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 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة املستأنفة الثانية

  ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٨و ١٧، ظيبأبو
 من جدول األعمال ٢البند 

         املتحدة ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقية األمم 
  )١(*البحرين خالصة وافية:    

    
  مذكِّرة من األمانة    

  
من اإلطار املرجعي  ٣٦تتاح ورقة االجتماع احلالية لفريق اســــتعراض التنفيذ وفقًا للفقرة   

الدول األطراف قرار مؤمتر رفق مآللية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد (
). وتتوافق اخلالصـــة الواردة هنا مع االســـتعراض الُقطري الذي أجري يف الســـنة الثانية من ٣/١

     .دورة االستعراض الثانية

__________ 
  .مستنسخة بالصيغة اليت تلقتها هبا األمانة  *  
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  خالصة وافية  -ثانيًا  
  

 مملكة البحرين    
  

سياق تنفيذ اتفاقية لبحرين يف لمقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي   -١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

 ٤قت عليها يف دوصــــ ٢٠٠٥شــــباط/فرباير  ٨وقَّعت مملكة البحرين (البحرين) على االتفاقية يف 
  .٢٠١٠ل/أكتوبر وتشرين األ ٥. وأودعت البحرين صكَّ تصديقها يف ٢٠١٠شباط/فرباير 

من االتفاقية يف الســنة الرابعة من الدورة األوىل  واســُتعرض تنفيذ البحرين للفصــلني الثالث والرابع
ــــــتعراض يف  ــــــتعراض، وقد ُنشــــــرت اخلالصـــــــة الوافية لذلك االس  ٢٠١٥مايو /أيار ٢٦لالس

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.12).(  
 من الدستور). ٣٧واعتمدت البحرين مبدأ التنفيذ املباشر لالتفاقيات الدولية (املادة 

القانوين الوطين ملكافحة الفساد قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون ويشمل اإلطار 
مكافحة غســل األموال وقانون الســلطة القضــائية وقانون تنظيم املناقصــات واملشــتريات احلكومية 
(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 واألمن  ـــــاد ومكافحته ما يلي: اإلدارة العامة ملكافحة الفس ـــــمل اجلهات املعنية مبنع الفس وتش

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 جملس املناقصــــــات واملزايداتو واإلدارية وديوان اخلدمة املدنية
  للقضاء). علىألااملجلس (تتبع 

ون البحرينية من خالل آليات وشــــبكات خمتلفة، مبا يف ذلك جمموعة وتتعاون ســــلطات إنفاذ القان
العمل املايل ملنطقة الشـــرق األوســـط ومشال أفريقيا، وجمموعة إيغمونت لوحدات التحريات املالية، 

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

   
    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

    )٦و  ٥  (املادتان
كانون  ٩وطنية ملكافحة الفســــاد مت اعتمادها من قبل وزير الداخلية يف لدى البحرين اســــتراتيجية 

. واشتملت ٢٠١٨ديسمرب األول/ كانون ٩لفترة مخسة سنوات انتهت يف  ٢٠١٣ل/ديسمرب واأل
االســــتراتيجية على عدة جماالت مبا فيها: تعزيز دور احلمالت الوطنية ملكافحة الفســــاد وإشــــراك 
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اء هيئة خمتصـــة مبكافحة الفســـاد، تطوير املناهج التعليمية القطاعني العام واخلاص يف تطويرها، إنشـــ
لتشــــمل مفاهيم الرتاهة ومكافحة الفســــاد، وإصــــدار قانون خاص ملكافحة الفســــاد. وتضــــمنت 

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

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

نوين على أن يتم اعتمادها من قبل ســنوات القادمة بالتعاون مع هيئة التشــريع واإلفتاء القاللخمس 
  جملس الوزراء.

وقد قام جملس النواب بدراســـة إمكانية إنشـــاء هيئة ملكافحة الفســـاد واليت تضـــمنتها االســـتراتيجية 
  السابقة وقرر عدم املضي قدما يف هذا االقتراح.

