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ثانيا -خالصة وافية
جزر البهاما
-1

ِّ
مقدمة :لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لجزر البهاما في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد

اسـ رـتضرت فنفيج جزر البهاما لصفصــصين ال الل والران من اقففافية فس الاــنة الرانضة من الورة اقســتضرات األول  ،وقد
رنشرت الخالصة الوافية لجلك اقستضرات فس  18كانون ال انس/يناير .)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.29( 2016
وفتب جزر البهـامـا نه ـا مزالوجـا فس ف بيق النـانون الـدولس فس إطـار نظـامهـا النـانونس المحصس ،ومن ثم ق نم ن
ف بيق اقففافية ف بينا مباشرا .وياتند النظام النانونس لهجا البصد إل النانون األنغصوس اونس.

وفشـ ـ ــمر التشـ ـ ـريضات والتدااير اسالارية الر ياـ ـ ــية المتضصنة اتنفيج الفصـ ـ ــصين ال انس والخامال من اقففافية فس جزر

البهاما قانون حرية اسعالم ،وقانون اسالارة المالية ومراجضة الحا ـ ـ ـ ـ ـ ــانات ،وقانون الما ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة النانونية المتبااللة

(الماا ر ال نا ية) ،وقانون عا دات ال ريمة ،وقانون اساالغ عن المضامالت المالية.
وأهم المؤسـ ـاـ ــات التس فشـ ــارع فس جهوال من الفاـ ــاال واسـ ــترالاال الموجوالات هس م ت

الخدمة الضمومية ،وقوة الشرطة المصكية ل زر البهاما ،ووحدة اقستخبارات المالية.
-2
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المدعس الضام ،ومفوضـ ــية

الفصل الثاني :التدابير الوقائية
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

سياسات وممارسات م افحة الفااال الوقا ية؛ هيئة أو هيئات م افحة الفااال الوقا ية (الماالفان  5و)6
فس غياب اس ـ ـ ـ ـ ـ ــترافي ية وطنية لم افحة الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــاال منص ـ ـ ـ ـ ـ ــوم عصيها فس وثينة محدالة ،فضتمد جزر البهاما عص

م موعة من التدااير التش ـ ـ ـ ـ ـرييية واسالارية لمن الفاـ ـ ـ ـ ــاال .وي تم أسـ ـ ـ ـ ــبوقيا كر من م ت

المدعس الضام ،وقوة

الش ـ ـ ـ ــرطة المصكية ل زر البهاما ،ووحدة اقس ـ ـ ـ ــتخبارات المالية ،ول نة الت مين ،ول نة األوراق المالية ،وغيرها من

الهيئات الح ومية المشاركة فس التنظيم واسنفاذ والتضاون النانونس وفباالل المضصومات وفضهدها فيما يتضصق ناسطار
النانونس لصبصد اوصـفهم الص نة التوجيهية المضنية نططار المخاطر المحدالة ،من أجر مناقشـة مواضـي م ر م افحة

الفااال (الماالة  ،6منروءة ناققتران م الماالة  2من قانون عا دات ال ريمة لضام  .)2018وأفاالت الاص ات ن نها
ف تم أنضا نانتظام م الم تم المدنس.

وفاـ ـ ـ ـ ــتضرت ل نة إصـ ـ ـ ـ ــالر وفنميع النوانين الوريا جمي النوانين اهدف فحديد مدى كفايتها (الماالة  4من قانون

إصــالر وفنميع النوانين) .ولم فحدال الوفيرة التس ينبغس أن فراج وفنها التش ـريضات المتضصنة نم افحة الفاــاال ،كما

أن اقستضرات ق نغ س التدااير اسالارية.

وجزر البهاما طرف فس اففافية البصدان األمري ية لم افحة الفااال وهس فشارع فس آلية متانضة فنفيجها.
والهيئتان الر يا ـ ـ ـ ـ ــيتان لصوقانة من الفا ـ ـ ـ ـ ــاال وم افحته هما م ت

المدعس الضام وفرع م افحة الفا ـ ـ ـ ـ ــاال التان لنوة

الشـرطة المصكية ل زر البهاما .وفس وقت الزيارة الن رية ،كان رينظر فس مشـاري قوانين نشـ ن إنشـاء ل نة لصنزاهة
وم ت ألمين المظالم.
وم ت

المدعس الضام هو فس المنام األول جهاز سنفاذ النانون ،ولكنه ننوم أنضـ ــا نصـ ــياغة مشـ ــاري التشـ ـريضات

المتضصنة نم افحة الفاـ ـ ـ ـ ـ ــاال ،نما فس ذلك فدااير الوقانة ،ناقسـ ـ ـ ـ ـ ــتناال إل جدول أعمال الح ومة .ويضـ ـ ـ ـ ـ ـ ص فرع
التحنيق فس ال ار م المـاليـة التـان لنوة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة المصكيـة ل زر البهـامـا نمهـام وقـا يـة وأخرى فتضصق نـطنفـاذ النـانون،
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وفندرج التحمينات فس م ال م افحة الفا ـ ـ ــاال ض ـ ـ ــمن ن اق اختص ـ ـ ــاص ـ ـ ــه .وينوم الفرع ،فس جمصة أمور ،انش ـ ـ ــر

المضارف نش ـ ـ ن الفاـ ــاال اواس ـ ـ ة مختصم وسـ ــا ا اسعالم وعالنات الخدمة الضمومية ،وهو ماـ ــؤول أمام مفوت
الش ــرطة .وم أن طص

ميزانية الفرع نندم م طص

ميزانيات إالارات الش ــرطة األخرى ،وفس غياب فشـ ـري محدال

منظم ألنش ـ ـ ـ ـ ـ ته ،فند أش ـ ـ ـ ـ ــارت س ـ ـ ـ ـ ــص ات جزر البهاما خالل الزيارة الن رية إل أن الفرع ما ـ ـ ـ ـ ــتنر من الناحية

التش ــغيصية .ويض ــم الفرع  20موظفا ،نضينون جميضهم من خالل الضمصية نفا ــها المتبضة فس فضيين ض ــباط الش ــرطة

ويدرب أعضاؤه عص ماا ر الفااال نالتحديد.
اآلخرينَّ .

وحت اآلن ،لم فبصغ جزر البهاما األمين الضام لألمم المتحدة نش ـ ـ ن الاـ ــص ة أو الاـ ــص ات التس نم ن أن فاـ ــاعد

الدول األطراف األخرى عص وض وفنفيج فدااير م افحة الفااال الوقا ية ،وقد ذكرت نضرورة الميام اجلك.

الن اع الضام؛ مدونات قواعد سصوع لصموظفين الضموميين؛ التدااير المتضصنة نال هاز النضا س وأجهزة النيانة الضامة

(المواال  7و 8و)11

يتول الحـامم الضـام سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ـة فضيين الموظفين الضموميين وممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرقـانـة التـ اليبيـة عصيهم وعزلهم (عص النحو

المنصـوم عصيه فس الماالة  54من قانون التفاـير واألح ام الضامة) ،وهو يتصـرف وفنا لمشـورة مفوضـية الخدمة
الضمومية (الماالفان  107و 108من الدستور) .والص نة مصزمة ن ن فرف إل الحامم الضام فوصيات نش ن فضيينات
الموظفين الضموميين وفرقيتهم وننصهم (المــاالة ( )1( 15أ) من لوا ع مفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة الخــدمــة الضموميـة) .وفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف

المفوض ـ ـ ـ ـ ــية وفوافق عص أي مخ ا لصنبول فس المناصـ ـ ـ ـ ـ ـ

الضمومية عن طريق اقمتحان ،وأي طرينة فوظي

أخرى ،نما فس ذلك فضيين المرشحين و جراءات اختيارهم (الماالة  16من الصوا ع التنظيمية).

وفحدال ســياســات الموارال البش ـرية لح ومة جزر البهاما إجراءات مفصــصة نش ـ ن مختصم جوان
نما فس ذلك التضيين والترفية والتناعد والتدري

وي

واسجراءات الت اليبية.

الضمالة الح ومية،

مرء الوظا م الشــاغرة من خالل الترفية أو الننر أو اسعالن الجي يؤالي إل عمصية اقختيار .وفس حال

عدم مرء الوظيفة الشـ ـ ـ ــاغرة عن طريق الترفية ،ن

إخ ار ال مهور نشـ ـ ـ ـ نها عن طريق اسعالن عنها ،ما لم

فوجه مفوضـ ـ ـ ـ ــية الخدمة الضمومية نخالف ذلك (الماالة  17من الصوا ع التنظيمية) .ولياـ ـ ـ ـ ــت هناع طرينة موحدة
لإلعالن عن الوظا م الش ـ ـ ـ ــاغرة .ويصزم عند النظر فس الم البة اترفية أي موظم من موظفس الخدمة الضمومية

مراعاة عناصـ ـ ــر ال دارة والندرة ،وكجلك األقدمية والخبرة والمؤهالت الرسـ ـ ــمية (الماالة  18من الصوا ع التنظيمية).

