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  خالصة وافية  -ثانيًا  
  

     مملكة البحرين    
  مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي ململكة البحرين يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ــــــباط/فرباير  ٨وقَّعت مملكة البحرين (البحرين) على االتفاقية يف  قت عليها يف وصــــــدَّ ٢٠٠٥ش

  .٢٠١٠أكتوبر /األولرين تش ٥. وأودعت البحرين صكَّ تصديقها يف ٢٠١٠شباط/فرباير   ٤
واســُتعرض تنفيذ البحرين للفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الســنة الرابعة من الدورة األوىل 

ــــــتعراض يف  ــــــتعراض، وقد ُنشــــــرت اخلالصـــــــة الوافية لذلك االس  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦لالس
CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.12).(  

 من الدستور). ٣٧واعتمدت البحرين مبدأ التنفيذ املباشر لالتفاقيات الدولية (املادة 

ويشمل اإلطار القانوين الوطين ملكافحة الفساد قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون 
املناقصــات واملشــتريات احلكومية مكافحة غســل األموال وقانون الســلطة القضــائية وقانون تنظيم 

(قانون املناقصات) وقانون الكشف عن الذمة املالية وقانون اخلدمة املدنية. كما أنَّ البحرين طرف 
  يف عدد من االتفاقيات الدولية املعنية بالتعاون الدويل ومكافحة ومنع اجلرمية.

ـــــاد ومكافحته ما يلي: اإلدارة ا ـــــمل اجلهات املعنية مبنع الفس ـــــاد واألمن وتش لعامة ملكافحة الفس
والنيابة العامة  وإدارة التحريات املاليةاالقتصــــــادي واإللكتروين يف وزارة الداخلية (اإلدارة العامة) 

الرقابة املالية  والسلطة القضائية ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ووزارة املالية وديوان
 وهيئة فحص إقرارات الذمة املالية س املناقصــــــات واملزايداتجملو واإلدارية وديوان اخلدمة املدنية

  على للقضاء).ألاملجلس ا(تتبع 
وتتعاون ســــلطات إنفاذ القانون البحرينية من خالل آليات وشــــبكات خمتلفة، مبا يف ذلك جمموعة 
، العمل املايل ملنطقة الشـــرق األوســـط ومشال أفريقيا، وجمموعة إيغمونت لوحدات التحريات املالية

  واإلنتربول، وجملس التعاون لدول اخلليج العربية.
  وتؤدي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف دورًا رئيسيًّا يف جمال التعاون الدويل.

    
  الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

  
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية سياسات وممارسات مكافحة الفساد 
  )٦و ٥  (املادتان

كانون  ٩مت اعتمادها من قبل وزير الداخلية يف لدى البحرين اســــتراتيجية وطنية ملكافحة الفســــاد 
. واشتملت ٢٠١٨ديسمرب كانون األول/ ٩لفترة مخس سنوات انتهت يف  ٢٠١٣األول/ديسمرب 

االســــتراتيجية على عدة جماالت مبا فيها: تعزيز دور احلمالت الوطنية ملكافحة الفســــاد وإشــــراك 
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تطوير املناهج التعليمية  ؛صـــة مبكافحة الفســـادإنشـــاء هيئة خمت ؛القطاعني العام واخلاص يف تطويرها
ــــمل مفاهيم الن ــــادلتش ــــاد. وتضــــمنت  ؛زاهة ومكافحة الفس إصــــدار قانون خاص ملكافحة الفس

  االستراتيجية أيضًا تعديل مدونات قواعد السلوك الوظيفي يف القطاع العام واخلاص. 
على مؤشرات لقياس التقدم املحرز يف ومل تنص االستراتيجية على األطر الزمنية لتنفيذ أهدافها وال 

  حتقيق هذه األهداف كما مل حتدد اجلهات املسؤولة عن تنفيذها.
ستراتيجية  وقامت اإلدارة العامة بالتنسيق ومبتابعة تنفيذ االستراتيجية كما تعمل حاليًا على وضع ا

تم اعتمادها من قبل للخمس ســنوات القادمة بالتعاون مع هيئة التشــريع واإلفتاء القانوين على أن ي
  جملس الوزراء.

 ،االستراتيجية السابقة تتضمن ،وقد قام جملس النواب بدراسة إمكانية إنشاء هيئة ملكافحة الفساد
  يف هذا االقتراح. وقرر عدم املضي قدمًا

ومنذ اعتماد تلك االســـتراتيجية، ُبذلت جهود عديدة يف جمال منع الفســـاد، باإلضـــافة إىل اعتماد 
قاء املحاضــــــرات  ية وإل القوانني وتعديلها. وكان هناك تركيز خاص على إعداد احلمالت الوطن

ضمن املناهج الزاهة النزاهة ومكافحة الفساد باإلضافة إىل إدراج مواضيع لتعزيز الن سية والقيم  درا
من اخلطوط الســاخنة لإلبالغ عن املمارســات الفاســدة  عددللمدارس واجلامعات. كما مت إنشــاء 

 .٢٠١٠ومت تدشني "ميثاق حوكمة الشركات" يف عام 

وتقوم البحرين بتقييم للصـــكوك القانونية والتدابري اإلدارية املتعلقة مبنع الفســـاد ومكافحته بشـــكل 
قتراح بعض التعديالت التشــريعية، بعد اســتعراض تنفيذ البحرين باإلضــافة إىل ذلك، مت اودوري. 

  لالتفاقية يف دورة االستعراض األوىل، مبا فيها صياغة مشروع قانون خاص مبكافحة الفساد. 
سيما من خالل مشاركتها بانتظام يف املؤمترات  وتساهم البحرين يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل ال

واالجتماعات واملنتديات ذات الصـــلة، باإلضـــافة إىل عضـــويتها يف األكادميية الدولية ملكافحة الفســـاد 
). وقد وقَّعت اجلهات الوطنية على اتفاقيات ACINET( ومكافحة الفسادزاهة النوالشبكة العربية لتعزيز 

  تدريبات وتبادل معلومات حول مكافحة الفساد مع جهات أجنبية نظرية.ثنائية للتعاون وتشارك يف 
الرقابة املالية واإلدارية  ويوجد عدد من اجلهات مكلفة مبنع الفســـــــاد منها اإلدارة العامة وديوان

يف اإلجراءات الوقائية اإلدارة العامة بشكل أساسي تساهم و وديوان اخلدمة املدنية وأجهزة أخرى.
اإلدارة ولدى  ومكافحة الفســـاد ونشـــر املعرفة والتعليم.زاهة النالت الوطنية لتعزيز من خالل احلم

