووض آلية للرصد والتقييم لضمان مالءمة صكوكاا القانونية وتدابيرها اط ارية
لمكافحة الفسا (الما ة  ،5الفقرة .)3

• ضمان اقستقالل الالزم للمركز الوطني للرقانة التحوطية (الما ة  ،6الفقرة .)2
• اقستفا ة من المناصا التي حد ها التقييم الوطني للمخاطر بوصفاا "أك ر عرضة للفسا " ،ووض
جراءات مناسبة قختيار شاغلياا وتدريبام وضمان تناوبام ،حسا اققتضاء (الما ة  ،7الفقرة .)1

• النظر في سن تشريعات محد ة نش ن تمويل الحمالت السياسية (الما ة  ،7الفقرة .)3
• السعي لى تعزيز اططار القانوني نش ن تضارب المصال  ،نسبل من بيناا سن قانون شامل نش ن هنا
الموضوع (الما ة  ،7الفقرة .)4

• السعي لى لزام المو فين العموميين ناطفصا عن جملة أمور من بيناا ما لام من أنشطة خارجية
وعمل و يفي واست مارات وموجو ات ومناف قد تفضي لى تضارب في المصال (الما ة  ،8الفقرة .)5

• صياغة ونشر تقارير ورية نش ن مخاطر الفسا في ارتاا العامة (الما ة ( 10ل)).
• ضمان التنفين ال افي لمعايير اختيار قضاة محاكم اقست ناف والمحكمة العليا بناء على توصية من
المجلس القضا ي (الما ة  ،11الفقرة .)1

• تعزيز الشفافية في القطاع الخام ،نسبل من بيناا لزام الشركات بتقديم معلومات عن هوية مال ياا
المنتفعين لى مكتا مسجل الشركات (الما ة  ،12الفقرتان  1و.)2

• اتخاذ تدابير فعالة لتنفين حظر نشاء حسانات خارل الدفاتر ،أو جراء معامالت ون تدويناا في الدفاتر
أو ون بياناا نصورة وافية ،وتسجيل نفقات وهمية وقيد التزامات مالية ون تحديد بنو ها تحديدا

صحيحا (الما ة  ،12الفقرة .)3

• عدم السما صراحة ناقتطاع النفقات التي تم ل رشاو من الوعاء الضريبي (الما ة  ،12الفقرة .)4
• اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين اطشراف على األعمال والمان غير المالية المعينة ألغرات مكافحة
غسل األموال (الما ة  ،14الفقرة ( 1أ)).
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• النظر في تعزيز نفاذ نظام لإلفصا عبر الحدو عن النقو والصكوة لحاملاا القابلة للتداول (الما ة
 ،14الفقرة .)2

4 -2

االحتياجات من المساعدة التقنية ،التي ُحددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية
•

بناء قدرات المسؤولين العاملين في لجنة التحقي في ساءة استعمال السلطة والمركز الوطني للرقانة

التحوطية ومكتا رصد المشتريات العمومية نغية ضمان تحديل معرفتام نالتوجاات الجديدة
والممارسات الجيدة.

-3
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الفصل  :5استرداد الموجودات
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

حكم عام؛ التعاون الخام؛ اقتفاقات والترتيبات ال نا ية والمتعد ة األطراف (الموا  51و  56و)59
يخض استر ا الموجو ات ناألساس لذحكام العامة المتعلقة نالمساعدة القانونية الدولية في قانون المساعدة

القانونية المتبا لة ،وقانون المصا رة ،وقانون من غسل األموال ،ناطضافة لى المعاهدات ال نا ية والمتعد ة

األطراف ذات الصلة التي ت ون نيبال طرفا فياا.

وو ازرة القانون والعدل والشؤون البرلمانية هي السلطة المركزية المعنية نالمساعدة القانونية المتبا لة .وينبغي رسال

الطلبات عبر القنوات الدبلوماسية (الما ة  19من قانون المساعدة القانونية المتبا لة).

ويمكن لنيبال أن تتعاون في مجال استر ا الموجو ات على أساس المعاملة نالم ل وبغض النظر عن وجو
اتفاقية ،فيما عدا نفاذ ق اررات المحاكم األجنبية (الما ة  )2( 3من قانون المساعدة القانونية المتبا لة) .وتتا

في سيا هنا التعاون نفس مجموعة التدابير واطجراءات المتاحة في اطجراءات الجنا ية الداخلية ،نما فياا
تلك المتعلقة بتتب الممتل ات وتجميدها وحجزها ومصا رتاا .وتطب نيبال أحكام اقتفاقية مباشرة في الحاقت

التي ق ينطب علياا أي اتفا ذي صلة.

