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      خالصة وافية  -ثانياً  
      بنغالديش    

      مةمقّد  - ١  
    النظام القانوين لبنغالديش  - ١- ١  

  .اإلنكليزييستند نظام بنغالديش القانوين إىل القانون العام 
 /شـباط  ٢٧يف ") االتفاقيـة ("ت بنغالديش إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد    وقد انضمّ 

  ودعــت صــك تــصديقها علــى االتفاقيــة لــدى األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف   وأ٢٠٠٧فربايــر 
  .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨
    

     يف بنغالديشحملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد  - ٢- ١  
وهـي  . جلنة مكافحة الفساد هي اجلهاز املتخصص يف مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القـانون       

 يتمتعون باالستقاللية حبكم تعيينهم من قبل الرئيس وعدم أهليتهم إلعـادة            تضم ثالثة مفوضني  
  علــى أســاس إجــراءات مماثلــة ض منــهم مــن وظيفتــه إالّ مفــّوكمــا ال جيــوز فــصل أيِّ. التعــيني

  .قة يف فصل قضاة احملكمة العليا، ووفقا لتلك اإلجراءاتّبلإلجراءات املط
ؤدي وظـائف رئيـسية يف جمـال مكافحـة الفـساد،            ومصرف بنغالديش هو اجلهاز اآلخر الذي ي      

  .وهو يضم أيضا وحدة االستخبارات املالية التابعة هلذا البلد
وقواعد خاصـة علـى املـوظفني        قواعد السلوك  وتتوىل وزارة اإلدارة العامة املسؤولية عن تطبيق      

  .للفساد واالختالس العموميني الوطنيني بغرض التصدي
 الفساد، التابعة لـشعبة الـشؤون احلكوميـة، ووزارة اإلدارة العامـة        وتتوىل كل من جلنة مكافحة    

كما يضطلع مصرف بنغالديش مبـسؤولية مجـع        . مجع اإلحصاءات عن القضايا املتعلقة بالفساد     
  .اإلحصاءات عن القضايا املتصلة بغسل األموال
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    تنفيذ الفصلني الثالث والرابع  -٢  
    ) الثالثالفصل(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  

    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ١- ٢ 
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (جرائم الرشو؛ املتاجرة بالنفوذ     

، يتناول النظام القانوين البنغالديشي موضوع الرشـو مـن          ١٨٦٠مبوجب قانون العقوبات رقم     
  ".التحريض"خالل فعل 

لالئـــق أو انتحـــال الشخـــصية أثنـــاء غـــري ا كمـــا يـــنص قـــانون العقوبـــات علـــى معاقبـــة التـــأثري
االنتخابات ومنح هدية أو إعادة املمتلكات هبـدف محايـة اجلـاين الـذي يرتكـب جرميـة ُيعاقـب                 

  .عليها باإلعدام، والتحريض على ارتكاب اجلرائم
عموميـــة واحلـــق  ن قـــانون العقوبـــات تعـــاريف الرشـــوة واملرشـــحني لـــشغل وظـــائف مَّويتـــض

 ال يتـــضمن الئحـــة بـــشىت أنـــواع املـــوظفني" ظـــف العمـــومياملو"ولكـــن تعريـــف . االنتخـــايب
ــة  ــع الفــساد لعــام   ومــع أنَّ. املنــدرجني يف هــذه الفئ ــانون من فــسريا ملفهــوم   يتــضمن ت١٩٤٧ ق
  . مدى مشول أعضاء الربملان هبذا املفهوم يبقى غري واضحاملوظف العمومي، فإنَّ

يقبـل أي مكافـأة أو أي       " الـذي    وفيما خيص االرتشاء، يعاقب قانون العقوبات املوظف العمومي       
وعلى الرغم من إغفـال     ". شيء مثني، أو حيصل عليه أو يوافق على قبوله أو حياول احلصول عليه            

  ".االلتماس"تشمل " حماولة احلصول" عبارة أنَّ، فقد تأكد أّنه ميكن اعتبار "التماس"عبارة 
أي شـيء   "غطي حاالت قبـول      اجلرم جيب أن ي     من قانون العقوبات، فإنَّ    ١٦٥ملادة  ومبوجب ا 

 فيما لو كانت هذه العبارة تشمل أيـضا احلـاالت الـيت             للشكأو احلصول عليه، مما يدعو      " مثني
  .ال ُتمنح فيها هدية أو أي شيء ملموس

  .ومل جتّرم بنغالديش رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية
  .لها غري الفاعل ال الفاعلبشك وُتجّرم املتاجرة بالنفوذ،

  .وأعربت احلكومة عن نيتها يف جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص
    

    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل العائدات اإلجرامية؛ اإلخفاء     
 وُنقّـح مـرة   ٢٠٠٩، مث ُنقّـح يف عـام        ٢٠٠٢اعُتمد قانون منع غسل األموال ألول مرة يف عام          