وفس مضظم الحاقت ،فوجه فوصيات الترفية عن طريق المفوضية إل الحامم الضام ،الجي يتصرف نضد ذلك وفنا
لتصك التوصيات (المواال  15و 18و 24من الصوا ع التنظيمية).

وفس حين َّ
أن المناصـ

التس فضتبر مضرضـة لصفاـاال لم فحدال رسـميا وم غياب فشـري نحدال نظاما عاما لصتناوب،

ن وز فس أي وقت مناوبة الموظفين الضموميين اين الو ازرات واسالارات عص أساس كر حالة عص حدة.

ويحدال اللير المرفبات جداول مرفبات الموظفين الضموميين.
وق فوجد ارامج رسمية لتضصيم الموظفين الضموميين أو فدريبهم نش ن األخالفيات والنزاهة ومخاطر الفااال.
ويؤهر األشـ ــخام ألن ينتخبوا ك عضـ ــاء فس م صال النواب إذا كانوا) (أ) من مواطنس جزر البهاما الجين ق فنر

أعمارهم عن  21س ـ ـ ــنة؛ (ب) مميمين عاالة فس جزر البهاما لمدة ق فنر عن س ـ ـ ــنة واحدة فا ـ ـ ــبق مباش ـ ـ ـرة فاريخ
فرشــيحهم لالنتخاب (الماالة  47من الدســتور) .ويفند أي شــخل أهصيته لصترشــع لصمنص ـ

فس حاقت عدة منها،

إذا كان) (أ) ننضـ ـ ـ ـ ــس عنوبة نالاـ ـ ـ ـ ـ ن فت اوز مدفها  12شـ ـ ـ ـ ــه ار أو أثناء أي فضصيق لهجه الضنوبة؛ (ب) إذا كان

قد أالين ن ي جريمة فتضصق ناقنتخانات؛ أو (ج) إذا كانت له مص ـ ـ ــصحة فس أي عند ح ومس ولم ن ش ـ ـ ــم نش ـ ـ ـ ر

صحيع عن طبيضة هجا الضند وهجه المصصحة (الماالة  )1( 48من الدستور).
V.22-01655
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ولم فضتمد جزر البهاما فشريضا نش ن فموير الترشيحات لصمناص الضمومية المنتخبة أو األحزاب الاياسية.
وفنل قواعد الماـ ـ ــاءلة الوارالة فس اللير إجراءات م صال الوزراء واسجراءات الو ازرية عص إلزامية اسفصـ ـ ــار عن

فضـ ــارب المصـ ــالع نالناـ ــبة لصوزراء واألمناء البرلمانيين (المواال  .)45-33ايد أن هجه النواعد ق ففرت عنوبات
عص عدم اقمت ال ولياـ ــت هناع قواعد فن بق عص الموظفين الضموميين اآلخرين اهدف فضزيز الشـ ــفافية أو من

فضـ ــارب المصـ ــالع .وفس وقت الزيارة الن رية كان مشـ ــروع قانون ل نة النزاهة قيد النظر ،وهو يهدف إل جمصة
أمور منها من فضـ ـ ـ ـ ــارب المصـ ـ ـ ـ ــالع .وليال هناع التزام نالكشـ ـ ـ ـ ــم عن الهدانا نما يت اوز المت صبات المحدوالة

سق اررات الــجمــة المــاليــة (انظر المضصومــات المنــدمــة فس منــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المــاالة  52أالنــاه) .وق ريصزم الوزراء واألمنــاء
البرلمانيون نالكش ــم عن األنش ـ ة الخارجية أو الوظا م أو اقس ــت مارات أو المزانا نما يت اوز الكش ــم المحدوال
عن فضارب المصالع المجكور أعاله.
وفتضـمن نض

النواعد التنظيمية أح اما فهدف إل فضزيز الاـصوع األخالقس لصموظفين الضموميين .فضص سـبير الم ال،

يوفر اللير إجراءات م صال الوزراء واسجراءات الو ازرية مباالئ فوجيهية لصوزراء واألمناء البرلمانيين نش ـ ـ ـ ـ ن النزاهة ومن

فضــارب المصــالع .كما فتضــمن ص ـ وع أخرى ،م ر األوامر الضامة ،أح اما فنظم وفنيد األنش ـ ة الخارجية التس ننوم

اها الموظفون الضموميون .ايد أنه ق فوجد مدونة ش ـ ــامصة لنواعد س ـ ــصوع الموظفين الضموميين .ويتض ـ ــمن ال دول األول

من مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قانون ل نة النزاهة ،الجي كان قيد النظر وقت الزيارة الن رية ،مدونة لنواعد س ـ ـ ـ ـ ـ ــصوع موظفين عموميين
محدالين .ويتضمن مشروع النانون عنوبات مفروضة عص عدم اقمت ال لصمدونة ولكنها لم فكن نافجة نضد.

وليال هناع إطار محدال لتيا ــير اساالغ عن أفضال الفا ــاال المزعومة التس يرفكبها الموظفون الضموميون .وقد أنشـ ـ

خا سـاخن للصـد ال ريمةل ،نم ن اسـتخدامه لإلاالغ الون الكشـم عن الهوية من قبر أي شـخل ،نمن فس ذلك

الموظفون الضموميون.

والا ـ ــص ة النض ـ ـا ية ما ـ ــتنصة ،وينظم الدس ـ ــتور فضيين ومدال عمر قض ـ ــاة المح مة الضصيا (الماالفان  94و))1( 96
ومح مة اقسـ ــتئناف (الماالفان  99و ،))1( 102ولكن ذلك ق نشـ ــمر النضـ ــاة .ويتضين عص النضـ ــاة التنحس إذا
فبين وجوال فحيز أو فض ـ ـ ــارب فس المص ـ ـ ــالع .وفس غياب أح ام محصية محدالة ،يتضين افباع ممارس ـ ـ ــات المحامم

اسنكصيزية ذات الص ـ ـ ـ ـ ــصة (الماالة  9من قانون مح مة اقس ـ ـ ـ ـ ــتئناف) .ويم ن لألطراف فس اسجراءات طص

فنحس

الناض ــس .وفا ــتخدم مباالئ الكومنولل (قفيمر هاوس) ومباالئ انغالور نش ـ ن س ــصوع ال هاز النض ــا س كمدونات

لنواعد سصوع أعضاء ال هاز النضا س.

ويضين المدعون الضامون وفنا لنفال أسـصوب فضيين الموظفين الضموميين (الماالة  117من الدسـتور) .وي

عصيهم

التنيد نمدونة قواعد الا ـ ـ ــصوع الخاص ـ ـ ــة اننانة المحامين فس جزر البهاما وبمضايير الما ـ ـ ــؤولية المهنية ألعض ـ ـ ــاء

النيانة الضامة وبيان واجبافهم وحنوقهم األسـاسـية التس اعتمدفها الران ة الدولية لصمدعين الضامين .ويتصن المدعون

الضامون فدريبا عص األخالفيات.

المشتريات الضمومية و الارة األموال الضمومية (الماالة )9
يتضـ ــمن قانون اسالارة المالية ومراجضة الحاـ ــانات (فضدير) لضام  2013نض

األح ام الرفيضة الماـ ــتوى المتضصنة

نالمشـ ـ ـ ـ ـ ــتريات الضمومية (المواال  )19H–19Aولكنه ق ينظم الضمصية نالتفصـ ـ ـ ـ ـ ــير .والمباالئ التوجيهية النا مة هس

مباالئ الاخصية .وفس وقت الزيارة الن رية ،كان النظر جاريا فس مشـ ـ ـ ــروع قانون لصمشـ ـ ـ ــتريات الضمومية ننصـ ـ ـ ــد نه
فحديل نظام اقشتراء ومواءمته م المضايير اسقصيمية والدولية.

ويندم م صال الض اءات الح ومية ،المنشـ نموج قانون اسالارة المالية ومراجضة الحاـانات ،فوصـيات إل وزير المالية

نش ـ ـ ـ ن إرس ـ ـ ــاء الضنوال التس فتراور فيمتها اين  50 000الوقر من الوقرات جزر البهاما (ما ننارب  50 000الوقر من

4/14

V.22-01655

CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.6

الوقرات الوقنات المتحدة) و 250 000الوقر من الوقرات جزر البهاما .ويتضين الحصـ ـ ـ ــول عص موافنة م صال الوزراء

فيما نخل جمي الاص والخدمات التس فت اوز فيمتها  250 000الوقر من الوقرات جزر البهاما.