تــدريــب وموارد كــافيــة، وعلى الرغم من أن اإلدارة العــامــة تتمتع من النــاحيــة العمليــة العــامــة 
هناك من تدابري ملنحها االســتقالل القانوين لضــمان اســتمرارية  ليسباالســتقالل التشــغيلي واملايل، 

  االستقالل التشغيلي واملايل يف املستقبل. هذا
ــــــم األمني العام لألمم املتحدة مبعلومات حمدَّ إبالغبوقد مت تذكري البحرين بالتزامها  ثة حول اس

وعنوان الســـلطة أو الســـلطات اليت ميكن أن تســـاعد الدول األطراف األخرى على وضـــع وتنفيذ 
  تدابري ملنع الفساد.
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مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي القطاع العام؛ 
  )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

ينظم قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية والتعليمات الصـــــادرة مبوجبه شـــــؤون تعيني وتوظيف 
ــــلطة ديوان اخلدمة وترقية وتقاعد موظفي اخلدمة املدنية. وال خيضــــع ألحكام هذا  القانون وال لس

عدد من األجهزة احلكومية منها ديوان الرقابة املالية واإلدارية للدولة ومصــــــرف  وموظفاملدنية 
 ونن املدنيواملوظفوحتكم شــؤون موظفي هذه األجهزة لوائح خاصــة. وخيضــع  ،البحرين املركزي

  يف األجهزة العسكرية ألحكام هذا القانون دون أن خيضعوا لسلطة ديوان اخلدمة املدنية.
لوظائف الشاغرة والترشيح عن اضوابط اإلعالن  ٢٠١٤) لسنة ٣وتضع تعليمات اخلدمة املدنية رقم (

إذا مل  متحانات واملقابالت املقررة لتلك الوظائف. ويتم اإلعالن عن الوظائف الشــــــاغرةهلا وتنظيم اال
يكن هناك مرشحون مناسبون مسجلون يف مركز معلومات الوظائف لدى ديوان اخلدمة املدنية والذي 

 هو متاح التسجيل فيه لكافة مواطين البحرين ودول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ؤســــســــي ) من الالئحة التنفيذية على الديوان أن يضــــع نظامًا إلدارة األداء امل١٣وأوجبت املادة (
من تعليمات  ١٤والشـــفافية. كما ُوضـــعت معايري للترقية (املادة زاهة النويتضـــمن ترســـيخ املهنية 

  ).٢٦). وخيضع التقاعد ألحكام قانون اخلدمة املدنية (املادة ٢٠١٤) لسنة ٤اخلدمة املدنية رقم (
العليا مثل: وتطبق تدابري خاصـــــة بشـــــأن التوظيف والترقية وإهناء اخلدمة على شـــــاغلي الوظائف 

  أعضاء جملس الشورى ووكالء الوزارة ومديري اإلدارات.
زاهة النمن قانون اخلدمة املدنية) ويشمل مواضيع  ١٨جلميع املوظفني (املادة  إلزاميًّاويعترب التدريب 

  ومكافحة الفساد.
ختيار رضــة للفســاد أو وضــع إجراءات الومل تقم البحرين بتحديد املناصــب العمومية اليت تعترب ُع

  وتدريب أفراد لتويل هكذا مناصب ولتناوهبم.
) من قانون اخلدمة املدنية على آلية للتعامل مع تظلمات املوظفني من القرارات ٣٠ت املادة (ونصــــــَّ 

 اإلدارية اليت متس حقًا من حقوقهم الوظيفية غري أهنا ال تنطبق على املتقدمني لشغل الوظائف العامة.

بشــأن جملســي الشــورى  ٢٠٠٢) لســنة ١٥) واملرســوم بقانون رقم (٥٧ويغطي الدســتور (املادة 
) تباعًا شـــــروط الترشـــــح لعضـــــوية جملس النواب ٧) وقانون البلديات (املادة ١١والنواب (املادة 

بشـــــأن مباشـــــرة احلقوق  ٢٠٠٢) لســـــنة ١٤واملجلس البلدي. كما مينع املرســـــوم بقانون رقم (
أو بعقوبة احلبس يف اجلرائم  جنائيةترشح ملجلس النواب كل َمن حكم عليه بعقوبة السياسية من ال

  العْمدية ملدة تزيد على ستة أشهر.
بشأن اجلمعيات السياسية وقرار وزير العدل بشأن مسامهة  ٢٠٠٥) لسنة ٢٦وينظم القانون رقم (

زاب الســياســية اليت حتظى الدولة يف تقدمي الدعم املادي للجمعيات الســياســية موضــوع متويل األح
ــافـــع  بوضعية اجلمعيات يف البحرين. وال جيوز للجمعيات السياسية قبـــول التربعات واملـــيزات واملنـ
من أي أجنبـــي، أو من جهة أجنبية، أو منظـــمة دولـــية، أو من شخص جمـــهول. وترتبط املسامهة 

  نواب.املالية للدولة بفعالية مشاركة اجلمعيات السياسية يف جملس ال
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ويتوىل ديوان الرقابة املالية بصــفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفاتر وحســابات 
اجلمعيات الســياســية وإعداد تقارير ســنوية عن ذلك لوزير العدل. كما جيب على اجلمعيات إبالغ 

  لرمسية.وزير العدل بنسخ من موازناهتا السنوية وحساباهتا اخلتامية ونشرها يف اجلريدة ا
وتعترب أموال اجلمعيات السياسية يف حكم املال العام ويعترب القائمون على شؤوهنا والعاملون به يف 
حكم املوظفني العموميني يف تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما تســــري أحكام قانون الكشــــف 

  .عن الذمة املالية على قيادات اجلمعيات السياسية الذين يتم اختيارهم باالنتخاب
وتنص الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية على بعض قواعد منع تضـــــارب املصـــــاحل، إذ حتظر املادة 

) منها على املوظف أن تكون له أية مصــلحة يف أعمال أو مقاوالت أو مناقصــات تتصــل بأعمال ٣٤(
ته. وجيوز للموظفني  تب للغري عمًال دوايؤ أنوظيف فأة أو برا كا قاتا يف غريمبدوهن أو م مل  أو  الع

حيظر   كما .تتعارض تلك األعمال مع طبيعة عملهم أو تنال من كرامة الوظيفةأال  شــــــريطة الرمسية،
نوا يف جملس إدارة شـــركة أو أن يقوموا الدســـتور على أعضـــاء جملس الشـــورى أو جملس النواب أن يعيَّ

