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    خالصة وافية  - ثانياً  
    نيبال

ية مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لنيبال يف سياق تنفيذ اتفاقمقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
ــة يف وقَّ ــال علــى االتفاقي  ٢٣ قت عليهــا يف، وصــد٢٠٠٣َّ ديســمرب/كــانون األول ١٠ عــت نيب

ــارس ٢٩ يف هاتصــديق عــت صــكَّ وأود ٢٠١١ شــباط/فرباير ــو .٢٠١١ آذار/م ــادة اًوفق  للم
علـى املعاهـدات الـيت تكـون      التصـديق ، جيـب أن يكـون   ٢٠١٥ ن دسـتور نيبـال لسـنة   م ٢٧٤

علـى النحـو املنصـوص عليـه يف      يهـا، أو االنضـمام إل  عليهـا  أو املوافقـة  قبوهلاأو  نيبال طرفاً فيها
ي يتعـارض  حكم قانوين حملِّ أيَّأنَّ على  ١٩٩١ سنةوينص قانون املعاهدات النيبايل ل ،القانون

مـن   ، وبـدالً مـا دام يتنـاقض معـه   ق طبَّـ نيبـال لـن ي  عليهـا   صـدَّقت مع حكم من أحكام معاهدة 
 .ق أحكام املعاهدة مباشرةًذلك، تطبَّ

لسـلطة  اوتشـارك جلنـة التحقيـق يف إسـاءة اسـتعمال       .عدة هيئات ملكافحة الفساد أُنشئتوقد 
ــرادات وإدارة الت ــق يف اإلي نشــئت إدارة أُ كمــا التحقيقــات ويف املالحقــات القضــائية.  يف ،حقي

ــوال   ــوال    ،منفصــلة ملكافحــة غســل األم ــق يف شــؤون غســل األم وتشــمل  .وهــي إدارة التحقي
ــز الـــوطين ل   ــلة كـــذلك املركـ ــة ااملؤسســـات ذات الصـ ــة  لرقابـ ــائي وجلنـ ــة واجمللـــس القضـ ليقظـ

      العمومية.شتريات قانون امل يف إطاراالستعراض املستقلة 
    التجرمي وإنفاذ القانون الفصل الثالث:  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد    

ن الفصـــل املتعلـــق مـــ ١٥ والبنـــد ٢٠٠٢ مـــن قـــانون منـــع الفســـاد لســـنة) ٣(٣ املـــادةنظم تـــ
 املـادة أنَّ بيـد   .مسـألة رشـو املـوظفني العمـوميني     ونـة القـوانني العامـة   مدبالعقوبات الـواردة يف  

ولكن الوعد بإعطاء رشـوة أو عرضـها    .إىل املوظفني العموميني رشوةإالَّ تقدمي م جترِّ ال) ٣(٣
 ؛م الشـروع يف الفعـل  بشكل غري مباشر من خـالل التـدابري الـيت جتـرِّ    إالَّ يعاقب عليه القانون  ال

ال وعـالوة علـى ذلـك،     .الرشـوة رض عـ  مدونـة القـوانني العامـة   مـن   ١٥ رقـم  دالبنـ كما جيـرم  
 علـى الراشـني الـذين هـم مـن غـري املـوظفني احلكـوميني عمـالً          فقطنصف العقوبة  ُيطبَّق سوى
على إمكانية دفع غرامـة بـدالً مـن     الذي ينص أيضاً املدونة القانونية العامة،من  ١٥ بالبند رقم
أيِّ بـ املزايـا   الرشـوة وتشـمل   .وظفني العمـوميني وغريهـم مـن األشـخاص    امل بالنسبة إىلالسجن 
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وال يتناول التشـريع األطـراف الثالثـة املسـتفيدة      .غري مادية م كانتمادية أ أكانتشكل سواء 
  .أو الرشوة غري املباشرة

علــى " موظــف عمــومي" مصــطلح، يقتصــر مــدلول مــن قــانون منــع الفســاد(ب) ٢املــادة ويف 
املــوظفني القضــائيني واملــوظفني  يشــملأي أنــه ال  ،يشــغلون مناصــب عامــة األشــخاص الــذين

أو يـوفرون خـدمات    عموميـة ون وظـائف  أجـر واألشـخاص الـذين يـؤد     العاملني بالالعموميني 
  عمومية.ليسوا أصحاب مناصب  هملكن عمومية

ــراءة   ــادةوينبغــي ق ــاالقتران   ) ٣(٣ امل ــادتنيبمــن هــذا القــانون ب ــتني) ٢و() ١(٣ امل تعلقــان ت الل
ومـع   .املدونـة القانونيـة العامـة   مـن   ١٥ مبوجـب البنـد رقـم    اًب عليـه أيضـ  الذي يعاقَـ باالرتشاء 
األطـراف الثالثـة املسـتفيدة     وال علـى  ،الرشـوة تمـاس  لاينص حتديداً علـى   القانون ال ذلك، فإنَّ

  .والرشوة غري املباشرة
  .دود الوطنية يف القانون النيبايلدة للرشو أو لالرتشاء عرب احلال وجود لذكر جرمية حمدَّو

  .القانون جرمية حمددة بشأن املتاجرة بالنفوذ ويقرِّر
      .وال ُتجرِّم نيبال الرشو يف القطاع اخلاص

    )٢٤و ٢٣ اإلخفاء (املادتان ؛غسل األموال    
بصيغته املعدلـة مـن قـانون    ، ٢٠٠٨ م نيبال غسل األموال يف قانون منع غسل األموال لسنةجترِّ
متويـه ملكيـة أو حـق أو    أو فعـل إخفـاء    من هذا القانون أيَّ ٣ وجترِّم املادة .ع غسل األموالمن

نقلـهما أو امتالكهمـا يف   أو ف فيهما، ، والتصرُّوموضعهماتغيري طبيعتهما احلقيقية ومصدرمها 
  .ذلكبهناك أسباب معقولة لالعتقاد  كانت حال كان هناك علم بأهنما عائدات إجرامية أو

 (ج) مــن قــانون منــع غســل)١(٣ املــادةتناوهلــا (تنــاء وحيــازة واســتخدام هــذه املمتلكــات  واقت
  .األفعالاملشاركة يف هذه  تشمل املادةكما  ،)األموال
وهـي ال تشـمل عرقلـة     ،جلرائم األصـلية بـا من قانون منع غسل األمـوال قائمـة    ١ املرفق ويقدِّم

مـن قـوانني مكافحـة     اًم نيبـال نسـخ  قـدِّ ومل ت ،إلحصـاءات نقـص يف ا  وقـد لـوحظ   .سري العدالة
  .غسل األموال إىل األمم املتحدة

 املـادة  جتـرِّم يف حـني   ،من قانون منـع غسـل األمـوال إخفـاء املمتلكـات     )(ب) ١(٣ املادةم رِّجتو
  .استمرار االحتفاظ باملمتلكات)(ج) ١(٣
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ اإلثراء غري املشروع (املواد ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس
 املمتلكـات  ب يف خسـارة ن قانون منع الفساد أفعال تبديد املـال العـام والتسـبُّ   م ١٧جترِّم املادة 