وفنشر الوثا ق الخاصة نالمناقصات فس وسا ا اسعالم المحصية وفس موق الح ومة عص شب ة اسنترنت.
وهناع طرينتان لصشـراء هما) المناقصـات الضمومية والمناقصـات المختارة .وفيما نخل المناقصـات الضمومية ،يدع

أفراال ال مهور المهتمين إل فنـدنم ع ـاءافهم .أمـا المنـاقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المختـارة فهس ف ري عنـدمـا يتضين فنـدنم خـدمـات
متخصصة وعند استيفاء المناولين لصمضايير/المت صبات األساسية ذات الصصة.

وق فوجد لدى جزر البهاما أح ام قانونية لص ضن فس ق اررات اقش ـ ـ ـ ـ ـ ـتراء ،أو إجراء فش ـ ـ ـ ـ ـ ـريضس لصحرمان ،أو فدااير

فتضصق نالموظفين الما ـ ـ ـ ــؤولين عن ق اررات اقش ـ ـ ـ ـتراء ،أو أي إجراء قانونس ارس ـ ـ ـ ــخ قس ـ ـ ـ ــتبضاال مندمس الض اءات.

وق فنشر مضايير اقختيار قبر عمصية اقشتراء كما ق نخ ر مندمو الض اءات غير الناجحة.

ويوجه وزير المالية قبر نهانة كر س ــنة مالية نطعداال فنديرات س ــنوية سيراالات الخدمات الضمومية ونفنافها خالل الا ــنة

المالية التالية ،وفضرت عص م صال النواب (الماالة  129من الدسـ ـ ــتور؛ والماالة  20من قانون اسالارة المالية ومراجضة
الحاـ ـ ـ ـ ـ ــانات (النانون)) .وبالم ر ،يتضين فندنم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتضرات منتصـ ـ ـ ـ ـ ــم المدة ألالاء الميزانية (الماالة  21من النانون).
ويخض ـ ـ إعداال البيانات المالية لصنانون وياـ ــترشـ ــد نالمضايير المحاسـ ــبية الدولية لصن اع الضام .وقد أنش ـ ـ نظام شـ ــامر

لضمصيات المراجضة الداخصية لصحاــانات (التس فنفجها وحدة المراجضة الداخصية لصحاــانات ذات الصــصة) وعمصيات المراجضة

الانوية (التس ينفجها المراج الضام لصحاانات) ،كوسيصة لمرافبة اسالارة األموال الضمومية (الباب الران من النانون)(.)1

ويصزم ننـر الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الت الضـامـة التس رفختـار لحفظ عص نحو الا م إل الا رة محفوظـات جزر البهـامـا (المـاالة  6من قـانون

الا ـ ـ الت الضامة) .وفس حين ن وز من حيل المبدأ ننر أي وثينة عمومية إل المحفوظات ،إق أنه ليال هناع شـ ــرط
قـانونس محـدال لحفظ الوثـا ق المتضصنـة نـاألموال الضموميـة .وي رم التـدمير أو التزوير المتضمـد ألي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر أو ورقـة أو

حااب من جان موظم عمومس أو موظم فس شركة أو مؤساة (الماالة  )1( 350من قانون الضنوبات).

إاالغ الناس؛ مشاركة الم تم (الماالفان  10و)13
نمنع قانون حرية اسعالم ال مهور حق اقطالع عص الا ـ ـ ـ ـ الت الضمومية فيما عدا الا ـ ـ ـ ـ الت المضفاة (المواال

 2و ،) 14-5وهس الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الت التس فتضصق ،فس جمصــة أمور ،نــاألمن والــدفــاع والضالقــات الــدوليــة و نفــاذ النـانون
واقمتياز النانونس واققتصـ ـ ــاال الوطنس والشـ ـ ــؤون الت ارية وبض

الوثا ق الخاصـ ـ ــة نضمصيات الاـ ـ ــص ات الضمومية

والبيانات الشـ ـ ــخصـ ـ ــية الحاـ ـ ــاسـ ـ ــة (المواال  .)27-15غير أن هجا النانون لم ن ن قد الخر حيز النفاذ الكامر فس

وقت الزيارة الن رية ،ولم فكن الوكاقت الح ومية حينئج مصزمة نالكشم عن المضصومات.

ولم فتخج جزر البهاما حت اآلن خ وات لتباــيا اسجراءات اسالارية نةية فياــير وصــول ال مهور إل ســص ات

افخاذ النرار المختصة ،وهس ق فنشر فنارير الورية عن مخاطر الفااال فس إطار اسالارة الضمومية(.)2

__________
( )1ف ور قحق ل صزيارة الن رية) أشارت سص ات جزر البهاما إل أن الح ومة عرضت فس شباط/فبراير  2021م موعة من التشريضات التس
فهدف إل فحديد أوضع ألالوار وماؤوليات وزير المالية وكبار الماؤولين فس و ازرفه .وسض التشري أنضا إل فضزيز نظام الضنوبات

المفروضة عص الموظفين الضموميين الجين ف بت إالانتهم نطساءة التصرف ن موال الافضس الض ار  .وقد أقر ارلمان جزر البهاما

التشريضات التالية التس أصبحت نافجة المفضول فس التواريخ المشار إليها فيما يصس) قانون إالارة الدين الضمومس لضام  1 )2021فموز/يوليه

2021؛ قانون إالارة األموال الضمومية لضام  1 )2021فموز/يوليه 2021؛ قانون المشتريات الضمومية)  1أيصول/سبتمبر .2021

( )2ف ور قحق ل صزيارة الن رية) أشارت سص ات جزر البهاما إل أنها أنش ت عدالا من البوانات اسلكترونية التس فم ن ال مهور من التفاعر
م مختصم الو ازرات واسالارات ،م ر إالارة فراخيل األعمال الت ارية وو ازرة األشغال الضمومية.
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وليال هناع إطار رســمس قا م لصتشــاور م الم تم المدنس وأصــحاب المصــصحة اآلخرين .وفس وقت الزيارة الن رية

مان نخ ا لتنفيج أنش ـ ـ ـ ـ ة إعالمية ،م ر لأس ـ ـ ـ ــبوع النزاهةل وقجتماعات فص ـ ـ ـ ــصية نضندها المدعس الضام م منظمات

الم تم المدنس.

وفنشــر الاــص ات مضصومات عن أنشـ تها من خالل مواقضها عص اسنترنت .وق ناــمع نطاالغ قوة الشــرطة المصكية

فس جزر البهاما عن الحواالث الون الكشم عن هوية المبصغ.

الن اع الخام (الماالة )12
اعتمدت المضايير الدولية سعداال التنارير المالية ومضايير مراجضة الحاـانات ،وحدالت الضنوبات المفروضـة عص عدم

إجراء أنشـ ة المحاسـبة والمراجضة الم صوبة (الماالة ) 117A (5من قانون الشـركات (المضدل) لضام  .)2013ويتضين

عص أي شركة فنش نموج

قانون الشركات الت ارية الدولية أن فحتفظ فس م تبها الما ر نطعالن نفيد ن ن الشركة

فحتفظ ناـ ـ ـ ـ الت محاسـ ـ ـ ــبية موثوق اها وفتيحها لوكيصها الماـ ـ ـ ـ ر (الفنرة  2من األمر الخام نشـ ـ ـ ــركات األعمال

الت ارية الدولية (س الت المحاسبة) لضام .)2016
وم أن م ت

المدعس الضام يتش ــاور نانتظام م الران ات المهنية ،فصيال هناع إطار رس ــمس لصتضاون اين أجهزة

إنفاذ النانون والكيانات الخاصة ذات الصصة.

وهنــاع مـدونـات لنواعـد الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصوع لـدى مختصم الران ــات المهنيــة ،م ــر ران ــات مهنيس المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة والمحــامين

والمصارف والشركات اقستئمانية.

وقد اعتمدت جزر البهاما فس عام  2018قانون س ـ ر المصكية النفيية ،والغانة منه هس اقحتفاب نا ـ ر يتضــمن

هوية الشــخصــيات اقعتبارية وال بييية التس فشــارع فس إنشــاء و الارة الشــركات (لمزيد من التفاصــير ،انظر أالناه

فس إطار الفنرة  52من اقففافية).

وليال لدى البصد فدااير محدالة لمن إســاءة اســتخدام إجراءات فنظيم الكيانات الخاصــة أو لفرت قيوال عص فضيين

الموظفين الضموميين الااننين لصضمر فس المؤساات الخاصة.