  ).١٤  حمظورات مشاهبة (املادةينص قانون البلديات على و ).٩٨بعدد من املعامالت (املادة 
أوسع للتضارب املتعلق باملصاحل  ًابتضارب املصاحل يشمل نطاق ًات البحرين اقتراح قانون خاصوقد أعدَّ

  .٢٠١٢الشخصية أو املادية للموظف؛ غري أن هذا االقتراح سقط بانتهاء العقد التشريعي عام 
عد الســـلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة ، أصـــدر ديوان اخلدمة املدنية مدونة قوا٢٠١٦ويف عام 
أوجبت على املوظفني العموميني إخطار واليت تتضمن فقرة بعنوان "تضارب املصاحل"، ، اليت العامة

تضارب بني مصاحلهم الشخصية واملصلحة العامة باإلضافة وجود يف حالة  ارئيسهم املباشر خطيًّ
إىل وجوب مراعاة املصــــــلحة العامة عند معاجلة هذا التعارض. غري أن هذه املدونة ال تنطبق على 

 املوظفني غري اخلاضعني لسلطة ديوان اخلدمة املدنية. 

قابل قيامهم بواجباهتم وُيحظر على املوظفني أيضـــــًا قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض م
ملادة  ــــــلوك الوظيفي لديوان  ٣٤الوظيفية (ا من الالئحة التنفيذية). كما تنص مدونة قواعد الس

  للهدايا وتوضيح كيفية التعامل معها. سجلاخلدمة املدنية على وجوب أن يكون لكل جهة 
 تغطي تضـــــارب وباإلضـــــافة إىل مدونة قواعد الســـــلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة واليت

جهات بإصــدار مدونات قواعد ســلوك  ةاملصــاحل وقبول اهلدايا من بني مواضــيع أخرى، قامت عدَّ
  للموظفني التابعني هلا. وُيعهد إىل كل جهة بإنفاذ مدونات قواعد السلوك اخلاصة هبا.

صالحية اختاذ اإلجراءات التأديبية حبق املوظفني املخالفني ا ستنادًا إىل قانون ولديوان اخلدمة املدنية 
  اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية وذلك مع عدم اإلخالل باملسؤولية اجلنائية أو املدنية.

) من قــانون العقوبــات على ٢٣٠) من قــانون اإلجراءات اجلنــائيــة واملــادة (٤٨وتوجــب املــادة (
النيابة العامة إىل  يعلمون هبا املوظفني العموميني واملكلَّفني خبدمة عامة بالتبليغ فورًا عن اجلرائم اليت

ــــكاوى من خالل  أو مأمور ضــــبط قضــــائي. ويتلقى ديوان اخلدمة املدنية البالغات اإلدارية والش
قنوات خمتلفة كما يوجد خط وطين ســاخن ملكافحة الفســاد يف اإلدارة العامة. وكل هذه القنوات 

  متاحة للجمهور وللموظفني العموميني.
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إىل  ٢٢وينص قانون الســـلطة القضـــائية على قواعد وشـــروط تعيني القضـــاة ومؤهالهتم (املواد من 
  ).٤٣إىل  ٣٤نص على مساءلة القضاة وحصانتهم وانتهاء واليتهم (املواد من ي)، كما ٢٥

شأ القانون جملس شرف املجلس  ًاكما أن ضاة والنيابة العامة. وي صالحياته الق شمل  ضاء ت أعلى للق
للقضــاء على حســن ســري العمل يف املحاكم ويف األجهزة املعاونة هلا ويقترح تعيني القضــاة  األعلى

 ).٧٣إىل  ٦٩وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم (املواد من 

) من القانون إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة ملحقة برئيس حمكمة ٤٤وأنشأت املادة (
  ختصاص جملس تأديب ميكنه توقيع عقوبات تأديبية.التمييز. وتكون مساءلة القضاة من ا

صاحل، حظرت املادة (نُّولتج ضارب امل ضاء ٢٧ب ت ضاة وأع ضائية على الق سلطة الق ) من قانون ال
  النيابة العامة القيام بأي عمل جتاري أو عمل ال يتفق مع كرامة القضاء واســتقالله.

 ع الدعاوى على املحاكم املختصة بشكل تلقائي.يقوم بتوزي نيًّاإلكترو ًانظامكما أنشأت البحرين 

وينص قانون الســلطة القضــائية على قواعد وشــروط تعيني أعضــاء النيابة العامة، واليت هي شــعبة أصــيلة 
  ).٦٦  إىل ٥٧من السلطة القضائية، باإلضافة إىل مؤهالهتم وانتهاء واليتهم ومساءلتهم (املواد من 

  وتقوم إدارة للتفتيش القضائي ملحقة بالنائب العام بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة. 
شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما  ٢٠١٤) لسنة ٤٩وينظم قرار املجلس األعلى للقضاء رقم (

واجلهة املختصة  ،مدونة سلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة ٢٠٠٧أصدر املجلس األعلى للقضاء سنة 
  بتطبيق هذه املدونة هي إدارة التفتيش القضائي.

  
    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     

لقانون املناقصـــــات والئحته  ًالدى البحرين نظام مركزي للمشـــــتريات وتنظَّم املشـــــتريات العامة وفق
عد منفصــلة للمشــتريات اليت تتم لصــاحل قوة دفاع التنفيذية والقرارات اإلدارية ذات الصــلة. وتوجد قوا
ن املشـــــتريات ذات الطبيعة العســـــكرية أو إ)، إذ ١البحرين وقوات األمن العام واحلرس الوطين (املادة 

  ). ٣  األمنية أو السرية، أو تلك املتعلقة باملصلحة العامة، معفاة من قانون املناقصات (املادة
ـــراء البضـــائع أ و البناء بطريقة املناقصـــة العامة، يف حني أن العقود املتعلقة باخلدمات ويتم إبرام عقود ش

جيب أن تتم عن طريق طلب تقدمي عروض. وعمًال بقرار مســــبب من جملس املناقصــــات، جيوز إجراء 
من قانون  ٤  عمليات الشــراء يف حاالت اســتثنائية من خالل أشــكال أخرى من املنافســة املغلقة (املادة

املناقصــات املحدودة أو   ب عرض أســباب القرارات املتعلقة مبنح املناقصــات العامة أواملناقصــات). وجي
  ). ٦٤على لوحة خمصصة ملدة أسبوع واحد (املادة  ًاإلغاء املناقصات أو جتاهل العطاءات علن