الـيت يرتكبـها موظفـون عموميـون ألغـراض      ها أو إسـاءة اسـتعماهلا،   وتـدمري  أو إساءة استغالهلا
لكـات العامـة   وهـذا احلكـم يقتصـر علـى املمت    . أدائهم واجباهتم اخلاصـة مبنصـبهم  شخصية أثناء 

إىل  املعهــود هبــا مــة وال يشــمل األمــوال اخلاصــة واألوراق املاليــة أو غريهــا مــن األشــياء القيِّ      
نـوع آخـر مـن     القـانون االخـتالس أو أيَّ   يشمل هـذا وال  .املوظفني العموميني حبكم مركزهم

  .وظائف الشخص املعينأنواع التسريب خارج إطار 
ومـع   ،مـن جانـب املـوظفني العمـوميني     السـليمة ات غـري  مت نيبال جمموعة من التصرفوقد جرَّ
لـدى أداء املهـام الوظيفيـة، الـذي يكـون      غري القـانوين   السلوكمجيع أنواع  تشملهنا ال إذلك ف
  .حلصول على مزية غري مستحقةغرضه ا

وجيـب تقـدمي كشـف رمسـي أو      .من قانون منـع الفسـاد اإلثـراء غـري املشـروع      ٢٠وجترِّم املادة 
لتحقيـق  مـن أجـل ا  إسـاءة اسـتعمال للسـلطة     يفجلنة التحقيق إىل متلكات ملصاح عن الإلفبيان 

 ١٩٩١ إسـاءة اسـتعمال السـلطة لسـنة     يفألف من قـانون جلنـة التحقيـق     ٣١املادة يف املسألة (
  .))جلنة التحقيق يف إساءة استعمال السلطة(قانون 
      .اخلاص م نيبال بصفة شاملة اختالس املمتلكات يف القطاعومل جترِّ

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
نيبال إعاقة سري العدالة فيما يتعلق باجلرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة خـارج نطـاق       ممل جترِّ

عاقـب األشـخاص الـذين    تمـن قـانون منـع الفسـاد      ٥١املـادة  أنَّ ، مـع  منشاط اإلجرامي املـنظَّ ال
  .القانون هذا ت والتحريات مبوجبالتحقيقا سري بون يف إعاقة أو عرقلةيتسبَّ

التعـاون  عائقـاً أمـام   عرقلـة سـري العدالـة    بشـأن   أشـهر  ٦أقصاها  ملدة وقد تكون عقوبة السجن
      .الدويل

    )٢٦(املادة الشخصيات االعتبارية مسؤولية 
غسـل األمـوال ولكـن    للشخصـيات االعتباريـة بشـأن    يتناول التشريع النيبايل املسـؤولية اجلنائيـة   

د القـوانني احلاليـة املسـؤولية    وال حتـدِّ  .اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف االتفاقيـة  أنبش ليس
  .بشأن اجلرائم املتعلقة بالفساد للشخصيات االعتباريةاجلنائية واملدنية واإلدارية 
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ارتكـاب جـرائم   الشخصـيات االعتباريـة بشـأن    علـى   جـزاءات د قانون منع الفساد كما ال حيدِّ
جمموعة العقوبـات اإلداريـة ميكـن أن تشـمل الغرامـات واإلدراج يف قائمـة       أنَّ بوأُوضح . فساد

      .املؤسسة وحلن األضرار وإلغاء التراخيص سوداء والتعويض ع
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

مــن قــانون  ٢٢و ٢١ واملشــاركة يف ارتكـاب اجلــرم (املادتــان  ؤنيبــال مســؤولية التواطــمـت  جرَّ
أو  الفسـاد  مسؤولية املسـاعدين يف جـرم   تشملأحكام يِّ لكن ال وجود ألمكافحة الفساد)، و

      .جلرمية اإلعدادم القانون النيبايل عملية وال جيرِّ .يهضني علاحملرِّ
    )٣٧و ٣٠املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (

ميكــن  فإنــه أخــذ يف االعتبــار خطــورة اجلــرائمت عمومــاًجــرائم الفســاد بشــأن اجلــزاءات أنَّ  مــع
اشــون الــذين ليســوا مــن  فعلــى ســبيل املثــال، خيضــع الرَّ  .زيــادة مواءمــة العقوبــات ذات الصــلة 

الـذي   املدونة القانونية العامة،من  ١٥ البند رقمموظفي احلكومة لنصف العقوبة فقط مبقتضى 
املـوظفني العمـوميني وغريهـم     نسـبة إىل بالعلى إمكانية دفع غرامة بدالً من السـجن   أيضاً ينص

 يشـرعون يف األشـخاص الـذين    من قانون منع الفساد فـإنَّ  ٢١ املادةومبوجب  .من األشخاص
وعـالوة علـى ذلـك، يف حالـة      .عقوبـة اجلنـاة الرئيسـيني    مـدة  ارتكاب جرائم خيضعون لنصـف 

  .قيمة الرشوة ر حتديدالعقوبة ليست واضحة إذا تعذَّ ) فإن٣َّ املادةجرائم الرشوة (
ومـع ذلـك    .العموميـة وباستثناء رئيس الدولة، ال توجد حصانات جنائيـة ألصـحاب املناصـب    

بعــض املســؤولني الــذين يتقلــدون مناصــب دســتورية مــن نطــاق حتقيــق اللجنــة بشــأن     ُيســتبعد
عـزهلم  بعـد  إالَّ  ميكن حماكمتـهم ال  .من الدستور) ٢٣٩ (املادة أثناء توليهم مناصبهم سلوكهم

  .من خالل قرار عزهلم مناصبهم من
التقديريــة أو  للصــالحيةوقــرار اللجنــة املتعلــق باملالحقــة القضــائية يف قضــايا الفســاد ال خيضــع   

التحقيقــات املتعلقــة بغســل  وُترَســل .شــخص أو مكتــب خــارجيأيِّ ملوافقــة النائــب العــام أو 
ــدائرة ذي الصــلة الختــاذ قــرار    ترســله إدارة التحقيــق يف  ومــن مث ،األمــوال إىل النائــب العــام لل

وقرارات النيابـة العامـة ختضـع للرقابـة القضـائية، وقـد جيـوز         .حملكمةإىل اشؤون غسل األموال 
  .وتصحيحها من قبل احملكمة العليا يف حاالت حمددة مراجعتها

ــال األحكــامَ   ــق    وقــد اعتمــدت نيب ــة التحقي ــانون جلن ــواردة يف ق إســاءة اســتعمال الســلطة   يفال
قـرارات اإلفـراج إىل حـني احملاكمـة أو     أنَّ الفساد وقانون احملكمة اخلاصـة لضـمان   وقانون منع 

  .االستئناف تعكس ضرورة ضمان حضور املدعى عليهم يف الدعاوى اجلنائية
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وال توجـد أحكـام    ،وال وجود لنظـام إفـراج مبكـر أو مشـروط يف اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة       
  .نيبال فح أو العفو عن اجملرمني يفجتيز الص
كل من قانون جلنة التحقيق يف إساءة استعمال السلطة وقانون منع الفسـاد علـى وقـف     وينص

أو الـذين مبقـدورهم التالعـب باألدلـة أو      ،مـوا بالفسـاد  العمـوميني الـذين اعتِقلـوا واهتُّ    املوظفني
انون (قـ  العموميةإدانة الشخص فهو ُيفصل من اخلدمة  لدىو .التدخل يف اإلجراءات القضائية

