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      خالصة وافية  - ثانياً  
      مملكة البحرين    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ململكة البحرين يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

ق عليهــا ملــك مملكــة دَّوصــ ٢٠٠٥ شــباط/فرباير ٨عــت مملكــة البحــرين علــى االتفاقيــة يف  قَّو
تصـديقها علـى االتفاقيـة     كَّ. وأودعـت مملكـة البحـرين صـ    ٢٠١٠باط/فرباير ش ٤البحرين يف 

  .٢٠١٠كتوبر تشرين األول/أ ٥ألمم املتحدة يف لدى األمني العام ل
قواعــد القــانون الــدويل املقبولــة عمومــاً واالتفاقيــات  نَّ) مــن الدســتور علــى أ٣٧املــادة  صُّتــنو

أ مـن القـانون الـداخلي    كِّل جـزءاً ال يتجـزَّ  هـا، تشـ  ق عليها بقانون ويبـدأ نفاذ دَّالدولية اليت يص
  ململكة البحرين، وتعلو على أية أحكام خمالفة هلا يف القانون الداخلي.

وتنقســم احملــاكم نوعيــا إىل حمــاكم جنائيــة ومدنيــة بــدرجتيها االبتدائيــة واالســتئنافية، وتعلوهــا  
ــى        ــام القضــائي كــذلك عل ــز. ويشــتمل النظ ــة التميي ــاً حمكم ــع   مجيع ــتورية. وتتب ــة الدس احملكم

  اإلجراءات اجلنائية نظاماً اهتاميا وتتكوَّن من مرحليت التحقيق واحملاكمة.
ولدى البحرين العديد من اجلهات واألجهزة املعنية مبكافحة الفساد لعلَّ أبرزهـا اإلدارة العامـة   

 تشـمل عـدداً مـن    ملكافحة الفسـاد واألمـن االقتصـادي واإللكتـروين يف وزارة الداخليـة، والـيت      
اإلدارات منــها إدارة مكافحــة جــرائم الفســاد ووحــدة التحرِّيــات املاليــة. وعــالوةً علــى ذلــك، 

  تؤدِّي النيابة العامة دوراً رئيسيا يف مكافحة الفساد.
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد تاجرة الرشو وامل    
من قـانون العقوبـات طلـب أو قبـول موظـف أو مكلَّـف خبدمـة         ١٨٩إىل  ١٨٦جرَّمت املواد 

  على عقوبات تكميلية. ١٩٢و ١٩١عامة رشوةً. كما نصَّت املادتان 
حالـة   من قانون العقوبات رشوة املوظف العام أو املكلَّف خبدمة عامة يف ١٩٠وجرَّمت املادة 

يف حالة قبـول العـرض أو الوعـد، فتطبـق املـواد الـيت جتـرِّم قبـول         أمَّا مل يقبل العرض أو الوعد. 
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املوظف العطية حسب األحوال. ويعاقب الراشـي والوسـيط بصـفته شـريكاً يف اجلرميـة إعمـاالً       
  من قانون العقوبات. ٤٥و ٤٤لألحكام العامة لالشتراك املنصوص عليها يف املادتني 

اً من قانون العقوبات رشوة املوظف العـام أو املكلَّـف خبدمـة عامـة     مكرَّر ١٩٠مت املادة وجرَّ
  بدولة أجنبية دون أن يشمل هذا التجرمي رشوة موظفي املؤسسات الدولية العمومية.  

وجرَّمت البحرين قيام موظف عمومي أجنيب بالتماس أو قبول رشوة وذلك بناًء على املادة 
من قانون العقوبات البحريين. وال يشمل هذا التجرمي  ٤٤وفة على املادة اً معطمكرَّر ١٩٠

ال تنطبق عند قيام املوظف العمومي  ٤٤موظفي املؤسسات الدولية العمومية. كما أنَّ املادة 
  األجنيب بالتماس الرشوة دون احلصول عليها.

مزيـة غـري   أيِّ قبول  من قانون العقوبات قيام موظف عمومي بالتماس أو ٢٠٢وجرَّمت املادة 
شخص آخر". وجيرَّم الراشـي يف هـذه احلالـة     مستحقة لكي يستغل نفوذه دون أن تشمل "أيَّ

مــن قــانون العقوبــات (املشــاركة) معطــوفتني علــى املــادة   ٤٥و ٤٤بنــاًء علــى أحكــام املــادتني 
  ولكن فقط يف حالة قبول العرض. ٢٠٢

طــاع اخلــاص أو عرضــها أو منحهــا مبوجــب   وجرَّمــت مملكــة البحــرين الوعــد بالرشــوة يف الق  
مــن قــانون العقوبــات. كمــا جرَّمــت مملكــة البحــرين طلــب الرشــوة أو    ٤٢٢و ٤٢١املــادتني 

  ) من قانون العقوبات.٤٢٠) و٤١٩) و٤١٨قبوهلا يف القطاع اخلاص مبوجب املواد 
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
 ٤مـن املرسـوم بقـانون رقـم      ٢دات اإلجرامية مبوجب املادة جرَّمت مملكة البحرين غسل العائ

ل مبوجـب القـانون   بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب، املعـدَّ    ٢٠٠١لسنة 
، غري أنَّ هذه املادة مل تـنص صـراحةً علـى جتـرمي متويـه الطبيعـة احلقيقيـة        ٢٠١٣لسنة  ٢٥رقم 

لتصرُّف فيها أو حركتـها أو ملكيتـها أو احلقـوق    للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية ا
املتعلقة هبا، مع العلـم بـأنَّ تلـك املمتلكـات هـي عائـدات إجراميـة. وتنطبـق علـى هـذه اجلرميـة            

  أحكام قانون العقوبات املتعلقة بالشروع يف اجلرمية وباملسامهة اجلنائية.
ون البحـريين، باإلضـافة إىل قائمـة    وتشمل اجلرائم األصلية مجيع اجلرائم املعاقب عليهـا يف القـان  

مــن اجلــرائم تشــمل جــرائم الرشــوة واالخــتالس واإلضــرار باملــال العــام واســتغالل الوظيفــة أو  
النفوذ وجرائم الكسب غري املشروع. وتشمل اجلرائم األصلية اجلرائم اليت تقع داخـل اململكـة   

  لذايت.أو خارجها دون اشتراط ازدواجية التجرمي. ومل ُيستثَن الغسل ا
  منه. ٣٩٨لة من جرمية" مبوجب املادة وجرَّم قانون العقوبات "إخفاء األشياء املتحصَّ
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري     
إىل  ١٩٤تناول قانون العقوبات جـرائم "االخـتالس واإلضـرار باملـال العـام" وذلـك مـن املـادة         