ولم تتل نيبال أو ترسل أي طلا يتعل ناستر ا الموجو ات حتى اين.
ويمكن أن تقدم نيبال المعلومات تلقا يا لى ول أخر  ،وقد فعلت ذلك في الماضي ،ذ تنص الما ة  )2( 10من
قانون من غسل األموال صراحة على التبا ل التلقا ي للمعلوماتَّ .
ووقعت وحدة المعلومات المالية  16منكرة
تفاهم تتعل نالتعاون ،نما في ذلك التبا ل التلقا ي للمعلومات ،م نظيراتاا في الخارل .وتتبا ل السلطات أيضا

المعلومات تلقا يا من خالل مجموعة يغمونت واطنتربول.

وقد أبرمت نيبال العديد من اتفاقات التعاون الدولي ال نا ية والمتعد ة األطراف في مجاقت مكافحة الجريمة وتعقا

المجرمين والعا دات اطجرامية.

من وكشف حالة العا دات المت تية من الجريمة؛ وحدة المعلومات اقستخبارية المالية (الما تان  52و)58
تخض المؤسسات المالية واألعمال والمان غير المالية المعينة لمقتضيات مكافحة غسل األموال وفقا لقانون

من غسل األموال واألوامر واللوا

ذلك قواعد من غسل األموال.

والمبا ئ التوجياية ذات الصلة الصا رة عن السلطات اطشرافية ،نما في

وتشمل هنا المقتضيات تدابير العناية الواجبة تجاا العمالء ،نما في ذلك تحديد هوية العمالء والتحق مناا

(الما ة ( 7ألف) من قانون من غسل األموال) ،وتحديد هوية المال ين المنتفعين (الما ة ( 7جيم) من القانون)،
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والرصد المستمر للمعامالت والتحديل الدوري والمستمر للبيانات (الما ة ( 7طاء) من القانون) ،وحفظ
السجالت (لمدة خمس سنوات؛ الما ة ( 7صا ) من القانون) واطبالغ عن المعامالت المشبوهة لد

وحدة

المعلومات المالية (الما ة ( 7قاف) من القانون) .وتشمل المقتضيات أيضا تقييم مخاطر غسل األموال واتخاذ
جراءات مناسبة ط ارة تلك المخاطر (الما ة  ( 7ال) من القانون) وتوخي العناية الواجبة المعززة تجاا العمالء

ذوي المخاطر العالية والحسانات والم عامالت ذات المخاطر العالية ،نما في ذلك حسانات األشخام

المعرضين سياسيا لخطر الفسا المحليين واألجانا وأف ار أسرهم والمقربين منام (الما ة ( 7ناء) من القانون).
وترفرت عقوبات مناسبة في حالة عدم اقمت ال (الما ة ( 7تاء) من القانون).

وخصصت الما ة ( 7هاء) من قانون من غسل األموال لتعزيز جراءات العناية الواجبة تجاا العمالء ،وأصدرت وحدة
ر
المعلومات المالية مبا ئ توجياية لإلبالغ عن المعامالت المشبوهة في كانون ال اني/يناير  ،2020التي توفر تعليمات

مفصلة عن األشخام والحسانات والمعامالت التي يجا يال ها اهتماما خاصا .وتجيز الما ة ( 7شين) ( )2من قانون

من غسل األموال للجاات التنظيمية أن تخطر المؤسسات المالية ،بناء على طلا ولة طرف أخر أو نمبا رة خاصة
من تلك الجاات ،باوية أي شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة ريتوخى من تلك المؤسسات أن تطب فحصا قيقا
على حساناتاا ،ضافة لى أي شخصيات قد تحد ها المؤسسات المالية نخالف ذلك.
ويحظر قانون من غسل األموال نشاء وتشغيل المصارف الوهمية ،كما يحظر على المؤسسات المالية قامة

عالقات تجارية م المصارف الوهمية أو م المؤسسات التي تسم نالمعامالت م المصارف الوهمية (الما تان

( )7و(( )7ميم) من قانون من غسل األموال).