وفس حين رفصزم جمي الشـركات الخاضـضة لنانون الشـركات ناقحتفاب نالدفافر والاـ الت وفنا لصمضايير المحاسـبية

ذات الص ــصة (الماالة  117Aمن قانون الش ــركات (المضدل) لضام  ،)2013فطنه ق يصزم نمراجضة الحا ــانات س ــوى

وفصزم جمي المص ـ ـ ــارف والش ـ ـ ــركات اقس ـ ـ ــتئمانية ،فض ـ ـ ــال عن اقفحاالات
الكيانات الخاض ـ ـ ــضة لصتنظيم فحا ـ ـ ـ  .ر
اق تمانية ،اتضيين مراجضين خارجيين لصحا ـ ـ ـ ــانات وبتزويد المص ـ ـ ـ ــرف المركزي ابيانات مالية مراجضة (الماالة 86

()3
وفصزم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات التـ مين اتنـدنم
( )7من قـانون جزر البهـامـا لضـام  2015المتضصق نـافحـاال اق تمـان التضـاونس)  .ر

ايـانـات مـاليـة مراجضـة إل ل نـة التـ مين فس جزر البهـامـا (المـاالة  )1( 58من قـانون التـ مين ،الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 347؛

والماالة  24من قانون الت مين الخارجس ،الفصر .)348

وي َّرم إخفاء أو إفالف أو فزوير موظم عمومس أو موظم فس شـ ــركة أو مؤسـ ـاـ ــة ما عص نحو متضمد ألي الفتر
أو ورقة أو حاـ ــاب (الماالة  )1( 350من قانون الضنوبات) ،ويحظر اوجه عام فزوير الوثا ق الرسـ ــمية أو اسـ ــتخدام
الوثا ق الرس ـ ـ ــمية المزورة (الباب الخامال والضش ـ ـ ــرون ،الماالة  366وما نضدها من قانون الضنوبات) .والمؤسـ ـ ـ ـا ـ ـ ــات
المـاليـة مصزمـة (عص النحو المحـدال فس المـاالة  3من قـانون اساالغ عن المضـامالت المـاليـة لضـام  )2018نـاقحتفـاب

__________
( )3ف ور قحق لصزيارة الن رية) أشارت سص ات جزر البهاما إل أن الماالة  )1( 20من قانون فنظيم المصارف والشركات اقستئمانية لضام
 2020ذات صصة أنضا فس هجا الصدال.
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ن مي الدفافر والاـ ـ الت المتضصنة ن صـ ــحاب مرافنها ومضامالفها لمدة ق فنر عن خمال سـ ــنوات نضد انتهاء الضالقة

الت ارية (الماالة  15من النانون).
وبالنظر لضدم وجوال ضـ ـ ار

عص الدخر أو الش ــركات فس جزر البهاما ،فطن ماـ ـ لة الخص ــم الضـ ـريبس لصرش ــاوى

وغيرها من المدفوعات غير النانونية ق فنش هنا.

فدااير من غار األموال (الماالة )14
فش ـ ــمر المؤسـ ـ ـا ـ ــات المالية (الماالة  3من قانون اساالغ عن المضامالت المالية) المص ـ ــارف والش ـ ــركات اقس ـ ــتئمانية؛

وشـ ــركات ف مين محدالة؛ واقفحاالات اق تمانية التضاونية؛ وأصـ ــحاب فراخيل األلضاب اسلكترونية واأللضاب اسلكترونية

نالوكالة واأللضاب اواس ـ ـ ــا األجهزة المحمولة واأللضاب اسلكترونية التفاعصية المنيدة ومش ـ ـ ــغصس الور األلضاب اسلكترونية؛

والوس اء-الت ار .وهس فشمر أنضا أعماق ومهنا غير مالية مضينة (الماالة ) 3 (1) (jمن النانون).

ويندرج ض ـ ــمن األعمال الت ارية غير المالية المضيَّنة الا ـ ــماسـ ـ ـرة الضناريون ،وم ورو األ ارض ـ ــس ،وف ار المضاالن

واألح ار الكريمة ،ومنرض ــو يوم الدف  ،والمحاس ــبون ،والما ــتش ــارون ،والمحامون ،ومندمو الخدمات اقس ــتئمانية

وخدمات الشركات ،وغير ذلك من األعمال والمهن غير المالية التس نحدالها أمر وزاري (الماالة  4من النانون).

ويصزم قـانون اساالغ عن المضـامالت المـاليـة المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المـاليـة (نمـا فس ذلـك األعمـال والمهن غير المـاليـة

المضينـة) ،نـالميـام ن مصـة أمور منهـا مـا يصس) (أ) فوخس الضنـانـة الواجبـة ف ـاه الضمالء نـافبـاع إجراءات قـا مـة عص

فنييم المخاطر (المواال )7-5؛ (ب) اساالغ عن المضامالت المشـ ـ ــبوهة (الماالة )25؛ (ج) اقحتفاب نالمضصومات،

نما فس ذلك المضصومات المتضصنة نالضمالء والمضامالت ،لمدة ق فنر عن خمال ســنوات نضد إنهاء الضالقة الت ارية

أو إفمام المضامصة (الماالفان  15و.)18

ويضـ ـ ص المصـ ــرف المركزي نماـ ــؤولية اسشـ ـراف عص المصـ ــارف والشـ ــركات اقسـ ــتئمانية واألعمال الت ارية غير

المصـرفية المتضصنة نالتحويالت النندنة واقفحاالات اق تمانية (الماالة ) 5 (1) (dمن قانون المصـرف المركزي ل زر
البهاما ،نصيغته المضدلة؛ والماالة  5من قانون افحاال اق تمان التضاونس فس جزر البهاما لضام .)2015

ول نة الت مين ماـ ـ ــؤولة عن فنظيم ق اع الت مين عص الصـ ـ ــضيدين المحصس والخارجس واسشـ ـ ـراف عصيها (الماالة 8

من قانون الت مين ،الفصـ ـ ـ ــر  ،347نصـ ـ ـ ــيغته المضدلة؛ والماالفان  10و 41من قانون الت مين الخارجس ،الفص ـ ـ ــر

 ،)348وفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص ل نـة األوراق المـاليـة نماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة فنظيم ق ـاعـات األوراق المـاليـة ومنـدمس الخـدمـات المـاليـة
وخدمات الشـركات واسشـراف عصيها (المواال  10و 12و 13من قانون ق اع األوراق المالية لضام  ،2011نصـيغته
المضدلة) .وفض ـ ص ل نة اقمت ال نما ــؤولية فنظيم األعمال والمهن غير المالية المضينة واسش ـراف عصيها (المواال

 37-31من قــانون اساالغ عن المضــامالت المــاليــة) ،فس حين نضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص الم صال المضنس نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون األلضــاب

اسلكترونية نماؤولية الترخيل لمشغصس وموظفس الكازينوهات والور األلضاب اسلكترونية واقشراف عصيهم (الماالة
 9من قانون األلضاب اسلكترونية لضام .)2014

ويم ن لوحدة اقسـ ـ ــتخبارات المالية (انظر أنضـ ـ ــا المضصومات الوارالة فس مناقشـ ـ ــة الماالة  58أالناه) أن فتضاون م

النظراء الوطنيين والدوليين وأن فتصن التنارير عن المضامالت المشبوهة (الماالة  25من النانون).

وفا ـ ــتصزم حركة النند أو الص ـ ـ وع النااصة لصتداول أو المضاالن ال مينة أو األح ار الكريمة عبر الحدوال نما فبصغ فيمته أو

فت اوز  10 000الوقر من الوقرات جزر البهاما فندنم فصريع كتااس إل سص ات جزر البهاما أو ،فس حالة الرحالت

ال وية الم ازة ماـ ـ ــبنا إل الوقنات المتحدة األمري ية ،فندنم اقسـ ـ ــتمارة التس فحدالها هيئة ال مارع وحمانة الحدوال فس
الوقنات المتحدة األمري ية (الماالة  3من قانون التص ـ ـ ـ ـريع نالضمالت التس نحمصها الماـ ـ ـ ــافرون لضام  ،2015نصـ ـ ـ ــيغته
المضدلة) .كما حدالت الضنوبات التس ففرت عص عدم اقمت ال لجلك (الماالة  5من النانون).
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وي

المصــدرة لصتحوير أن فتحنق من هوية المرســر قبر فنفيج التحوير البرقس (الماالة 3
عص المؤس ـاــة المالية ر

من النواعــد التنظيميــة المتضصنــة ن ـاساالغ عن المضــامالت المــاليــة (التحويالت البرفيــة) لضــام  .)2018وي ـ

أن

يرفق أي فحوير ارقس نميمة فبصغ أو فت اوز  1 000الوقر من الوقرات جزر البهاما ناسـم المرسـر والمرسـر إليه،
ورقم الحاـ ـ ـ ــاب أو محدال هوية المضامصة الوحيد ،وعنوان المرسـ ـ ـ ــر ،وفاريخ وم ان ميالاله ،ورقم هويته الوطنية أو

رقم هوية الضمير (الماالة  .)4و ذا كانت المؤس ـ ـ ـ ـاـ ـ ـ ــة المالية الماـ ـ ـ ــتفيدة موجوالة فس الخارج ،ن

أنضـ ـ ـ ــا إالراج

األسـماء وأرقام الحاـانات أو محدالات هوية المضامالت الوحيدة فيما نخل التحويالت التس فنر فيمتها عن الحد
األالن (الماالة  .)7وي وز أن فص ــح