  .٢٠١ املادة
حـول إسـاءة اسـتغالل الوظـائف، عـاجل قـانون العقوبـات         معينةوبالرغم من عدم وجود جرمية 

والفصـل الرابـع منـه     ٢٠٦ - ٢٠٢يف الفصل الثالث منه "اسـتغالل الوظيفـة أو النفـوذ" املـواد     
عدَّة جوانب من هـذا السـلوك الـذي     ٢١٣ - ٢٠٧"إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ" املواد 

  صفه بإساءة استغالل الوظائف.ميكن و
 ٣٢مـن القـانون رقـم     ١١و ٩و ٦وجرَّمت مملكة البحرين اإلثراء غري املشروع مبوجب املواد 

  بشأن الكشف عن الذمة املالية. ٢٠١٠لسنة 
 ٤٢٥و ٤٢٤وجرَّمت مملكة البحرين اختالس املمتلكات يف القطاع اخلـاص مبوجـب املـادتني    

  من قانون العقوبات.
    

    )٢٥الة (املادة سري العد إعاقة    
جرَّمت التشريعات البحرينيـة فعـل اسـتعمال اإلكـراه أو التهديـد أو عـرض عطيـة أو مزيـة مـن          

نوع أو الوعد بشيء من ذلك حلمل آخـر علـى عـدم أداء الشـهادة أو علـى الشـهادة زوراً        أيِّ
ذا بلـغ اجلـاين   إا أمَّـ من قانون العقوبـات.   ٢٣٨ة يف حالة مل يبلغ اجلاين مقصده، وذلك يف املاد

فيهـا   يف حالـة التهديـد بأيـة وسـيلة كانـت مبـا       ٣٦٣مقصده، فيكـون التجـرمي بنـاًء علـى املـادة      
مــن قــانون  ٤٤مــن املــادة  ١معطوفــة علــى الفقــرة  ٢٣٥اســتخدام القــوة البدنيــة وعلــى املــادة 

  العقوبات واملتعلقة بالتحريض يف حالة العرض أو الوعد بعطية أو مبزية.
نَّ التشريعات البحرينية مل تنص على جترمي استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب    غري أ

أو الوعد مبزية غـري مسـتحقة أو عرضـها أو منحهـا للتحـريض علـى تقـدمي األدلـة يف إجـراءات          
  تتعلق بارتكاب أفعال جمرَّمة وفقاً لالتفاقية.

لقـوة أو العنـف أو التهديـد مـع موظـف      مـن قـانون العقوبـات اسـتعمال ا     ٢٢٠وجرَّمت املادة 
  عام أو مكلَّف خبدمة عامة للتدخُّل يف أداء أعمال وظيفته.
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    )٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة مسؤولية     
ال اسـتثناًء كمـا هـي    إمل تنص التشريعات البحرينية على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية 

. كمـا مل تشـر البحـرين إىل نصـوص قانونيـة تسـمح مبسـاءلة        احلال بالنسبة جلرميـة غسـل األمـوال   
  مة وفقاً هلذه االتفاقية.يا عند املشاركة يف األفعال اجملرَّوإدار ياالشخصيات االعتبارية مدن

وال ختضــع التشــريعات البحرينيــة الشخصــيات االعتباريــة لعقوبــات عنــد املشــاركة يف األفعــال  
  إال بالنسبة جلرمية غسل األموال. اجملرَّمة وفقاً هلذه االتفاقية

    
    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     

منـــه  ٤٥و ٤٤و ٤٣عـــاجل قـــانون العقوبـــات موضـــوع املشـــاركة اجلرميـــة وذلـــك يف املـــواد   
ــواد   ــات، لكــن     ٤٠إىل  ٣٦وموضــوع الشــروع يف امل ــى الشــروع يف اجلناي ــه. وُيعاقــب عل من

ألحـوال الـيت يـنصُّ عليهـا القـانون. وهـذا حيـول دون        يف ا ُيعاقب على الشروع يف اجلنح إالَّ ال
معاقبة الشروع بارتكاب بعض جرائم الفساد مثـل عـرض الرشـوة علـى موظـف عمـومي الـيت        

  اً.  مكرَّر ١٩٠وعرض الرشوة على موظف عمومي أجنيب املادة  ١٩٠تلَق قبوالً املادة   مل
  اب اجلرمية.وال يعاقب القانون البحريين على األعمال التحضريية الرتك

    
    )٢٨العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي (املادة     

من قانون اإلجراءات اجلنائية على مبـدأ حريـة القاضـي يف تكـوين قناعتـه ممـا        ٢٥٣تنصُّ املادة 
ة يســمح لــه باالســتدالل مــن املالبســات الوقائعيــة املوضــوعية علــى تــوافر عنصــر العلــم أو النيَّــ  

  الغرض.  أو
    

    ) ٣٧و ٣٠ملالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان ا    
اعتمدت البحرين عقوبات على جرائم الفساد تتـراوح بـني ثالثـة أشـهرٍ حبسـاً ومخـس عشـرة        
ســنة ســجناً، مــع مراعــاة مــدى خطــورة اجلرميــة. وال يبــدو أنَّ احلصــانات تشــكِّل عائقــاً أمــام    

  ة الفعالة هلذه اجلرائم.املالحقة القضائي
(ج)  ٨٩ع أعضاء جملسي الشورى والنواب باحلصانة، يف غري حالة اجلرم املشهود املـادة  ويتمتَّ

 إجـراء جزائـي إالَّ   خـذ حنـو العضـو أيُّ   من الدستور)، حيث ال جيوز أثنـاء فتـرة االنعقـاد، أن ُيتَّ   
ن أخــذ إذن مــن رئــيس يتعــيَّبــإذن اجمللــس الــذي هــو عضــو فيــه. ويف غــري فتــرة انعقــاد اجمللــس   

س باجلرميـة،  اجمللس. كما ال جيوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا، يف غـري حـاالت التلـبُّ   
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علــى طلــب النائــب العــام  بعــد احلصــول علــى إذن بــذلك مــن اجمللــس األعلــى للقضــاء بنــاءًً  إالَّ
  ة القضائية).بإصدار قانون السلط ٢٠٠٢سنة  ٤٢من املرسوم بقانون رقم  ٤٣(املادة 

  وتعتمد البحرين مبدأ شرعية املالحقة.
وميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد. كما أنَّ اإلفـراج إىل حـني احملاكمـة ممكـن     
بكفالة أو بغري كفالة وذلك بعد أن يعني املتهم حمل اإلقامة الذي سيقيم فيـه. وميكـن أيضـاً أن    

ز الشـرطة يف بعـض األوقـات املقـرَّرة. وجيـوز اإلفـراج       يطلب من الشخص أن يقدِّم نفسه ملرك
املشروط عن كل حمكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى يف السجن ثالثـة أربـاع   

  مدة العقوبة بعد أداء احملكوم عليه االلتزامات املالية احملكوم هبا عليه.
لك ملـدة ال تزيـد علـى سـتة     وجيوز وقف املوظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذ

أشهر. كما أنَّ كل موظـف ُيحـبس احتياطيـا يعتـرب موقوفـاً عـن عملـه مـدةَ حبسـه. ومل تـنصَّ           
  البحرين على إجراءات تتيح تنحية املوظف العمومي املتهم أو نقله.