ــل لالت . ٢٠١٢أخــرى يف عــام   ــضمن قائمــة اجلــرائم    وهــو ال ميتث ــا حيــث ال تت ــة إالّ جزئي فاقي
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ــة   ــة يف االتفاقي ــع األفعــال اجملرم ــد، كــان عــدد األشــخاص    . األصــلية مجي ــارة البل ويف وقــت زي
  . شخصا٢٢٢اخلاضعني للتحقيق يف إطار التشريعات املتصلة بغسل األموال 

 منـها إىل    ٢٠٠ل  أُُحيـ  مـشبوهة،  معـامالت   بالغ عـن   ٦٠٠ت وحدة االستخبارات املالية     وتلقَّ
  .حىت الوقت الراهن  قضية، ومل تصدر أحكام باإلدانة١٢٥جلنة مكافحة الفساد، وُحفظت 

املمتلكـات، وعـدم األمانـة يف تلقّيهـا، واملـساعدة          وتندرج جرمية اإلخفـاء ضـمن جـرائم سـرقة         
  .أو إخفائها على إخفائها، واالحتيال وعدم األمانة يف إزالة املمتلكات

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد ( إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع االختالس؛    

االسـتعمال  "، و "التبـديل "و" التبديـد "ُيجّرم قانون العقوبـات االخـتالس مـن خـالل سـلوكيات             
ُيـضاف  . ، كما تقتضيه االتفاقيـة    "لصاحل شخص آخر  "لصاحل مرتكب اجلرم وليس     " الشخصي
 ٤٠٣عن نية تعـديل املـادة   وأُعرب ". املمتلكات املنقولة "على   نطاق اجلرم يقتصر     أنَّإىل ذلك   

  .للمالحظات املذكورة أعاله من قانون العقوبات مراعاةً
جرميـة خيانـة   "وُيجّرم اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص على حنو واف كما يبدو باعتباره             

مـن قبـل الـسعاة والكتبـة        (خيانة األمانـة حتديـدا       بصفة عامة، ويستند ذلك إىل افتراض     " األمانة
  ).واملصرفيني والتجار والوكالء

، ١٩٤٧وجرميــة إســاءة اســتغالل الوظــائف مــشمولة إىل حــد كــبري بقــانون منــع الفــساد لعــام  
  ".سوء السلوك اإلجرامي"وذلك من خالل جرمية 

 حيــازة ٢٠٠٤لعــام  وفيمــا يتــصل بــاإلثراء غــري املــشروع، جيــرم قــانون جلنــة مكافحــة الفــساد  
ــة   املم" ــري املنقول ــة أو غ ــة   " تلكــات املنقول ــدخل املعروف ــصادر ال ــن م ــدة ع ــازة  . الزائ ــرب حي وُتعت

ــي املمتلكــات ســوء ســلوك   ــدما إجرام ــة       عن ــدخل املعروف ــصادر ال ــع م ــبة م تكــون غــري متناس
. م بـشأهنا تفـسريا معقـوال   للموظف العمومي أو أي من األشخاص الذين يعيلهم، واليت ال ُيقـدِّ          

 عـن  وأُبلـغ .  عبء إثبات حصوله على املمتلكات بوسائل مـشروعة ويقع على كاهل الشخص 
  .إحراز بعض النجاح يف مقاضاة أشخاص مبوجب هذا احلكم

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

تقتصر أحكام قانون العقوبات املنطبقة على الترهيـب اإلجرامـي ومـن مث ال يبـدو أّنـه يـضع يف                     
 مـن االتفاقيـة، أي اتبـاع وسـائل          ٢٥مـن املـادة     ) أ(تضيها الفقرة   االعتبار املفاهيم األعم اليت تق    

  .فاسدة ووسائل قسرية
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للموظف العمومي الذي حيضر اإلجراءات      دتنيوُيجّرم قانون العقوبات اإلهانة أو املقاطعة املتعمّ      
  .من أداء مهمته القضائية واالعتداء على موظف عمومي أو استخدام القوة اإلجرامي ملنعه

    
    )٢٦املادة (ؤولية الشخصيات االعتبارية مس    

مبوجــب قــانون العقوبــات، ختــضع الشخــصية االعتباريــة للعقوبــات علــى اجلــرائم الــيت ُيعاقــب    
  .عليها بالغرامة

غرامـات أو إلغـاء تـسجيل الكيانـات االعتباريـة            وينص قـانون منـع غـسل األمـوال علـى فـرض            
تنــاول مــسؤولية الشخــصيات االعتباريــة  ولكنــه ال ي. املتهمــة بارتكــاب جــرائم غــسل األمــوال 

  .املتهمة بارتكاب اجلرائم األخرى ذات الصلة باالتفاقية
  

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
األفعـال الـيت يرتكبـها عـدة أشـخاص إعمـاال لنيـة              : ينص قانون العقوبات على التعاريف التالية     