التحويالت البرفية المحصية ارقم حا ــاب المرس ــر أو نمحدال هوية المضامصة

المصدرة لصتحوير والماتفيدة منه موجوالفين فس جزر البهاما ،وفندم
الوحيد فنا عندما فكون المؤساتان الماليتان ر

المصـ ــدرة لصتحوير فس غضـ ــون ثالثة أنام عمر مضصومات كامصة عن المرسـ ــر إل أي مؤس ـ ـاـ ــة مالية
المؤس ـ ـاـ ــة ر
وسـي ة أو ماـتفيدة ف ص

المصـدرة لصتحوير ناقحتفاب نالمضصومات
هجه المضصومات (الماالة  .)6وفصزم المؤسـاـات ر

المتضصنة نالمرسر والمرسر إليه لمدة خمال سنوات (الماالة .)8

المص ــدرة لصتحوير ناقمتناع عن فنفيج التحوير البرقس فس حال عدم قدرفها عص اقمت ال لش ــرط
ر
وفصزم المؤسـ ـا ــة ر
التحنق من هوية المرسـ ــر أو عص الحصـ ــول عص المضصومات الم صوبة واقحتفاب اها ،أو فس حال اشـ ــتباهها فس

غاـر األموال أو فموير اسرهاب (الماالة  .)9وي

عص المؤسـاـات الماـتفيدة أن فضتبر المضصومات الناقصـة أو

غير الماـتوفاة عن المرسـر والمرسـر إليه عامال فس فنييم مدى كون التحوير أو المضامالت ذات الصـصة عمصيات

مشبوهة وما إذا ن

إاالغ وحدة اقستخبارات المالية نش نها (الماالة .))4( 15

وجزر البهاما عضـ ـ ـ ـ ــو فس فرقة الضمر الكاريبية المضنية ناسجراءات المالية ،وفس الم موعة الكاريبية لصمش ـ ـ ـ ـ ـرفين
المصـ ـ ـرفيين ،وران ة المشـ ـ ـرفين عص مصـ ـ ــارف النارة األمري ية ،والمؤفمر الدولس لصمشـ ـ ـرفين المصـ ـ ـرفيين ،وهس

فراعس المباالئ التوجيهية والمباالرات ذات الصـ ــصة .وقد كان هناع فنييم لتنفيج جزر البهاما لتوصـ ــيات فرقة الضمر

الكاريبية المضنية ناسجراءات المالية ،وذلك نصفتها عضوا فس فرقة الضمر هجه.
-2 -2

التجارب الناجحة والممارسات ِّ
الجي دة
• شرط اسعالن عن حركة المضاالن واألح ار الكريمة عبر الحدوال (الفنرة  2من الماالة .)14

-3 -2

ِّ
التحد يات التي تواجه التنفيذ
فوص جزر البهاما نما يصس)
• وض وفنفيج سياسات وطنية فضالة ومنانة لم افحة الفااال (الفنرة  1من الماالة .)5
• الاضس إل فحديد وفيرة التنييم الجي ينبغس إجراؤه لتشريضات م افحة الفااال و ل إالراج التدااير اسالارية
فس التنييم (الفنرة  3من الماالة .)5

• منع هيئـة أو هيئـات م ـافحـة الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال الوقـا يـة اقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنالل الالزم ،وفوفير الموارال المـاالنـة والموظفين
المتخصصين (الفنرة  2من الماالة .)6

• الا ـ ــضس إل فوحيد اسعالنات المنشـ ـ ـورة عن الوظا م الش ـ ــاغرة؛ الميام رس ـ ــميا اتحديد المناصـ ـ ـ

التس

فضتبر عرضة لصفااال نصفة خاصة ،واعتماال إجراءات مال مة قختيار من سيتولونها وفدريبهم وضمان

فناوبهم؛ وفضزيز ارامج التضصيم والتدري

المتضصنة ناألخالفيات والنزاهة (الفنرة  1من الماالة .)7

• النظر فس افخاذ فدااير فشـ ـ ـ ـرييية و الارية ش ـ ـ ــامصة لتضزيز الش ـ ـ ــفافية فس فموير الترش ـ ـ ــيحات لصمناصـ ـ ـ ـ
الضمومية المنتخبة ،وحي ما ان بق الحال ،فموير األحزاب الاياسية (الفنرة  3من الماالة .)7
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• الاـ ــضس إل اعتماال نظم فضزز الشـ ــفافية وفمن فضـ ــارب مصـ ــالع الموظفين الضموميين من غير الوزراء

واألمنـاء البرلمـانيين ،وفضزيز النظم النـا مـة ،ناـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـر منهـا فرت عنوبـات عص عـدم اقمت ـال (الفنرة 4

من الماالة .)7

• فضزيز النزاهة واألمانة والما ـ ــؤولية اين الموظفين الضموميين ،ناـ ـ ـبر منها اعتماال مدونات أو مضايير لصا ـ ــصوع

فوض ـ وفنا لصمباالرات ذات الصــصة وجراء التدري ؛ والنظر فس وض ـ وافخاذ فدااير ف اليبية أو فدااير أخرى

ضد الموظفين الضموميين الجين ينته ون مدونات الاصوع أو مضاييره (الفنرات  3-1والفنرة  6من الماالة .)8
وفش ـ ـ ـ ـ

جزر البهاما عص اعتماال مشـ ـ ـ ــروع قانون ل نة النزاهة ،نما ن فر امت اله لهجه المت صبات (الفنرات 3-1

والفنرة  6من الماالة .)8

وفوص جزر البهاما نما يصس)
• النظر فس إرس ــاء فدااير ش ــامصة فيا ــر فيام الموظفين الضموميين نطاالغ الا ــص ات المضنية عن أفضال الفا ــاال،
ن ار ق منها قنوات اساالغ المخصصة لصموظفين الضموميين (الفنرة  4من الماالة .)8

• الاــضس إل إلزام جمي الموظفين الضموميين ن ن نفصــحوا عما لهم من أنشـ ة خارجية ووظا م واســت مارات
وموجوالات وهبات أو مناف كبيرة قد ففضس إل فضارب فس المصالع (الفنرة  5من الماالة .)8

• إنشـاء نظام اشـتراء مناسـ

وشـامر ننوم عص الشـفافية والتنافال والمضايير الموضـوقية فس عمصية افخاذ

النرار ،نما فس ذلك نشـ ــر المضصومات المتضصنة ناقشـ ــتراء و فاحتها لص مهور ،ووض ـ ـ مضايير لصمشـ ــاركة

واقختيار ،ونظام فضال لالسـ ـ ـ ـ ــتضرات المحصس وكجلك ،عند اققتضـ ـ ـ ـ ــاء ،افخاذ فدااير نش ـ ـ ـ ـ ـ ن موظفس

المشتريات (الفنرة  1من الماالة .)9
وفشـ ـ

جزر البهاما عص اعتماال مش ــروع قانون المش ــتريات الضمومية ،نما ن فر مراعافه لهجه الما ــا ر (الفنرة 1

من الماالة .)9

وفوص جزر البهاما نما يصس)
• فحديد مدة مناســبة لالحتفاب نالا ـ الت لصمحافظة عص ســالمة الدفافر والا ـ الت المحاســبية والبيانات
المالية والماتندات األخرى المتضصنة نالنفنات واسيراالات الضمومية (الفنرة  3من الماالة .)9

• التنفيــج الفضــال لتــدااير فم ن عــامــة النــاس من الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عص مضصومــات عن إالارفهــا الضموميــة وعن
الن اررات واسجراءات النانونية التس فهم أفراال ال مهور ،م ر قانون حرية اسعالم (الماالة ( 10أ)).

• فبايا اسجراءات اسالارية من أجر فياير وصول ال مهور إل الاص ات المختصة التس فتخج الن اررات
ونشر فنارير الورية عن مخاطر الفااال (الماالة ( 10ب) و(ج)).

• فضزيز التدااير الرامية إل من ضـ ــصوع الن اع الخام فس الفاـ ــاال عن طريق جمصة أمور منها ما يصس)

(أ) إض ـ ــفاء ال ان الرس ـ ــمس عص التضاون اين أجهزة إنفاذ النانون والن اع الخام؛ (ب) من إس ـ ــاءة

اس ـ ــتخدام اسجراءات والرخل؛ (ج) فوس ـ ــي ن اق ضـ ـ ـوانا المراجضة الداخصية لصحا ـ ــانات؛ (ال) فرت
قيوال مناس ـ ـ ـ ــبة عص فوظي

الموظفين الضموميين الا ـ ـ ـ ــاننين وفرت عنوبات فضالة عص عدم اقمت ال

(الفنرة  1من الماالة  12والفنرة ( 2أ) و(ال) و(ه) و(و) منها).