) والذي يفرض عقوبات ١٠ويتم اإلشــراف على قرارات الشــراء من قبل جملس املناقصــات (املادة 
من الالئحة التنفيذية). وجملس املناقصــــــات،  ٩٦ارات فيما يتعلق بالشــــــكاوى (املادة ويتخذ القر

مبرســــوم ملكي، هو كيان مســــتقل يتبع جملس الوزراء مباشــــرة  ةضــــائه الســــبعالذي يتم تعيني أع
  قانون املناقصات). ٨  (املادة
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ويقوم ديوان الرقابة املالية بإجراء عمليات تدقيق خارجية تتعلق باجلوانب املالية واإلدارية واجلوانب 
املتعلقة بااللتزام. ويتم إحالة نتائج التدقيق إىل اجلهات املشترية الختاذ اإلجراءات التصحيحية، ويتم 

  متابعتها من قبل جملس املناقصات. 
ن من قبل املوردين أو املقاولني إىل اجلهة املشترية قبل سريان العقد وجيوز تقدمي الشكاوى أو الطعو

) أو إىل جملس املناقصــات بعد ذلك. وتقدم الشــكاوى إىل جملس املناقصــات يف غضــون ٥٦(املادة 
فيما يتعلق باملناقصـــات الدولية من تاريخ العلم  ًايوم ٢٠أيام فيما يتعلق باملناقصـــات املحلية و ١٠

من  ًايوم ٣٠). وميكن الطعن أمام املحكمة املختصــــــة يف غضــــــون ٥٧جراء (املادة بالقرار أو اإل
تقدمي الشكاوى املتعلقة باملخالفات املتعلقة  ). وميكن أيضًا٥٨تاريخ اإلخطار بقرار املجلس (املادة 
  باملشتريات إىل ديوان الرقابة املالية. 

من بينها تقييد منع أعضــاء جملس املناقصــات وتوجد بعض التدابري املتعلقة بتضــارب املصــاحل، واليت 
وأي شخص يشارك يف األنشطة املتعلقة باملناقصة من املشاركة يف إجراءات املناقصة ويف املزادات 
احلكومية أو املبيعات إذا كان لديهم "مصــــلحة مباشــــرة" يف العملية التجارية املقترحة، على النحو 

  ت.من قانون املناقصا ١٦املحدد يف املادة 
وال توجد آلية حمددة للتناوب الدوري للموظفني يف وظائف الشــراء. وتكون مدة عضــوية أعضــاء 

  جملس املناقصات سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 
وقد وضــعت البحرين إجراءات مفصــلة العتماد امليزانية الوطنية ومتطلبات اإلبالغ يف الوقت املناســب 

  بشأن املوازنة العامة للدولة. ٢٠٠٢لعام  ٣٩للقانون رقم  ًابشأن اإليرادات والنفقات وفق
من القانون املذكور، يتعني على مجيع الوزارات واملؤســســات احلكومية إصــدار  ٤٩للمادة  ًاووفق

) ويتم نشرها GAAS( ًاملعايري املحاسبة املقبولة عموم ًابيانات مالية موحدة سنوية يتم إعدادها وفق
  عد إقرارها من جملس النواب وجملس الشورى.يف اجلريدة الرمسية ب

من الدســــتور). وميارس الديوان عمليات  ١١٦ويتم التدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة املالية (املادة 
من املرســــــوم بقانون رقم  ٥التدقيق (االمتثال) التنظيمية، ومراجعات األداء واملراجعات اإلدارية (املادة 

 ١٦وان الرقابة املالية) وقد يقوم باختاذ تدابري بإجراءات تصـــحيحية (املادتان بشـــأن دي ٢٠٠٢لعام  ١٦
  ). كما قامت اهليئات احلكومية بإنشاء وحدات أو إدارات للتدقيق الداخلي.١٧و

واعتمدت البحرين تدابري للحفاظ على ســالمة دفاتر املحاســبة والســجالت والبيانات املالية املتعلقة 
  .يرادات وملنع تزوير هذه املستنداتبالنفقات العامة واإل

  
    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

ت الســلطات ال توجد إجراءات أو لوائح خاصــة بشــأن وصــول اجلمهور إىل املعلومات. وقد أعدَّ
البحرينية مشــــــروع قانون ضــــــمان حق احلصــــــول على املعلومات. واختذت البحرين عددًا من 
اخلطوات لتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتسهيل تقدمي اخلدمات العامة، مبا يف ذلك من خالل املواقع 

خلدمات اإللكترونية احلكومية والتطبيقات اإللكترونية اليت تبســـــط اإلجراءات وتســـــرع يف تقدمي ا
  .العامة وتسمح بتوفري املعلومات
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وتتيح البحرين البيانات املتعلقة بالفســاد بشــكل أســاســي يف شــكل إحصــاءات ســنوية عن اجلرمية 
والفســــاد ينشــــرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية واإلدارة العامة والنيابة العامة، وكذلك من خالل 

ــائل اإلعالم واملواقع احل كومية. هذا، ومل يتم القيام بأية دراســات أو تقييمات محالت التوعية ووس
  حديثة ملخاطر الفساد يف اإلدارة العامة.

واختذت البحرين خطوات لتشــجيع مشــاركة املجتمع يف احلمالت الوطنية ملكافحة الفســاد ونشــر 
  الوعي العام واإلبالغ عن الفساد. 

جهولة اهلوية، من خالل خمتلف املالبالغات  وتتلقى اإلدارة العامة البالغات عن الفساد، مبا يف ذلك
  قنوات التواصل، مبا فيها اخلط الساخن والربيد اإللكتروين.

  
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

اختذت البحرين خطوات ملنع الفســــــاد وتعزيز الضــــــوابط املالية يف القطاع اخلاص حيث نص قانون 
والئحته التنفيذية على االلتزام  ٢٠٠١) لســنة ٢١(الشــركات التجارية الصــادر باملرســوم بقانون رقم 

سبة ومراجعة احلسابات والتدقيق املايل واإلداري الداخلي واخلارجي باإلضافة إىل موجب  مبعايري املحا

إىل وزارة الصــناعة والتجارة والســياحة.  االشــركات بتقدمي تقارير مالية مدققة بشــكل ســنوي إلكترونيًّ
  ).٢٠ى موجب االحتفاظ بسجالت حماسبية منتظمة (املادة كما نص قانون التجارة عل

ــــياحة دور املســــجل لألعمال كما تقوم بالتفتيش الدوري  وتلعب وزارة الصــــناعة والتجارة والس
وتتوفر بيانات مالكي ومديري الكيانات اخلاصـــة  امليداين إىل مكاتب تدقيق احلســـابات املرخصـــة.