ىل اعتماد ومنذ اعتماد تلك االســـتراتيجية، ُبذلت جهود عديدة يف جمال منع الفســـاد، باإلضـــافة إ
قاء املحاضــــــرات  ية وإل القوانني وتعديلها. وكان هناك تركيز خاص على إعداد احلمالت الوطن
سية  ضمن املناهج الدرا ضيع الرتاهة والقيم  لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد باإلضافة إىل إدراج موا

رســات الفاســدة من اخلطوط الســاخنة لإلبالغ عن املما للمدارس واجلامعات. كما مت إنشــاء عدد
 .٢٠١٠ومت تدشني "ميثاق حوكمة الشركات" يف عام 

وتقوم البحرين بتقييم للصـــكوك القانونية والتدابري اإلدارية املتعلقة مبنع الفســـاد ومكافحته بشـــكل 
اقتراح بعض التعديالت التشـــريعية، بعد اســـتعراض تنفيذ البحرين  مثدوري. باإلضـــافة إىل ذلك، 

  ستعراض األوىل، مبا فيها صياغة مشروع قانون خاص مبكافحة الفساد. لالتفاقية يف دورة اال
وتســـــاهم البحرين يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل الســـــيما من خالل مشـــــاركتها بانتظام يف 
املؤمترات واالجتماعات واملنتديات ذات الصـــــلة، باإلضـــــافة إىل عضـــــويتها يف األكادميية الدولية 

). وقد وقَّعت اجلهات ACINET( ة العربية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفسادملكافحة الفساد والشبك
الوطنية على اتفاقيات ثنائية للتعاون وتشــارك يف تدريبات وتبادل معلومات حول مكافحة الفســاد 

  مع جهات أجنبية نظرية.
ة واإلدارية الرقابة املالي كلفة مبنع الفســــــاد منها اإلدارة العامة وديواناملويوجد عدد من اجلهات 

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

تع من النــاحيــة العمليــة وموارد كــافيــة، وعلى الرغم من أن اإلدارة العــامــة تتم تــدريــبالعــامــة 
باالســتقالل التشــغيلي واملايل، ليس هناك من تدابري ملنحها االســتقالل القانوين لضــمان اســتمرارية 

  هذا االستقالل التشغيلي واملايل يف املستقبل.
ــــــم  إبالغبمت تذكري البحرين بالتزامها وقد  األمني العام لألمم املتحدة مبعلومات حمّدثة حول اس

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

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

املدنية موظفي عدد من األجهزة احلكومية منها ديوان الرقابة املالية واإلدارية للدولة ومصــــــرف 
ن يف ون املدنيووحتكم شؤون موظفي هذه األجهزة لوائح خاصة. وخيضع املوظف البحرين املركزي

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

متحانات واملقابالت املقررة لتلك الوظائف. ويتم اإلعالن عن الوظائف الشــاغرة إذا الهلا وتنظيم ا
دمة املدنية مل يكن هناك مرشحون مناسبون مسجلون يف مركز معلومات الوظائف لدى ديوان اخل

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

من الالئحة التنفيذية على الديوان أن يضــــع نظامًا إلدارة األداء املؤســــســــي  )١٣(وأوجبت املادة 
ـــفافية. كما ُوضـــعت معايري للترقية (املا ـــيخ املهنية والرتاهة والش من تعليمات  ١٤دة يتضـــمن ترس

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

  أعضاء جملس الشورى ووكالء الوزارة ومديري اإلدارات.
من قانون اخلدمة املدنية) ويشمل مواضيع الرتاهة  ١٨ملزمًا جلميع املوظفني (املادة ويعترب التدريب 

  ومكافحة الفساد.
ومل تقم البحرين بتحديد املناصــب العمومية اليت تعترب عرضــة للفســاد أو وضــع إجراءات الختيار 

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

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

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

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

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

سية واليت حتظى  سيا سية موضوع متويل األحزاب ال سيا الدولة يف تقدمي الدعم املادي للجمعيات ال
ــافـــع بوضعية اجلمعيات يف البحرين. وال جيوز للجمعيات السياسية قبـــول ال تربعات واملـــيزات واملنـ

، أو منظـــمة دولـــية، أو من شخص جمـــهول. وترتبط املسامهة من أي أجنبـــي، أو من جهة أجنبية
  املالية للدولة بفعالية مشاركة اجلمعيات السياسية يف جملس النواب.
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ر وحســابات ويتوىل ديوان الرقابة املالية بصــفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفات
اجلمعيات الســياســية وإعداد تقارير ســنوية عن ذلك لوزير العدل. كما جيب على اجلمعيات إبالغ 

  وزير العدل بنسخ من موازناهتا السنوية وحساباهتا اخلتامية ونشرها يف اجلريدة الرمسية.
العاملون به يف وتعترب أموال اجلمعيات السياسية يف حكم املال العام ويعترب القائمون على شؤوهنا و

حكم املوظفني العموميني يف تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما تســــري أحكام قانون الكشــــف 
  عن الذمة املالية على قيادات اجلمعيات السياسية الذين يتم اختيارهم باالنتخاب.

