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 خالصة وافية  - ثانيا   
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  

مقّدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية في سياق تنفيذ  -1 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

ــا  ف   علىوقَّعـ  جمهورـية الو اـلديمقراطـية الشــــــــــــــعبـية   كـانو  األول/ 10اتفـايـية األمم المتحـدة لمحـافحـة الفســــــــــــ
 .2009أيلول/سبتمبر  25  ق  عليها فدَّ وص 2003  يسمبر

واســـتضعرن تنفيل البلد للفصـــلين الاالا والرااال من االتفايية ف  الســـنة الاانية من الدورة األولى لالســـتعران، وقد 
(.  CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.15) 2013أيار/مايو  30نضشـــــــرت الوالصـــــــة الوافية للل  االســـــــتعران ف  

 لمحتب األمم المتحدة المعن  االمودرات والجريمة. تقرير االستعران على الموقال الشبح  ويتاح

 ويســــــــــــــتنـد النمـار القـانون  لجمهورـية الو الـديمقراطيـة الشــــــــــــــعبيـة الى تقـاليـد القـانو  المـدن . فـالمعـا ـدات الـدوليـة 
تشـــــــــــريعات محلية كصـــــــــــحوع  اعمة. وف  مجاالت التعاو  الدول ، تضمن  وجو   تتطلب  بلال تنطبق مباشـــــــــــرة،  

 االتفاقات الانائية. األولوية لشروط

ــا ، وقانو  التفتي   ــا  ومحافحتي قوانين من أبرن ا قانو  محافحة الفسـ ــمل ارطار القانون  الوطن  لمنال الفسـ ويشـ
ــااات الححومية، وقانو  مواف  الودمة المدنية، وقانو  التعامل مال  ، العرائضالححوم ، وقانو  مراجعة الحســـــــــ

 رر اب، وقانو  العقوبات وقانو  ارجراءات الجنائية.وقانو  محافحة غسل األموال وتمويل ا

ــلطة   ــا  ومحافحتي، من بينها الســــــ ــعبية عدة  يزات وأجه ة معنية االوقاية من الفســــــ ولدى جمهورية الو الديمقراطية الشــــــ
وونارة المالية،  المرك ية للتفتي  ومنال الفســـا  ومحافحتي، والهيزة الححومية للتفتي  ومحافحة الفســـا ، وونارة األمن العار، 

وونارة العدل، ومحتب النائب العار الشـــــــــــــعب  األعلى، ومحتب المححمة الشـــــــــــــعبية العليا، والجم ية الوطنية، والمنممة  
الححومية لمراجعة الحسااات، ومحتب االستوبارات المعن  امحافحة غسل األموال، ومصرف جمهورية الو الديمقراطية  

 ة الوطنية التنسيقية لمحافحة غسل األموال والتصدي لتمويل ارر اب. الشعبية. وأنشأ البلد أيضا  اللجن 
  

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 

 (6و 5سياسات وممارسات محافحة الفسا  الوقائية؛  يزة أو  يزات محافحة الفسا  الوقائية )الما تا    
ــا    2012مدت ف  عار اعتض  ــتراتيجية محافحة الفســـــــ ــا  والبيروقراطية والبل .  2020 نحو عار اســـــــ ، وذل  لمحافحة الفســـــــ

، PM/511 وتســــــــتند االســــــــتراتيجية الى مرســــــــور رئيس الونراء اشــــــــأ  اعتما  وتنفيل اســــــــتراتيجية محافحة الفســــــــا  رقم 
ة الححومية للتفتي  ومحافحة الفســـــــــا  بتفســـــــــير  تجســـــــــيد ا ف  قوانين ووثائق ســـــــــياســـــــــاتية موتلفة. وقد قام  الهيز  وتم 

 . 2020- 2016 االستراتيجية على نحو اضاف  ف  تعليماتها التنفيلية ووضع  البرامج وخطط العمل للفترة 

، ووضــــــع  اســــــتراتيجية الســــــنوات العشــــــر للتنمية االجتما ية  2030وقد اتولت تدابير لمنال الفســــــا  تنفيلا  لرمية عار 
ــا يــة )  ــا يــة الوطنيــة 2025- 2016واالقتصــــــــــــ ــيــة الاــامنــة للتنميــة االجتمــا يــة واالقتصــــــــــــ  (، والوطــة الوطنيــة الومســـــــــــ

 الفسا .  (. وأ رج  الونارات التنفيلية والسلطات المحلية  له التدابير ف  الوطة الومسية لمحافحة 2020- 2016) 

ــتراتيجية م ــيق وتقييم تنفيل اســــــــ ــا  بتنســــــــ ــا  من خالل وتقور الهيزة الححومية للتفتي  ومحافحة الفســــــــ حافحة الفســــــــ
ــنوية، وعن طريق أفرقة عاملة مشــــتركة بين موتلط  ــنوية وســ ــلية ونصــــط ســ ــارية شــــهرية وفصــ ــتشــ اجتماعات اســ

 السلطات. غير أ  المعلومات المتاحة محدو ة فيما يتعلق برصد وتقييم تنفيل االستراتيجية.
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تتألط من سـلطات موتلفة للتفتي  الححوم  وتمال  يزة التفتي  ومحافحة الفسـا  الجهان الرئيسـ  لمنال الفسـا ، و 
من قانو  التفتي  الححوم (.   29ف  تســلســل ا اري على المســتويات المرك ية والقطا ية وار ارية )الما ة  تنمم

وتضـطلال الهيزة اأنشـطة وقائية موتلفة ااالشـتراع مال غير ا من الجهات صـاحبة المصـلحة المعنية، اما ف  ذل  
  العار وتدريب الموافين العموميين على الن ا ة، وأصـــــــــــدرت تقارير عن أنشـــــــــــطة التفتي  وإذكاء الوع التاقيف

 ومنال الفسا . غير أني أضبلغ عن وجو  صعوبات ف  تقييم فعالية ممارسات منال الفسا .

 من قانو  وضـال التشـريعات، تسـتعرن جمهورية الو الديمقراطية الشـعبية القوانين السـارية كل 21وعمال  االما ة 
خمس ســـــــــنوات وتنق  القوانين الفر ية والتدابير ار ارية على أســـــــــاز ســـــــــنوي. وتتولى الونارات التنفيلية المعنية 

 مسؤولية استعران القوانين المتعلقة اأجه ة كل منها االتشاور مال أصحاب المصلحة المعنيين.

ــاءلة أم ار رئيس الونراء واللجنة الدائمة أو ولما كان  الهيزة جهانا  من أجه ة الححومة، فإ  رئيســـها يوضـــال للمسـ
 33أعضــاء الححومة ارخرين )الما ة فيما يوص  المتبعة   قائ الطر جلســات الجم ية الوطنية، ويضعيَّن ويضقال بنفس 

ــتقالل الهيزة. وتقدر  ــافية لدعم اســـــ من قانو  التفتي  الححوم (. وال توجد تدابير تشـــــــري ية أو تدابير أخرى اضـــــ
مية على موتلط المســــــــــتويات مقترحات المي انية الى الجم ية الوطنية عن طريق الححومة  يزات التفتي  الححو 

((. ويشــارع موافو الهيزة ف  التدريب 2020)قانو  مي انية الدولة؛ واألمر الســنوي اشــأ  وضــال مي انية الدولة )
 والموافين المتوصصين.فيما يتعلق امي انية الهيزة  قيو المهن ؛ ولكن البلد أبلغ عن 

ــبحة األطراف  ــا ، مال شـ وتشـــارع جمهورية الو الديمقراطية الشـــعبية ف  عدة برامج ومبا رات  ولية لمحافحة الفسـ
لمحافحة الفســــا  ف  جنوب شــــرا آســــيا واأللا يمية الدولية لمحافحة الفســــا ، ووقع  عدة اتفاقات تعاو  ف   لا 