ويتضــمَّن قــانون العقوبــات عقوبــة العــزل واحلرمــان مــن احلــق يف تــويل الوظــائف واخلــدمات     
ري أنَّ النظام القانوين يف البحرين ال ينصُّ على إسقاط األهلية عن األشـخاص املـدانني   العامة، غ

  بارتكاب أفعال فساد، لتويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
ــواد      ــة مبوجــب امل ــع جــزاءات تأديبي ــك     ٢٤-٢٢وجيــوز توقي ــة، وذل ــة املدني ــانون اخلدم ــن ق م

  ة يف قضايا الفساد.باإلضافة إىل جزاءات جنائي
الق سراحهم بغيـة إعـادة   طإاألشخاص املدانني بعد  وليس لدى البحرين برامج خمصَّصة ملتابعة

فـون خـالل فتـرة سـجنهم بـأداء أعمـال       هـؤالء األشـخاص يكلَّ   إدماجهم يف جمتمعاهتم، غري أنَّ
، بنـاًء علـى   االعتبـار إىل كـل حمكـوم عليـه     كمـا جيـوز ردُّ   بقصد تأهيلـهم للتـآلف االجتمـاعي.   

  طلبه، بعد انقضاء مدَّة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته.
ومل تعتمد البحرين تدابري ملنح مـرتكيب اجلـرائم املتعـاونني حصـانة مـن املالحقـة القضـائية، وإن        
كان جيوز أن يؤخـذ هـذا التعـاون يف االعتبـار يف قضـايا الرشـوة وغسـل األمـوال حيـث ميكـن           

تعــاونون مــع العدالــة أن يســتفيدوا مــن ختفيــف العقــاب أو اإلعفــاء منــه إذا لألشــخاص الــذين ي
 ٣مـن قـانون العقوبـات، املـادة      ١٩٣أبلغوا عن اجلرمية قبل أن تنتهي إىل علم السلطات املـادة  

ــوال، ال يوجــد أيُّ       ــتثناء حــاالت غســل األم ــوال. وباس ــانون غســل األم ــن ق ــوفري   م شــرط لت
ــاة مــن عائــدات   مســاعدة فعليــة وحمــددة للســلطات ا  ملختصــة ميكــن أن تســهم يف حرمــان اجلن

ــاول موضــوع          ــانون يتن ــدَّت البحــرين مشــروع ق ــد أع ــدات. وق ــك العائ ــترداد تل ــة واس اجلرمي
  املصاحلات يف قضايا الفساد.
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وميكن لألشـخاص الـذين يتعـاونون مـع العدالـة أن يسـتفيدوا مـن احلمايـة املنصـوص عليهـا يف           
  اإلجراءات اجلنائية. اً من قانونمكرَّر ١٢٧املادة 

وميكن للبحرين إبـرام اتفاقـات لتـوفري إمكانيـة ختفيـف العقوبـة علـى األشـخاص املتعـاونني مـع           
  العدالة واملوجودين يف اخلارج أو إعفائهم منها.

    
    )٣٣و ٣٢واملبلِّغني (املادتان محاية الشهود     

عـدد مـن التـدابري لتـوفري احلمايـة      اً من قانون اإلجراءات اجلنائيـة علـى   مكرَّر ١٢٧نصَّت املادة 
للمجين عليهم أو الشهود أو من يدلون مبعلومات يف الدعوى، منها تغيري حمل اإلقامـة، وتغـيري   

معلومـات تتعلـق باهلويـة وأمـاكن وجـود األشـخاص املـتعني محايتـهم،          اهلوية وحظر إفشـاء أيِّ 
  وحمال إقامتهم.

من قواعد تقدمي األدلة هتدف إىل ضمان سـالمة   وينصُّ قانون اإلجراءات اجلنائية على جمموعة
الشــهود ومــن لديــه معلومــات يف الــدعوى، وتشــمل إمكانيــة اســتعمال وســائل التقنيــة احلديثــة 

  السمعية والبصرية يف حال حتقق ظروف توجب محايتهم.
  وميكن للبحرين إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص.

جلنائيــة بإمكانيــة عــرض آراء وشــواغل الضــحايا وذلــك مــن   كمــا يســمح قــانون اإلجــراءات ا 
  خالل استعمال وسائل التقنية احلديثة.

  وال تنصُّ التشريعات البحرينية على محاية قانونية للمبلِّغني.
    

    ) ٤٠و ٣١ية املصرفية (املادتان رِّالتجميد واحلجز واملصادرة؛ الس    
ية مصادرة األشـياء الـيت حتصـلت مـن اجلرميـة أو      من قانون العقوبات على إمكان ٦٤نصَّت املادة 

اليت استعملت فيها أو كان من شأهنا أن تسـتعمل فيهـا. وجيـب أن تكـون املصـادرة مسـتندة إىل       
البحـرين صـراحة علـى إمكانيـة      ملصادرة على أساس القيمـة. ومل تـنصَّ  إدانة. وتسمح البحرين با

املمتلكات اليت  جرامية إليها أو ُبدِّلت هبا والحجز ومصادرة املمتلكات اليت ُحوِّلت العائدات اإل
  رة للعائدات املخلوطة.ت اإلجرامية يف حدود القيمة املقدَُّخلطت هبا العائدا

وفيمــا يتعلــق بغســل األمــوال، حيكــم مبصــادرة األمــوال موضــوع اجلرميــة أو أيــة أمــوال مملوكــة 
لقيمـة لألمـوال موضـوع اجلرميـة. غـري      للمحكوم عليه أو لزوجه أو ألبنائه القُصَّـر مســاوية يف ا  