ر وتنص الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية على بعض قواعد منع تضــــــارب املصــــــاحل، إذ حتظ
منها على املوظف أن تكون له أية مصــلحة يف أعمال أو مقاوالت أو مناقصــات تتصــل  )٣٤(  املادة

 يف غري أوقات امبدوهن أو مكافأة أو براتب للغري عمًال دوايؤ أنبأعمال وظيفته. وجيوز للموظفني 
كما  .كرامة الوظيفةتتعارض تلك األعمال مع طبيعة عملهم أو تنال من أال  شـــــريطة الرمسية، العمل
ــتور على أعضــاء جملس الشــورى أو جملس النواب أن يعينوا يف جملس إدارة شــركة أو أن  رحيظ الدس

  ).١٤  ينص قانون البلديات على حمظورات مشاهبة (املادةو ).٩٨يقوموا بعدد من املعامالت (املادة 
أوســع للتضــارب املتعلق  نطاقًات البحرين اقتراح قانون خاص بتضــارب املصــاحل يشــمل وقد أعد

ــــقط بانتهاء العقد التشــــريعي  باملصــــاحل الشــــخصــــية أو املادية للموظف؛ غري أن هذا االقتراح س
  .٢٠١٢  عام

، أصـــدر ديوان اخلدمة املدنية مدونة قواعد الســـلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة ٢٠١٦ويف عام 
العامة تتضــمن فقرة بعنوان "تضــارب املصــاحل"، أوجبت على املوظفني العموميني إخطار رئيســهم 
املباشــر خطيًا يف حالة تضــارب بني مصــاحلهم الشــخصــية واملصــلحة العامة باإلضــافة إىل وجوب 

ة املصـــــلحة العامة عند معاجلة هذا التعارض. غري أن هذه املدونة ال تنطبق على املوظفني غري مراعا
 اخلاضعني لسلطة ديوان اخلدمة املدنية. 

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

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

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

صالحية اختاذ اإلجراءات التأديبية حبق املوظفني املخالفني  ستنادًاولديوان اخلدمة املدنية  إىل قانون  ا
  خالل باملسؤولية اجلنائية أو املدنية.اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية وذلك مع عدم اإل

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

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  ٣٤)، كما نص على مساءلة القضاة وحصانتهم وانتهاء واليتهم (املواد من ٢٥

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

 ).٧٣إىل  ٦٩أعضاء النيابة العامة وترقيتهم (املواد من و

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

صاحل، حنُّولتج ضارب امل ضاء  )٢٧(ادة رت املظب 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.

 يقوم بتوزيع الدعاوى على املحاكم املختصة بشكل تلقائي. ايًّنإلكترو ًاكما أنشأت البحرين نظام

روط تعيني أعضاء النيابة العامة، واليت هي شعبة أصيلة وينص قانون السلطة القضائية على قواعد وش
  ).٦٦إىل  ٥٧من السلطة القضائية، باإلضافة إىل مؤهالهتم وانتهاء واليتهم ومساءلتهم (املواد من 

  . بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة النائب العاموتقوم إدارة للتفتيش القضائي ملحقة ب
شؤون القضاة وأعضاء ، الذي ينظم ٢٠١٤لسنة  )٤٩(رقم القرار األعلى للقضاء املجلس وأصدر 

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

    
    )٩العمومية (املادة املشتريات العمومية وإدارة األموال     

لقانون املناقصـــات والئحته  وفقًالدى البحرين نظام مركزي للمشـــتريات وتنظَّم املشـــتريات العامة 
التنفيذية والقرارات اإلدارية ذات الصلة. وتوجد قواعد منفصلة للمشتريات اليت تتم لصاحل قوة دفاع 

طبيعة العســـكرية أو املشـــتريات ذات ال إنَّإذ )، ١البحرين وقوات األمن العام واحلرس الوطين (املادة 
  ).٣األمنية أو السرية، أو تلك املتعلقة باملصلحة العامة، معفاة من قانون املناقصات (املادة 

ــــــراء البضــــــائع أو البناء بطريقة املناقصــــــة العامة، يف حني أن العقود املتعلقة  ويتم إبرام عقود ش
ب من جملس املناقصات، باخلدمات جيب أن تتم عن طريق طلب تقدمي عروض. وعمًال بقرار مسب