مـوظفني عمـوميني متـهمني بالفسـاد      إعادة تعينيإمكانية أنَّ كما  ).١٩٩٣ اخلدمة املدنية لعام
 العموميـة تنـاول العديـد مـن األحكـام تنحيـة األشـخاص املـدانني مـن الوظـائف          يو  .غري واردة

  .واملناصب يف املؤسسات العامة
  .إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع بشأنوليست هناك تدابري 

ــنح   ــاونني  وميكــن م ــ اًســقاطإاجملــرمني املتع ــكلي ــة إذا  اا أو جزئي ــدَّمللعقوب ــد املســاعدة يف  ق وا ي
 ٤٤ واملـادة مـن قـانون منـع الفسـاد      ٥٥ املادةالتحقيقات ومثلوا كشهود أمام سلطة التحقيق (

ــع غســل األمــوال)   ــانون من ــع األفعــال اجملرَّ  ال جتــرِّم هــذه القــوانني  لكــنَّو .مــن ق ــاًمــة وفمجي  ق
ألـف مـن قـانون     ٣٥املـادة  مسـاعدهتم ( على وجيوز منح اجملرمني املتعاونني مكافآت  .لالتفاقية

مـن قـانون    ٦٠ جلنة التحقيق يف إساءة استعمال السلطة)، وميكن أن تظل هويتهم سرية (املادة
متـنح   الو .احلماية هلم من االنتقـام أو الترهيـب احملـتملني    ُتوفَّرومع ذلك، ال  .مكافحة الفساد)

  .نيبال احلصانة من املالحقة القضائية للجناة املتعاونني
ومل تعتمد نيبال اتفاقات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن ختفيـف العقوبـة أو مـنح احلصـانة         

      .للمجرمني املتعاونني
    )٣٣و ٣٢ محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان

ومتـت صـياغة مشـروع قـانون      .يا الفسـاد مل تضع نيبال برامج حلماية الشـهود واخلـرباء وضـحا   
 .موافقـة جملـس الـوزراء عنـد االسـتعراض      يكـن قـد نـال   ولكنـه مل   ٢٠١١ محاية الشهود لسـنة 

ــات       ــبلغني عــن املخالف ــة الضــحايا وامل ــدابري حلماي ــال   .وكــان سيتضــمن بعــض الت ــربم نيب ومل ت
      .اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى من أجل محاية الشهود واخلرباء

    )٤٠و ٣١املادتان تجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (ال
تجميد وضبط ومصادرة العائدات واألدوات املسـتعملة يف  بالقانون املتعلق من  ١١تنص املادة 

(قانون املصادرة) على مصـادرة العائـدات (مبـا يف ذلـك املصـادرة       ٢٠١٤ اجلرائم اجلنائية لسنة
  .يف اجلرمية الستعماهلااملعدَّة ستعملة أو امل واألدواتعلى أساس القيمة) 



 

V.16-049067 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.42

وحتديــد وجتميــد أو حجــز عائــدات   تعقُّــبمــن قــانون املصــادرة علــى   ٤و ٣وتــنص املادتــان 
ــة التحقيــق يف إســاءة اســتعمال الســلطة مصــادرة     .اجلرميــة وأدواهتــا أيِّ وميكــن أن تواصــل جلن

اللجنـــة)، وجتميـــد  ) مـــن قـــانون٨(١٩ املـــادةأو وثيقـــة أو ملـــف حســـب االقتضـــاء ( غـــرض
 .ألـف مـن قـانون اللجنـة)     ٢٣املادة املعامالت أو احلسابات خالل التحقيقات يف هتم الفساد (

ولكـن   ،جالت املصـرفية واملاليـة  حملكمة من أجل االطِّالع على السـ وال تطلب اللجنة إذناً من ا
لـى حتديـد وتعقـب    ع أيضـاً  وقانون منـع الفسـاد يـنص    .ميكنها القيام بذلك من الناحية اإلدارية

يف حـني   )٤٨و ٤١-٣٩و ٣١و ٣٠و ٢٨املـواد  وجتميد ومصادرة عائدات اجلرميـة وأدواهتـا (  
 ١٦املادتـان  األحكام املتعلقة جبرائم غسل األموال موجودة يف قـانون منـع غسـل األمـوال (    أنَّ 
  .الحظ عدم وجود إحصاءات وأمثلة عن احلاالت املتعلقة باملصادرةوُي .ألف) ١٩و

مــن األحكــام املتعلقــة بــإدارة املمتلكــات اجملمــدة أو املســتوىلَ   ن قــانون املصــادرة عــدداًويتضــم
القــانون علــى إمكانيــة مصــادرة املمتلكــات عنــدما ال يثبــت اجلــاين  ويــنصُّ .عليهــا أو املصــاَدرة

مــن قــانون مكافحــة الفســاد)،   ٢٠املــادة أصــلها الشــرعي يف حــاالت اإلثــراء غــري املشــروع (  
      .)"غسل األموال قانون منع" ٢٨املادة ( وغسل األموال

    )٤١و ٢٩املادتان التقادم؛ السجل اجلنائي (
) ٢(١٣املـادة  يبدأ سريان فترة التقادم اليت تبلغ مدهتا مخس سنوات يف جرائم الفسـاد مبوجـب   

د هـذه الفتـرة   وال ُتمـدَّ  .ال تاريخ اكتشـاف اجلرميـة   ارتكاب اجلرميةمن قانون اللجنة من تاريخ 
  .ق عندما يتهرب اجلاين من العدالةو ُتعلَّأ

     .يف أحكام اإلدانة األجنبية السابقة م التشريع البتوال ينظِّ
    )٤٢املادة الوالية القضائية (

مـن االتفاقيـة،    ٤٢ أنشأت نيبال والية قضائية فيما يتعلق مبعظم الظروف املشار إليها يف املـادة 
وضـد مواطنيهـا وعلـى يـد أشـخاص       ،نت سفينة أو طـائرة على م: باستثناء اجلرائم اليت ارتكبت

  .أو اجلرائم املرتكبة ضد نيبال ،عدميي اجلنسية مقيمني يف نيبال
وال توجد عقبات أمام املشاورات مـع الـدول األطـراف األخـرى بغيـة تنسـيق إجـراءات إنفـاذ         

      .القانون
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    )٣٥و ٣٤املادتان عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (
بــاء مــن قــانون جلنــة التحقيــق يف إســاءة اســتعمال الســلطة جيــوز للجنــة أن  ١٢ جــب البــابمبو

ــات تصــحيح األضــرار النامجــة عــن       ــة واهليئ غــري الســليم   الســلوكتطلــب مــن الســلطات املعني
ــود أو      ــك ســحب العق ــا يف ذل ــوميني، مب ــوظفني العم ــافعللم ــة بســحب    .املن ــام املتعلق واألحك

مي العطــاءات واملتعاقــدين لألشــغال العامــة موجــودة يف  مقــدِّ تشــملالتــراخيص والعقــود الــيت  
  .٢٠٠٧ قانون املشتريات العامة لسنة