 لها ئ.الصد  مال  ول ف  منطقة آسيا والمحيط ا
  

القطاع العار؛ مدونات قواعد سلوع للموافين العموميين؛ التدابير المتعلقة االجهان القضائ  وأجه ة النيااة   
 (11و 8و 7العامة )الموا  

ــلة. ويجري تعيين مواف   تنمم ا ارة الموافين العموميين اقانو  مواف  الودمة المدنية والتعليمات واألوامر ذات الصـ
ــلفا  )الما تا    اجراءات تنافســــيةالودمة المدنية من خالل   ــتند الى الجدارة والن ا ة والمعايير المحد ة سـ   17مفتوحة ويسـ

الصـــا ر عن ونارة الداخلية(. ويمحن تريية    11اغر ف  وســـائط ارعالر )األمر رقم  من القانو (، ويضعلن عن الشـــو   18و 
من   15مواف  الودمة المدنية على أســــــاز المؤ الت التعليمية ومدة الودمة واالمتحانات والمســــــتوى ار اري )الما ة 

  العرائض قانو  معالجة   من القانو (. وينص  43- 37القانو (. وتســــــــــتودر تقييمات األ اء على نطاا واســــــــــال )الموا  
على آلية لتقديم الشـــــحاوى اشـــــأ  القرارات الرســـــمية، اما ف  ذل  ف  عملية التوايف. وتحد  جداول األجور وال يا ات  

(. وتقـدر جمهورـية الو اـلديمقراطـية الشـــــــــــــعبـية  ورات موتلفـة لـتدرـيب  21من المـا ة  1ف  قـانو  مي انـية اـلدوـلة )الفقرة 
الن ا ة. وال يوجد أســلوب منهج  لتحديد المناصــب الت  تعتبر معرضــة بوجي خاا للفســا   الموافين العموميين على 

 أو الختيار األشواا اللين يشغلو   له المناصب وتدريبهم وتناوبهم. 

وينص الدستور على قواعد عامة اشأ  الترشي  للمناصب العامة وانتواب شاغليها، اما ف  ذل  منصب الرئيس 
( ف  حين تر  معايير االنتواب لعضــــــــــــوية 68و  66-64والموا    54و 4طنية )الما تا  وأعضــــــــــــاء الجم ية الو 

الجم ية الوطنية ومجلس الشعب ف  المقاطعات ف  قانو  انتواب أعضاء الجم ية الوطنية ومجلس الشعب ف  
 (.7و 6المقاطعات )الما تا  

من  49وـاـاات الوطنـية لتونيال المي انـية )المـا ة وتمول نفقـات االنتوـاـاات من مي انـية اـلدوـلة، مال تعيين لجـنة االنت 
ــاء الجم يــة الوطنيــة ومجلس الشــــــــــــــعــب ف  المقــاطعــات(. وال يجون تقــديم التبرعــات اال  قــانو  انتوــاب أعضـــــــــــــ

ــية  24لالنتوااات العامة عن طريق لجنة االنتوااات الوطنية )الما ة  ــاســ من القانو (. وقد اعتمد البلد تدابير أســ
   تمويل المرشحين لالنتوااات.لتع ي  الشفافية ف
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من قــانو  محــافحــة الفســـــــــــــــا  على تــدابير لمنال  27من قــانو  مواف  الوــدمــة المــدنيــة والمــا ة   82وتنص المــا ة  
تضـــــارب المصـــــال  للموافين العموميين، مال حمر ممارســـــة ســـــلوع معين وااللت ار بتقديم اقرارات اللمة المالية. 

من قـانو  مواف  الوـدمـة المـدنـية؛  73ة على انتهـالـات  ـله القواعـد )المـا ة  ويمحن تطبيق عقوـبات ـتأ يبـية وجـنائيـ 
ــائيين أ  يتنحوا عن   58-56والموا    ــا (. وعالوة على ذل ، يتعين على الموافين القضــــــ من قانو  محافحة الفســــــ

الجنائية(. من قانو  ارجراءات    22و  10المشاركة ف  ارجراءات اذا كان  لهم صلة اأي من األطراف )الما تا   
عن تضــارب المصــال    اارفصــاحولم تعتمد جمهورية الو الديمقراطية الشــعبية أي نمار يل ر الموافين العموميين  

أو أي تدابير تحمر قبول الموافين العموميين للهدايا أو مشــــاركتهم ف  مجموعة واســــعة من األنشــــطة الوارجية. 
 اللمة المالية )اما ف  ذل  الهدايا(. اقرارات( أ ناه معلومات مفصلة عن 5) 52وتقدر ف  اطار مناقشة الما ة 

المستويات المسؤولية عن تع ي  الن ا ة واألمانة والسلوع المسؤول  جميالعلى وتتولى سلطات التفتي  الححومية 
ف  المنممات الححومية. وقد أنشــز  مدونات األخالييات لمواف  الودمة المدنية اموجب قانو  مواف  الودمة 

يوسـال مشـروع مرسـور ( والمرسـور المتعلق امدونة األخالييات لمواف  الودمة المدنية. وسـ 63-59المدنية )الموا  
اشــأ  تنفيل مدونة األخالييات نطاا مدونة قواعد الســلوع لك  تطبق على طائفة أوســال من الموافين العموميين  

 بدال  من أ  تقتصر على مواف  الودمة المدنية.

شــــــــأ وحماية األشــــــــواا المبلغين، وأن  العرائضوقد اعتمد البلد قوانين موتلفة لحماية حقوا المواطنين ف  تقديم 
 7آليات لتقديم الشـحاوى وواجبا  لببال  عن الفسـا  لجميال المواطنين، امن فيهم موافو الودمة المدنية )الما تا  

من قانو  محافحة الفســـــــا (. ويجون للموافين العموميين أيضـــــــا  اربال  عن الفســـــــا  الى لجا  االنضـــــــباط  8و
ن قانو  مواف  الودمة المدنية. ولكن لم تضنشـــــأ نمم م 77التااعة لكل منممة، و   لجا  أنشـــــز  عمال  االما ة 

 محد ة لتيسير اربال  عن  له الشحاوى.

وعلى الرغم من جوان اتواذ اجراءات تأ يبية ف  حق الموافين العموميين اســـبب موالفتهم لمدونة قواعد الســـلوع، فإ  
 الموالفات.    تطبقها اللجا  التأ يبية على  له قانو  مواف  الودمة المدنية ال يحد  التدابير التأ يبية الت  ينبغ  أ 

ــاء )الما ة  ــتقالل القضــ ــتور على اســ ــعب )الموا  94وينص الدســ   6و   2(، أما تنميم المححمة فينممي قانو  محالم الشــ
(. ويحد  قانو  القضــــاة المعايير وارجراءات المتعلقة ااختيار القضــــاة وع لهم، ومدونة  49- 47و   37و   21و   11و   8و 

(. وتر  األححار المتعلقة االتنح  ف  قانو  ارجراءات 63- 59لقواعد الســـــلوع للقضـــــاة وأعضـــــاء النيااة العامة )الموا  
الجـنائـية وـقانو  ارجراءات الـمدنـية. وينص ـقانو  ارجراءات الـمدنـية على المحمورات الت  يتعين على مواف  مـحالم  

 الن ا ة.  (. وقد نضمم  حتى ار   ورة تدريبية واحدة للقضاة عن 59)الما ة  االمتناع عنها الشعب  

( وقانو  المدع  العار الشعب  على صالحيات محتب النائب العار الشعب  103و 99لدستور )الما تا  وينص ا
األعلى. ويحـد  القـانو  المعـايير وارجراءات المتعلقـة اـاختيـار أعضـــــــــــــــاء النيـااـة العـامـة وتعيينهم ونقلهم وع لهم  

(. ويل ر أعضـــــــاء النيااة العامة 63-61و 57( والشـــــــروط الموتلفة المتعلقة االحمر والتفتي  )الموا  26)الما ة 
 أيضا  اارفصاح عما لديهم من موجو ات.