ووضعت نيبال نظاما ورقيا طق اررات النمة المالية للمو فين العموميين ،ول ن يبدو أن هنا النظام ق يحق الغرت منه

نشكل فعال ،ذ تلزم الما ة  50من قانون من الفسا والما ة  54من قانون الخدمة المدنية جمي المو فين العموميين،

سواء كانوا معينين أو مرشحين أو منتخبين ،ن ن يقدموا ،في غضون  60يوما من تاريخ توليام للمنصا العام ،وبعد

ذلك في غضون  60يوما من تاريخ انتااء كل سنة مالية ،بيانات محدثة عن الممتل ات المسجلة ن سما ام أو ن سماء
أف ار أسرهم ،لى جانا مصا ر تلك الممتل ات أو األ لة التي ت بت امتالكاا .وق يشترط قانون من الفسا وقانون

الخدمة المدنية تقديم هنا البيان في نااية الخدمة .وعالوة على ذلك ،يبدو أن تعريف األسرة في قانون الخدمة المدنية

فضفاضا للغاية ،ذ يشمل جملة أشخام من بينام األجدا والجدات وأماات وآناء األزوال.

وعلى الرغم من أن قانون من الفسا وقانون الخدمة المدنية ق يحد ان "الممتل ات" التي يتعين اطبالغ عناا وق

يشمالن التبعات القانونية في هنا الصد  ،فإن نموذل بيان الممتل ات يشمل ما يلي الممتل ات غير المنقولة

والنقو والمجوهرات والنها والفضة وغيرها واألسام واألرصدة المصرفية وتفاصيل قروت الرهن العقاري واألموال

المقرضة.
المقترضة و ر

وحد ت جاات وسلطات مختلفة يشار لياا ناسم "المكاتا المعنية" لتلقي هنا البيانات وذلك نموجا خطار نشر
ر
في الجريدة الرسمية في تموز /يوليه .2018
ويجم المركز الوطني للمراقبة التحوطية من المكاتا المعنية أسماء النين قدموا بيانات الممتل ات وأسماء النين

لم يقدموها ،ويرسل األسماء لى لجنة التحقي في ساءة استعمال السلطة ،التي تنشر على موقعاا الشبكي
معلومات عن عد المسؤولين النين لم يقدموا بيانات نممتل اتام وتوق عليام غرامات.

وهنا البيانات سرية ،وق يسم ألي جاة نمراجعة محتواها ناست ناء لجنة التحقي في ساءة استعمال السلطة فيما

يتعل نالتحأيقات واقستفسارات .وفي هنا الحاقت ،ق يحول قانون من الفسا

ون مكانية تبا ل المعلومات

ذات الصلة م السلطات األجنبية المختصة .واست ناء مما ذكر ،ترنشر بيانات ممتل ات ر يس الوزراء وأعضاء
مجلس الوزراء عمال نقرار من مجلس الوزراء.
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وتلزم الما ة  16من قانون الصرف األجنبي المواطنين النيباليين المأيمين في نيبال نالحصول على ذن من مصرف
ر
نيبال المركزي قبل فت حساب مصرفي في بلد أجنبي .وعلى الرغم من أن هنا الحكم ينطب على المو فين العموميين

النيباليين المأيمين في نيبال ،فإنه ق يشمل المأيمين في الخارل (م ل الدبلوماسيين) وق يمتد ليشمل الحاقت التي ق

يمتلك فياا المو ف العمومي حسانا مصرفيا أجنبيا ناسمه ،ول ن يكون لديه سلطة توقي أو سلطة أخر على الحساب.
وتتلقى وحدة المعلومات المالية تقارير عن المعامالت المشبوهة وتقارير عن المعامالت التي تتجاوز الحدو

المقررة واطق اررات الجمركية ،وتحظى الوحدة بوصول واس لى مصا ر المعلومات من أجل استخالم المعلومات

اقستخبارية المالية .ويبدو أن الوحدة تمتلك موار نشرية ومالية وتقنية كافية لتسيير عملاا على نحو سليم.