يــة مــن أنَّ القــانون مل يــنصَّ علــى جتميــد وحجــز ومصــادرة اإليــرادات أو املنــافع األخــرى املتأتِّ 
  العائدات اإلجرامية.
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ــة املــواد     ٢٠٠١لســنة  ٤واملرســوم بقــانون رقــم   ١٠٣-٨٩ويــنصُّ قــانون اإلجــراءات اجلنائي
علـى جمموعـة واسـعة مـن تـدابري التحقيـق        ٧و ٦بشأن حظر ومكافحة غسل األمـوال املادتـان   

  املتاحة للتعرُّف على عائدات اجلرمية وأدواهتا وتتبعها وجتميدها ومصادرهتا.
من قانون اإلجراءات اجلنائية، على احملكمـة الكـربى اجلنائيـة عنـدما تصـدر       ٩٩وحبسب املادة 

ظ عليها. غري أنَّ االعتمـاد علـى   حكمها بالتحفُّظ على األموال، تعيني من يدير األموال املتحفَّ
ــيم إدارة          ــا لتنظ ــي عملي ــدين ال تكف ــانون امل ــا يف الق ــة املنصــوص عليه ــة للوكال ــام العام األحك

  املمتلكات املعقَّدة (األسهم، الشركات ...).
  التشريعات البحرينية على تنظيم إدارة األموال املصادرة. وال تنصُّ

و املاليـة أو التجاريـة أو حجزهـا بنـاًء علـى إذن مـن       وميكن طلـب إتاحـة السـجالت املصـرفية أ    
  قاضي احملكمة الصغرى.

ة املاليـة علـى قلـب    بشأن الكشـف عـن الذمَّـ    ٢٠١٠لسنة  ٣٢من قانون رقم  ٦ونصَّت املادة 
  عبء اإلثبات فيما يتعلق جبرمية الكسب غري املشروع.

علـى محايـة حقـوق األطـراف     وينصُّ قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون مكافحة غسل األمـوال  
  الثالثة احلسنة النية.

وال يبدو أنَّ السرِّية املصرفية تشكِّل عائقاً أمام القيام بالتحقيقـات اجلنائيـة حيـث ميكـن رفعهـا      
تنفيذاً ألحكام القـانون أو االتفاقيـات الدوليـة الـيت تكـون اململكـة طرفـاً فيهـا، أو تنفيـذاً ألمـر           

مـن   ١١٧و تنفيذاً ألمـر صـادر مـن املصـرف املركـزي املـادة       قضائي صادر من حمكمة خمتصة أ
ــادة       ــة، امل ــانون مصــرف البحــرين املركــزي واملؤسســات املالي ــر     ٧ق ــانون بشــأن حظ ــن الق م

  ومكافحة غسل األموال).
    

    )٤١و ٢٩ادتان التقادم؛ السجل اجلنائي (امل    
العموميـة يف اجلنايـات مبضـي     جراءات اجلنائية على انقضاء الـدعوى إلمن قانون ا ١٨املادة  تنصُّ

عشر سنني، ويف اجلنح مبضي ثالث سنني، ويف املخالفـات مبضـي سـنة واحـدة، وذلـك مـن يـوم        
وقوع اجلرمية. وال يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى يف جرمية االختالس يف القطاع العـام إال مـن   

مـن   ٣املـادة   صُّكمـا تـن   تاريخ ترك املوظـف العـام ملنصـبه، مـا مل يبـدأ التحقيـق فيهـا قبـل ذلـك.         
ــم   ــدعوى     ٢٠٠١لســنة  ٤املرســوم بقــانون رق علــى عــدم ســريان األحكــام اخلاصــة بانقضــاء ال

ة التقادم يف جرميـة الكسـب غـري املشـروع ال تبـدأ      دَّم نَّالعمومية يف جرائم غسل األموال. كما أ
  أو املنصب. من تاريخ تقدمي إقرار الذمة املالية بعد ترك الشخص املعين للوظيفة إالَّ



 

V.15-03712 9 
 

 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.12 

وال يوقف سريان املدَّة يف حال إفالت املتهم من يد العدالة غري أهنا تنقطع بإجراءات التحقيـق  
  أو االهتام أو احملاكمة وباألمر اجلنائي وكذلك بإجراءات االستدالل.

مــن قــانون العقوبــات علــى أنــه جيــوز االســتناد إىل األحكــام اجلنائيــة الباتــة  ١٢ت املــادة كمــا نصَّــ
  د اجلرائم واإلفراج املشروط.صادرة من احملاكم األجنبية، مبا يف ذلك لتطبيق أحكام العود وتعدُّال
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
، ٤٢أنشــأت مملكــة البحــرين اختصاصــها فيمــا يتعلــق مبعظــم احلــاالت املشــار إليهــا يف املــادة     

ص عـدمي اجلنسـية يوجـد حمـل إقامتـه      باستثناء جرائم الفساد املرتكبـة يف اخلـارج علـى يـد شـخ     
  املعتاد يف إقليمها وجرائم الفساد اليت ترتكب ضد مملكة البحرين أو ضد مواطنيها.

    
    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     

 اختذت البحرين تدابري تتناول عواقب الفساد مبا فيها إمكانية قيام جملس املناقصـات بإيقـاف أو  
إلغاء عقد الشراء يف حالة قيام  املورد أو املقاول بالتأثري على نتائج املناقصـة كتقـدمي الرشـاوى    

 ٦٥و ٥٥موظف يف اجلهة املشترية أو اجمللس أو أيـة جهـة حكوميـة املادتـان     يِّ واإلغراءات أل
  من املرسوم بقانون بشأن تنظيم املناقصات واملشتريات احلكومية).

مــن القــانون املــدين علــى املســؤولية املدنيــة عــن األضــرار.  ١٦١و ١٦٠و ١٥٨ املــوادونصَّــت 
مـن نفـس القـانون علـى إمكانيـة االدعـاء بـاحلقوق املدنيـة جتـاه           ٣٢و ٢٢كما نصَّـت املادتـان   

ــدعوى       ــاء مجــع االســتدالالت أو مباشــرة التحقيــق أو أمــام احملكمــة الــيت تنظــر يف ال ــهم أثن املت
  اجلنائية.

    
    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّ    

املسـتوى التنظيمـي إلدارة مكافحـة اجلـرائم االقتصـادية يف وزارة       ٢٠١١رفعت البحـرين عـام   
الداخليــة إىل مســتوى إدارة عامــة ملكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي واإللكتــروين، تنضــوي 

ــها إدارة مكافحــة جــرائم الفســاد، وإدارة مك   ــة، وإدارة مكافحــة   حتت افحــة اجلــرائم اإللكتروني
اجلرائم االقتصادية، وإدارة التحريات املالية، وإدارة البحث والتحري، وإدارة الشؤون الدوليـة  
واإلنتربول. وال يقتصر عمل اإلدارة على اجلانب اجلنائي بل يتعدى ذلك إىل اجلانـب الوقـائي   

  بكل سرية. وكذلك توفري خط وطين ساخن لإلبالغ عن الفساد
ويبدو أنَّ اهليكل املكوَّن من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة اجلنائية اليت تـربط  
أجهزة الشرطة من ناحية، وسلطات االدعاء، من ناحيـة أخـرى، تعمـل بفعاليـة، ال سـيما وأنَّ      
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طات مـزودة بقـدرٍ واٍف   عملية اإلحالة إىل النيابة العامة تتم إلكترونيا. كما يبدو أنَّ هذه السـل 
  من التدريب واملوارد واالستقاللية.  