  
 (9المشتريات العمومية وإ ارة األموال العمومية )الما ة   

تـدار المشـــــــــــــتريـات العموميــة على نحو ال مرك ي ويححمهــا قـانو  االشـــــــــــــتراء اـأموال الـدولـة. وتتولى ونارة المــاليــة  
ى االشـــــتراء االتعاو  مال الونارات والســـــلطات المعنية. ويتم االشـــــتراء من خالل لجا   المســـــؤولية عن ارشـــــراف عل 

ــتراء )الموا   40المناقصــــات ف  كل وكالة مشــــترية )الما ة  ( 22- 18من القانو (. ويحد  القانو  أربال طرائق لالشــ
رائق الموتلفة على أســـاز  ولكني ال يحد  المناقصـــة التنافســـية كطريقة مفضـــلة. وتر  تفاصـــيل عن كيطية تطبيق الط 
.  MF (2019)/0477  مبا ئ القانو  ف  تعليمات ونارة المالية اشـــــــــــــأ  تنفيل قانو  االشـــــــــــــتراء اأموال الدولة، رقم 

المتعلـقة ـاالـقدرات.   القيو  تجمال جمهورـية الو اـلديمقراطـية الشـــــــــــــعبـية البـياـنات عن تطبيق  ـله الطرائق اســــــــــــــبب  وال 
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ــافة الى   ــعر كم يار للتقييم )الما ة وبارضــ ــمل النمر ف  العطاءات تقييم القدرة    42تحديد أ نى ســ من القانو (، يشــ
 التقنية لمقدم  العطاءات ومقدم  الودمات المحتملين،  و  الرجوع الى اعتبارات الجو ة. 

ــررين   لعطاءاتاويجون لمقدم   ــلطة الححومي تقديم عرائض المتضــــ ــترية وإلى الســــ ــة الى الوكالة المشــــ ة الموتصــــ
والمحـالم. ويشــــــــــــــير ـقانو  االشــــــــــــــتراء ـاأموال اـلدوـلة الى ارعال  العـار عن العطـاءات الكترونـيا ، ولكن لم تتوفر 

المناقصات أو ارعال  عنها. وعلى الرغم من  ترسيةمعلومات عن استودار االشتراء ارلكترون  أو نشر قرارات  
ــية 66أ  الما ة  ــاســــــ ــمن األمور األســــــ ــؤولين   من القانو  تتضــــــ ــاء لجا  العطاءات والمســــــ المحمورة على أعضــــــ

ــتعمال الســـلطة واســـتغالل المســـؤولية، والرشـــوة وغير ا من األفعال الت   ــاءة اسـ والســـلطات المعنية فيما يتعلق اإسـ
تتعـارن مال الـقانو  واللوائ ، ال توجـد ـتدابير فعلـية لتع ي  ن ا ـة مواف  االشــــــــــــــتراء فيمـا عـدا أححـار المرســــــــــــــور 

 دونة األخالييات لمواف  الودمة المدنية.المتعلق ام

بتفتي    (. ويقور 56رجراءات اـعدا  مي انـية اـلدوـلة المرك ـية واعتـما ـ ا ف  ـقانو  مي انـية اـلدوـلة )الـما ة   وصــــــــــــــطير  و 
ــلطـات والهيـزات الوـارجـية المعنـية ـاالتفتي  )المـا ـتا   (. ويتعين على 86و  80مي انـية الـدولـية عـد  موتلط من الســـــــــــ

الححومـية ومحـافم  المـقاطعـات تـقديم تـقارير نفـقات المي انـية الى ونارة المـالـية على أســـــــــــــاز  وري، ف  حين  األجه ة 
يجب على الونارات التنفيلية والســـــــلطات المحلية تقديم تقارير ارنفاا على المشـــــــاريال االســـــــتامارية الححومية الى ونارة  

لية تقرير المي انية السـنوية، اللي ينشـر على الموقال الشـبح  للمنممة  المالية وونارة التوطيط واالسـتامار. وتعد ونارة الما 
ــااات وتوافق عليي المنممات الححومية المعنية عمال  االما ة  ــااات    18الححومية لمراجعة الحســ من قانو  مراجعة الحســ

حاسـبة ومراجعة الحسـااات الححومية. ويحد  قانو  المحاسـبة وقانو  مراجعة الحسـااات الححومية المعايير المتعلقة االم 
للححومة. ومال أ  قانو  المحاســــــــبة يشــــــــترط فرن ضــــــــوااط  اخلية، لم تضتول تدابير محد ة اشــــــــأ  ا ارة المواطر أو  

 ضوااطها، اما ف  ذل  اتواذ اجراءات تصحيحية ف  حالة عدر االمتاال لمتطلبات ار ارة المالية العامة. 

ــبية )الموا  واتول البلد تدابير مدنية وإ ارية لحماي  ــتندات المحاســـ من  98والما ة  96-93ة ســـــالمة الدفاتر والمســـ
 من قانو  مي انية الدولة(. 93و 92قانو  المحاسبة؛ والما تا  

  
 (13و 10ابال  الناز؛ مشاركة المجتمال )الما تا    

(. 12-9الموا  ( وف  قانو  وســائط ارعالر )11الوصــول الحر الى المعلومات راســ  ف  نص الدســتور )الما ة 
ومال ذـل ، ال يوجـد قـانو  موصــــــــــــــص لتنميم اجراءات طـلب االطالع على المعلومـات الت  تحتف  بهـا الهيـزات 
العامة. وتنشـر المعلومات عا ة عن طريق وسـائط ارعالر والمواقال الشـبحية الححومية والدوريات الححومية وتعمم  

ــافة الى ذل ــائط على الونارات وار ارات المحلية. وبارضـــــــــــ ــات البرلمانية للجمهور، وتباها وســـــــــــ  ، تضفت  الجلســـــــــــ
ارعالر، ويضتاح االطالع عليها من خالل المحاضــر المنشــورة ف  الجريدة الرســمية. ويمحن لاجه ة الححومية أ  

ــة من تكشــــط المعلومات بناء على طلب   المواطنين، على الرغم من أ  ارجراءات والمعايير المعمول أو عريضــ
 المعلومات توتلط ااختالف طبيعة المعلومات المطلوبة. بها لتقديم

ويتعهد محتب رئيس الونراء موقعا  شـبحيا  عموميا  اشـأ  األنشـطة والقوانين واالسـتراتيجيات والسـياسـات الححومية، 
ويشـــــــمل مرك  ابال  عموم  لمعالجة االســـــــتفســـــــارات والطلبات. وتشـــــــحل الجهو  الرامية الى مواصـــــــلة تبســـــــيط 

 ارجراءات ار ارية ونيا ة الشفافية للمهار الححومية مجاال  من المجاالت ذات األولوية االنسبة للححومة.

وتنشر الهيزة الححومية للتفتي  ومحافحة الفسا  تقارير موج ة عن أنشطة منال ومحافحة الفسا  سنويا  وكل خمس 
ــنة ربال  الجم ية   ــنوات، وتضعد تقارير أخرى مرتين ف  السـ ــا  سـ ــر الهيزة أيضـ ــافة الى ذل ، تنشـ الوطنية. وبارضـ

 يوميات عن التفتي  تتناول الصعوبات الت  تواجي محافحة الفسا  وتقارير تبين أ اء أنشطة التفتي  والمنال.

ــا  وقانو  التفتي  الححوم  وغير ذل   ومشـــاركة المجتمال منصـــوا عليها ف  الدســـتور وقانو  محافحة الفسـ
صــة. وعمال  اقانو  الححومة، تدعو الهيزات الححومية اانتمار الى مشــاركة الجمهور من التشــريعات المتوصــ 
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ف  االجتماعات والقرارات. ويتوخى قانو  وضـــــال التشـــــريعات اجراء المشـــــاورات العمومية ف  عملية صـــــياغة 
 (.32التشريعات )الما ة 

فاصــيل عن مشــاركة المجتمال المدن  ونضمم  مجموعة متنوعة من أنشــطة التو ية اشــأ  الفســا . ولكن لم تقدر ت 
ف  أنشـــــــطة محافحة الفســـــــا . وقد وضـــــــع  ونارة التعليم منهجا   راســـــــيا  لمحافحة الفســـــــا  االتعاو  مال أصـــــــحاب 

 المصلحة المعنيين، من أجل تقديمي على مستويات تعليمية موتلفة.

