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ARTICLE 13 UNCAC 

 

PARTICIPATION OF SOCIETY 

 

BAHRAIN (THIRTEENTH MEETING) 

م، تم 2009( منذ عام  992هذا وقد تم تدشين خط وطني ساخن ملكافحة الفساد )نزاهة   -
الترويج له من خالل الحمالت الوطنية ، وهو مخصص لتلقي بالغات املخالفات والشبهات  
ذات العالقة بجرائم الفساد ، وقد تم وضع برنامج وآلية متكاملة لضمان السرية وحماية 

أي اضطهاد أو ضرر قد   بيانات املبلغين، في سبيل حمايتهم من  املعلومات الواردة وكذلك
 يلحق بهم . 

الفساد   - جرائم  عن  لإلبالغ  خاص  الكتروني  بريد  يوجد  كذلك  فإنه  ماسبق  جانب  إلى 
 hotline.acu@moipolice.bh  إلى جانب وجود صفحة خاصة لإلبالغ عن املخالفات وممارسات ،

إلى جانب الطرق التقليدية الفساد على املوقع األلكتروني إلدارة مكافحة جرائم الفساد ، 
إحدى   مع  التعاون  ويتم  هذا   ، بريدية  رسالة  إرسال  أو  الشخص ي  الحضور  مثل  لإلبالغ 

إل  الداخلية  لوزارة  التابعة  املختصة  الهاتف  اإلدارات  على  تطبيق  وتصميم  ستحداث 
املخالفات   عن  لإلبالغ  صفحة  يتضمن  وسرية، النقال  سهولة  بكل  الفساد  وممارسات 

التعاون مع الحكومة االلكترونية لربط صفحة االبالغ االلكترونية لإلدارة    
ً
ويجري حاليا

الرئيسية   الصفحة  مع  وااللكتروني  االقتصادي  واألمن  الفساد  ملكافحة  في  العامة 
 الحكومة االلكترونية. 

 

حيث تم تدشين خط    كذلك قام ديوان الخدمة املدنية بإعتماد عدد من التدابير املناسبة ، -
اقع   ساخن ، باإلضافة تعريف الجمهور بمفاهيم الرقابة اإلدارية ودورها ، من خالل مو
الصحف   ضمن  اإلدارية  بالبالغات  الخاصة  اإلحصاءات  ونشر   ، اإلجتماعية  التواصل 
املحلية ، باإلضافة إلى طباعة املنشورات التعريفية الخاصة بإدارة الرقابة اإلدارية والخط  

 اخن . الس

ويسعى الديوان دائما لفتح سبل التواصل مع الجماهير وذلك عن طريق وسائل التواصل   -
والرسائل   االدارة  وبريد  االلكتروني  والبريد  الهاتف  في  تمثلت  والتي  الساخن  الخط  عبر 
، وبناًء   الفاكس والحضور الشخص ي وذلك من أجل استالم البالغات اإلدارية  الرسمية 

، ومن جهة اخرى سعى  116م هي )2015ت حصيلة عام  على ماتقدم فقد كان
ً
 إداريا

ً
( بالغا

الديوان إلى إدراج خاصية التبليغ االلكتروني ضمن التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ، 
ترويجية  حملة  وتدشين   ، االلكترونية  والحكومة  املعلومات  هيئة  مع  بالتنسيق  وذلك 

 م. 2016العام خاصة بالخط الساخن من املتوقع إطالقها خالل  
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