ــة جيــوز هلــا أن تطلــب التعــويض عــن اخلســائر أو     ألــف  ١٢املــادة ومبوجــب  ــانون اللجن مــن ق
غـري   السـلوك والـيت يتسـبب فيهـا     العموميـة األضرار الـيت تتكبـدها حكومـة نيبـال أو الكيانـات      

علـى أحكـام ذات    اًأيضمن قانون منع الفساد  ٥٩توي املادة حتو .وظفني العمومينيالسليم للم
      .صلة

    )٣٩و ٣٨و ٣٦املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (
) ٢٣٨املــادة جلنــة التحقيــق يف إســاءة اســتعمال الســلطة هــي هيئــة دســتورية يضــمن الدســتور (

 اجلمهوريـة أعضـاءَ   ن رئـيسُ ويعـيِّ  .مبا يف ذلك على الصـعيد املـايل)  استقالليتها وإدارهتا الذاتية (
وال ميكـن عـزهلم مـن مناصـبهم      .))٢(٢٣٨ اللجنة بناء على توصية اجمللـس الدسـتوري (املـادة   

وميكـن أن تعـزز نيبـال     .)(ج))٤(٢٣٨املـادة  من خـالل قـرار مـن الربملـان بأغلبيـة الثلـثني (      إالَّ 
  .ا يف ذلك اللجنةقدرة املؤسسات ذات الصلة مب

ــن اخلــرباء         ــائق وخــدمات م ــق وث ــن ســلطات التحقي ــا م ــة وغريه ــد تطلــب اللجن ــاتوق  واهليئ
املتخصصة ومكاتب احلكومة واإلدارات واملؤسسات األخرى، ولقد مت إنشـاء التـزام بالتعـاون    

  .من قانون منع الفساد) ٣٢و ٢٨من قانون اللجنة و ٢٦واملادة )، ٣) و(١(٢١املادة (
املـادة  ض األشخاص الذين ميتنعون عن التعاون خالل حتقيقـات اللجنـة إىل عقوبـات (   رَّوقد يتع

 ،وتتلقـى وحـدة االسـتخبارات املاليـة تقـارير عـن املعـامالت املشـبوهة         .من قانون اللجنـة)  ١٩
مـن قـانون منـع     ١٠املـادة  غـة ( وميكن أن تطلب الوثائق واملعلومات اإلضافية من الكيانات املبلِّ

  .وال)غسل األم
مـت اللجنـة   ظَّنساخنة ومواقع شبكية للتشجيع على تقـدمي التقـارير، و   ووضعت نيبال خطوطاً

      .دورات تدريبية مبشاركة وسائط اإلعالم وغرفة التجارة والصناعة والعاملني يف جمال القانون
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    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
ــادة    • ــن ٣تشــمل امل ــانون م ــع ق ــ الفســاد من ــع األشــخاص ورش  يصــبحوا أن املتوق

 إغفـاالت  أو أفعـال  علـى  كمكافـأة  مزايـا  إعطـاء  إىل باإلضـافة ، عمـوميني  موظفني
  .ارُتكبت

ــتورية ال ميكــن حلُّ     • ــة دس ــي هيئ ــة ه ــان     اللجن ــن الربمل ــانون صــادر ع ــا مبوجــب ق ه
وُيعـزل املفوَّضـون يف اللجنـة     .واستقالهلا الـذايت املـايل منصـوص عليـه يف الدسـتور     

  .من جانبهم هم بأغلبية ثلثي الربملان أو باالستقالة ر اهتاميبقرا
 والتشـجيع علـى  نيبال مبمارسة جمموعة متنوعـة مـن األنشـطة لزيـادة الـوعي      تعهد ت  •

      .بث كل يوم سبتمبا يف ذلك من خالل برنامج إذاعي ُي ،اإلبالغ عن الفساد
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢  

    :ال مبا يلييوصى بأن تقوم نيب
 مـن  ٢تعديل التشريعات لتشمل مجيع فئات املوظفني العموميني الـواردة يف املـادة     •

  .االتفاقية
ومعاجلـة مسـألة الطـرف     ،عـن طلبـها   فضـالً  ،وعرضـها  رشـوة جترمي الوعد بإعطاء   •

والنظـر يف املواءمـة بـني عقوبـات الرشـوة       ،الثالث املسـتفيد والرشـوة غـري املباشـرة    
  .)١٥(املادة 

جترمي رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة،           •
  ).١٦(املادة والنظر يف جترمي ارتشائهم 

م تبديـد املـال العـام ليشـمل االخـتالس والتبديـد       توسيع نطاق التشريعات الـيت جتـرِّ    •
أو  خسـارة وإسـاءة معاملـة   أيِّ وحتويل مجيع أنواع املمتلكات بصـرف النظـر عـن    

  ).١٧(املادة أضرار نامجة أثناء أداء املهام الرمسية 
  ).١٨(املادة النظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ   •
نـوع مـن السـلوك غـري املشـروع عنـد أداء       أيِّ النظر يف اعتمـاد تشـريعات لتجـرمي      •

  ).١٩(املادة مهام ألغراض احلصول على مزية غري مستحقة 
أو ء غري املشـروع فيمـا يتعلـق بشـرط تقـدمي كشـف       توضيح تشريعاهتا بشأن اإلثرا  •

  ).٢٠(املادة ، لتسهيل سري التحقيقات عن املمتلكاتباإلفصاح رمسي بيان 
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ــاص    الن  • ــاع اخلـ ــتالس يف القطـ ــوة واالخـ ــامل للرشـ ــرمي الشـ ــر يف التجـ ــان  ظـ (املادتـ
  .)٢٢و  ٢١

ها جـرائم أصـلية   لالتفاقية بوصف تعديل تشريعاهتا لتشمل مجيع األفعال اجملُرَّمة وفقاً  •
ع قضـايا  مرتبطة بغسل األموال وتعزيـز نظـم مجـع البيانـات للسـماح بتحديـد وتتبُّـ       

وتقـدمي نسـخ مـن قـوانني      ،بع حسب فئة اجلرمية األصـلية ل األموال لتشمل التتغس
  ).٢٣(املادة مكافحة غسل األموال إىل األمم املتحدة 

ــة متشــيجتــرمي إعاقــة ســري ا   • ة النظــر يف تعــديل العقوبــة املطبقــ و ،مــع االتفاقيــة اًلعدال
  ).٢٥(املادة لضمان أن تستلزم هذه اجلرائم تسليم مرتكبيها 

 للشخصـيات اعتماد تدابري حتدد بوضوح املسؤولية (املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية)   •
مساس باملسؤولية اجلنائيـة   دومناعن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية  يةاالعتبار

جلــزاءات  الشخصــيات االعتباريــة ختضــع أنَّ د مــن التأكــو .لطبيعــينيلألشــخاص ا
ارية عــن ريــق حتديــد اجلــزاءات النقديــة والســمــثالً عــن ط ،فعالـة ومتناســبة ورادعــة 

  ).٢٦(املادة طريق إنفاذ العقوبات احلالية 
ــواطئني معهــم ضــمان مســؤولية حمرِّ  • والنظــر يف جتــرمي اإلعــداد   ،ضــي اجملــرمني واملت

  ).٢٧(املادة جلرائم الفساد 
متديد التقادم فيما خيص جـرائم الفسـاد وتـوفري إمكانيـة متديـده أو تعليقـه يف حـال          •