لشــــحاوى وإجراءات لمعالجتها، ولدى الهيزات الححومية المعنية االتفتي  ف  كل مســــتوى ا ارة موصــــصــــة لتلق  ا
. ويمحن أيضـــا  تقديم البالغات عن ال عماء الســـياســـيين العرائضعلى النحو المنصـــوا عليي ف  قانو  معالجة  

ــا  وإلى الجم ية الوطنية.  ــتوى الى الهيزة الححومية للتفتي  ومحافحة الفســــــــ والموافين العموميين الرفيع  المســــــــ
ــؤولة عن التعامل مال  ويجري ارعال  عن اجراءات التفتي  ــلطات المســــــ ، ويمحن تقديم  العرائضالححومية والســــــ
 البالغات من خالل قنوات موتلفة.

  
 (12القطاع الواا )الما ة   

ــبة  ــااات، ف  قانو  المحاسـ ــبة ومراجعة الحسـ تضحد  القواعد المتعلقة االقطاع الواا، اما ف  ذل  معايير المحاسـ
ت وقانو  المؤســـــســـــات. وتتولى ونارة المالية المســـــؤولية عن اصـــــدار معايير وقانو  المراجعة المســـــتقلة للحســـــااا

ــبة )الما تا   ــة. وينص قانو  المحاسـ ــات العامة والواصـ ــسـ ( على القواعد المتعلقة 43و 42اربال  المال  للمؤسـ
 امراجعة الحسااات  اخليا ، الت  تنطبق على  يزات القطاعين العار والواا على حد سواء.

(، ولكن لم يحن الســجل العار للشــركات قد 2نو  المؤســســات أححاما  اشــأ  تســجيل الشــركات )الما ة ويتضــمن قا
ــناعة  ( 1) .ال يارة القضطرية أضجري عندما أنشـــــــــ  اعدض  وتصـــــــــمم جوانب الحمر المنصـــــــــوا عليها ف  قانو  الصـــــــ

التجهي ية )الج ءا  الوامس والاامن( لمنال اســــــاءة اســــــتودار ارجراءات للكيانات الواصــــــة ف  قطاع الصــــــناعة 
 التجهي ية والتجارة المتعلقة بها.

ة الشــركات. ولم توضــال وال توجد معايير أو اجراءات متوصــصــة اشــأ  ن ا ة األعمال التجارية مال مدونات ا ار 
 قيو  على الموافين العموميين اعد انتهاء الودمة، على الرغم من أ  السلطات اعتبرت  له التدابير مفيدة.

ــبية لمدة ال تقل عن  ســـنوات   10ســـنوات، مال امحانية التمديد لمدة  10ويجب االحتفاظ اســـجالت الوثائق المحاسـ
لمحـاســـــــــــــــبة(. ويجرَّر ت وير الوـثائق واســــــــــــــتوـدار الوـثائق الم ورة من قـانو  ا 50أخرى ف  حـاالت معيـنة )المـا ة 

من  4من ـقانو  العقوـبات(. وتشــــــــــــــمـل  ـله الوـثائق، الوـثائق المـالـية لهيـزات القطـاع الوـاا )الفقرة  161 )المـا ة
 من قانو  المحاسبة(. 68الما ة 

النفقات الت  ال تتصــــــل مباشــــــرة  (، اما ف  ذل 34ويحد  قانو  الضــــــرائب النفقات غير القابلة للوصــــــم )الما ة 
ــم  االعمليات التجارية وتل  الت  يتم تكبد ا  و  أي ايصـــــــــــاالت أو عقو  قانونية، ولكني ال يحمر تحديدا  خصـــــــــ

 النفقات الت  تمال رشاوى من الدخل الواضال للضرائب.
  

 (14تدابير منال غسل األموال )الما ة   
ــل األموال،  ــمل ارطار القانون  لمحافحة غســـــــ ــل األموال، والئحتي التنفيلية،   يشـــــــ ف  المقار األول، قانو  محافحة غســـــــ

ــتفيد   ــلة. وترك   له التدابير على المتطلبات المفروضـــة لتحديد  وية العميل والمال  المسـ والصـــحوع ار ارية ذات الصـ

__________ 

 .2019المؤسسات الوطنية عملي رسميا  ف  ح يرا /يونيي بدأ الموقال الشبح  لقاعدة بيانات  (1) 
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لوطنية المعنية  وحف  الســــجالت واربال  عن المعامالت المشــــبو ة. ومن الناحية المؤســــســــية، أنشــــز  لجنة التنســــيق ا 
 امحافحة غسل األموال والتصدي لتمويل ارر اب لبشراف على أنشطة محافحة غسل األموال وتمويل ارر اب. 

قطـاعـا ، مال التركي  على تحـديـد الجرائم  18، شــــــــــــــمـل 2018وأضنج  تقييم وطن  للموـاطر ف  آب/أغســــــــــــــطس 
د    ــلية ومواطن الضـــــعط الت  قد تضفضـــــ  الى غســـــل األموال. وحض  ت صـــــعوبات ف  تنفيل متطلبات محافحة األصـــ

 غسل األموال ف  المناطق المعر ضة لمواطر ألبر.

المشـــــــرفو  على محافحة غســـــــل األموال لجميال القطاعات على النحو المطلوب اموجب قانو  محافحة   يحدَّ ولم 
عحط حاليا  على (. ولكن محتب االســـتوبارات المعن  امحافحة غســـل األموال ي 16و 15غســـل األموال )الما تا  

ــل األموال وتمويل ارر اب، لك  تحدَّ  اي  ــؤولية عن تنفيل تدابير محافحة غسـ ــأ  المسـ ــور اشـ ــروع مرسـ ــال مشـ وضـ
بال محتب االسـتوبارات المعن  امحافحة غسـل األموال، بوصـفي الوحدة الوطنية لالسـتوبارات  له المسـؤوليات. ويتَّ 

 المواطر ف  ارشراف.المالية، نهجا  قائما  على تقييم 

و نــاع اعض الاغرات ف  تغطيــة الكيــانــات المبل  غــة، على النحو المعر ف ف  قــانو  محــافحــة غســــــــــــــــل األموال 
(. وبوجـي خـاا، ال يـضدرل المحـاســــــــــــــبو  والمحـامو  وتجـار األحجـار الكريمـة ومقـدمو 17( و8-7) 8)المـا تـا  

ــمن األعمال وا ــتزمانية ضـــــــــ ــركات والمنممات االســـــــــ لمهن غير المالية المحد ة. وعالوة على ذل ، خدمات الشـــــــــ
تنشــ  جميال الكيانات المبل  غة ما يحف  من البرامج القائمة على تقييم المواطر لمحافحة غســل األموال وتمويل  لم

ــيي الما ة  ــور  19ارر اب، على النحو اللي تقتضـــ ــروع المرســـ ــأ  مشـــ ــل األموال. ومن شـــ من قانو  محافحة غســـ
علق االمســـؤولية عن تنفيل تدابير محافحة غســـل األموال وتمويل ارر اب أ  يوضـــ  متطلبات الملكور أعاله المت 

 محافحة غسل األموال االنسبة لاعمال والمهن غير المالية المحد ة.