جيوز إجراء عمليات الشراء يف حاالت استثنائية من خالل أشكال أخرى من املنافسة املغلقة (املادة 
ــــــباب القرارات املتعلقة مبنح املناقصــــــات العامة أو  ٤ من قانون املناقصــــــات). وجيب عرض أس

لى لوحة خمصــصــة ملدة أســبوع ع علنًااملناقصــات املحدودة أو إلغاء املناقصــات أو جتاهل العطاءات 
  ). ٦٤واحد (املادة 

) والذي يفرض عقوبات ١٠ويتم اإلشــراف على قرارات الشــراء من قبل جملس املناقصــات (املادة 
من الالئحة التنفيذية). وجملس املناقصــــــات،  ٩٦ويتخذ القرارات فيما يتعلق بالشــــــكاوى (املادة 
سوم ملكي، هو سبع مبر شرة (املادة  الذي يتم تعيني أعضائه ال ستقل يتبع جملس الوزراء مبا كيان م

  قانون املناقصات). ٨
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ويقوم ديوان الرقابة املالية بإجراء عمليات تدقيق خارجية تتعلق باجلوانب املالية واإلدارية واجلوانب 
يتم املتعلقة بااللتزام. ويتم إحالة نتائج التدقيق إىل اجلهات املشترية الختاذ اإلجراءات التصحيحية، و

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

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

من  يومًا ٣٠). وميكن الطعن أمام املحكمة املختصــــــة يف غضــــــون ٥٧بالقرار أو اإلجراء (املادة 
تقدمي الشكاوى املتعلقة باملخالفات املتعلقة  أيضًا ). وميكن٥٨تاريخ اإلخطار بقرار املجلس (املادة 

  ابة املالية. باملشتريات إىل ديوان الرق
وتوجد بعض التدابري املتعلقة بتضــارب املصــاحل، واليت من بينها تقييد منع أعضــاء جملس املناقصــات 
وأي شخص يشارك يف األنشطة املتعلقة باملناقصة من املشاركة يف إجراءات املناقصة ويف املزادات 

تجارية املقترحة، على النحو احلكومية أو املبيعات إذا كان لديهم "مصــــلحة مباشــــرة" يف العملية ال
  من قانون املناقصات. ١٦املحدد يف املادة 

وال توجد آلية حمددة للتناوب الدوري للموظفني يف وظائف الشــراء. وتكون مدة عضــوية أعضــاء 
   قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. نيجملس املناقصات سنت

ة ومتطلبات اإلبالغ يف الوقت املناســب وقد وضــعت البحرين إجراءات مفصــلة العتماد امليزانية الوطني
  بشأن املوازنة العامة للدولة. ٢٠٠٢لعام  ٣٩للقانون رقم  وفقًابشأن اإليرادات والنفقات 

من القانون املذكور، يتعني على مجيع الوزارات واملؤســـســـات احلكومية إصـــدار  ٤٩ا للمادة ووفق
) ويتم نشرها GAAS( عمومًااملحاسبة املقبولة  ملعايري وفقًا بيانات مالية موحدة سنوية يتم إعدادها

  يف اجلريدة الرمسية بعد إقرارها من جملس النواب وجملس الشورى.
من الدســــــتور). وميارس الديوان  ١١٦ويتم التدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة املالية (املادة 

من  ٥ات اإلداريــة (املــادة عمليــات التــدقيق (االمتثــال) التنظيميــة، ومراجعــات األداء واملراجعــ
قانون رقم  عام  ١٦املرســــــوم ب ية) وقد يقوم باختاذ تدابري  ٢٠٠٢ل ملال بة ا بشـــــــأن ديوان الرقا

). كما قامت اهليئات احلكومية بإنشــــــاء وحدات أو ١٧و ١٦بإجراءات تصــــــحيحية (املادتان 
  إدارات للتدقيق الداخلي.

املحاســبة والســجالت والبيانات املالية املتعلقة واعتمدت البحرين تدابري للحفاظ على ســالمة دفاتر 
  .بالنفقات العامة واإليرادات وملنع تزوير هذه املستندات

    
    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

ت الســلطات ال توجد إجراءات أو لوائح خاصــة بشــأن وصــول اجلمهور إىل املعلومات. وقد أعد
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 
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ية احلكومية والتطبيقات اإللكترونية واليت تبســـط اإلجراءات وتســـرع يف تقدمي اخلدمات اإللكترون
  .العامة وتسمح بتوفري املعلومات