  ).٢٩(املادة فر اجلاين من وجه العدالة 
ــى جــرائم الفســاد ذات الصــلة        • ــات عل ــني العقوب ــة ب ــادة النظــر يف املواءم ، ٣٠(امل

  ).١  الفقرة
ــ  • ــاءاتإزال ــوميني    ة اإلعف ــوظفني العم ــن  ،بشــأن بعــض امل ــات م ــة  نطــاق حتقيق جلن

خالل فترة منصـبهم مـن    يسلكونه سلوك، عن يف إساءة استعمال السلطة التحقيق
ــادة  ــة تــدابري إنفــاذ القــانون إىل أقصــى حــد  أجــل زي مجيــع أنَّ والتأكــد مــن  ،فعالي

ــرة  املــوظفني العمــوميني خيضــعون للتحقيــق واملالحقــة القضــائية     ــة خــالل فت الفعال
  ).٢، الفقرة ٣٠(املادة  منصبهم

املــوظفني العمــوميني املتــهمني بالفســاد   تعــينيالنظــر يف اختــاذ تــدابري بشــأن إعــادة    •
  ).٦، الفقرة ٣٠(املادة 
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ذات صـلة   إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب جـرائم  إجراءات لتعزيزاختاذ   •
  ).١٠قرة ، الف٣٠(املادة يف اجملتمع  بالفساد

، الغ عنـها إجـراءات املصـادرة واإلبـ    إلتاحة تعقُّب مسـار تعزيز نظم مجع البيانات   •
  ).٣١(املادة حبسب اجلرمية األساسية مبا يف ذلك 

ما اّتخــاذ التــدابري الالزمــة لتــوفري محايــة فعالــة للشــهود واخلــرباء والضــحايا، حســب    •
  ).٣٢(املادة  ممن يقترن هبأقارهبم أو  يكون مناسباً، باإلضافة إىل

  ).٣٣(املادة  املبلِّغنيالنظر يف اعتماد تدابري حلماية األشخاص   •
ــق يف إســاءة اســتعمال الســلطة           • ــز قــدرة جلنــة التحقي ــر يف اختــاذ تــدابري لتعزي النظ

  ).٣٤(املادة للتصدي لعواقب الفساد يف القطاع اخلاص 
ذلـك جلنـة التحقيـق    تعزيز قدرات مؤسسات مكافحة الفسـاد ذات الصـلة، مبـا يف      •

يف إســـاءة اســـتعمال الســـلطة وإدارة التحقيـــق يف شـــؤون غســـل األمـــوال وأفـــراد 
 مـن أجـل ضـمان    ،الشرطة ووحدة االستخبارات املالية، وإشراك السلطة القضائية

مبا يف ذلك عن طريـق   ،املوارد الكافية والقوى العاملة والقدرة على التحقيق توفري
يف متديـد واليـة اللجنـة لتشـمل السـلوك يف القطـاع       نظر ؛ وأيضاً، الالتدريب املهين

  ).٣٦(املادة اخلاص وتعزيز استقالل إدارة التحقيق ووحدة االستخبارات املالية 
اختــاذ التــدابري املناســبة لتشــجيع اجملــرمني علــى التعــاون فيمــا يتعلــق جبميــع اجلــرائم     •

  ).٢و ١ن ا، الفقرت٣٧(املادة املنصوص عليها يف االتفاقية 
 ،انتقـام أو ترهيـب حمتمـل للجنـاة املتعـاونني     أيِّ اختاذ تدابري لتوفري محاية فعالة مـن    •

ُسـبل  والنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى للسـماح بتـوفري   
  ).٥و ٤، الفقرتان ٣٧(املادة ختفيف العقوبة أو احلصانة 

ــة الســابقة   أخــذالنظــر يف   • ــات األجنبي ــة   اال يفاإلدان ــاء اإلجــراءات اجلنائي ــار أثن عتب
  ).٤١(املادة 

رتكـب علـى مـنت السـفن أو الطـائرات      قضائية خمتصة يف اجلرائم الـيت تُ  إقامة والية  •
  (ب)).١، الفقرة ٤٢(املادة 

ــر يف   • ــاءالنظـ ــد     إرسـ ــة ضـ ــرائم املرتكبـ ــة يف اجلـ ــائية خمتصـ ــة قضـ ــواطنني: واليـ  املـ
، ٤٢ا يف نيبـال؛ وضـد نيبـال (املـادة     اعتياديـ  املقـيمني  اجلنسـية  عـدميي  واألشخاص

  (أ) و(ب) و(د)).٢الفقرة 
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      )).٥(٤٢(املادة  خذةجراءات املتَّاإلتنسيق  بغيةالتشاور مع السلطات األجنبية   •
    حتسني تنفيذ االتفاقيةمن أجل  اليت ُحدِّدت ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  

    :تدابري مكافحة الفساد أن تعززتقنية األشكال التالية من املساعدة المن شأن 
ــة،  إجــراء تقيــيم شــامل لالحتياجــات   • بالتنســيق مــع أصــحاب   مــن املســاعدة التقني

ــة يف اإلصــالح      ــد اجملــاالت ذات األولوي ــيني وشــركاء التعــاون لتحدي املصــاحل املعن
  .القانوين وبناء القدرات والتدريب والتوعية وتعزيز التنسيق بني خمتلف األجهزة

اجلهـاز القضـائي يف جمـال مكافحـة      لصـاحل  ذكاء الوعي وبناء القدرات والتدريبإ  •
والتــدابري الراميــة إىل معاجلــة حــاالت التــأخر يف إقامــة العــدل وتــراكم         ،الفســاد

      .القضايا يف نظام العدالة اجلنائية
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

    تنفيذ املواد قيد االستعراضعلى مالحظات   - ١- ٣  
 ٤٥و ٤٤(املــواد  تســليم اجملــرمني؛ نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم؛ نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة 

    ).٤٧و
ويكـون   ،تسـليم اجملـرمني  مسـائل   ٢٠١٣ لسـنة  القانون التشريعي اخلاص بتسليم اجملرمنيينظم 

 .تسـليم اجملـرمني)  التشـريعي اخلـاص ب  قانون المن  (أ)٣املادة بوجود معاهدة ( اًالتسليم مشروط
ا أبرمــت معاهــدة ثنائيــة مــع اهلنــد لتســليم كمــا أهنــ ،ل االتفاقيــة كأســاس قــانوينق نيبــابِّــتط وال

  .مجيع اجلرائم احملددة مبوجب االتفاقية ولكنها ال تشمل ،اجملرمني
اجلـرائم يف كلتـا الـواليتني    علـى  عاقبـة  املوجيـب   ،لتسليم اجملرمنيالزم التجرمي شرط ازدواجية و

منــها مجلــة مــن اجلــرائم ومــا مل تشــمل  ،ملــدة ثــالث ســنوات علــى األقــل  القضــائيتني بالســجن
التشــريعي قــانون ال مــن ٤املــادة االقتصــادية أو املاليــة ( واجلــرائم الضــرائب واإليــراداتجــرائم 
ــليم اجملــرمني) اخلــاص ب ــرائم االقتصــادية      .تس ــاد ج ــرائم الفس ــرب ج ــن مثوتعت ــليم   وم جيــب تس
ولـيس مـن    .لسـجن لعقوبـة ا ئم الـيت ارتكبوهـا احلـد األدىن    اجلرا حىت وإن مل تستوف مرتكبيها