ويتم التعاو  الوطن  أسـاسـا  من خالل لجنة التنسـيق الوطنية المعنية امحافحة غسـل األموال والتصـدي لتمويل ارر اب 
( من القانو ( ومهار محتب االســتوبارات المعن  امحافحة غســل األموال. بيد أ   ناع صــعوبات تع ى 7)   54 ة )الما 

ــلطـات على التحقيق، اـما ف  ذـل  ف  المـقاطـعات.   ــبو ـة وـقدرة الســـــــــــ  الى نو ـية التـقارير الوار ة عن المـعامالت المشـــــــــــ
 القانو (.  من   53)الما ة رئيس الونراء من جانب  اللجنة  أعضاء  وع ل تعيين   أسباب وال يحد  نص التشريال 

ووحدات االســـــــتوبارات المالية ويوضـــــــال تبا ل المعلومات بين محتب االســـــــتوبارات المعن  امحافحة غســـــــل األموال 
الـدول  ف  األجنبيـة لمـلكرات التفـا م الموقعـة مال تلـ  الوحـدات ويســــــــــــــتنـد الى الطلبـات. غير أ  أححـار التعـاو  

( ال تحد  تدابير التحقيق الت  يمحن اتواذ ا اســــتجااة لطلبات من 44-42قانو  محافحة غســــل األموال )الموا  
 السلطات األجنبية.

لمنممة الدولية للشـــرطة لونفلت جمهورية الو الديمقراطية الشـــعبية مؤخرا  منمومة االتصـــاالت الشـــرطية العالمية 
“ ونمار قاعدة البيانات ارلكترونية لرااطة رمســــــاء أجه ة الشــــــرطة I-24/7المعروفة ااســــــم   (ارنتربول)الجنائية 

 التااعة لرااطة أمم جنوب شرا آسيا.

ــأ البـلد ال امـا  ـااربال  عن عملـيات نقـل  ا عبر الحـدو ، ألموال النقـدـية والصــــــــــــــحوع القـابـلة للـتداول لحـاملهـ اوأنشــــــــــــ
 والرا  من  والرات الواليات المتحدة(. وتبلغ الغرامة   11 638مليو  كيب )حوال    100حد أ نى لببال   و   مال

من قــانو  ا ارة النقــد األجنب (.  49ف  المــائــة من مجموع ييمــة العــائــدات )المــا ة  50 اربال ف  حــالــة عــدر 
 ف  الممارسة العملية.  له المتطلبات ال تنفل افعالية ولكن

وتضنفَّل المتطلبات المتعلقة االتحويالت ارلكترونية لاموال )التحويالت البريية( أسـاسـا  عن طريق أححار ف  قانو  
ــأ  اربال  عن التحويالت البريية  ــعبية اشـــ ــل األموال وقرار مصـــــرف جمهورية الو الديمقراطية الشـــ محافحة غســـ

 .BOL/963 الرقم الت  تتجاون الحد المحد 
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وال ت ال جمهورية الو الديمقراطية الشــــعبية خاضــــعة لعملية المتااعة االنتقالية الت  يقور بها فريق آســــيا والمحيط 
الها ئ المعن  اغســــــــل األموال، اســــــــبب أوجي القصــــــــور ف  مجاالت التعاو  الدول  وغيره من أشــــــــحال التعاو  

ــال البلد خطة ــيا والمحيط الها ئ المعن    )التبا ل التلقائ  للمعلومات(. وقد وضـ ــيات فريق آسـ عمل لمعالجة توصـ
اغســـــل األموال، وعين  لجنة التنســـــيق الوطنية المعنية امحافحة غســـــل األموال والتصـــــدي لتمويل ارر اب لجنة 

الرما ية“ الت  وافق   ، حضلف اســـــم البلد من  القائمة2017 ييوني ح يرا /موصـــــصـــــة للنهون بهلا العمل. وف   
 (.FATFعليها فرقة العمل المعنية اارجراءات المالية )

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -2-2 

ينبغ  مواصــلة اصــدار تقارير من حين رخر تتضــمن معلومات عن أ اء أنشــطة التفتي  ومنال الفســا   • 
 )ل((. 10)الما ة 

  
 ذالتحديات التي تواجه التنفي -2-3 

 يضوصى اأ  تقور جمهورية الو الديمقراطية الشعبية اما يل :

مواصـــــــــــــلة رصـــــــــــــد وتقييم فعالية تنفيل اســـــــــــــتراتيجية محافحة الفســـــــــــــا  وأثر ا، وإتاحة البيانات المتعلقة  • 
 (.5من الما ة  1اارحصاءات والتقييم اشحل ألار انتماما  )الفقرة 

ــع  الى تع ي  النمم الرامية الى تقدير  •  ــا  )الفقرة الســـ ــات الرامية الى منال الفســـ  2وتقييم فعالية الممارســـ
 (.5من الما ة 

من  4تع ي  التعاو  الدول  لمنال الفسـا  ومحافحتي، ال سـيما خارل منطقة آسـيا والمحيط الها ئ )الفقرة  • 
 (.5الما ة 

للتفتي  ومحافحة الفسا  االستقاللية اعتما  تدابير تشري ية أو غير ا من التدابير لمن  الهيزة الححومية  • 
ــية لنمامها القانون ، من أجل االضـــــطالع امهامها افعالية وبمنأى عن   ــاســـ الالنمة، وفقا  للمبا ئ األســـ
أي تأثير ال مســـــو  لي، وضـــــما  وجو  موار  كافية لتدريب الموافين المتوصـــــصـــــين وتنمية مهاراتهم 

 (.6من الما ة  2)الفقرة 

ــا  اصـــــفة خاصـــــة،  الســـــع  الى اعتما  •  اجراءات لتحديد المناصـــــب العمومية الت  تعتبر عرضـــــة للفســـ
 (.7)ب( من الما ة  1والختيار وتدريب وتناوب األشواا اللين سيشغلونها حسب االقتضاء )الفقرة 

ــتودار أموال الدول •  ــفافية ف  ا ارة واسـ ــري ية وار ارية لتع ي  الكفاءة والشـ ة النمر ف  تع ي  التدابير التشـ
 (.7من الما ة  3لتمويل انتواب المرشحين للمناصب العامة )الفقرة 

ــال ، اما ف  ذل  القواعد المتعلقة االهدايا   •  الســـــــع  الى تع ي  التدابير الرامية الى منال تضـــــــارب المصـــــ
والعمـاـلة الـاانوـية ومجموعـة واســــــــــــــعـة من األنشــــــــــــــطـة الوـارجـية للموافين العموميين الت  ـقد تؤ ي الى 

تضـــــــارب  اارفصـــــــاح عنالمصـــــــال ، والنمر ف  انشـــــــاء نمم تل ر الموافين العموميين   تضـــــــارب ف 
 (.8من الما ة  5، والفقرة 7من الما ة  4المصال  )الفقرة 

ــال  •  ــيطبق المدونة على طائفة أوسـ ــلوع، اللي سـ ــور المتعلق بتنفيل مدونة قواعد السـ اعتما  مشـــروع المرسـ
 (.8من الما ة  3و 2ا  من الموافين العموميين )الفقرت 

 . ( 8من الما ة   4 الفقرة )  الفسا  النمر ف  انشاء نمم لتيسير ييار الموافين العموميين ااربال  عن أفعال   •  
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النمر ف  تحـديـد التـدابير التـأ يبيـة أو غير ـا من التـدابير المتعلقـة اـانتهـالـات مـدونـة قواعـد الســــــــــــــلوع  • 
 (.8من الما ة  6 )الفقرة

‘ تع ي  الشـــفافية ف  نشـــر قرارات ترســـية المناقصـــات وارعال   1تع ي  نمار المشـــتريات العامة من خالل    •  
‘ النمر ف  اعتما  مبا ئ 3  و ‘ تحديد العطاءات التنافســية ااعتبار ا الطريقة المفضــلة لالشــتراء؛ 2  و عنها؛ 

ــعـار؛  ــتـند الى اعتـبارات الجو ة واألســـــــــــ ــترـيات؛ ‘ تع 4  و تقييم العطـاءات الت  تســـــــــــ     ي  ن ا ـة مواف  المشـــــــــــ
ــاء نمار الكترون  لالشــــتراء. ويوصــــى كلل  اأ  تع ن جمهورية الو  5  و  ــلة الجهو  الرامية الى انشــ ‘ مواصــ