• فوســي ن اق المت صبات المتضصنة نماــك الدفافر والا ـ الت ،وعداال التنارير المالية ،ومضايير المحاســبة
ومراجضة الحاـانات لتشـمر أشـخاصـا من غير الموظفين الضموميين أو ماـؤولس الشـركات (الفنرة  3من

الماالة .)12
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• فشـ ـ ـ ي األفراال وال ماعات ممن ق ينتمون إل الن اع الضام عص المش ـ ــاركة النشـ ـ ـ ة فس من الفا ـ ــاال
ومحاربته ،نا ـ ــبر منها أنشـ ـ ـ ة اسعالم وبرامج ف مي

ال مهور؛ وض ـ ــمان وعس أفراال ال مهور اوجوال

هيئـ ــات م ـ ـ افحـ ــة الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ــة و م ـ ــانيـ ــة وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولهم إليهـ ــا لإلاالغ عن الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال،
نما فس ذلك اساالغ الون الكشم عن الهوية (الفنرفان  1و 2من الماالة .)13

• اسلزام النا م لصمؤسـاـات الماـتفيدة ن ن فضتبر غياب المضصومات عن النا م نالدف والماـتفيد منه أو عدم

امتمال فصك المضصومات عامال فس فنييم مدى كون التحويالت أو المضامالت ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــصة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــبوهة

ووجوب إاالغ وحدة اقسـتخبارات المالية اها ،والنظر ،ناسضـافة إل ذلك ،فس إلزام المؤسـاـات المالية

نطجراء فحل القيق ل مي التحويالت البرفية التس ق فتض ـ ــمن مضصومات كامصة عن رمص ـ ــدر التحوير،
نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف النظر عمـا إذا كـانـت التحويالت من زة عبر الحـدوال أو محصيـة وأي عتبـات لرف

التحوير هجه (الفنرة  3من الماالة .)14
-4 -2

عمصيـات

االحتياجات من المساعدة التقنية ،التي ُح ِّد دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية
أشـارت جزر البهاما إل احتياجها لصماـاعدة عص فوحيد التشـريضات والاـياسـات النا مة لم افحة الفاـاال فس وثينة

أو اللير واحد مناق لصاياسات.
-3
-1 -3

الفصل الخامس :استرداد الموجودات
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

ح م عام؛ التضاون الخام؛ اقففاقات والترفيبات ال نا ية والمتضدالة األطراف (المواال  51و 56و)59
فس غياب قانون مخص ـ ــل قس ـ ــترالاال الموجوالات ،نم ن فوفير التضاون الدولس فس ما ـ ــا ر اس ـ ــترالاال الموجوالات عص

أسـ ـ ـ ـ ــاس المضاهدات ال نا ية المتضصنة اتباالل الماـ ـ ـ ـ ــاعدة النانونية أو عص أسـ ـ ـ ـ ــاس اسطار المحصس لصماـ ـ ـ ـ ــاعدة النانونية

المتبااللة ،الجي نش ـ ـ ــمر قانون الما ـ ـ ــاعدة النانونية المتبااللة (الما ـ ـ ــا ر ال نا ية) لضام  ،1988وقانون عا دات ال ريمة،
وقـانون الضـدالـة ال نـا يـة (التضـاون الـدولس) لضـام  ،2000واألمر المتضصق نـالضـدالـة ال نـا يـة (التضـاون الـدولس) (إنفـاذ أوامر

المص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالرة فيمـا وراء البحـار) لضـام  2002واألمر المتضصق نضـا ـدات ال ريمـة (البصـدان واألقـاليم المحـدالة) .وجزر البهـامـا

عضو فس شب ة من نة البحر الكاريبس المشتركة اين الوكاقت قسترالاال الموجوالات.

المؤمن
ومن الناحية الضمصية ،فتباالل جزر البهاما المضصومات فصنا يا ،ماـ ـ ــتفيدة لهجه األغرات من موق إنغمونت
َّ
التان لم موعة إنغمونت لوحدات اقس ـ ـ ــتخبارات المالية وش ـ ـ ــب ة من نة البحر الكاريبس المش ـ ـ ــتركة اين الوكاقت

قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترالاال الموجوالات .وفيما يتضصق نال ار م التس فندرج فس إطار قانون عا دات ال ريمة ،فوفر الماالة )3( 61

من النانون والماالة  4.2.gمن قانون وحدة اقستخبارات المالية األساس النانونس لتباالل المضصومات هجا.

ولم فوق جزر البهــامــا عص أي اففــاقــات فرمس نــالتحــديــد إل زيــاالة فضــاليــة التضــاون الــدولس فس م ــال اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترالاال
الموجوالات؛ غير أن المضــاهــدفين ال نــا يتين لتبــاالل الما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة النــانونيــة المبرمتين م كنــدا والوقنــات المتحــدة

فتضـ ــمنان أح اما نش ـ ـ ن الماـ ــاعدة فس إجراءات المصـ ــاالرة (الماالفان  14و ،17عص التوالس) .وقد وقضت جزر

البهاما اففاقا عاما م كندا ينل عص إم انية فناسم الموجوالات المصاالرة.

من وكشم إحالة الضا دات المت فية من ال ريمة؛ وحدة اقستخبارات المالية (الماالفان  52و)58
فصزم المؤس ـ ـ ـاـ ـ ــات المالية ،نما فس ذلك األعمال والمهن غير المالية المضينة (الماالفان  3و 4من قانون اساالغ عن

المضـامالت المـاليـة) نـافخـاذ فـدااير الضنـانـة الواجبـة فس التضـامـر م الزبـا ن والتحنق من هويـة أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاب المرافق فيمـا
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يتضصق ن مي الحاـ ــانات ،نغ

النظر عن فيمتها ،من خالل افباع نهج قا م عص فنييم المخاطر (المواال  7-5من

النانون) .ويشمر أصحاب المرافق الضمالء والمالكين المنتفضين الجين لهم حصة غالبة فيها (الماالة  2من النانون).
وفس وقت الزيارة الن رية ،كان ن ري إنشاء س ر لصمالكين المنتفضين(.)4
ويش ــمر فضري

لاألش ــخام المضرض ــين س ــياس ــيال األش ــخام المحصيين واألجان

الجين كصفوا أو عهد إليهم نمنصـ ـ ـ ـ ـ ـ

المضرض ــين س ــياس ــيا ،واألش ــخام

رفي فس منظمة الولية أو فس أحد فروعها المحصية أو األجنبية ،وأفراال أس ـ ـ ـ ـ ــرهم

وشــركا هم المنربين (الماالة  2من النانون) .ويضرف المنربون ن نهم أشــخام طبيضيون فرب هم صــصة وثينة نشــخل

مضرت سياسيا (الفنرة  152من المباالئ التوجيهية لصمصرف المركزي)؛ وق يندرج ضمنهم األشخام اقعتباريون.

ويصزم نطجراء فحل القيق لصحا ـ ــانات التس نحتفظ اها األش ـ ــخام المضرض ـ ــون س ـ ــياس ـ ــيا أو التس رنحتفظ اها نيانة
ر
عنهم (الماالة  15من النانون).
وي وز لصحامم الضام إصـ ـ ــدار أوامر ناقمت ال لاللتزامات الدولية المتصـ ـ ــصة ات ميد الممتصكات الموجوالة فس جزر البهاما

أو ح زها أو فرت الح ارس ــة عصيها (الماالة  3من قانون اقلتزامات الدولية (التدااير اققتص ــاالنة والتدااير اسض ــافية))،

اهـدف محـدال هو فنفيـج ق اررات م صال األمن التـان لألمم المتحـدة .وفا ـ ـ ـ ـ ـ ــدي الص نـة التوجيهيـة المضنيـة نـططـار المخـاطر

المحدالة المش ــورة إل المؤس ـا ــات المالية نش ـ ن اقلتزامات ات بيق الضنانة الواجبة المضززة عص المضامالت الناش ــئة عن
الوقنات النض ـ ـ ــا ية أو عن المؤسـ ـ ـ ـا ـ ـ ــات المالية األجنبية التس فحدالها الص نة وفرقة الضمر المضنية ناسجراءات المالية،

وفنشـ الص نة آليات مناســبة لتوفير المضصومات عن المخاطر المحدالة التس فتضرت لها المؤسـاــات المالية ذات الصــصة

والهيئات الجافية التنظيم والران ات المهنية (الماالفان ) 6 (3) (dو) 6 (3) (iمن قانون عا دات ال ريمة).
وي

عص المؤسـ ـاـ ــات المالية اقحتفاب ناـ ـ الت ومضصومات الاعمة لمدة ق فنر عن خمال سـ ــنوات نضد انتهاء

الضالقـة الت ـاريـة أو فـاريخ المضـامصـة (المـاالة  15من قـانون اساالغ عن المضـامالت المـاليـة) .كمـا حـدالت الضنوبـات
المفروضة عص عدم اقمت ال لجلك (الماالة  18من النانون).