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٤٨يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية، توجب املـادة  وفيما 
من قانون العقوبات على كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلَّفني خبدمـة   ٢٣٠واملادة 

  عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله بوقوع جرمية أن يبلِّغ عنها فوراً.
بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل األمـوال عـدداً مـن كيانـات القطـاع اخلـاص،            كما ألزم القـانون 

فيها املصارف واملؤسسات املالية وشركات التأمني وشـركات تـدقيق احلسـابات واحملـامني،      مبا
بإبالغ وحدة املعلومات املاليـة عـن أيـة عمليـة مشـبوهة، باإلضـافة إىل تقـدمي أيـة معلومـات أو          

ــها الوحــدة.   ــة     مســاعدة إضــافية تطلب ــدريب وتوعي وقــد شــاركت الوحــدة أيضــاً يف أنشــطة ت
  موجَّهة إىل كيانات القطاع اخلاص.

كما وضعت مملكة البحرين ثالثة خطوط ساخنة لإلبالغ عن املمارسات الفاسـدة مـع ضـمان    
  سرية املعلومات وبيانات املبلِّغني.

ملكافحـة الفسـاد. كمـا يـتم     ويتم القيام حبمالت وطنية إعالمية سنوية انطالقاً من اليوم العـاملي  
  منح مكافآت مالية لكل من يتعاون ويقوم باإلبالغ عن الفساد.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٢  

إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            
  الثالث من االتفاقية:

  .)٢٩املادة (تقادم على جرائم غسل األموال عدم تطبيق أحكام ال  •
عدم سريان مدة انقضاء الـدعوى يف جرميـة الكسـب غـري املشـروع إال مـن تـاريخ          •

  .)٢٩(تقدمي إقرار الذمة املالية بعد ترك الشخص املعين للوظيفة أو املنصب املادة 
يت تقـع  عدم سريان مدة انقضاء الدعوى يف جرائم االخـتالس واإلضـرار باملـال، الـ      •

ــهاء        ــاريخ زوال الصــفة أو انت ــة إال مــن ت ــة عام مــن موظــف عــام أو مكلَّــف خبدم
  .)٢٩املادة (التكليف، ما مل يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك 

استخدام التقنيات احلديثة لربط النيابة العامـة إلكترونيـا بأقسـام الشـرطة ممـا يعجِّـل         •
ابعـــة القضـــايا واســـتخالص إجـــراءات التحقيـــق واإلحالـــة كمـــا يســـهِّل عمليـــة مت

  اإلحصاءات.
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ   - ٣- ٢  
  من شأن اخلطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:  

  .)١٦من املادة  ١الفقرة (جترمي رشوة موظفي املؤسسات الدولية العمومية   •
 بالتمــاس رشــوة دون احلصــول عليهــا النظــر يف جتــرمي قيــام موظــف عمــومي أجــنيب  •

 ٢الفقـرة  (وجترمي قيام موظف يف مؤسسة دولية عمومية بالتمـاس رشـوة أو قبوهلـا    
  .)١٦من املادة 

مزيــة غــري مســتحقة أو عرضــها عليــه أو أيِّ النظــر يف جتــرمي وعــد موظــف عمــومي بــ  •
نح قبوالً من منحه إياها الستغالل نفوذه، حىت عندما ال يلقى الوعد أو العرض أو امل

شـخص آخـر" ال ينطبـق    أيِّ املوظف العمومي. وباإلضافة إىل النظر يف جتـرمي وعـد "  
مزيـة غـري مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه       أيِّ عليه تعريف املوظف العمـومي، بـ  

إياها الستغالل نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية 
  .)١٨(أ) من املادة  الفقرة الفرعيةزية غري مستحقة (تابعة للدولة الطرف على م

شخص آخـر" ال ينطبـق عليـه تعريـف املوظـف العمـومي،       أيِّ النظر يف جترمي قيام "  •
ــول   ــرض     أيِّ بالتمــاس أو قب ــي أو املفت ــوذه الفعل ــة غــري مســتحقة الســتغالل نف مزي

غـري   هبدف احلصول مـن إدارة أو سـلطة عموميـة تابعـة للدولـة الطـرف علـى مزيـة        
  .)١٨(ب) من املادة  الفقرة الفرعيةمستحقة (

مع مراعاة أنه مت جترمي عدد من أشكال إسـاءة اسـتغالل الوظـائف، النظـر يف جتـرمي        •
  .)١٩(املادة  نةمعيَّ"إساءة استغالل الوظائف" كجرمية 

النص صراحةً على جترمي متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو   •
يفية التصرُّف فيها أو حركتـها أو ملكيتـها أو احلقـوق املتعلقـة هبـا، مـع العلـم بـأنَّ         ك

  .)٢٣من املادة ‘ ٢‘(أ)  ١تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية (الفقرة الفرعية 
النص صـراحةً علـى جتـرمي اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد            •

و منحهـا للتحـريض علـى تقـدمي األدلـة يف إجـراءات       مبزية غري مستحقة أو عرضـها أ 
  .)٢٥تتعلق بارتكاب أفعال جمرَّمة وفقاً هلذه االتفاقية (الفقرة الفرعية (أ) من املادة 

تقرير مسؤولية الشخصـيات االعتباريـة (جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة) أيضـاً يف غـري          •
عتباريـة لعقوبـات   حاالت غسل العائدات اإلجرامية وإخضاع هذه الشخصيات اال
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جنائيــة أو غــري جنائيــة فعالــة ومتناســبة ورادعــة، عنــد املشــاركة يف األفعــال اجملرَّمــة  
  .)٢٦من املادة  ٤و ٢و ١وفقاً هلذه االتفاقية (الفقرات 

ــد   • ــى موظــف      ترغــبق البحــرين يف جتــرمي الشــروع يف ارتكــاب عــرض الرشــوة عل
موظف عمومي أجنيب (الفقـرة   عمومي دون أن تلقى منه قبوالً وعرض الرشوة على