 (. 9من الما ة   1الديمقراطية الشعبية أساليب جمال وتحليل وإتاحة البيانات عن المشتريات العمومية )الفقرة 

الرقااة الداخلية ف  مجال ا ارة األموال العمومية وتحديد ارجراءات انشــــــاء نمم فعالة ر ارة المواطر و  • 
 .9من الما ة  2التصحيحية ف  حاالت عدر االمتاال لمتطلبات الفقرة 

تع ي  التدابير الرامية الى تنميم حصــول عامة الناز على المعلومات، بوســائل منها النمر ف  اعتما    • 
طعن، ومواصــــــــــــــلة الجهو  الرامية الى تبســــــــــــــيط ارجراءات ار ارية اطار قانون  وآلية لتقديم طلبات ال

 )أ( و)ب((. 10لتيسير الوصول الى السلطات الموتصة )الما ة 

 (.11من الما ة  1مواصلة توفير التدريب على الن ا ة للقضاة وأعضاء الجهان القضائ  )الفقرة  • 

‘ تشـجيال وضـال المعايير المتعلقة 1بوسـائل منها  اتواذ التدابير لتع ي  منال الفسـا  ف  القطاع الواا،   • 
‘ مواصلة الجهو  الرامية 2 وبن ا ة األعمال التجارية ف  القطاع الواا، مال مدونات ا ارة الشركات؛  

ــفافية بين كيانات القطاع الواا؛   ــبة على الموافين 3 والى تع ي  الشــــــ ‘ النمر ف  فرن قيو  مناســــــ
 (.12من الما ة  2طاع الواا اعد انتهاء خدمتهم )الفقرة العموميين اللين ينتقلو  الى الق

 (.12من الما ة  4  للنفقات الت  تشحل رشاوى )الفقرة عدر السماح صراحة  االوصم الضريب  • 

 (.13من الما ة  1مواصلة تع ي  مشاركة المجتمال ف  الجهو  الرامية الى منال الفسا  )الفقرة  • 

‘ ضــما  أ  تكو  جميال الكيانات المعنية مشــمولة 1اســبة أخرى من أجل  اعتما  تشــريعات وتدابير من  • 
بوصــــــفها كيانات ابال ، على النحو اللي تقتضــــــيي المعايير الدولية، وضــــــما  تنفيل متطلبات محافحة 

)أ(  1‘ تحديد الســـــلطات ارشـــــرافية لجميال القطاعات )الفقرة 2 وغســـــل األموال ف  جميال القطاعات؛  
 (.14من الما ة 

مواصــــــــــــــلـة انفـاذ عمليـات تنفيـل النهج القـائم على تقييم الموـاطر لمحـافحـة غســـــــــــــــل األموال بين جميال  • 
ــتمدة من  ــلة تنفيل النتائج المســــ الكيانات المبل  غة، وتطبيق ارشــــــراف القائم على تقييم المواطر، ومواصــــ

 (.14)أ( من الما ة  1تقييم المواطر على الصعيد الوطن  )الفقرة 

ــة الجهو  الراميــة الى تع ي  نو يــة التقــارير الت  تقــدمهــا الكيــانــات المبل  غــة عن المعــامالت موا •  صــــــــــــــل
)ب(  1المشــــبو ة، وتحســــين قدرة الســــلطات الوطنية على التحقيق، اما ف  ذل  ف  المقاطعات )الفقرة 

 (.14من الما ة 

ــاء لجنة الت  •  ــريعات لتعيين وع ل أعضــ ــيق الوطنية المعنية امحافحة النمر ف  تحديد معايير ف  التشــ نســ
 (.14)ب( من الما ة  1غسل األموال والتصدي لتمويل ارر اب )الفقرة 

ســـــــــتجااة لطلبات التعاو  الدول ، وذل  ف  قانو  لال تنفيل ايمحن الت    ةدالمحتدابير التحقيق تحديد  • 
 (.14)ب( من الما ة  1ع )الفقرة محافحة غسل األموال وغيره من القوانين ذات الصلة االموضو 

مواصـلة تع ي  التعاو  بين السـلطات الرقابية والمعنية اإنفاذ القانو  وسـائر السـلطات المحرسـة لمحافحة  • 
 (.14)ب( من الما ة  1غسل األموال على الصعيدين الوطن  والدول  )الفقرة 
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النقدية والصـحوع القابلة للتداول وكشـفها   اسـتعران وتعديل ارطار القانون  لببال  عن حركة األموال • 
ــتعران عتبة  ــائل منها اســ ــد ا عبر الحدو ، بوســ ــما  ارنفاذ الفعال )الفقرة  اربال ورصــ  3عنها، وضــ

 (.14من الما ة 

مواصـــــــــــــــلة الجهو  الرامـية الى معـالجـة نـتائج التقييم المتـبا ل اـللي أجراه فريق آســـــــــــــــيا والمحيط الهـا ئ   • 
 (.14من الما ة  4المعن  اغسل األموال )الفقرة 

  
دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -2-4   االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحدِّ

تبا ل الوبرات وأفضـــل الممارســـات ف  مجال وضـــال التشـــريعات واســـتراتيجيات محافحة الفســـا  وتيســـير  • 
 (.5التعاو  الدول  )الما ة 

 .(14و 8و 6القدرات )الموا  بناء  • 

 (.13-9و 7بناء المؤسسات وبناء القدرات )الما تا   • 
  

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -3-1 

 (59و 56و 51ححم عار؛ التعاو  الواا؛ االتفاقات والترتيبات الانائية والمتعد ة األطراف )الموا    
ال يحد  قانو  جمهورية الو الديمقراطية الشـــــعبية ارجراءات المتعلقة االمســـــاعدة القانونية المتبا لة ف  المســـــائل 

من قانو  ارجراءات الجنائية اطبيعتها الواســعة وال تنمم االتفصــيل متطلبات  273-271الجنائية. وتتســم الموا  
و  اشــأ  المســاعدة القانونية المتبا لة منل االســتعران الفصــل الوامس من االتفايية. وتجري صــياغة مشــروع قان 

 األولى. اطار الدورةالقطري ف  

ر المساعدة القانونية المتبا لة وفقا  للمعا دات أو االتفاقات الدولية والقانو  الوطن ، ويجون تقديمها ف  حالة  وتضقدَّ
من قـانو   271ملـة اـالماـل )المـا ة عـدر وجو   ـله االتفـاقـات عن طريق القنوات الـدبلومـاســــــــــــــيـة اشــــــــــــــرط المعـا

 ارجراءات الجنائية(.

والبلد طرف ف  معا دة رااطة أمم جنوب شرا آسيا اشأ  تبا ل المساعدة القانونية ف  المسائل الجنائية، واعتمد 
ة كأساز ثالث معا دات ثنائية للمساعدة القانونية المتبا لة. وتقر جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بهله االتفايي 

 قانون  للمساعدة القانونية المتبا لة اشرط المعاملة االمال.

. وتعلقـــ  الطلبـــات الوار ة بتـــدابير مؤقتـــة )تفتي  الموجو اتولم يتلق البلـــد أي طلـــب من طلبـــات مصــــــــــــــــا رة 
د الممتلكات وحج  ا وتجميد ا(. ولم يرفض البلد رســـــمي ا أي طلب للمســـــاعدة على اســـــتر ا  الموجو ات. وال توج 

 أي قضايا انتهى الب  فيها اإرجاع الموجو ات المصا رة الى الدولة الطالبة.
  