ُيعتـرف  وال  .علـى جـرائم مـن قبيـل عرقلـة سـري العدالـة        اًلواضح ما إذا كـان هـذا ينطبـق أيضـ    ا
  .بتبعية التسليم جلرائم طفيفة
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 وبالنســبة لطلبــات التســليم الســليب  .وُتعــاجل طلبــات التســليم مــن خــالل القنــوات الدبلوماســية 
حـال القضـية إىل   ، إذا وافقـت وزارة الشـؤون الداخليـة علـى الطلـب، تُ     ال الرفضللرعايا يف ح

  .النهائي هاقراراحملكمة احمللية املعنية الختاذ 
تسـليم اجملـرمني)، ولكـن    القـانون التشـريعي اخلـاص ب   مـن  (ه) ٥املادة ونيبال ال تسلم رعاياها (

أحكـام   إنفـاذ قـانون) وميكـن   ذا الهـ  مـن  ١٧املـادة  حتاكمهم على اجلرائم املرتكبة يف اخلـارج ( 
وال ُترتـأى   .)قـانون هـذا ال ) مـن  ٣(١٧املادة تسليمهم ( ُرفضملواطنني الذين خبصوص اأجنبية 

  .املشروطإمكانية التسليم 
مـن   ٧املـادة  ظاهر عند طلب إلقاء القـبض علـى الشـخص املطلـوب (    إثبات وجيب توفري دليل 

) األطر الزمنية الـيت جيـب   ١٦-١٣و ١٠املادتان قانون (هذا اليتضمن  كذلكو .)هذا القانون
  .بشأن التسليم معيَّنة خطوات أن تتم يف غضوهنا

وميكن أن حتتجز نيبال األشخاص املطلوبني لضمان وجودهم خالل إجـراءات تسـليم اجملـرمني    
وفيمـا يتعلـق بـرفض الطلبـات التمييزيـة،       .)التشـريعي املـذكور   قـانون من ال ١٢إىل  ١٠املواد (
مـن الدسـتور    ١٨ وتـنص املـادة   .مـن الدسـتور   ١٨ واملـادة  من القانون التشريعي ٥املادة ق طبُت

وأنه ال جيوز التمييز ضد املواطنني بسـبب نـوع    ،مجيع املواطنني متساوون أمام القانونأنَّ على 
  .اجلنس
يـة  من الدستور على عدة ضمانات فيمـا يتعلـق مبراعـاة اإلجـراءات القانون     ٢٠ تنص املادةكما 

أنَّ مـن املـادة علـى     ٣ وتـنص الفقـرة   .خالل إجراءات تسـليم املطلـوبني   أيضاً الواجب تطبيقها
علـى  سـاعة مـن إلقـاء القـبض      ٢٤ احلق يف املثول أمام السلطة اليت تبـّت يف القضـية يف غضـون   

  .مواطين دولة عدو وال على ينطبق على األشخاص يف احلبس االحتياطي  الالشخص 
ولكنــها  ،مســائل ماليــة اجلــرم يشــمل أيضــاًأنَّ أن تــرفض طلــب تســليم جملــرد وال جيــوز لنيبــال 

  .مة بالدخول يف مشاورات مع دول أخرى أثناء إجراءات التسليمليست ُملَز
  .ونيبال مل ُتربم اتفاقات أو ترتيبات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم

 راتيجية الوطنيــة وخطــة العمــل لســنةاالســت فــإنَّ اًمــظَّقــل اإلجــراءات اجلنائيــة لــيس منن ومــع أنَّ
ــاً  ٢٠١٢ ــمنان أحكامـ ــة     تتضـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــأن املسـ ــدات بشـ ــرام معاهـ ــي إىل إبـ ترمـ
      .يتعلق هبذه املسألة  فيما
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    )٤٦(املادة املساعدة القانونية املتبادلة 
 .نيـة املتبادلـة  املسـاعدة القانو  تقـدمي مسـألة   ٢٠١٤ ينظم قانون املساعدة القانونية املتبادلة لسـنة 

املســاعدة علــى أســاس  تقــدمي اًفــيمكن أيضــ اًعاهــدة ثنائيــة أمــر مطلــوب عمومــإبــرام مأنَّ  ومــع
  )).٢(٣(املادة باستثناء إنفاذ قرارات احملاكم األجنبية  ،املعاملة باملثل

 اقيـة اتف عـت علـى  وقَّ هاولكنـ  ،م نيبال معاهدات ثنائية بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    ومل ُتربِ
مبـادرة  علـى  املساعدة املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة و   بشأنرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 

خلــيج البنغــال املتعــددة القطاعــات يف التعــاون الــتقين واالقتصــادي واالتفاقيــة بشــأن املســاعدة   
  .ز النفاذحيِّ اليت مل تدخل بعُد ،القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية

نيبال ازدواجية التجرمي من أجل تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وكـذلك املسـاعدة       رطوتشت
املساعدة جيـب أن يعاقـب القـانون علـى      وبغية تسويغ منح .اليت تنطوي على تدابري غري قسرية

روبيـة نيباليـة يف    ٥٠ ٠٠٠ اجلرائم بالسجن ملدة ال تقل عن سنة واحدة أو بغرامة ال تقـل عـن  
ــن   ــال  كــل م ــة ونيب ــة الطالب ــاً    .الدول ــة وفق ــال اجملرم ــيس كــل األفع ــة  ول ــذه  لالتفاقي تســتويف ه

  .االشتراطات
وال ميكنـها تقـدمي املسـاعدة     للشخصيات االعتباريـة، مل حتدد نيبال بوضوح املسؤولية اجلنائية و

  .لةؤوفيها مس الشخصية االعتبارية املعنيةعترب تمجيع اجلرائم اليت  بشأنالقانونية املتبادلة 
 ١٩و ٥املـواد  عليهـا االتفاقيـة (   خمتلفة من املساعدة اليت تنص أشكاالً نيبال كما ميكن أن توفر

تـوفري  ، وكـذلك  فحـص األشـياء واملواقـع   ؛ لكـن  قانون املساعدة القانونية املتبادلـة)  من ٢٤إىل 
  .ليست مشمولة بصراحةالسجالت والوثائق احلكومية 
وقد سـبق أن   ،ا إىل الدول األخرىبال أن توفر املعلومات تلقائيويف املمارسة العملية، ميكن لني

  .قامت بذلك
يقـوم  مكتـب رئـيس الـوزراء ووزيـر اجمللـس      أنَّ وعند إيداع صك التصديق، أشارت نيبـال إىل  

ــة بشــأن ا  ــة مبهــام الســلطة املركزي ــة املتبادل ــه ويف وقــت الحــق،  .ملســاعدة القانوني اســُتعيض عن
ومل ُيبلَّــغ األمــني العــام هبــذا   .واجلمعيــة التأسيســية والشــؤون الربملانيــة  وزارة القــانون والعــدلبــ

  .التغيري
اللغـة  بطلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مكتوبـة باللغـة اإلنكليزيـة أو        ُتقدَّمنيبال أن  وتشترط