  .)٢٧من املادة  ٢
مــن  ٣البحــرين يف جتــرمي األعمــال التحضــريية الرتكــاب اجلرميــة (الفقــرة   ترغــبقــد   •

  .)٢٧املادة 
النظر يف اختاذ إجراءات تتيح تنحية املوظف العمـومي املتـهم بارتكـاب فعـل فسـاد        •

  .)٣٠من املادة  ٦أو نقله (الفقرة 
راءات إلســقاط األهليــة عــن األشــخاص املــدانني بارتكــاب أفعــال النظــر يف اختــاذ إجــ  •

 )ب( ٧يـا للدولـة (الفقـرة الفرعيـة     أو جزئ يامنشأة مملوكة كل يففساد لتويل منصب 
  .)٣٠من املادة 

السعي الختاذ إجراءات إضافية لتشجيع إعادة إدماج األشخاص املـدانني بارتكـاب     •
  .)٣٠من املادة  ١٠أفعال فساد يف جمتمعاهتم (الفقرة 

ــيم إدارة         • ــدابري لتنظ ــاذ ت ــدة أو احملجــوزة واخت ــيم إدارة املمتلكــات اجملم حتســني تنظ
  .)٣١من املادة  ٣املمتلكات املصادرة (الفقرة 

النظر يف النصِّ صراحةً على إمكانية حجز ومصادرة املمتلكات اليت ُحوِّلـت العائـدات     •
لكات اليت ُخلطت هبا العائدات اإلجرامية يف حـدود  اإلجرامية إليها أو ُبدِّلت هبا واملمت

  .)٣١من املادة  ٥و ٤القيمة املقدَّرة للعائدات املخلوطة (الفقرتان 
تعــديل التشــريعات البحرينيــة لتشــمل إمكانيــة حجــز ومصــادرة اإليــرادات واملنــافع   •

  .)٣١من املادة  ٦املتحصلة من العائدات اإلجرامية (الفقرة 
ين يف النظــر يف توســيع إمكانيــة عكــس عــبء اإلثبــات فيمــا يتعلــق قــد ترغــب البحــر  •

 ٨ل غري حاالت اإلثراء غـري املشـروع (الفقـرة    ، مبا يشماملمتلكاتمبشروعية مصدر 
  .)٣١من املادة 

معاملـة ال مسـوغ هلـا    أيِّ النظر يف اختاذ ما قد يلـزم مـن تـدابري لتـوفري احلمايـة مـن         •
  .)٣٣اد (املادة شخص يقوم باإلبالغ عن الفسيِّ أل
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اختــاذ مزيــد مــن التــدابري لتشــجيع األشــخاص الــذين يشــاركون أو شــاركوا يف           •
ارتكاب فعل فساد علـى تقـدمي معلومـات مفيـدة إىل السـلطات املختصـة ألغـراض        
التحقيق واإلثبات، وعلى توفري مساعدة فعلية حمددة للسـلطات املختصـة ميكـن أن    

 ١رمية واسـترداد تلـك العائـدات (الفقرتـان     تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجل
  .)٣٧من املادة  ٢و

ــة يف          • ــها القضــائية جــرائم الفســاد املرتكب ــة البحــرين أن ختضــع لواليت ميكــن ململك
اخلارج من قبل شخص عدمي اجلنسية يوجد حمل إقامتـه املعتـاد يف إقليمهـا وجـرائم     

  الفساد اليت ترتكب ضد مملكة البحرين أو ضد مواطنيها.
    

    الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  
لــدى البحــرين نظــام شــامل ملكافحــة الفســاد مــن خــالل التعــاون الــدويل. إالَّ أنَّ مــن الصــعب  
ــة يف      ــة املتبادل إجــراء تقيــيم تفصــيلي للممارســة املتبعــة يف البحــرين يف تقــدمي املســاعدة القانوني

  .  قضايا الفساد، نظراً لغياب البيانات الكافية ذات الصلة
    

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
ال يوجد قانون منفصل بشأن تسليم اجملرمني يف البحرين، بل يتم تنظـيم هـذه املسـألة مـن خـالل      

جــراءات اجلنائيــة حــول تســليم املتــهمني واحملكــوم علــيهم واإلنابــة األحكــام الــواردة يف قــانون اإل
  التنفيذ. حيِّزدة األطراف اليت هي دِّالقضائية، باإلضافة إىل أحكام االتفاقية الثنائية واملتع

  وتشتمل إجراءات تسليم اجملرمني يف البحرين على إجراء قضائي وإجراء إداري.  
اسية إلحالتـه إىل وزارة العـدل. وختـتص احملكمـة الكـربى      ويقدَّم طلب التسليم بالطرق الدبلوم

اجلنائيــة بــالنظر يف طلبــات التســليم ويف اســتيفاء شــرائطه وإجراءاتــه. وتصــدر احملكمــة الكــربى 
اجلنائية قرارها مسبباً يف طلب التسليم وتبلغه إىل وزيـر العدل، ويصـدر الـوزير قـراراً بالتسـليم     

  أو االمتناع عنه.
لتسليم بغض النظر عن وجود معاهدة لتسـليم اجملـرمني، شـريطة اسـتيفاء شـروط      وجيوز تنفيذ ا

قانون اإلجراءات اجلنائية مبا فيها شرط ازدواجية التجـرمي. وبـالرغم مـن ذلـك، تعتـرب البحـرين       
  االتفاقية مبثابة األساس القانوين لتسليم اجملرمني.
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  وال جيوز التسليم بغياب ازدواجية التجرمي.  
ليت يسمح فيهـا بالتسـليم هـي تلـك املعاقـب عليهـا بـاحلبس ملـدة سـنة علـى األقـل أو            واجلرائم ا

  تلك اليت يكون املطلوب تسليمه بسببها حمكوماً عليه باحلبس مدة ستة أشهر على األقل.
وميكن اختاذ اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أساسـاً لتسـليم املطلـوبني إذا          

ــذلك جيــوز      اســتوفيت الشــروط ا  ــرة الســجن. وب ــة التجــرمي واحلــد األدىن لفت ــة بازدواجي ملتعلق
التســليم يف هــذه اجلــرائم لكوهنــا جمرَّمــة يف البحــرين (باســتثناء اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف          

(أ) والــيت مل تــدرج يف ِعــداد اجلــرائم)، حيــث يعاقــب عليهــا  ٢٥واملــادة  ١، الفقــرة ١٦ املـادة 
  تندرج اجلرائم املالية ضمن أسباب الرفض. بسنة واحدة على األقل. وال

  وال تعترب البحرين أيا من أفعال الفساد جرماً سياسيا.
للتعجيــل بــإجراءات التســليم وتبســيط مــا يتصــل هبــا مــن   كافيــةومل تتخــذ البحــرين إجــراءات 

  إثباتية.  متطلبات
ظم بقانون تشريعي. وال تقـوم  وتعترف البحرين مببدأ "إمَّا التسليم وإمَّا احملاكمة"، لكنه غري من

 البحرين بتسليم مواطنيها.