تدابير اقستر ا المباشر للممتل ات؛ آليات استر ا الممتل ات من خالل التعاون الدولي في مجال المصا رة؛

التعاون الدولي ألغرات المصا رة (الموا  ،53و 54و)55

يمن القانون المدني الوطني محاكم نيبال صراحة الوقية القضا ية للفصل في الدعاو وتسوية المنازعات الناش ة

فيما يتعل نالمسا ل التي تحدث بين ولة أجنبية وأي شخص آخر نش ن ممتل ات موجو ة في نيبال (الما تان

 692و .)718وهنا يسم للدول األجنبية ،وفقا للما ة  288من القانون المدني الوطني المعنية نحقو المالة،
والما ة  274المعنية نالتعويض الواجا فعه ،برف

عاو مدنية أمام محاكم نيبال طثبات الح في الممتل ات

أو مل يتاا أو للمطالبة نالتعويض عن األضرار .ول ن وفقا للما ة  275من القانون المدني الوطني ،تسق هنا
الدعاو نالتقا م عقا ثالثة أشار من تاريخ العلم نارت اب الفعل أو اطجراء غير المشروع ،وهي مدة قد ق ت ون

كافية في قضايا استر ا الموجو ات.

وعند اتخاذ قرار نش ن المصا رة ،يمكن للمحاكم المحلية أن تعترف نمطالبة ولة أخر نممتل ات اكتسبت نتيجة

ارت اب فعل مجرم ناعتبارها مال ة شرعية لاا (الما ة  167من قانون اطجراءات الجنا ية الوطني؛ الما ة  12من

قانون المصا رة).

وتسم الما تان  )2( 3و 23من قانون المساعدة القانونية المتبا لة نإنفاذ أوامر التجميد والمصا رة الصا رة عن
محكمة في ولة أجنبية ،على أساس معاهدة ثنا ية.

والمبدأ العام في نيبال هو أن المصا رة قبد أن تستند لى انة جنا ية .واست ناء مما ذكر ،تجيز الما ة  43من قانون
من غسل األموال المصا رة غير المستندة لى انة في حالة وفاة المشتبه نه في غسل األموال .وعالوة على ذلك،

ق يجعل قانون المساعدة القانونية المتبا لة نفاذ أوامر المصا رة األجنبية مشروطا بوجو

انة .وأوضحت السلطات

النيبالية أناا تستطي تنفين أوامر مصا رة أجنبية غير مستندة لى انة ،على الرغم من عدم وجو سواب لنلك.

ويمكن للمحاكم النيبالية أيضا أن ت مر نمصا رة الممتل ات ذات المنش األجنبي من خالل قرار قضا ي نش ن
جرم غسل أموال (الما ة  34م الما ة ( 5أ) من قانون من غسل األموال).

ويجوز للسلطات المختصة في نيبال تجميد الممتل ات أو مصا رتاا بناء على طلا ولة أخر (الما ة ) ( 5

و(ز) من قانون المساعدة القانونية المتبا لة).

ويجوز أيضا للسلطات النيبالية اقحتفا نالممتل ات لمصا رتاا في حالة عدم وجو طلا من ولة أخر على

أساس األحكام العامة لقانون المصا رة نش ن التجميد والحجز (الما ة  .)4وينص القانون على نشاء ا رة ط ارة

وعينت شعبة اط ارة الداخلية في و ازرة الداخلية أل اء ماام تلك الدا رة لحين
العا دات (الما تان  13و .)14ر
ت سيساا ،وقد ت سست اط ارة تحت نفس الو ازرة في تشرين األول /أكتوبر .2021

ويحد قانون المساعدة القانونية المتبا لة المعلومات التي يجا تضميناا في طلبات المساعدة القانونية المتبا لة

المرسلة لى نيبال .وينص القانون على مكانية رفض الطلا ذا كانت الممتل ات ذات قيمة نيا (أقل من
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 100000روبية نيبالية) ،على أن يقتصر ذلك على الحاقت التي تتعل فياا المساعدة المطلوبة نمس لة ذات
طان مدني (الما ة ( 4أ)).

وعلى الرغم من أن نيبال لم تتل ق طلبا قتخاذ تدابير مؤقتة ،فإن قانون المساعدة القانونية المتبا لة ق يمن

نيبال ،متى اقتضت الحاجة ،من عوة الدولة الطالبة لى تقديم أسباباا المؤيدة قستمرار هنا التدابير قبل رفعاا.

وينص قانون المصا رة (الما تان  12و )27وقانون من غسل األموال (الما ة  )34على توفير الحماية العامة

لذطراف ال ال ة الحسنة النية في حاقت المصا رة .وتمتد هنا الحماية لى المصا رة بناء على طلا ولة أخر .