  .)www.sijilat.bhباإلضافة إىل بيانات املستفيدين النهائيني على بوابة نظام السجالت التجارية (
ــــــات كما أن اإلدارة العامة تقوم مبنح مكافآت مالية لكل من يتعاون ويقوم باإلبالغ عن املمار س

  غري القانونية واليت هبا شبهة فساد.
بشــــأن حوكمة الشــــركات على جمالس إدارة  ٢٠١٨) لســــنة ١٩وأوجب القرار الوزاري رقم (

عن املخالفات ووضـــع  االشـــركات املســـامهة وضـــع برامج لإلبالغ تتيح للعاملني أن يبلغوا داخليًّ
ـــات مكتوبة للتعامل مع حاالت َتعاُرض املصـــاحل ـــياس ع مدوو س ـــلوك املهين. ويقوم وضـــْ نات للس

  املدققون اخلارجيون بالتأكد من تنفيذ هذه املوجبات.
  .وال توجد أنظمة حتد من األنشطة املهنية للمسؤولني العامني السابقني بعد استقالتهم

  وال توجد أية ضرائب مفروضة يف البحرين.
 

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
يتكون النظام القانوين ملكافحة غســل األموال بشــكل أســاســي من قانون مكافحة غســل األموال، 
فضًال عن القواعد واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف البحرين املركزي والسلطات 
ل اإلشـــرافية األخرى. وتنطبق هذه التدابري على البنوك واملؤســـســـات املالية غري املصـــرفية واألعما

واملهن غري املالية املحددة، مبا يف ذلك األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يقدمون خدمات 
حتويل األموال والقيمة من األشـــــخاص. وتغطي املتطلبات رمسية أو غري رمسية مرخص هلا يف جمال 
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غ عن املفروضـــــة يف هذا املجال حتديد هوية العميل/املالك املســـــتفيد وحفظ الســـــجالت واإلبال
  املعامالت املشبوهة. 

وقد مت تطبيق املنهج القائم على املخاطر ملكافحة غســــل األموال على املؤســــســــات املالية منذ عام 
، وضعت البحرين اللمسات األخرية على تقييمها الوطين األول للمخاطر ٢٠١٧. ويف عام ٢٠١٤

ــــــرافية أيضــــــواعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ املنهج القائم على املخاطر. وتقو  ًام اجلهات اإلش
  بفحص االمتثال والرقابة على أساس املخاطر. 

وتضطلع اللجنة الوطنية لوضع سياسات منع وحظر غسل األموال ومتويل اإلرهاب باملسؤولية عن 
ــياســات مكافحة وحظر مكافحة غســل األموال، مبا يف ذلك آليات التنســيق بني اهليئات  وضــع س

  تيجية وطنية ملكافحة غسل األموال.املختلفة. ومت تطوير استرا
وميكن للســلطات مثل إدارة التحريات املالية ومصــرف البحرين املركزي تقدمي املســاعدة القانونية 

من  ًااملتبادلة فيما يتعلق بغســـل األموال واجلرائم األصـــلية املرتبطة به. كما تتعاون الســـلطات أيضـــ
  خالل اإلنتربول وجمموعة إيغمونت.

وقد أنشــأت البحرين نظام إفصــاح عرب احلدود لكشــف ومراقبة حركة العمالت واألدوات القابلة 
للتداول حلاملها. وجيوز للســــــلطات املختصــــــة حجز العمالت واألدوات القابلة للتداول حلاملها 

  إلفصاح أو اإلفصاح الكاذب. عندما يكون هناك اشتباه يف غسل األموال، ويف حالة عدم ا
ناول  لذي يت عد مصــــــرف البحرين املركزي ا مة يف كتاب قوا تدابري ملز وقد اعتمدت البحرين 
التحويالت اإللكترونية والتحويالت البديلة اليت تتطلب من املؤســســات املالية ونظم حتويل األموال 

هبذه املعلومات عرب سلسلة  ظوالقيمة تضمني معلومات دقيقة ومفيدة عن منشئ التحويل واالحتفا
الدفع. كما أنَّ العناية الواجبة املشــددة مطلوبة يف حالة التحويالت البنكية الواردة اليت حتتوي على 

ومع ذلك، يتعني على البنوك الوســــــيطة والبنوك  ).FC-3.1.14معلومات غري كاملة عن املنشــــــئ (
يالت الربقية عرب احلدود اليت حتتوي على املســــــتفيدة ممارســــــة التدقيق املعقول فقط يف حالة التحو

  ).FC-3.1.18و FC-3.1.16معلومات غري كاملة عن املنشئ (
كبرية جلعل نظام مكافحة غسل األموال يتوافق مع متطلبات جمموعة العمل  ًاوقد بذلت البحرين جهود

هن غري املالية املحددة املايل. وقد مت حتديد بعض أوجه القصور يف تنظيم املؤسسات املالية واألعمال وامل
يف عملية التقييم املتبادل الصــادر عن جمموعة العمل املايل وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشــرق األوســط 

 .. وتستمر البحرين يف جهودها ملعاجلة هذه النتائج٢٠١٨ هفريقيا يف شهر حزيران/يونيأومشال 

الدويل بشأن مكافحة غسل األموال، وخاصة وتساهم البحرين يف تطوير وتعزيز التعاون اإلقليمي و
  من خالل مشاركتها يف جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. 

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  

 ))؛٢( ٥زاهة ومكافحة الفساد (املادة محالت وطنية لتعزيز الن    •
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الدعاوى على املحاكم املختصة بشكل تلقائي اعتماد نظام إلكتروين لتوزيع     •
 )).١( ١١ (املادة

    
  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  ُيوَصى بأن تقوم مملكة البحرين مبا يلي:
اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد على أن تشمل النص على األطر الزمنية     •

التقدم املحرز يف حتقيق هذه األهداف لتنفيذ أهدافها وحتديد مؤشرات لقياس 
  ))؛١( ٥وحتديد اجلهات املسؤولة عن تنفيذها (املادة 

اختاذ تدابري ملنح االستقالل القانوين لإلدارة العامة لضمان استمرارية استقالهلا     •
 ))؛٢( ٦التشغيلي واملايل يف املستقبل (املادة 

واضحة للتعامل مع تظلمات املتقدمني السعي العتماد إجراءات تشريعية إلنشاء آلية     •
 ))؛١( ٧لشغل الوظائف العامة من القرارات اإلدارية املتعلقة بالتوظيف (املادة 