وتتيح البحرين البيانات املتعلقة بالفســاد بشــكل أســاســي يف شــكل إحصــاءات ســنوية عن اجلرمية 
والنيابة العامة، وكذلك من خالل والفســــاد ينشــــرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية واإلدارة العامة 

ــائل اإلعالم واملواقع احلكومية. 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 
  اإلبالغ عن الفساد. الوعي العام و

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

   
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

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

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

. ترونيًا إىل وزارة الصــناعة والتجارة والســياحةتقدمي تقارير مالية مدققة بشــكل ســنوي إلكالشــركات ب
  ).٢٠االحتفاظ بسجالت حماسبية منتظمة (املادة كما نص قانون التجارة على موجب 

ــــياحة دور املســــجل لألعمال كما تقوم بالتفتيش الدوري  وتلعب وزارة الصــــناعة والتجارة والس
وتتوفر بيانات مالكي ومديري الكيانات اخلاصــة  مكاتب تدقيق احلســابات املرخصــة. علىامليداين 

  .)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  ٢٠١٨لســــنة  )١٩(وأوجب القرار الوزاري رقم 

ـــامهة وضـــع برامج لإلبالغ تتيح للعاملني أن يبلغوا داخليًا عن املخالفات ووضـــع  الشـــركات املس
ـــات مكتوبة للتعامل مع حاالت َتعاُرض املصـــاحل ـــياس ع مدونو س ـــلوك املهين. ويقوم وضـــْ ات 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 
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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 

ــــــخاص أو غري الرمسية املرخص هلا على هذا النحو. منها الرمسية  ،حتويل األموال والقيمة من األش
جالت وتغطي املتطلبات املفروضـــة يف هذا املجال حتديد هوية العميل/املالك املســـتفيد وحفظ الســـ

  واإلبالغ عن 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
ــــــرافيةواعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ املنهج القائم على ا  أيضــــــًا ملخاطر. وتقوم 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

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

من  أيضـــًا املتبادلة فيما يتعلق بغســـل األموال واجلرائم األصـــلية املرتبطة به. كما تتعاون الســـلطات
  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 

  عندما يكون هناك اشتباه يف غسل األموال، ويف حالة عدم اإلفصاح أو اإلفصاح الكاذب. 
م ناول وقد اعت لذي يت عد مصــــــرف البحرين املركزي ا مة يف كتاب قوا تدابري ملز دت البحرين 

تتطلب من املؤســـــســـــات املالية ونظم حتويل األموال  ،التحويالت اإللكترونية والتحويالت البديلة
هبذه املعلومات عرب سلسلة  واالحتفاظوالقيمة تضمني معلومات دقيقة ومفيدة عن منشئ التحويل 

ما أنَّ العناية الواجبة املشــددة مطلوبة يف حالة التحويالت البنكية الواردة اليت حتتوي على الدفع. ك
). ومع ذلك، يتعني على البنوك الوســــــيطة والبنوك FC-3.1.14معلومات غري كاملة عن املنشــــــئ (

على املســــــتفيدة ممارســــــة التدقيق املعقول فقط يف حالة التحويالت الربقية عرب احلدود اليت حتتوي 
  ).FC-3.1.18 و FC-3.1.16معلومات غري كاملة عن املنشئ (

بذلت البحرين جهود بات وقد  حة غســـــــل األموال يتوافق مع متطل ظام مكاف ا كبرية جلعل ن
جمموعة العمل املايل. وقد مت حتديد بعض أوجه القصـــور يف تنظيم املؤســـســـات املالية واألعمال 

لتقييم املتبادل الصـــــــادر عن جمموعة العمل املايل وجمموعة واملهن غري املالية املحددة يف عملية ا
. وتســــتمر ٢٠١٨ هيونيالعمل املايل ملنطقة الشــــرق األوســــط ومشال إفريقيا يف شــــهر حزيران/

 ج.البحرين يف جهودها ملعاجلة هذه النتائ

اصة وتساهم البحرين يف تطوير وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بشأن مكافحة غسل األموال، وخ
  من خالل مشاركتها يف جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. 
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
  ؛٢( ٥محالت وطنية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد (املادة(( 
  ١( ١١(املادة اعتماد نظام إلكتروين لتوزيع الدعاوى على املحاكم املختصة بشكل تلقائي.(( 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  ُيوَصى بأن تقوم مملكة البحرين مبا يلي:
  ــاد على أن تشــمل النص على األطر الزمنية لتنفيذ ــتراتيجية وطنية ملكافحة الفس اعتماد اس