نــوات عــن طريــق الق ُترَســلوأن  ،مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة)  ٤٠املــادة النيباليــة (
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مة عن طريـق املنظمـة الدوليـة    كما أهنا ال تقبل الطلبات الشفوية أو الطلبات املقدَّ ؛الدبلوماسية
  .للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)

مـــن ) االحتياجـــات اإلضـــافية ٢٥و ١٥املادتـــان د قـــانون املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة (وحيـــدِّ
  .)(د))٢(١٥ االتفاقية (املادةملساعدة القانونية املتبادلة اليت ال تنص عليها ا

، ولكنـه ال يـنظِّم   ت لألشـخاص احملتجـزين  ويتضمن القانون القواعد األساسية بشأن النقل املؤقَّ
اآلمـن للشـهود واخلـرباء أو األشـخاص اآلخـرين الـذين       سوى مرورهم اآلمـن وكـذلك املـرور    

  .لبعن األفعال املرتكبة قبل تاريخ الطإثباتية وافقوا على تقدمي أدلة 
)(ج) ٣(١٥املـــواد ( ذلـــكإذا لـــزم  ،الطلبـــات وقـــائع ومضـــموننيبـــال علـــى ســـرية وحتـــافظ 

  .)(ب))٣(١٥املادة ( التخصيصوينظم القانون مبدأ  .))ـ)(ه٢(١٥و
 السـتجواب الشـهود اسـتجابةً    فـال ُتـنظَّم سـوى   التداول عـن طريـق الفيـديو    تقنية استخدام أمَّا 

  .)١١املادة مها نيبال (ة املتبادلة اليت تقدِّلطلبات احلصول على املساعدة القانوني
ــة    ــات املســاعدة القانوني ــة وجيــوز رفــض طلب ــها  املتبادل ــة أســباب ومن ــة  ، جلمل إذا كانــت اجلرمي

تستويف احلد األدىن للعقوبة عند تقـدمي املسـاعدة أو إذا كـان سـبب املسـاعدة خيـل بالسـيادة         ال
اهــدة الثنائيــة وإذا كــان الطلــب يتعلــق جبرميــة أو بالنظــام العــام وإذا مل يصــل الطلــب وفقــا للمع

أنَّ سياسية وإذا كانت األدلـة ال تـرد مـن الدولـة الطالبـة أو إذا مل تؤكـد الدولـة الطالبـة لنيبـال          
  .لغرض حمددإالَّ مة من خالل املساعدة القانونية املتبادلة لن ُتستخدم املعلومات املقدَّ

وال ميكنــها أن  ،)٣٠املــادة القانونيــة املتبادلــة ( نيبــال أســباب رفــض طلبــات املســاعدة  موتقــدِّ
 ٤املـواد  السـرية املصـرفية (   لـدواعي اجلرم ينطوي على مسائل ماليـة أو  أنَّ ترفض طلبات جملرد 

  .)٢٩و ٢٨و
املــادة ( املقــدَّم وعلــى الــدول الطالبــة أن تشــري إىل املواعيــد النهائيــة لتقــدمي املســاعدة يف الطلــب 

مــن تــاريخ يومــاً  ١٥ وعلــى الســلطة املركزيــة أن تقــرر يف غضــون .)٢٥واملــادة ) (ي) ١(١٤
  .)٢٧املادة م املساعدة القانونية املتبادلة أم ال (استالم الطلب ما إذا كانت ستقدِّ

خل تقـدمي املسـاعدة مـع التحقيقـات واملالحقـات أو      اإىل أنـه إذا تـد   املعنيـة  وأشارت السلطات
والقـانون ال يـنظم    .للنظام العـام وُيقابـل بـالرفض    عترب خمالفاًاإلجراءات القضائية اجلارية، فإنه ُي

  .املشاورات مع الدول الطالبة قبل رفض أو تأجيل املساعدة
      .)٤٢املادة ل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب (مة بتحمُّوالدولة الطالبة ملَز
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 ٤٨املــواد اصــة (التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون؛ التحقيقــات املشــتركة؛ أســاليب التحــري اخل 
    )٥٠و ٤٩و

مت بطلـب عضـوية يف جمموعـة إيغمونـت     كانـت قـد تقـدَّ   و ،ن نيبال من خالل اإلنتربـول تتعاو
 .وأبرمــت وحــدة االســتخبارات املاليــة ســبع مــذكرات تفــاهم .لوحــدات االســتخبارات املاليــة

رهابيـة  رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي لرصـد اجلـرائم اإل       وحـدة   وتستخدم نيبـال أيضـاً  
كمـــا أوفـــدت  ،رابطـــة جنـــوب آســـيا للتعـــاون اإلقليمـــي لرصـــد جـــرائم املخـــدراتوحـــدة و

  .ضباط اتصالواستقبلت 
هلـذا   ولكنها تعترب االتفاقية أساسـاً  ،ومل تربم نيبال اتفاقات بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القانون

  .النوع من التعاون بشرط املعاملة باملثل
ات مشـتركة بشـأن غسـل األمـوال وأن تـدخل يف اتفاقـات بشـأن        وميكن أن جتري نيبال حتقيقـ 

لكنـها مل تـربم اتفاقـات     .) من قانون منـع غسـل األمـوال)   ٣) و(٢(١٢املادة هذه التحقيقات (
فيمــا يتعلــق بــاجلرائم  يتــيح هــذه اإلمكانيــة ويف حــني ال يوجــد حكــم مماثــل  .مــن هــذا القبيــل
ترمــي إىل  يتضــمنان أحكامــاً ٢٠١٢ مــل لســنةاالســتراتيجية الوطنيــة وخطــة الع األخــرى فــإنَّ

  .إبرام اتفاقات مع دول أخرى بشأن التحقيقات املشتركة
جلنـة   مـن قواعـد   ٣٠القاعـدة  وميكن لنيبال استخدام التسليم املراقَب يف قضايا الفسـاد احمللـي (  

ــق يفا ــتعمال الســلطة   لتحقي ــاءة اس ــا أنــ إس ــات ميكــن  ه) كم ــام بالعملي الســرية والتنصــت   القي
مـن   ١٩و ١٤واملادتـان  جيم من قانون منع غسـل األمـوال،    ١٩املادة جرائم معينة (صوص خب

أسـاليب التحـري اخلاصـة علـى      التِّبـاع ونيبال مل تربم اتفاقات أو ترتيبـات   .قانون منع الفساد)
      .الصعيد الدويل

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
ــاع   • ــة للمسـ ــة التنظيميـ ــنة  دةتتضـــمن الالئحـ ــة لسـ ــة املتبادلـ ــاذج  ٢٠١٣ القانونيـ منـ

      ).٤٦الطلبات الواردة والصادرة (املادة 
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

  :ى بأن تقوم نيبال مبا يليوَصُي
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ــن    • ــال اجملرَّ أنَّ التأكــد م ــع األفع ــاً مجي ــة وفق ــا   م ــة تســتلزم تســليم مرتكبيه  ؛لالتفاقي
أو تعـديل املعاهـدة    ،يف معاهـدة تسـليم اجملـرمني    واعتبار مجيع هذه اجلرائم مدرجة