مـن   ٤٢١وميكن للبحرين أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه وذلك بناًء علـى أحكـام املـادة    
قانون اإلجـراءات اجلنائيـة. وتـرد يف الدسـتور وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ضـمانات للمعاملـة          

 العادلة، وهي تنطبق على إجراءات التسليم.

ىل احملكمــة مصــدرة القــرار إلعــادة النظــر يف إكــن للشــخص املقــرر تســليمه أن يتقــّدم بــتظلم مي
 الطلب على ضوء وقائع جديدة، أو التظلم لدى وزير العدل بعد إبالغه بقرار احملكمة.

وال تنصُّ التشريعات البحرينية على تنفيذ األحكـام اجلزائيـة الصـادرة عـن احملـاكم األجنبيـة إال       
  لتنفيذ العقوبات الفرعية واليت هلا آثار مدنية.بالنسبة 

كما أشارت السلطات إىل أنه يتم التشاور من الناحية العملية مع الدولـة الطالبـة للتسـليم قبـل     
  رفض الطلب.

  وقد أبرمت البحرين عدداً من االتفاقيات حول تسليم اجملرمني.
ميـــة يف جمــال نقـــل األشـــخاص  كمــا أبرمـــت البحــرين عـــدداً مــن االتفاقيـــات الثنائيــة واإلقلي    

  عليهم.  احملكوم
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ــاون الواســع النطــاق وســبق أن طلبــت نقــل         ــام للتع ــدأ الع ــق املب ــالرغم مــن أنَّ اململكــة تطب وب
اإلجــــراءات يف قضــــية غســــل أمــــوال، فلــــيس لــــديها إطــــار إجرائــــي يــــنظم عمليــــة نقــــل    

  اجلنائية.  اإلجراءات
    

    )٤٦القانونية املتبادلة (املادة املساعدة     
يوجــد قــانون منفصــل بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف البحــرين، بــل يــتم تنظــيم هــذه   ال 

املسألة من خالل األحكام الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية حول تسليم املتهمني واحملكـوم  
ز يــات الثنائيــة واملتعــدِّدة األطــراف حيِّــ علــيهم واإلنابــة القضــائية، باإلضــافة إىل أحكــام االتفاق 

التنفيــــذ. كمــــا ميكــــن تطبيــــق االتفاقيــــة مباشــــرةً لاللتــــزام باملوجبــــات املتعلقــــة باملســــاعدة  
  املتبادلة.  القانونية

والسلطة املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة هي وزارة العدل، وتقبل البحرين الطلبـات  
  األمني العام لألمم املتحدة بذلك.   املقدَّمة باللغتني العربية واإلنكليزية، غري أنه مل يتم إبالغ

ويرسل طلب اإلنابة بالطرق الدبلوماسية وحيال إىل احملكمة الكربى اجلنائية عرب وزارة العـدل.  
وجيوز مع ذلك يف حالة االستعجال أن حتصل اإلنابة عن طريق االتصال املباشر، ولـو شـفهيا،   

اإلنابـة بـالطرق الدبلوماسـية. وميكـن     بني السلطات القضائية املختصة وذلك ريثمـا يـرد طلـب    
  أيضاً إرسال الطلبات عن طريق اإلنتربول.

وإذا رأت احملكمـة الكـربى اجلنائيـة قبـول طلـب اإلنابـة القضـائية بعـد التحقـق مـن أنَّ تنفيـذها            
خيالف النظام العـام مبملكـة البحـرين نـدبت أحـد القضـاة أو النيابـة العامـة إلجـراء التحقيـق            ال

  اع املقرَّرة يف قانون اإلجراءات اجلنائية.وفقاً لألوض
كما تناول قانون مكافحة غسل األموال موضوع "طلـب املسـاعدة مـن دولـة أجنبيـة"، حيـث       
تقــوم وحــدة التحريــات املاليــة بتنفيــذ طلبــات املســاعدة املتعلقــة جبــرائم غســل األمــوال وهلــا يف 

  سبيل ذلك أن تستصدر عدداً من األوامر من قاضي التحقيق.
وميكــن للبحــرين أن تقــدِّم املســاعدة يف غيــاب ازدواجيــة التجــرمي وغيــاب معاهــدة. وتتــاح يف   
ســياق املســاعدة القانونيــة املتبادلــة نفــس جمموعــة التــدابري واإلجــراءات املتاحــة يف اإلجــراءات   
ــة        ــة املتعلق ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــى طلب ــق نفــس األحكــام عل ــة. وتطب ــة الداخلي اجلنائي

  شخاص الطبيعيني واالعتباريني.باأل
  ، تقوم البحرين بذلك مع دول أخرى.ياويف حني ال يوجد تشريع متعلق بتبادل املعلومات تلقائ
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وبالرغم من أنه ليس لدى البحرين إجراءات حملية لتنظيم نقل واستقبال األشـخاص احملتجـزين   
  ند إىل هذا األمر.أو الذين يقضون حكما بالسجن، تشري املعاهدة الثنائية مع اهل

اً مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة موضـوع اسـتجواب املتـهم        مكـرَّر  ٢٢٣و ٨٢وتنظِّم املادتـان  
ومساع الشهود ومـن لديـه معلومـات يف الـدعوى مـن خـالل اسـتعمال وسـائل التقنيـة احلديثـة           

عدة الســمعية والبصــرية، كمــا أنــه لــدى البحــرين جتــارب يف هــذا اجملــال متعلقــة بطلبــات املســا 
  املتبادلة.

وال تعدُّ السرِّية املصرفية وجمرَّد اعتبار اجلرم أيضاً متصالً بأمور مالية مـن أسـباب رفـض تقـدمي     
  املساعدة القانونية املتبادلة حبسب قانون اإلجراءات اجلنائية.