السعي لتحديد املناصب العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة ولوضع     •
إجراءات الختيار وتدريب أفراد لتويل هذه املناصب وضمان تناوهبم عند االقتضاء 

 ))؛١( ٧املادة (

مواصلة اجلهود لتوسيع التشريعات املتعلقة بتضارب املصاحل لتشمل نطاقًا أوسع من     •
 ))؛٥(  ٨) و٤( ٧زاعات املتعلقة باملصاحل الشخصية واملادية للموظف (املادتني الن

اخلاضعني النظر يف إنشاء التزام بتقدمي التقارير للموظفني العموميني خبالف املوظفني     •
لسلطة ديوان اخلدمة املدنية لإلعالن عن املصاحل ذات الصلة اليت قد ينتج عنها 

 ))؛٥( ٨تضارب فيما يتعلق مبهامهم العامة (املادة 

) النظر يف متديد األطر الزمنية املطبقة لتقدمي ١فيما يتعلق باملشتريات العامة،     •
اليت يتم على أساسها تعيني أعضاء  ) النظر يف حتديد املعايري٢الشكاوى أو الطعون، 

) النظر يف اعتماد تدابري للتناوب ٣جملس املناقصات يف القانون أو اللوائح التنفيذية، 
الدوري ملوظفي املشتريات، مبا يف ذلك احلد من مدة عضوية أعضاء جملس 

 ))؛١( ٩املناقصات (املادة 

تنظيم وصول اجلمهور إىل مواصلة اجلهود العتماد تشريعات أو إجراءات أخرى ل    •
(أ)) ولتعزيز تقييمات خماطر الفساد من خالل الدراسات  ١٠املعلومات (املادة 

 (ج))؛ ١٠والتقييمات ذات الصلة (املادة 

مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل منع الفساد يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك من     •
يف اعتماد قيود على األنشطة املهنية خالل تعزيز معايري املحاسبة واملراجعة والنظر 

 )؛١٢من املادة ) ه( ٢للمسؤولني العامني السابقني (الفقرة 
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النظر يف تعزيز متطلبات حتديد هوية املالكني املستفيدين بالنسبة لألعمال واملهن     •
 )؛١٤(أ) من املادة  ١(الفقرة والتحقق من هويتهم غري املالية املحددة 

اعتماد تدابري تلزم املؤسسات املالية (مبا يف ذلك املؤسسات الوسيطة واملستفيدة)     •
الربقية الصادرة والواردة اليت حتتوي على بتطبيق تدقيق معزز على التحويالت 
 ))؛٣( ١٤معلومات غري كاملة عن املنشئ (املادة 

مواصلة اجلهود ملعاجلة نتائج التقييم املشترك ملجموعة العمل املايل وجمموعة العمل     •
 )).٤( ١٤فريقيا (املادة أاملايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال 

    
  استرداد املوجوداتالفصل اخلامس:   -٣  

  
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

  
  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     

    )٥٩و ٥٦و  ٥١  (املواد
ليس لدى البحرين تشـــريع خاص بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة أو اســـترداد املوجودات. ويتم 

بات املســاعدة على أســاس قانون اإلجراءات اجلنائية واالتفاقيات الدولية أو مبادئ املعاملة تنفيذ طل
ية  نائ يات الث فاق هدات واالت عا عديد من امل ية. وقد دخلت البحرين يف ال لدول لة ا جام ثل أو امل بامل
اد واملتعددة األطراف بشـــأن التعاون القضـــائي والقانوين اليت ميكن اســـتخدامها يف ســـياق اســـترد

  القانونية املتبادلة. للمساعدةاالتفاقية مبثابة أساس  ًااملوجودات. وتعترب البحرين أيض
من قانون مكافحة غســل األموال ومبادئ جمموعة إيغمونت إلدارة  ٩من املادة  ١وتســمح الفقرة 

النظرية  التحريات املالية بتبادل املعلومات حول غسل األموال واجلرائم األصلية مع اجلهات األجنبية
ــــــائي ومعاهدات  مببادرة منها أو بناًء على طلب. وتتضــــــمن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القض

مصرف البحرين املركزي غري أن صالحية سلطات أخرى ك أخرى أحكامًا بشأن التعاون اخلاص.
  بتبادل املعلومات بشكل تلقائي غري حمددة يف القانون.

إرجاع املوجودات املصـــــــادرة إىل الدولة الطالبة. ومل ترفض وال توجد حاالت مكتملة مت فيها 
  البحرين على اإلطالق أي طلب يتعلق بإرجاع املوجودات حىت اآلن.

    
منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     

    )٥٨و ٥٢  (املادتان
إىل قانون مكافحة غســـل األموال واألحكام امللزمة يف كتاب قواعد مصـــرف البحرين  ًااســـتناد

املركزي، جيب على املؤسسات املالية أن تعتمد إجراءات داخلية لتحديد هوية العمالء والتحقق 
ن. وتتضــــمن املتطلبات تطبيق إجراءات ون املســــتفيدومنها ومصــــدر أمواهلم، مبا يف ذلك املالك

رتفعة املخاطر، مبا يف ذلك املبة املشـــــــددة على العمالء واحلســـــــابات واملعامالت العناية الواج
ن منهم. وهناك بعض نقاط الضــعف يف ووأفراد أســرهم واملقرب ان ســياســيًّواألشــخاص املعرضــ

  حتديد املالكني املستفيدين والتحقق من هويتهم يف املمارسة العملية.
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  املعامالت املشبوهة.وتنطبق هذه التدابري من أجل اكتشاف 
وتوفر وحدة اجلرائم املالية يف كتاب قواعد مصــرف البحرين املركزي والتوجيهات ذات الصــلة 

من اإلرشادات فيما يتعلق  ًاالصادرة عن مصرف البحرين املركزي وإدارة التحريات املالية مزيد
تثال هلا. وقد وضــعت مبتطلبات مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب عرب القطاع املايل واالم

  قائمة وطنية باألشخاص املعرضني للمخاطر. البحرين أيضًا
وتتطلب متطلبات حفظ الســـجالت يف قانون مكافحة غســـل األموال، كما هو حمدد يف وحدة 
اجلرائم املالية، من املؤســـــســـــات املالية االحتفاظ بســـــجالت هوية العميل ومعامالته ملدة مخس 

  مع العميل أو إهناء املعاملة. سنوات بعد انتهاء العالقة
إجراءات ترخيص املؤسسات املالية املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية إنشاء بنوك ومتنع 