  ).٤و ١الفقرتان ، ٤٤املادة ( تبعاً لذلك
ازدواجيـة   حال عـدم وجـود  النظر يف تعديل تشريعاهتا للسماح بتسليم اجملرمني يف   •

  ).٢الفقرة ، ٤٤املادة التجرمي (
ــراف بتبعيَّــ   • ــة الطفيفــة   ة التســليمالنظــر يف االعت ــادة ( بشــأن األفعــال اجلرمي ، ٤٤امل

  ).٣الفقرة 
ــليم اجملـــرمني   • ــرام معاهـــدات تسـ ــر يف االعتـــراف باال ،الســـعي إىل إبـ ــة والنظـ تفاقيـ

  ).١٨و ٦و ٥الفقرات  ،٤٤ لتسليم اجملرمني (املادة اقانوني اًباعتبارها أساس
  ).٩ الفقرة ،٤٤املادة النظر يف اختاذ تدابري ملواصلة تبسيط إجراءات التسليم (  •
 ،٤٤ ماية الكاملة جلميع األشخاص اخلاضعني إلجراءات التسليم (املـادة تطبيق احل  •

  ).١٤ الفقرة
شمل األشخاص الـذين ليسـوا مـن مـواطين     ياحلماية من التمييز لنطاق تدابري متديد   •

  ).١٥الفقرة  ،٤٤ نيبال (املادة
 ،٤٤ مـع الـدول الطالبـة قبـل رفـض التسـليم (املـادة        تشـاورها اختاذ تدابري لضـمان    •

  ).١٧الفقرة 
إمكانية النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبـات بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم         •

  ).٤٥(املادة 
ضمان تقدمي املساعدة فيما يتعلق جبميع اجلرائم املشمولة باالتفاقيـة بصـرف النظـر      •

ــى النظــر يف ختفيــف     ،عــن العقــاب  ــال عل ــة  صــرامة اشــتراط وُتشــجَّع نيب ازدواجي
لــب ى وجــه اخلصــوص عنــدما ال ينطــوي الطينبغــي أن تفعــل ذلــك علــو ،التجــرمي

  ).٩و ١ن االفقرت ،٤٦ على إجراء قسري (املادة
تعــديل تشــريعاهتا لضــمان إمكانيــة تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا يتعلــق      •

 (املـادة  جيوز أن تقع تبعة املسؤولية عنها على الشخصـيات االعتباريـة  باجلرائم اليت 
  ).٢ الفقرة ،٤٦
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مسـاعدة أخـرى ال تتعـارض مـع     أيِّ ظر يف اعتماد حكم متكيين عام يتيح تـوفري  الن  •
  (ط)).٣ الفقرة ،٤٦ النظام القانوين (املادة

ض لألشـخاص علـى أسـاس فعـل أو إغفـال أو      تعديل تشريعاهتا لضمان عدم التعـرُّ   •
يف  الـنص حتديـداً  لـى  ع نيبـال ع وُتشـجَّ  .حكم باإلدانة قبل مغادرهتم الدولة الطالبـة 

الوقــت الــذي يقضــيه يف عهــدة  ُيحتســب لــهالشــخص املنقــول أنَّ  علــى تشــريعاهتا
  ).٢٧و ١٢-١٠ات الفقر ،٤٦ الدولة الطالبة (املادة

ــة علــى  ضــمان امل  • ــة املعيَّ بشــأن اإلخطــار احتــديث واظب ــةلســلطة املركزي ــل  ؛ن وحتلي
ن طريـق اإلنتربـول يف احلـاالت    إمكانية تلقي طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة عـ   

للطلبـات   السلطة املركزيـة  جانب املباشر من االستالموتقييم ما إذا كان  ،العاجلة
  ).١٣الفقرة  ،٤٦ ال (املادةأن يسهم يف التعاون السريع والفعميكن  ةقدَّمامل

 ،٤٦ملســاعدة القانونيــة املتبادلــة (املــادة  بشــأن االنظــر يف قبــول الطلبــات الشــفوية    •
  ).١٤لفقرة ا

 ١٥الفقـرة   نطـاق  االحتياجات اإلضافية الـيت تتجـاوز  أنَّ تعديل تشريعاهتا لضمان   •
  ).١٥ الفقرة ،٤٦ املادة( املساعدة تقدمي أمام عقبات تشكل ال ٤٦املادة من 

ــن طريــ         • ــتماع ع ــد جلســات االس ــدابري تســمح بعق ــاد ت ــر يف اعتم ــداول النظ ق الت
  ).١٨ الفقرة ،٤٦ لواردة (املادةللطلبات ا اًبالفيديو بالنسبة أيض

نطـــاق لـــرفض يف تشـــريعاهتا تتجـــاوز لس إضـــافية ســـيشـــكل تطبيـــق أُ ضـــمان أالَّ  •
  ).٢١الفقرة  ،٤٦االتفاقية عقبات للمساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

مـن رفـض املسـاعدة القانونيـة      النظر يف اعتماد تدابري تكفل إمكانيـة التأجيـل بـدالً     •
تتعـارض مـع التحقيقـات اجلاريـة أو     أن هـذه املسـاعدة    كـان مـن شـأن   ذا املتبادلة إ

  ).٢٥ الفقرة ،٤٦ قضائية (املادةالاملالحقات أو اإلجراءات 
 ضمان عقد مشـاورات مـع الـدول الطالبـة قبـل رفـض أو تأجيـل املسـاعدة (املـادة           •

  ).٢٦ الفقرة ،٤٦
 مــع يتماشــى حنــو علــى لــةاملتباد القانونيــة املســاعدة طلبــات تنفيــذ تكــاليف تنظــيم  •

  ).٢٨ الفقرة ،٤٦ املادة( االتفاقية
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والنظــر يف  ،النظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بشــأن تبــادل املســاعدة القانونيــة    •
 ،٤٦ اســـتخدام االتفاقيـــة كأســـاس قـــانوين للمســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة (املـــادة 

  ).٣٠  الفقرة
 أيضـاً  انون وقنـوات االتصـال فيمـا يتعلـق    مواصلة تعزيز التعاون يف جمـال إنفـاذ القـ     •

ــادة   ــة (املـ ــا احلديثـ ــتخدام التكنولوجيـ ــاجلرائم الـــيت ترتكـــب باسـ ــ ،٤٨ بـ ن االفقرتـ
  ).٣و  ١

ــادة      • ــانون (املـ ــاذ القـ ــال إنفـ ــاون يف جمـ ــأن التعـ ــات بشـ ــرام اتفاقـ ــر يف إبـ  ،٤٨ النظـ
  ).٢  الفقرة

ء، باسـتخدام أسـاليب   إمكانية القيام، عنـد االقتضـا  على يف تشريعاهتا  النص حتديداً  •
أنَّ والتأكــد مــن  ،التحــري اخلاصــة فيمــا يتعلــق جبميــع اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة

  ).٤و ١ن االفقرت ،٥٠ األدلة املستمدة منها ال تزال مقبولة يف احملكمة (املادة
ع نيبال على إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة (املـادة     ُتشجَّ  •

 ،٥٠املــادة ( اخلاصــة التحـري  وأســاليب) ٤٩املـادة  ( التحقيقـات املشــتركة و) ٤٧
  ).٢الفقرة 

  
 