ويحظر إنش ـ ــاء والارة مص ـ ــرف من المصـ ـ ـارف الوهمية ،وهو نضرف ن نه لمص ـ ــرف ليال له حض ـ ــور ماالي فس الوقنة
النض ــا ية التس أنش ـ ورخل فيها ،وق ينتا ـ

إل م موعة مالية خاض ــضة لصمرافبة وسش ـراف موحد فضالل (الماالة 24

من النانون) .ويحظر عص المؤسـاـات المالية أنضـا الدخول فس عالقات م ارسـصة م المصـارف الوهمية وم مؤسـاـات

مراسصة فامع لصمصارف الوهمية ناستخدام حاانافها ،أو مواصصة فصك الضالقات مضها (الماالة  )1( 24من النانون).
وينضـ ــس الفصـ ــر  9من قانون اسفصـ ــار الضصنس ن ن نفصـ ــع الموظفون الضموميون الجين نشـ ــغصون مناص ـ ـ

عصيا

وأعضــاء م صاــس الشــيوو والنواب ســنويا لص نة عن موجوالافهم و يراالافهم وخصــومهم .وقد فباينت أحدث مضدقت

__________

( )4نضد الزيارة الن رية ،أشارت سص ات جزر البهاما إل ما يصس)
(أ)

أقر ارلمان جزر البهاما قانون س ر المصكية النفيية فس كانون األول/النامبر  .2018وفن بق الماالة  3من هجا النانون عص الكيانات

اقعتبارية التس أالم ت أو س صت أو ننيت قا مة أو أنشئت ن رينة أخرى وفنا لنانون الشركات وقانون الشركات الت ارية الدولية ،الفصصين

 308و 309عص التوالس .كما أقرت جزر البهاما قانون س ر المصكية النفيية (فضدير) لضام  .2019وأقر فضدير النانون ليشمر الشرامات؛
(ب) فنل الماالة  4من النانون عص أن فنش الاص ة المختصة نظاما آمنا لصبحل نغرت فم ين كر وكير ما ر من اقحتفاب نناعدة

ايانات لصتفاصير الالزمة عن المصكية النفيية لصكيانات اقعتبارية التس فن فحت ماؤوليته .وفصزم الماالة  9من النانون كر وكير ما ر

نطنشاء وفضهد قاعدة ايانات نم ن الوصول إليها اواس ة نظام البحل اآلمن .وفنضس الماالة  18أنضا من النانون نامت ال الكيانات

اقعتبارية والوكالء الما صين لصمت صبات ال ديدة فس غضون سنة واحدة من ادء الضمر نالنانون ،أي نحصول كانون األول/النامبر 2019؛

(ج)

ادأ فنفيج النظام الالمركزي لصبحل اآلمن عن المصكية النفيية فس حزيران/يونيه  .2019وسيتيع النظام البحل فس قواعد ايانات

الوكالء الما صين لص كيانات اقعتبارية الما صة أو المميمة فس جزر البهاما .وستتار المضصومات المتضصنة نالمصكية النفيية لصمدعس

الضام ووحدة اقستخبارات المالية وغيرهم من األشخام المضينين وفنا لهجا النانون؛
(ال)

V.22-01655

أممصت جزر البهاما فس أيصول/سبتمبر  2019عمصية إالراج  100من وكال ها ذوي األولوية النصوى الما صين من اين وكالء

شركات األعمال الت ارية الدولية والشركات المؤساة نموج

قانون الشركات الت ارية الدولية وقانون الشركات ،عص التوالس.
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اقمت ال المبصغ عنها مؤخ ار اين فئات الموظفين المصزمين اتندنم فصـ ـريحات ،وكانت فصك المضدقت منخفض ــة فس
نض

الفئات .وحدالت الضنوبات المفروضـ ـ ـ ـ ــة عص عدم التص ـ ـ ـ ـ ـريع وعص التص ـ ـ ـ ـ ـريحات الكاذنة (الماالة  13من

النانون) ،وينبغس لص نة أن فتحنق من جمي التص ـ ـ ـ ـ ـريحات وأن فنشـ ـ ـ ـ ــر موج از لمحتويافها فس ال ريدة الرسـ ـ ـ ـ ــمية

(المـاالة  6من النـانون) .ولكن أي فحنق من هـجا النبيـر لم ن ن جـاريـا فس وقـت الزيـارة الن ريـة؛ ولم ن ن مم نـا

لصا ـ ـ ــص ات الوص ـ ـ ــول إل قواعد البيانات لغرت التحنق من المضصومات ،التس كانت فندم نص ـ ـ ــيغة ورفية؛ وكانت

آخر الموجزات قد نشرت فس عام .2012

ومن الناحية النظرية ،نم ن أنض ـ ــا فباالل المضصومات اسض ـ ــافية غير الوارالة فس الموجزات م مؤسـ ـ ـا ـ ــات مضينة ،م ر

م ت المدعس الضام ،الجي نم نه نضد ذلك إطالع الدول األجنبية عصيها عن طريق المااعدة النانونية المتبااللة.

وق يوجد إلزام ص ـريع ن ن يبصغ الموظفون الضموميون عن ســص ة التوفي أو أي ســص ة أخرى عص حاــانات مالية

فس الخارج.

ووحدة اقستخبارات المالية (الماالة  3من قانون وحدة اقستخبارات المالية) هس وحدة إالارية وعضو فس م موعة
إنغمونت .ويم ن لصوحدة أن ف مر ،اناء عص طص

من وحدة اســتخبارات مالية أجنبية أو من ســص ة محصية سنفاذ

النانون ،ات ميد حاـ ـ ـ ـ ــاب مص ـ ـ ـ ـ ـرفس لمدة ق فت اوز خماـ ـ ـ ـ ــة أنام إذا اقتنضت ن ن ال ص

يتضصق نضا دات أي من

ال ار م المحدالة فس ال دول ال انس (الماالة  4.2.cمن النانون) .وفس وقت الزيارة الن رية ،كانت الوحدة فاـ ـ ـ ـ ـ ــض

إل التش ــاور م النظراء الوطنيين نشـ ـ ن مجكرات مش ــتركة اين المؤسـ ـا ــات ووضـ ـ ص ــيغها النها ية ،وكانت قد

وقضت أنضا م نظراء الوليين  18مجكرة نش ن فباالل المضصومات.

فدااير اقسترالاال المباشر لصممتصكات؛ آليات استرالاال الممتصكات من خالل التضاون الدولس فس م ال المصاالرة؛

التضاون الدولس ألغرات المصاالرة (المواال  53و 54و)55
نموج

الماالة  2من قانون التفا ـ ـ ـ ــير واألح ام الضامة ،فضتبر الدول األجنبية لأش ـ ـ ـ ــخاص ـ ـ ـ ــال ،ومن ثم نم نها رف

العوى مدنية أمام محامم جزر البهاما سثبات حق مصكية أو مصكية الممتصكات الم تاـبة عن طريق ارفكاب جريمة

(الماالة  2من قانون المح مة الضصيا؛ واألمر  6من قواعد المح مة الضصيا) .واسـ ـ ـ ـ ـ ــتناالا إل فضري
نفاـ ـ ـ ــه ،نم ن لصمحامم أن ف مر أي طرف مدان نارفكاب جريمة ادف فضوي

لاألشـ ـ ـ ـ ـ ــخامل

مضنول لدولة أجنبية عن الضـ ـ ـ ــرر

الجي أص ــااها (الماالة  122من قانون الضنوبات) .وف يز المواال  40و 55و 74من قانون عا دات ال ريمة ،التس

فتناول حمانة مص ـ ـ ـ ــالع المالكين الش ـ ـ ـ ــرعيين واألش ـ ـ ـ ــخام غير المضنيين ،لمحامم جزر البهاما اقعتراف نحنوق

المصكية المشروعة لدولة طرف أخرى عند البت فس المصاالرة.

ويم ن إنفاذ أوامر المصـاالرة األجنبية الصـاالرة عن الاـص ة المختصـة فس لاصد مضينل فور فاـ يصها من قبر المح مة

الضصيـا (الفنرفـان  )1( 7و )1( 10من أمر الضـدالـة ال نـا يـة) ،غير أن الـدول األطراف فس اقففـافيـة ق فضتبر جميضهـا
اصدانا مضينة (ال دول ال انس من األمر).

وي وز لمحامم جزر البهاما أن ف مر نمصـ ـ ــاالرة الممتصكات ذات المنش ـ ـ ـ األجنبس نموج

ح م قضـ ـ ــا س نصـ ـ ــدر

نش ـ ـ ـ ـ ن جريمة غا ـ ـ ـ ــر أموال أو أي جريمة أخرى ،وفنال لصنواعد الضامة المن بنة عص المص ـ ـ ـ ــاالرة (الماالة  71من
قانون عا دات ال ريمة).
وي وز إص ـ ــدار أمر نالمص ـ ــاالرة غير الما ـ ــتندة إل إالانة إذا اقتنضت المح مة ن ن الممتصكات هس ،عص أس ـ ــاس

اقحتم ــاقت الراجح ــة ،ع ــا ــدات من ع ــا ــدات ال ريم ــة أو أالاة أو ممتصك ــات إره ــااي ــة (الم ــاالة  50من الن ــانون).