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

  اختاذ تدابري ملنح االســتقالل القانوين لإلدارة العامة لضــمان اســتمرارية اســتقالهلا التشــغيلي
 ))؛٢( ٦واملايل يف املستقبل (املادة 

 مني مات املتقدالســـعي العتماد إجراءات تشـــريعية إلنشـــاء آلية واضـــحة للتعامل مع تظل
 ))؛١( ٧العامة من القرارات اإلدارية املتعلقة بالتوظيف (املادة  لشغل الوظائف

  السعي لتحديد املناصب العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة ولوضع إجراءات
 ))؛١( ٧الختيار وتدريب أفراد لتويل هذه املناصب وضمان تناوهبم عند االقتضاء (املادة 

 تعلقة بتضــارب املصــاحل لتشــمل نطاقًا أوســع من مواصــلة اجلهود لتوســيع التشــريعات امل
 ))؛٥( ٨) و٤( ٧املتعلقة باملصاحل الشخصية واملادية للموظف (املادتني  زاعاتالن

  النظر يف إنشــــــاء التزام بتقدمي التقارير للموظفني العموميني خبالف املوظفني اخلاضــــــعني
ليت قد ينتج عنها تضــارب لســلطة ديوان اخلدمة املدنية لإلعالن عن املصــاحل ذات الصــلة ا

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

  ،يف متديد األطر الزمنية املطبقة لتقدمي الشكاوى أو  النظر )١فيما يتعلق باملشتريات العامة
صات  النظر) ٢الطعون،  ضاء جملس املناق سها تعيني أع سا يف حتديد املعايري اليت يتم على أ

يف اعتمــاد تــدابري للتنــاوب الــدوري ملوظفي  النظر )٣التنفيــذيــة،  يف القــانون أو اللوائح
 ))؛١( ٩املشتريات، مبا يف ذلك احلد من مدة عضوية أعضاء جملس املناقصات (املادة 

  مواصــــــلة اجلهود العتماد تشــــــريعات أو إجراءات أخرى لتنظيم وصــــــول اجلمهور إىل
ملادة  مات (ا خماطر  ١٠املعلو مات  لدراســـــــات (أ)) ولتعزيز تقيي الفســـــــاد من خالل ا

 (ج))؛ ١٠والتقييمات ذات الصلة (املادة 

  مواصـــــلة تعزيز التدابري الرامية إىل منع الفســـــاد يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك من خالل
تعزيز معايري املحاســبة واملراجعة والنظر يف اعتماد قيود على األنشــطة املهنية للمســؤولني 

 )؛١٢من املادة  (ه) ٢العامني السابقني (الفقرة 

  سبة ها فيما خيص والتحقق مناهلوية النظر يف تعزيز متطلبات حتديد ستفيدين بالن املالكني امل
 )؛١٤(أ) من املادة  ١لألعمال واملهن غري املالية املحددة (الفقرة 
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  ستفيدة) بتطبيق اعتماد تدابري تلزم املؤسسات املالية (مبا يف ذلك املؤسسات الوسيطة وامل
ية الصـــــــادرة والواردة اليت حتتوي على معلومات غري تدقيق معزز على  التحويالت الربق

 ))؛٣( ١٤كاملة عن املنشئ (املادة 

  مواصـــلة اجلهود ملعاجلة نتائج التقييم املشـــترك ملجموعة العمل املايل وجمموعة العمل املايل
 )).٤( ١٤ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (املادة 

      
    رداد املوجوداتالفصل اخلامس: است  -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 
تنفيذ طلبات املســاعدة على أســاس قانون اإلجراءات اجلنائية واالتفاقيات الدولية أو مبادئ املعاملة 

فاق هدات واالت عا عديد من امل ية. وقد دخلت البحرين يف ال لدول لة ا جام ثل أو امل ية بامل نائ يات الث
واملتعددة األطراف بشـــأن التعاون القضـــائي والقانوين اليت ميكن اســـتخدامها يف ســـياق اســـترداد 

  االتفاقية مبثابة أساس لـلمساعدة القانونية املتبادلة. أيضًا املوجودات. وتعترب البحرين
ونت إلدارة من قانون مكافحة غســل األموال ومبادئ جمموعة إيغم ٩من املادة  ١وتســمح الفقرة 

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

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

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

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

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

املركزي، جيب على املؤسسات املالية أن تعتمد إجراءات داخلية لتحديد هوية العمالء والتحقق 
 ذلك املالكني املســـــتفيدين. وتتضـــــمن املتطلبات تطبيق إجراءات منها ومصـــــدر أمواهلم، مبا يف