ومهية. وعمًال ببنود وحدة اجلرائم املالية، جيب أال تنشــئ املؤســســات املالية عالقات مصــرفية جتارية 
  تقدم خدمات مراسلة للبنوك الومهية.  أو مراسلة مع البنوك الومهية أو مع البنوك اليت

على فئات حمددة من املوظفني  ٢٠١٠لســـنة  ٣٢ويوجب قانون الكشـــف عن الذمة املالية رقم 
العموميني تقدمي إقرارات الذمة املالية إىل هيئة فحص إقرارات الذمة املالية كل ثالث ســــــنوات 
وعند ترك الوظيفة. ويبقى هذا النظام حمدودًا لكون اإلقرارات تقدم بشكل ورقي وتبقى خمتومة 

مت فتح حتقيق جنائي. وال يتم االحتفاظ باإلقرارات الســـــابقة بل يتم تســـــليمها إىل  ةحاليف إال 
ال يف إرسال املعلومات عرب اإلنابة القضائية إالشخص امللزم عند تقدميه إلقرار جديد. وال ميكن 

  فتح حتقيق حملي وبشرط أن يتم فتح املظروف حبضور الشخص امللزم. حالة
ابري تطلب من املســــــؤولني العموميني اإلبالغ عن ملكيتهم حلســــــابات مالية تدومل تعتمد البحرين 

  أجنبية أو سيطرهتم عليها أو االحتفاظ بالسجالت املناسبة املتعلقة هبا.
 

تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣الدويل ألغراض املصادرة (املواد جمال املصادرة؛ التعاون   يف

يســــــمح قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ألي طرف متضــــــرر برفع دعوى مدنية يف املحاكم 
بات احلق  ها املمتلكات يف إلث ثالث. أو أو ملكيت ية كطرف  جلار ية ا ملدن تدخل يف اإلجراءات ا ال

  املحاكم املحلية.توجد قيود على من تنطبق عليه صفة املدعي يف  وال
ــائيــة أثنــاء و عالوة على ذلــك، جيوز لطرف من األطراف املطــالبــة بــالتعويض يف اإلجراءات اجلن

وما يليها من قانون اإلجراءات اجلنائية). وحيق للمحاكم  ٢٢التحقيق األويل أو يف املحكمة (املادة 
ون اإلجراءات اجلنائية؛ من قان ٣٥و ٣٢الفصل يف الدعوى وإصدار أوامر بدفع تعويضات (املواد 

  من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية).  ٢٥٦و ١٨و ٩واملواد 
من قانون العقوبات على التطبيق املباشـــر ألوامر املصـــادرة األجنبية، شـــريطة أن  ١٢وتنص املادة 

من هبا يف البحرين. ويتطلب تنفيذ أمر املصـــادرة األجنيب صـــدور حكم هنائي  تكون اجلرمية معترفًا
ـــــرط التجرمي املزدوج قيود يف حاالت الطلبات املتعلقة باجلرائم اليت  ًااملحكمة األجنبية. ويفرض ش

  تنص عليها االتفاقية واليت مل ُتجرم يف البحرين. 
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من قانون اإلجراءات اجلنائية إجراءات املســــــاعدة القضــــــائية يف  ٤٢٨إىل  ٤٢٦وتنظم املواد من 
ع ذلك، تقتصر هذه املواد على تدابري التحقيق وال تتعلق على وجه املسائل اجلنائية بشكل عام. وم

  التحديد بإرجاع املوجودات.
من قانون مكافحة غســـــل  ٣من املادة  ٢من قانون اإلجراءات اجلنائية والفقرة  ٦٤وتســـــمح املادتان 

من خالل  األموال للمحاكم البحرينية مبصـــادرة املمتلكات ذات األصـــل األجنيب املوجودة يف البحرين
  قرار حمكمة حملية بشأن جرمية غسل أموال.

من  ١١٣من قانون العقوبات، واملادة  ٦٤وتتمتع حقوق األطراف الثالثة حســــــنة النية باحلماية (املادة 
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٣من املادة  ٢قانون اإلجراءات اجلنائية، والفقرة 

ة يف عدد من احلاالت يف ســــــياق اإلجراءات اجلنائية، كوفاة وجتوز املصــــــادرة القائمة على عدم اإلدان
 ١٧من قانون العقوبات، واملادتان  ٦٤املشتبه فيه أو هروبه، وقت إصدار احلكم املتعلق باجلرمية (املادة 

من  ٣من املادة  ٢من قانون اإلجراءات اجلنائية) وقبل اإلدانة يف قضـــايا غســـل األموال (الفقرة  ١١٣و
  ة غسل األموال).قانون مكافح

من قانون اإلجراءات اجلنائية بتقدمي طلبات الختاذ جمموعة كاملة  ٤٢٨إىل  ٤٢٦وتســــــمح املواد من 
). وميكن تنفيذ طلب ١٠٣-٥٥من تدابري التحقيق املأذون هبا مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية (املواد 

من قانون اإلجراءات  ٤٢٦الطلب (املادة  تدابري مؤقتة على أساس أوراق حتقيق أجنبية تثبت اجلرمية حمل
من  ٤٢٧اجلنائية). وال يتم اشـــتراط التجرمي املزدوج لتنفيذ تدابري التحقيق بناًء على طلب أجنيب (املادة 

بالنســبة جلرائم غســل األموال، تســعى إدارة التحريات املالية إىل احلصــول وقانون اإلجراءات اجلنائية). 
 من قانون مكافحة غسل األموال).  ٨على أمر من النيابة العامة (املادة 

من قانون  ٤٢٧وترفض البحرين تقدمي املســـاعدة إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع النظام العام (املادة 
لك، ال يوجد أي ســـــبب للرفض يف التشـــــريع. ومع ذلك، فإن بعض اإلجراءات اجلنائية). وخبالف ذ

املبادئ القانونية والقواعد الداخلية املحلية تفرض على الســــــلطات القضــــــائية رفض الطلبات، وذلك 
ألســــــباب منها التأخري غري املربر من جانب الدولة الطالبة، أو عدم كفاية األدلة، أو الطلبات املتعلقة 

  وهو األمر الذي حيظر مبوجب مبادئ القانون املحلي. باحلجز على الرواتب
ولدى البحرين بعض اإلجراءات واألحكام التشـــــريعية املتعلقة بإدارة املواد املحجوزة اليت ميكن اختاذها 