وق ن وز رف العوى إذا كــانــت الميمــة أالن من  5 000الوقر من الوقرات جزر البهــامــا (المــاالة  )8( 50من

النانون) .واس ـ ـ ـ ـ ــتناالا إل األح ام الضامة نش ـ ـ ـ ـ ـ ن الما ـ ـ ـ ـ ــاعدة النانونية المتبااللة ،نم ن ل زر البهاما أن فندم فصك
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الماـ ــاعدة فيما يتضصق ن وامر المصـ ــاالرة األجنبية غير الماـ ــتندة إل إالانة ما الامت المصـ ــاالرة فاـ ــتوفس المضايير

نفاها ،ولكنها لم فتصق حت اآلن طصبا لصميام اجلك.

وف يز الفنرة  5من أمر الضدالة ال نا ية لصمح مة الضصيا إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار أوامر فحفظ عص أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس طص الت ميد أو الح ز
المنـدم من اصـد مضين ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء أمـان ال صـ مرفنـا أو غير مرفق ـن مر أجنبس نـالت ميـد أو الح ز ،حي مـا كـانـت إجراءات

الدعوى قد أفيمت ض ــد المدع عصيه فس البصد المضين وأص ــدر أمر المص ــاالرة ،أو كانت هناع أس ــباب مضنولة لالعتناال

نطم انية إصـدار هجا األمر فس م ر هجه اسجراءات .وي وز أنضـا لصمح مة الضصيا أن فصـدر أوامر فنييد حي ما رأت أن

اسجراءات سـ ــتنام فس اصد مضين وأن هناع أسـ ــبانا مضنولة فاـ ــوغ اقعتناال ن ن أم ار نالمصـ ــاالرة سـ ــيصـ ــدر فس سـ ــياق فصك

اسجراءات .م ذلك ،وكما ذكر أعاله ،فطن الدول األطراف فس اقففافية ق فضتبر جميضها اصدانا مضينة.

وحت اآلن ،لم فتصق جزر البهاما أي طصبات من الولة أخرى نشـ ـ ـ ـ ـ ن مص ـ ـ ـ ــاالرة موجوالات كا نة فس جزر البهاما
فيما يتضصق نفضر م رم نموج

اقففافية .ايد أنها فصنت ونفجت طصبا واحدا ات ميد الموجوالات.

وباسضـافة إل الشـروط الضامة المتضصنة نمضـمون طصبات الماـاعدة (الفنرات  12-10من أمر الضدالة ال نا ية)،

فطن نض

المضاهدات ال نا ية المتضصنة نالما ـ ـ ــاعدة النانونية المتبااللة فنل عص ش ـ ـ ــروط إض ـ ـ ــافية (الماالة  5من

مضاهدة المااعدة النانونية المتبااللة م الوقنات المتحدة).

وقد قدمت جزر البهاما أثناء اقس ــتضرات نا ــخا من فشـ ـريضافها التس فنفج الماالة  55من اقففافية ،وهس ق فضتبر

وجوال مضاهدة شرطا قفخاذ التدااير المشار إليها فس الفنرفين  1و 2من الماالة  55من اقففافية.

وقد أمدت الا ـ ــص ات أن الدولة ال رف ال البة فرمنع ،من الناحية الضمصية ،فرص ـ ــة لتندنم أس ـ ــبااها المؤيدة لإلنناء
عص سريان مفضول أي فداير مؤقت قبر رف هجه التدااير.
وحنوق األطراف ال ال ة الحاـ ــنة النية محمية (المواال  28و 40و 55و 74من قانون عا دات ال ريمة والفنرة )3( 7

من أمر الضدالة ال نا ية).

إرجاع الموجوالات والتصرف فيها (الماالة )57
فنيد الموجوالات المصـاالرة لحاـاب صـندوق الموجوالات المصـاالرة .وي وز ،إذا قررت ل نة الموجوالات المصـاالرة

ذلك ،فاـ ـ ــديد مبالغ من ذلك الصـ ـ ــندوق ،نما فس ذلك فضوي

الممتصكات حاـ

الضـ ـ ــحانا أو الدف ألطراف ثال ة مناار حنوق فس

اققتضـاء (المواال  92-90من قانون عا دات ال ريمة) .وم أن التشـري ق يتضـمن أي عا ق

نحول الون إرجاع الممتصكات إل الدولة ال رف ال البة ،فطن التش ـ ـري نخصو أنض ـ ــا من أح ام محدالة فنل عص

اسلزام نطعاالة الممتصكات فس الحاقت المنصوم عصيها فس اقففافية.

وحنوق األطراف ال ال ة الحاـ ــنة النية محمية فس إطار إجراءات المصـ ــاالرة (الماالفان  )1( 40و( )2( 91ال) من
قانون عا دات ال ريمة؛ والفنرة  )3( 7من أمر الضدالة ال نا ية).
وفتحمر جزر البهاما جمي التكالي

المرفب ة اتنفيج طص

المتبااللة (الما ـ ـ ــا ر ال نا ية)) .كما فا ـ ـ ــمع نض

الما ـ ـ ــاعدة (الماالة  19من قانون الما ـ ـ ــاعدة النانونية

اقففاقات ال نا ية نخص ـ ـ ــم فكالي

محدالة م ر فكالي

الشهوال وأفضاب الخبراء (الماالة  )2( 7من مضاهدة المااعدة النانونية المتبااللة م الوقنات المتحدة).

س ـ ـ ــفر

وقد أارمت جزر البهاما عدة اففاقات مخصـصـة لصتصـرف النها س فس الموجوالات .غير أن فصك اقففاقات فضصنت

نضا دات ج ار م المخدرات ،وجرى وفنها فناسم الموجوالات المصاالرة.
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التجارب الناجحة والممارسات ِّ
الجي دة
• هناع اللير إج ار س نشـ ن التضاون الدولس متار عص موق ح ومس عص شـب ة اسنترنت لماـاعدة الدول
األخرى عص فحديد أفضر الابر قلتماس التضاون (الماالة .)51

• فنظم وحدة اقستخبارات المالية أحداثا عامة لتباالل المضصومات عن الورها وماؤوليافها (الماالة .)58
-3 -3

ِّ
التحد يات التي تواجه التنفيذ
فوص جزر البهاما نما يصس)
• إلزام المؤس ـاــات المالية نطجراء فحل القيق لصحاــانات التس ن ص

فتحها أو نحتفظ اها من قبر جمي

اقشـ ـ ــخام الوثينس الصـ ـ ــصة ن شـ ـ ــخام مضرضـ ـ ــين سـ ـ ــياسـ ـ ــيال أو نيانة عنهم ،نمن فيهم الشـ ـ ــخصـ ـ ــيات
اقعتبارية الوثينة الصصة (الفنرة  1من الماالة .)52

• النظر فس التح ــدي ــل والتنفي ــج الضمصس لنظم فض ــال ــة سقرار ال ــجم ــة الم ــالي ــة لصموظفين الضموميين المضنيين

وفرت عنوبات عص عدم اقمت ال ،وضمان فوفير موارال كافية لصهيئة المختصة الماؤولة عن التحنق

من ه ــجه اسق اررات (الفنرة  5من الم ــاالة )52؛ والنظر فس اعتم ــاال ف ــدااير سلزام الموظفين الضموميين

المضنيين الجين لهم مصـ ــصحة فس حاـ ــاب مالس فس الخارج أو سـ ــص ة فوفي أو سـ ــص ة أخرى عص ذلك

الحا ــاب ناساالغ عن فصك الضالقة واقحتفاب ناـ ـ الت مال مة اتصك الحا ــانات ،م النظر فس فرت

عنوبات مناسبة عص عدم اقمت ال (الفنرة  6من الماالة .)52

• ضمان فوفير إم انية التضاون الدولس ألغرات الفنرفين  1و 2من الماالة  55من اقففافية ل مي الدول
األطراف فس اقففافية (الفنرفان  1و 2من الماالة  54والفنرفان  1و 2من الماالة .)55

• ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان إرجـاع الممتصكـات المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالرة إل الـدولـة ال رف ال ـالبـة وفنـال لصفنرة  3من المـاالة  57من
اقففافية ،نما نشـمر الحاقت التس ف يز فيها المضاهدات ال نا ية فناسـم الموجوالات (الفنرات  1و 3و5
من الماالة .)57

• النظر فس إارام اففاقات أو فرفيبات محدالة م الول أخرى من أجر فضزيز فضالية التضاون الدولس نش ـ ـ ـ ن
استرالاال الموجوالات (الماالة .)59
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