رجاع الموجو ات والتصرف فياا (الما ة )57
وفقا لقانون المصا رة ،تحال الموجو ات المصا رة لى صندو

ارة عا دات الج ار م (الما ة  .)22ويقوم الصندو

نجملة أمور مناا تقاسم المبلغ ،م البلد المعني ،المت تي من م از بي أي ممتل ات أو أ اة مصا رة نموجا أمر

أو حكم صا ر عن محكمة أجنبية (الما ة  ،))4( )1( 24ويقوم أيضا نإعا ة الموجو ات المصا رة لذشخام

المعنيين بناء على أمر المحكمة (الما ة ( )1( 24ل)) .ويمكن أيضا استخدام الموجو ات المصا رة لتعزيز

اططار القانوني والمؤسسي للعدالة الجنا ية (الما ة  .))2( 24وعلى الرغم من أن المحكمة يجا أن ت مر نإرجاع

الموجو ات المصا رة لى األشخام المعنيين في حال وجو حقو قانونية ألطراف ثال ة حسنة النية (الما ة 12

( ،))3فإن القانون ينص على تقاسم الموجو ات الموجو ة في نيبال والمصا رة نموجا قرار صا ر من محكمة
أجنبية وفقا قتفا مبرم بين نيبال والدولة المعنية .وفي حالة عدم وجو اتفا من هنا القبيل ،تفصل حكومة
نيبال وحدها في هنا المس لة (الما ة .)29

ووفقا لقانون المساعدة القانونية المتبا لة ،يجا أن تتحمل الدولة الطالبة النفقات التي تت بدها نيبال في تقديم
المساعدة القانونية المتبا لة (الما ة  .)41وفي الممارسة العملية ،لم تطلا نيبال ق أي نفقات ت بدتاا في تقديم

هنا المساعدة.
2 -3

التجارب الناجحة والممارسات الجيدة
•

تساهم نيبال بنشاط في تنمية وتعزيز التعاون اطقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل األموال ،وخصوصا

من خالل مشاركتاا في فري آسيا /المحي الاا ئ المعني نغسل األموال ،ومجموعة يغمونت ،وشبكة

آسيا والمحي الاا ئ المشتركة بين الوكاقت قستر ا الموجو ات (الما ة  52الفقرة .)2
3 -3

الت حديات التي تواجه التنفيذ
توصى نيبال نما يلي
َ
•

النظر في مراجعة وتدعيم نظام قرار النمة المالية لدياا نما يضمن كفاءته وفاعليته (الما ة ،52

•

النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير طلزام جمي المو فين العموميين المعنيين النين لام مصلحة

الفقرة .)5

في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقي أو سلطة أخر على ذلك الحساب ن ن يبلغوا

السلطات المعنية عن تلك العالقة وأن يحتفظوا نسجالت مال مة فيما يتعل بانا الحسانات (الما ة

 ،52الفقرة .)6
•

النظر في مراجعة حكماا القانوني المتعل نسقوط الدعاو نالتقا م (الما ة  275من القانون المدني
الوطني) من أجل النص على فترة تقا م أطول وكافية للدعاو المدنية التي ترفعاا ول أجنبية أمام
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محاكم نيبال لت بيت ح في ممتل ات أو ت بيت مل ية تلك الممتل ات أو المطالبة بتعويض عن
األضرار (الما ة ( 53أ) و(ب)).

•

النظر في اتخاذ تدابير للسما نالمصا رة ون انة جنا ية في حاقت الفسا التي ق يمكن فياا مالحقة

•

اعتبار اقتفاقية األساس التعاهدي الضروري وال افي طنفاذ أوامر المصا رة الصا رة عن محكمة

•

النص صراحة على رجاع الموجو ات والتصرف فياا وفقا ألحكام الفقرة  3من الما ة  57من

الجاني نسبا الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حاقت أخر مناسبة (الما ة  ،54الفقرة ( 1ل)).
ولة طرف أخر (الما ة  ،54الفقرة ( 1أ) ،والما ة  ،55الفقرة .)6

اقتفاقية (الما ة  ،57الفقرتان  1و.)3
4 -3

االحتياجات من المساعدة الفنية ،التي ُحددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية
•

توفير التدريا المركز للوكاقت المعنية في مجال المساعدة القانونية المتبا لة و رجاع الموجو ات

•

تقديم المساعدة التقنية لدعم ا رة ارة العا دات التي جر ت سيساا مؤخ ار (الما ة  54الفقرة ( 2ل))

(الما ة )51
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