 ٨(ج) من املادة ٢من قانون اإلجراءات اجلنائية؛ والفقرة  ٩٩-٩٨ املادتانيف إطار التعاون الدويل (
  )).٢٠١٧( ٦٦ل األموال؛ قرار وزير العدل رقم من قانون مكافحة غس

 ٦٦وقد أنشــــــأت البحرين مديرية إلدارة األصــــــول املحجوزة، وذلك مبوجب قرار وزير العدل رقم 
). وعالوة على ذلك، تقوم النيابة العامة بإعداد مبادئ توجيهية إلدارة األصـــول من شـــأهنا أن ٢٠١٧(

  لبحرين.تنطبق على مجيع هيئات إنفاذ القانون يف ا
وتقوم البحرين بإعداد دليل إجراءات داخلية للمساعدة القانونية واسترداد املوجودات يوضح خطوات 

  .وآليات تنفيذ طلبات التعاون الدويل
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وال يوجد دليل الســــترداد األصــــول أو إرشــــادات منشــــورة حول متطلبات وإجراءات تقدمي طلبات 
  عيني السلطات املختصة بتلقي الطلبات.املساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك ت

 
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

ال يوجد حكم يف القانون ينص على إرجاع األموال املصادرة. إذ يسمح قانون اإلجراءات اجلنائية 
). وبناًء على ذلك، ١١٣-١٠٤بإرجاع املوجودات املضــــبوطة، ما مل ختضــــع للمصــــادرة (املواد 

جيوز للبحرين إرجاع املمتلكات إال خالل مرحلة التحقيق عندما يتم احلجز على املمتلكات،   ال
من قانون اإلجراءات اجلنائية).  ١٠٤ولكن ليس إذا كانت املمتلكات عرضــــة للمصــــادرة (املادة 

تماعية ويتم نقل املمتلكات املصادرة إىل اخلزانة العامة أو، يف بعض احلاالت، إىل وزارة التنمية االج
  على النحو املنصوص عليه يف القانون.

من قانون مكافحة غســـل األموال على حكم جوازي مبنح أو تقاســـم  ٨من املادة  ٦وتنص الفقرة 
  كامل أو بعض العائدات املصادرة مبوجب قانون مكافحة غسل األموال مع دولة أجنبية.

بادلة على  ية املت قانون عامل مع نفقات املســـــــاعدة ال حدة وفقًاويتم الت لة على  حا  أســـــــاس كل 
ية واملتعددة األطراف. هذا ومل تطالب البحرين أبد نائ بأي تكاليف تتعلق بتنفيذ  ًاللمعاهدات الث

  الطلبات ذات الصلة.
وخبالف االتفاقية العربية ملكافحة الفســاد، مل تدخل البحرين يف أي اتفاقيات متعلقة بالتصــرف يف 

  للتصرف النهائي يف املمتلكات املصادرة يف حاالت حمددة. األصول أو اختذت أي تدابري أخرى
    

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٢-٣  
  ُيوَصى بأن تقوم مملكة البحرين مبا يلي:

اعتماد إجراءات تشريعية لتنظيم مسائل التعاون الدويل بالتفصيل، مبا يف ذلك املساعدة     •
لالتفاقية، ومبا  املوجودات، فيما يتعلق باجلرائم املنشأة وفقًاالقانونية املتبادلة السترداد 

). وينبغي أن حيدد هذا ٥٧و ٥٥و ٥٤و ٥١يتفق مع متطلبات الفصل اخلامس (املواد 
التشريع أنواع املساعدة اليت قد ُتطلب (مبا يف ذلك املصادرة)، وإجراءات تقدمي الطلبات 

انب اإلجرائية األخرى (مثل نفقات واملعلومات املطلوبة، وأسباب الرفض واجلو
املساعدة القانونية املتبادلة واسترداد املوجودات)، وكذلك مبادئ التصرف يف األصول 

  )؛٥٧وإعادهتا (املادة 
مواصلة اجلهود لتعزيز حتديد هوية املالك املستفيد والتحقق منها من قبل املؤسسات     •

  ))؛١( ٥٢املالية (املادة 
ر الذمة املالية ليتيح إمكانية التحقق من املعلومات املقدمة واستعماهلا تعزيز نظام إقرا    •

للكشف عن حاالت تضارب املصاحل واإلثراء غري املشروع يف غياب أي حتقيق جنائي 
وكذلك لكي يتيح إمكانية تقاسم املعلومات ذات الصلة مع السلطات األجنبية املختصة 

 ))؛٥( ٥٢(املادة 
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تدابري الالزمة ملطالبة املوظفني العموميني املناسبني باإلبالغ عن ملكيتهم النظر يف اختاذ ال    •
حلسابات مالية أجنبية أو سيطرهتم عليها إىل السلطات املختصة واالحتفاظ بالسجالت 

 ))؛٦( ٥٢املناسبة املتعلقة هبذه احلسابات (املادة 

قانون العقوبات للسماح  من ١٢تعديل شرط ازدواجية التجرمي املنصوص عليه يف املادة     •
بإنفاذ األوامر القضائية األجنبية املتعلقة جبميع اجلرائم املنصوص عليها يف هذه االتفاقية 

  ))؛١( ٥٤(املادة 
-٤٢٦تعديل أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة (املواد     •

واسعة من طلبات املساعدة يف شأن ) للسماح للبحرين بالرد على جمموعة ٤٢٨
املصادرة والتجميد واحلجز، وليس فقط طلبات املساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات، 

  ))؛١( ٥٤وذلك مبا يتماشى مع الفصل اخلامس من االتفاقية (املادة 
النظر يف تطوير دليل أو منشور بشأن استرداد املوجودات إلرشاد الدول األجنبية بشأن     •

وإجراءات تقدمي الطلبات، ومواصلة اجلهود لوضع دليل إجراءات داخلية متطلبات 
  )؛٥٥املساعدة القانونية املتبادلة (املادة  بشأن التعامل مع طلبات

املركزي البحرين ، يف تشريعاهتا كصالحية مصرف حتديد صالحية سلطات أخرى    •
  )؛٥٦(املادة بتبادل املعلومات بشكل تلقائي مع السلطات األجنبية 

اعتماد تشريع ينص على إرجاع املمتلكات املصادرة، مبا يف ذلك إىل أصحاهبا الشرعيني     •
. ومن املفيد إدراج إشارة إىل االلتزامات ٥٧من املادة  ٣السابقني، عمًال بالفقرة 
   )).١( ٥٧يف دليل استرداد املوجودات (املادة  ٥٧املنصوص عليها يف املادة 

  