 (58و 52منال وكشط احالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات االستوبارية المالية )الما تا    
ية امحافحة غسـل اشـأ  قانو  محافحة غسـل األموال ولجنة التنسـيق الوطنية المعن   NCC/01يتضـمن القرار رقم

ــتفيدين.   ــدي لتمويل ارر اب تدابير تتطلب التحقق من  ويات العمالء وتحديد  وية المالكين المسـ األموال والتصـ
ــأ  اويل ر تع ي  العناية الواجبة  ــواا المقربو  اشـ ــر م واألشـ ــيا ، امن فيهم أفرا  أسـ ــياسـ ــين سـ ــواا المعرَّضـ ألشـ

 (.NCC/01 ر رقممن القرا 14غسل األموال؛ والما ة من قانو  محافحة  32و 28و 25منهم )الموا  
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ويجون لونارة األمن العار أ  ترســــــــل معلومات عن األشــــــــواا والحســــــــااات ذات المواطر األلبر الى الكيانات 
المبل  غة ف  غضو  يور واحد، وأ  تونع  له المعلومات عن طريق ارنترن  على المؤسسات المالية. وقد يصدر 

المعن  امحافحة غســــل األموال ارشــــا ات مماثلة ف  الحاالت ذات األ مية. ولم تصــــدر أي   محتب االســــتوبارات
 ارشا ات أخرى وال توجد قائمة ااألشواا ذوي الوطورة العالية أو الواليات القضائية ذات الوطورة العالية.

سنوات وسجالت    10من قانو  محافحة غسل األموال على حف  سجالت معلومات العمالء لمدة    28وتنص الما ة  
 (. 25أححاما  ذات صلة االموضوع )الما ة   NCC/01المعامالت لمدة خمس سنوات. ويتضمن القرار رقم  

شــروط الترخيص للمصــارف التجارية. ويحمر  BOL/ 42قرار مصــرف جمهورية الو الديمقراطية الشــعبية رقم   يحد  و 
)الما تا    "حســااات مجهولة الهوية "على جميال المؤســســات المالية واألشــواا االعتباريين والمنممات فت  واســتودار 

من قانو  محافحة غسـل األموال( والتعامل مال المصـارف المراسـلة الت  لها عالقات تجارية أو معامالت مال   52و   50
 األححار.  من القانو (. ويتولى المصرف تنسيق  له   26تضوف  الهوية )الما ة المصارف الت  

وتضطلب ارفصـاحات المالية )اما ف  ذل  ما يتعلق االحسـااات المصـرفية المحلية واألجنبية( من جميال الموافين 
والمبا ئ التوجيهية المتعلقة   الموجو اتعن  اارفصـاحالعموميين عمال  اقانو  مواف  الدولة، والمرسـور المتعلق 

ــا . وتنطبق عتبة ابال  قدر ا    والرا  من  والرات  2  328مليو  كيب )حوال   20بتنفيله، وقانو  محافحة الفســـــــــــ
 والرا  من  والرات الواليـــات المتحـــدة( ف  حـــالـــة الهـــدايـــا.  582ماليين كيـــب )حوال   5الواليـــات المتحـــدة(، أو 

ــلطات التفتي  الححومية وتقور ــعيد المقاطعات افحص  سـ ــتوى المرك ي وعلى صـ ف  حاالت  البالغاتعلى المسـ
ــتباه. و لا النمار ورق ، وال يتاح االطالع على  ــلطات انفاذ القانو    البالغاتمحد ة، مال حاالت االشــــــــ اال لســــــــ

 ألغران التحقيق. ولم تتوفر بيانات عن االمتاال لمتطلبات التقديم.

وال يوجد تشـــــريال محد  لتبا ل المعلومات تلقائيا  مال الســـــلطات األجنبية. ويمحن أ  يتبا ل محتب االســـــتوبارات المعن   
امحافحة غســـل األموال  له المعلومات تلقائيا على أســـاز ملكرات التفا م. ويمحن أيضـــا اســـتودار القنوات الت  تعمل 

 ورااطة رمساء أجه ة الشرطة التااعة لرااطة أمم جنوب شرا آسيا.  ربول ارنت بواسطتها 

كوحدة تنميمية تااعة لمصـــــــــرف   2005وأنشـــــــــ  محتب االســـــــــتوبارات المعن  امحافحة غســـــــــل األموال ف  عار 
من قانو  محافحة غســل األموال( وأنج  فصــلي عن المصــرف ف   55جمهورية الو الديمقراطية الشــعبية )الما ة 

. وللمحتب مرك  مماثل ر ارة خاضـــــعة لبشـــــراف الفن  المباشـــــر من لجنة التنســـــيق الوطنية المعنية 2015عار 
 امحافحة غسل األموال والتصدي لتمويل ارر اب. ويوف ر المصرف الموار  البشرية وارشراف على المي انية.

  
 ل التعاو  الدول تدابير االستر ا  المباشر للممتلكات؛ آليات استر ا  الممتلكات من خال  

 (55و 54و 53ف  مجال المصا رة؛ التعاو  الدول  ألغران المصا رة )الموا  
من قانو  ارجراءات المدنية لافرا  أو المنممات أو المؤســــســــات ف  بلدا  أجنبية بتقديم مطالبات    361تســــم  الما ة 

ضـــد أشـــواا ف  جمهورية الو الديمقراطية الشـــعبية، وفقا  لمعا دات التعاو  الدول  ذات الصـــلة االموضـــوع، أو عن 
لا القبيل. غير أ  القانو  يضـال قيو ا  على  وية األشـواا طريق ونارة الوارجية ف  حالة عدر وجو  معا دات من   

 ( وال توجد آلية لبخطار فيما يتعلق االمطال بين األجانب. 71المؤ لين ليحونوا طرفا  ف  قضية مدنية )الما ة 

ــاـيا الجـنائـية   ــأ  التعويض ف  القضـــــــــــــ ف    ـاالت امن مال نمر ـاويتعين على المحـالم أ  تتوـل قرارات اشـــــــــــــ
ـــية الجنـ  ــافـية اشـــــــــــــــأ   51و 16ائـية )المـا تا   القضـــــــــــــ من قانو  ارجراءات الجـنائـية(. وتر  أححـار اضـــــــــــــ

(، وقانو  محافحة 250(، وقانو  ارجراءات المدنية )الما ة  46التعويضــــات ف  قانو  العقوبات )الما ة  
 (.61غسل األموال )الما ة 
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ــة  ــديم األ ل ــا ف  تق ــائيــة حقوا الضـــــــــــــــحــاي ــانو  ارجراءات الجن ، كمــا يمن  المــدعين والعرائضويحم  ق
(. ويمحن تطبيق 68و 67المدنيين نفس الحقوا الت  يمنحها للضحايا ف  ارجراءات الجنائية )الما تا   

  له التدابير أيضا على الدول األجنبية.

ــديمقراطيــة الشــــــــــــــعبيــة على ارنفــاذ المبــاشــــــــــــــر ألوامر المصـــــــــــــــا رة األجنبيــة.  وال تنص قوانين جمهوريــة الو ال
من قــانو  ارجراءات الجنــائيــة تنص  208و 59من قــانو  العقوبــات والمــا تين  174و 64و 34الموا    أ غير

 على عقوبة المصا رة ونقل الممتلكات المصا رة الى ملكية الدولة أو اعا تها الى أصحابها الشرعيين.

  68 ر عن مححمة أجنبية )الما ة وال يمحن للمحالم المحلية أ  تعترف اطلبات المصا رة األجنبية ف  غياب ححم صا  
 (. 1)   55 من قانو  العقوبات(. ولكن التشريعات ال تعر  ف المتطلبات ارجرائية المنصوا عليها ف  الما ة 

 وال يتضمن القانو  المحل  ححما  يسم  االمصا رة  و  وجو  ا انة.

لى اصــــــــدار أوامر ضــــــــبط من قانو  ارجراءات الجنائية ع  128و 108و  107و  102و  56و 53وتنص الموا  
تجميد لتعويض الضــحايا وضــما  التعويض عن األضــرار. وتطبق التدابير نفســها لتجميد أو ضــبط العائدات  أو

 بناء على أمر أو طلب أجنب .