العناية الواجبة املشـــــــددة على العمالء واحلســـــــابات واملعامالت مرتفعة املخاطر، مبا يف ذلك 
األشــخاص املعرضــني ســياســيًا وأفراد أســرهم واملقربني منهم. وهناك بعض نقاط الضــعف يف 

  هويتهم يف املمارسة العملية. حتديد املالكني املستفيدين والتحقق من
  وتنطبق هذه التدابري من أجل اكتشاف املعامالت املشبوهة.
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وتوفر وحدة اجلرائم املالية يف كتاب قواعد مصــرف البحرين املركزي والتوجيهات ذات الصــلة 
ا من اإلرشادات فيما يتعلق دالصادرة عن مصرف البحرين املركزي وإدارة التحريات املالية مزي

مبتطلبات مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب عرب القطاع املايل واالمتثال هلا. وقد وضــعت 
  ألشخاص املعرضني للمخاطر.باقائمة وطنية  أيضًا لبحرينا

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 

  ملعاملة.سنوات بعد انتهاء العالقة مع العميل أو إهناء ا
إجراءات ترخيص املؤســـســـات املالية املنصـــوص عليها يف قانون الشـــركات التجارية إنشـــاء ومتنع 

بنوك ومهية. وعمًال ببنود وحدة اجلرائم املالية، جيب أال تنشئ املؤسسات املالية عالقات مصرفية 
  بنوك الومهية.جتارية أو مراسلة مع البنوك الومهية أو مع البنوك اليت تقدم خدمات مراسلة لل

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 

بقى خمتومة م بشكل ورقي وتوعند ترك الوظيفة. ويبقى هذا النظام حمدودًا لكون اإلقرارات تقد
إال يف حال مت فتح حتقيق جنائي. وال يتم االحتفاظ باإلقرارات الســـــابقة بل يتم تســـــليمها إىل 

يف  الإاملعلومات عرب اإلنابة القضائية  رسالإالشخص امللزم عند تقدميه إلقرار جديد. وال ميكن 
  حالة فتح حتقيق حملي وبشرط أن يتم فتح املظروف حبضور الشخص امللزم.

تعتمد البحرين تدابري تطلب من املسؤولني العموميني اإلبالغ عن ملكيتهم حلسابات مالية أجنبية ومل 
  أو سيطرهتم عليها أو االحتفاظ بالسجالت املناسبة املتعلقة هبا.

  
تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     

    )٥٥و ٥٤و ٥٣لتعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد جمال املصادرة؛ ا  يف
يســــــمح قانون اإلجراءات املدنية والتجارية ألي طرف متضــــــرر برفع دعوى مدنية يف املحاكم 

بات احلق يف ثالث.  ،أو ملكية، إلث جلارية كطرف  ية ا ملدن تدخل يف اإلجراءات ا املمتلكات أو ال
  املدعي يف املحاكم املحلية.توجد قيود على من تنطبق عليه صفة  وال

عالوة على ذلك، جيوز لطرف من األطراف املطالبة بالتعويض يف اإلجراءات اجلنائية أثناء التحقيق 
وما يليها من قانون اإلجراءات اجلنائية). وحيق للمحاكم الفصـــل  ٢٢األويل أو يف املحكمة (املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية؛ واملواد  ٣٥و ٣٢يف الدعوى وإصــدار أوامر بدفع تعويضــات (املواد 
  من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية).  ٢٥٦و ١٨و ٩

من قانون العقوبات على التطبيق املباشـــر ألوامر املصـــادرة األجنبية، شـــريطة أن  ١٢وتنص املادة 
م هنائي من تكون اجلرمية معترفا هبا يف البحرين. ويتطلب تنفيذ أمر املصـــادرة األجنيب صـــدور حك

ا يف حاالت الطلبات املتعلقة باجلرائم اليت داملحكمة األجنبية. ويفرض شــــــرط التجرمي املزدوج قيو
  تنص عليها االتفاقية واليت مل ُتجرم يف البحرين. 
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من قانون اإلجراءات اجلنائية إجراءات املســاعدة القضــائية يف املســائل  ٤٢٨إىل  ٤٢٦وتنظم املواد من 
اجلنائية بشـــــكل عام. ومع ذلك، تقتصـــــر هذه املواد على تدابري التحقيق وال تتعلق على وجه التحديد 

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

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

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

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

من  ٣ادة من امل ٢من قانون اإلجراءات اجلنائية) وقبل اإلدانة يف قضـــايا غســـل األموال (الفقرة  ١١٣و
  قانون مكافحة غسل األموال).