ومتتثــل البحــرين لطلــب احلفــاظ علــى ســرِّية الطلــب ومضــمونه علــى أســاس التطبيــق املباشــر      
من الدستور). وميكن أيضاً للبحـرين، بنـاًء علـى نفـس األسـاس، أن تـوفِّر        ٣٧املادة لالتفاقية (

مـن االتفاقيـة عنـد التعامـل مـع الطلبـات        ٤٦املساعدة القانونية املتبادلة متاشياً مع أحكام املادة 
املقدمة من الدول األطراف يف اتفاقية مكافحـة الفسـاد والـيت لـيس لـديها مـع البحـرين اتفاقيـة         

  هذا املوضوع. حول
وقد أبرمت البحرين العديد من االتفاقيات الثنائية واملتعدِّدة األطراف حول املسـاعدة القانونيـة   

  املتبادلة. وأحكام تلك االتفاقات تتماشى مع أحكام االتفاقية ذات الصلة.
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة 
    )٥٠و ٤٩و ٤٨ (املواد

تتعاون سلطات إنفـاذ القـانون البحرينيـة مـن خـالل عـدد مـن اآلليـات والشـبكات، مـن بينـها            
اإلنتربـول وجمموعــة إيغمونـت. وتتعــاون وحــدة التحريـات املاليــة، علــى وجـه اخلصــوص، مــع     

  نظرياهتا األجنبية، مبا يف ذلك يف األمور املتصلة باسترداد املوجودات.
ة واســـعة مـــن األدوات لالتصـــال والتحليـــل علـــى الصـــعيد الـــدويل. ولـــدى البحـــرين جمموعـــ

 I-24/7وُتستخدم قنوات االتصال املعتادة، عالوة على قنـوات سـرِّية آمنـة مثـل قاعـدة بيانـات       
  التابعة لإلنتربول ومثل نظام إيغمونت.  

ذ القـانون. كمـا   وتعترب مملكة البحرين هذه االتفاقية مبثابـة األسـاس للتعـاون املتبـادل يف جمـال تنفيـ      
عت البحرين على العديد من اتفاقيات التعاون يف اجملال األمين (اتفاقية بني دول جملـس التعـاون   وقَّ

 إيـران و الـيمن و تركيـا و قطرومن اململكة العربية السعودية  واتفاقيات مع كلٍّ لدول اخلليج العربية
مبملكـة البحـرين ونظرائهــا يف دول   رات تفـاهم بــني وزاريت الداخليـة   كِّفرنسـا) باإلضـافة إىل مـذ   و
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مصـر). كمـا   و باكسـتان و إيـران و األردنو الواليات املتحـدة األمريكيـة  و روسياو أخرى (املغرب
رات التفــاهم مــع كِّقامــت وحــدة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بــالتوقيع علــى العديــد مــن مــذ 

لربيطانيـا العظمـى    لكـة املتحـدة  املمو تـونس و اليابـان و برمـودا و السويدو اجلزائرو نظرياهتا (األردن
  ).وآيرلندا الشمالية

ولدى البحرين قانون خاص يتناول جرائم تقنية املعلومات يتيح معاقبة كـل مـن قـام بارتكـاب     
ــا يف    ــة منصــوص عليه ــة       أيِّ جرمي ــن وســائل تقني ــيلة م ــة وس ــام أو أي ــانون آخــر بواســطة نظ ق

اجلرائم اإللكترونية، تتبع لإلدارة العامـة  املعلومات. ولدى البحرين أيضاً إدارة خاصة مبكافحة 
  ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروين.

  ومل تقم البحرين سابقاً بتبادل العاملني.
وليس لدى مملكة البحرين تشريعات أو اتفاقات أو ترتيبات تنظم التحقيقـات املشـتركة، كمـا    

  أهنا مل تنظر يف إبرام اتفاقات من هذا القبيل.
ما يتعلق جبرائم الفساد، ميكن تطبيق أساليب التحقيق اخلاصة الواردة يف قـانون اإلجـراءات   وفي

اجلنائية، مبا يف ذلـك مراقبـة االتصـاالت وتسـجيل األحاديـث، وذلـك بعـد احلصـول علـى إذن          
بذلك من قاضي احملكمة الصغرى. وميكـن للبحـرين أيضـاً اسـتخدام أسـلوب التسـليم املراقـب        

  ية يف قضايا الفساد.والعمليات السرِّ
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            

  الرابع من االتفاقية:
تعتمــد البحــرين هنجــاً مرنــاً لتســليم اجملــرمني، ســواء باســتخدام االتفاقيــة كأســاس      •

  )؛٧و ٥، الفقرتان ٤٤ أو بغياب معاهدة لتسليم اجملرمني (املادة قانوين
أن تقدِّم املساعدة القانونية املتبادلة يف غياب ازدواجية التجرمي (املـادة   للبحرينميكن   •

  ).٩، الفقرة ٤٦
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  لفساد القائمة:ميكن أن تزيد اخلطوات التالية من تعزيز تدابري مكافحة ا
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توصــية البحــرين بــأن تكيِّــف نظــام املعلومــات لــديها حبيــث يتــيح هلــا مجــع بيانــات     •
  وتقدمي إحصاءات أكثر تفصيال بشأن طلبات التعاون الدويل؛

قد ترغب البحرين يف السماح بتسليم األشـخاص بسـبب جـرائم ال يعاقـب عليهـا        •
  )؛٢، الفقرة ٤٤مبوجب قانوهنا الداخلي (املادة 

ضمان اعتبـار اجلـرائم الـيت مل يـزل مـن الواجـب جترميهـا (انظـر التحـديات املتعلقـة             •
بتنفيــذ الفصــل الثالــث)، يف عــداد اجلــرائَم الــيت تســتوجب تســليم مرتكبيهــا (املــادة 

  )؛٧و ٤و ١، الفقرات ٤٤
 مــن أجــل زيــادة حتســني إجــراءات التســليم، الســعي إىل التعجيــل هبــذه اإلجــراءات   •

  )؛٩، الفقرة ٤٤ل هبا من متطلبات إثباتية (املادة وتبسيط ما يتص
القيــام بــإبالغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة باســم الســلطة املركزيــة وباللغــات املقبولــة    •

ــادة     البحــرينلــدى مملكــة   ــة (امل ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ، ٤٦فيمــا يتعلــق بطلب
  ؛)١٤و ١٣ن االفقرت

ــة اســتحداث إجــرا    • ــة لتنظــيم نقــل واســتقبال األشــخاص   النظــر يف إمكاني ءات حملي
  )؛١٢إىل  ١٠، الفقرات ٤٦احملتجزين أو الذين يقضون حكماً بالسجن (املادة 

  )؛٤٧النظر يف إنشاء إطار إجرائي ينظم عملية نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •
ل تشجع البحرين على تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القـانون، مبـا يف ذلـك مـن خـال       •

  ؛(ه)) ١، الفقرة ٤٨تبادل العاملني (املادة 
دة األطراف جتيز للسلطات املعنيـة  النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّ  •

 ).٤٩أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة (املادة 

  
  