ــافـية لحف   ــا رة، ال توجـد ـتدابير اضــــــــــــ وعلى الرغم من وجو  ـتدابير للحفـاظ على الممتلكـات المجمـدة أو المصــــــــــــ
األجنب  رياما تتم مصا رتها. وأعرب  السلطات عن الحاجة الى وضال تدابير أقوى اشأ   الممتلكات ذات المنشأ 

 .الموجو اتا ارة 

من قانو  محافحة غســـل األموال والمعا دات ذات الصـــلة، ال تحد  تشـــريعات البلد المضـــمو   45وخالفا  للما ة 
 المطلوب لطلبات المساعدة القانونية المتبا لة.

الديمقراطية الشعبية اأسباب الرفض وتفرن شروطا اضافية تتعلق بتكاليف تنفيل الطلبات   وتعترف جمهورية الو
 الت  تكو  الممتلكات فيها ذات ييمة ضزيلة.

 وال يوجد نص قانون  يقتض  التشاور قبل رفال التدابير المؤقتة أو رفض تقديم المساعدة.

 ماية األطراف الاالاة الحسنة النية.ويتضمن قانو  محافحة غسل األموال والمعا دات أححاما  لح
  

 (57ارجاع الموجو ات والتصرف فيها )الما ة   
ينص قـانو  ارجراءات الجنـائيـة على حقوا الضــــــــــــــحـايـا والمـدعين المـدنيين ف  الحصــــــــــــــول على تعويض عن 

ــائر )الما تا   ة امحافحة للجنة التنســـيق الوطنية المعني   NCC/08(. ويعترف المبدأ التوجيه  رقم68و 67الوسـ
الت  يتم ضــبطها   الموجو اتغســل األموال والتصــدي لتمويل ارر اب كلل  امطالبات المالكين الشــرعيين اشــأ  

 (.6تجميد ا أو مصا رتها )الما ة  أو

وال ير  ف  التشـــــريعات تفصـــــيل لبجراء اللي يمح  ن الســـــلطات الموتصـــــة من ارجاع الممتلكات المصـــــا رة، عند 
 أخرى.القيار بلل  بناء على طلب  ولة 

وعلى الرغم من أ  قانو  العقوبات ينص على ارجاع الموجو ات الى أصــــــحابها الشــــــرعيين ف  قضــــــايا الفســــــا  
إ   ـلا الححم ال ينص على اررجـاع ارل ام  للموجو ات الى البلـدا  الطـالبـة ف  (، فـ 174من المـا ة  2)الفقرة 

 حالة الجرائم المنصوا عليها ف  االتفايية.

 3وأعرب  الســلطات عن ا تمامها بوضــال مبا ئ توجيهية اشــأ  اســتر ا  الموجو ات، لك  تشــمل متطلبات الفقرة  
 من االتفايية. 57من الما ة 
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من خالل المسـاعدة القانونية المتبا لة، الت  توضـال التفاقات   الموجو اتال تكاليف اسـتر ا  وال ينمم نص التشـري 
 أو ترتيبات على أساز كل حالة على حدة.

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ -3-2 

 يضوصى اأ  تقور جمهورية الو الديمقراطية الشعبية اما يل :

انو  اشــأ  المســاعدة القانونية المتبا لة يتناول المتطلبات ارســراع ف  وضــال الصــيغة النهائية واعتما  ق • 
ــاعدة الت  يمحن تقديمها والمحتوى  ــل الوامس، اما ف  ذل  األنواع المحد ة للمســـــــــ ــيلية للفصـــــــــ التفصـــــــــ
المطلوب للطلبات، والنمر ف  وضــــــــــال  ليل أو مبا ئ توجيهية أو أ وات أخرى للممارســــــــــين المحليين 

 (.55من الما ة  3والفقرة  51متعلقة ااستر ا  الموجو ات )الما ة واألجانب لمعالجة الطلبات ال

ــســـــات المالية عند تحديد مواطر جديدة لغســـــل  •  ــبة لضـــــما  اتاحة المعلومات للمؤســـ اتواذ تدابير مناســـ
 (.52)أ( من الما ة  2األموال أو توفر المعلومات عن ذل  )الفقرة 

ال الموافين العموميين لمتطلبات اربال  المال ، اما ف  اعتما  نمار ألار تنســـــــيقا  لتتبال ورصـــــــد امتا  • 
ذل  الموالفات الت  يضكشـــــط عنها لمتطلبات تقديم ارقرارات المالية، والنمر ف  تع ي  شـــــفافية اقرارات 

 (.52من الما ة  5اللمة المالية )الفقرة 

 )أ(. 53تعديل التشريعات اما يتماشى مال الما ة  • 

ــا رة األجنبـية وإنفـاذ ـا، وفقـا للقـانو  اعتمـا  ححم ف  تشــــــــــــــر  •  يعـاتهـا ينص على االعتراف ـاأوامر المصــــــــــــ
الداخل ، بدو  وجو  ححم قضــــــــــائ  ف  المســــــــــألة، وكلل  ف  الحاالت الت  ال تنطبق فيها أححار أي 

 (.54)أ( من الما ة  1معا دة  ولية )الفقرة 

 (. 54)ل( من الما ة   1الى ار انة )الفقرة النمر ف  سن أححار تشري ية اشأ  المصا رة غير المستندة  •  

النمر ف  اتواذ تدابير اضـــــــــافية رتاحة الحفاظ على الممتلكات من أجل مصـــــــــا رتها، بوســـــــــائل منها   • 
واعتما  المبا ئ التوجيهية ذات الصــلة ف  ضــوء أفضــل   الموجو اتتع ي  قدرة المؤســســات على ا ارة  

 (.54ا ة )ل( من الم 2الممارسات الدولية )الفقرة 

 .55من الما ة  1اعتما  أححار تحد  بوضوح ارجراء المنصوا عليي ف  الفقرة  • 

ف  حاالت الجرائم المنصـوا عليها ف   له   55من الما ة  8تعديل التشـريعات لتنفيل متطلبات الفقرة   • 
 االتفايية.

الاالاة الحسنة النية ف  اجراءات المصا رة تع ي  التدابير التشري ية الرامية الى ضما  حماية األطراف   • 
 (.55من الما ة  9واستر ا  الموجو ات )الفقرة 

، اما ف  ذل  التصـــــرف ف  الممتلكات المصـــــا رة اتتحديد اجراءات اســـــتر ا  الموجو ات ف  التشـــــريع • 
 (.57من الما ة  2وإرجاعها، عند القيار بلل  بناء على طلب من  ولة طرف أخرى )الفقرة 

اعتما  تدابير ف  التشـريعات وما يتصـل بلل  من المبا ئ التوجيهية اشـأ  ارجاع الممتلكات المصـا رة  • 
 .57من الما ة  3الى الدول الطالبة وفقا للفقرة 

من  28النمر ف  اعتما  ححم قانون  واضــــــــ  اشــــــــأ  تكاليف اســــــــتر ا  الموجو ات، مال مراعاة الفقرة  • 
 (.57من الما ة  4قرة من االتفايية )الف 46الما ة 
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اعتما  تدابير تشـــــــــــري ية أو تدابير أخرى لمن  محتب االســـــــــــتوبارات المعن  امحافحة غســـــــــــل األموال  • 
يل ر من االســـتقاللية، وفقا للمبا ئ األســـاســـية للنمار القانون  للبلد، لتمحين المحتب من االضـــطالع  ما

 (.58)الما ة امهامي على نحو فعال وبمنأى عن أي تأثير ال مسو  لي 

مواصــــــــــــــلــة الجهو  الراميــة الى ابرار اتفــاقـات أخرى ف  مجــال التعــاو  الـدول  فيمــا يتعلق اـاســــــــــــــتر ا   • 
 (.59الموجو ات )الما ة 

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

 (. 57 والما ة  55- 51علقة ااستر ا  الموجو ات )الموا  بناء القدرات وتقديم الدعم لوضال السياسات المت  •  

الممارســـات وأبرن التحديات ف  مجال ضـــبط عائدات الفســـا  ومصـــا رتها معلومات عن أفضـــل  تبا ل  • 
 (.57والما ة  55-51والتصرف فيها وإرجاعها )الموا  

 