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

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

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

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

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

من  ٨) من املادة (ج٢من قانون اإلجراءات اجلنائية؛ والفقرة  ٩٩-٩٨ املواديف إطار التعاون الدويل (
  )).٢٠١٧( ٦٦قانون مكافحة غسل األموال؛ قرار وزير العدل رقم 

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

  تنطبق على مجيع هيئات إنفاذ القانون يف البحرين.
ــــتر ــــاعدة القانونية واس داد املوجودات يوضــــح وتقوم البحرين بإعداد دليل إجراءات داخلية للمس

  .خطوات وآليات تنفيذ طلبات التعاون الدويل
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وال يوجد دليل الســترداد األصــول أو إرشــادات منشــورة حول متطلبات وإجراءات تقدمي طلبات 
  املساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك تعيني السلطات املختصة بتلقي الطلبات.

   
    )٥٧(املادة إرجاع املوجودات والتصرف فيها     

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 

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

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

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

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

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

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

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

  لتنظيم مســائل التعاون الدويل بالتفصــيل، مبا يف ذلك املســاعدة اعتماد إجراءات تشــريعية
لالتفاقية، ومبا  وفقًا القانونية املتبادلة الســــترداد املوجودات، فيما يتعلق باجلرائم املنشــــأة

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

ملساعدة ا واملعلومات املطلوبة، وأسباب الرفض واجلوانب اإلجرائية األخرى (مثل نفقات
القانونية املتبادلة واســـترداد املوجودات)، وكذلك مبادئ التصـــرف يف األصـــول وإعادهتا 

  )؛٥٧(املادة 
 ك املستفيد والتحقق منها من قبل املؤسسات املالية مواصلة اجلهود لتعزيز حتديد هوية املال

  ))؛١( ٥٢(املادة 
 ية التحقق من املعلومات املق ية ليتيح إمكان ملال لذمة ا ــــــتعماهلا دتعزيز نظام إقرار ا مة واس

للكشــف عن حاالت تضــارب املصــاحل واإلثراء غري املشــروع يف غياب أي حتقيق جنائي 
سم املع صة وكذلك لكي يتيح إمكانية تقا سلطات األجنبية املخت صلة مع ال لومات ذات ال

 ))؛٥( ٥٢(املادة 



CAC/COSP/IRG/2019/CRP.14 
 

V.19-11398 15/15 
 

  النظر يف اختاذ التدابري الالزمة ملطالبة املوظفني العموميني املناســــــبني باإلبالغ عن ملكيتهم
حلسـابات مالية أجنبية أو سـيطرهتم عليها إىل السـلطات املختصـة واالحتفاظ بالسـجالت 

 ))؛٦( ٥٢ات (املادة املناسبة املتعلقة هبذه احلساب

  من قانون العقوبات للســماح  ١٢تعديل شــرط ازدواجية التجرمي املنصــوص عليه يف املادة
بإنفاذ األوامر القضــــائية األجنبية املتعلقة جبميع اجلرائم املنصــــوص عليها يف هذه االتفاقية 

  ))؛١( ٥٤(املادة 
 ٤٢٦انونية املتبادلة (املواد تعديل أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية بشــــأن املســــاعدة الق-

) للسماح للبحرين بالرد على جمموعة واسعة من طلبات املساعدة يف شأن املصادرة ٤٢٨
مبا  قات، وذلك  بالتحقي ما يتعلق  بات املســـــــاعدة في والتجميد واحلجز، وليس فقط طل

  ))؛١( ٥٤يتماشى مع الفصل اخلامس من االتفاقية (املادة 
 نشــور بشــأن اســترداد املوجودات إلرشــاد الدول األجنبية بشــأن النظر يف تطوير دليل أو م

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

 تبادللصـــالحية ســـلطات أخرى كمصـــرف البحرين املركزي على يف تشـــريعاهتا  النص 
  )؛٥٦املعلومات بشكل تلقائي مع السلطات األجنبية (املادة 

  شرعيني صحاهبا ال صادرة، مبا يف ذلك إىل أ شريع ينص على إرجاع املمتلكات امل اعتماد ت
ملادة  ٣الســـــــابقني، عمًال بالفقرة  . ومن املفيد إدراج إشـــــــارة إىل االلتزامات ٥٧من ا

   )).١( ٥٧املوجودات (املادة دليل استرداد  يف ٥٧املنصوص عليها يف املادة 

  