يش علـى ارتكـاب اجلـرائم يف        مشتركة؛ التحريض على شـيء؛ املُحـّرض؛ التحـريض يف بـنغالد           
اخلارج؛ معاقبة التحريض إذا ارتكب اجلرم احملّرض عليه فعال وعند عدم وجـود حكـم صـريح                 

  .بشأن عقوبته
ــصفة خاصــة     ــشاء ب ــشروع يف ارتكــاب جــرم االرت ــشأن   . وُيجــّرم ال ولكــن ال يوجــد حكــم ب

  .بوجه عام الرتكاهبا" التحضري"يف ارتكاب اجلرائم أو " الشروع"
    

    )٣٧ و٣٠املادتان (الحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون امل    
ميكن يف معظم احلـاالت معاقبـة اجلنـاة املتـهمني بارتكـاب جـرائم الرشـوة، واملتـاجرة بـالنفوذ،                      

، بعقوبـة احلـبس لغايـة ثـالث سـنوات            أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر      اختالس املمتلكات و
ويف حالة املوظفني العموميني، جيوز متديد فتـرة احلـبس إىل الـسجن املؤبـد أو        . غرامة أو دفع /و

ويف حالــة غــسل األمــوال، ينبغــي أن تبلــغ الغرامــة ضــعف قيمــة األمــوال  . لغايــة عــشر ســنوات
أما مبلغ الغرامة املفروضة على اجلاين يف مجيع قضايا الفساد األخـرى، فـال ينبغـي أن      . املغسولة

اختـاذ أو مواصـلة أي    وهـذه العقوبـات ال متنـع   . كتسب بصورة غـري مـشروعة  تقل عن الربح امل 
  .موظف العمومي ي ضد تأديبإجراء 

ومـع  . وبصفة عامـة، ميكـن تطبيـق إجـراء إطـالق الـسراح بكفالـة علـى اجلـرائم املتـصلة بالفـساد               
اضٍ خاص،   املقاضاة عن اجلرائم املندرجة يف إطار قانون مكافحة الفساد جتري أمام ق            فإنَّذلك،  
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وال . ومن مث فهي ال تعتـرب مـشمولة بـإجراء إطـالق الـسراح بكفالـة سـوى يف ظـروف اسـتثنائية                      
  .جيوز إطالق سراح اجلناة بكفالة يف حالة اجلرائم املندرجة ضمن قانون منع غسل األموال

ــدئيا إطــالق ســراح املــدانني جبــرائم متــصلة بالفــساد قبــل     قــضاء مــدد العقوبــات   وال ميكــن مب
صالحية مـنح كفالـة إطـالق        وليس ألي جهة سوى حمكمة االستئناف     . رة حبقهم كاملةً  الصاد

  .املؤقت/السراح غري النهائي
وميكن إيقاف املوظفني احلكوميني عن عملـهم بنـاء علـى تـورطهم املزعـوم يف أي جرميـة كمـا                     

اإلضـافة إىل   ب. عن عمله  يؤدي البدء يف اإلجراءات اجلنائية إىل إيقاف املوظف العمومي تلقائيا         
ذلك، ُيفصل من العمـل أي موظـف عمـومي يـدان بـأي جرميـة ُيعاقـب عليهـا بعقوبـة تتجـاوز                       

كمـا حيـرم الدسـتور الـشخص املُـدان جبرميـة فـساد              . حّدا معينا اعتبارا من تاريخ صدور احلكم      
دة أخالقي واحملكوم عليه بالسجن ملدة سنتني أو أكثر من املـشاركة يف االنتخابـات الربملانيـة ملـ                 

  .مخس سنوات بعد إطالق سراحه
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
ووفقـا لـرئيس القـضاة،    . واملـبلِّغني ال توجد ترتيبات قانونية حلماية الشهود واخلـرباء والـضحايا     

 عدم وجود محاية للشهود حال دون مقاضـاة بعـض اجلنـاة لعـدم رغبـة الـشهود يف اإلدالء                     فإنَّ
. ع املتهمني بالنفوذ السياسي أو املايل أو غريه مـن أشـكال النفـوذ             م، ال سيما يف حالة متتّ     بأقواهل

للجنـة إلصـدار أوامـر        الصالحيات املخولـة   بأنَّومع ذلك، فقد أفاد ممثلو جلنة مكافحة الفساد         
  .باستجواب الشهود تعين، من الناحية العملية، توفري وسيلة حلمايتهم

، بغيــة توســيع نطــاق  ١٨٧٢ليــة ضــرورة تعــديل قــانون األدلــة لعــام   وذكــرت الــسلطات البنغا
  .وسيلة لضمان محاية الشهود باعتباره) أي بواسطة التداول بالفيديو(طريقة تقدمي األدلة 

 قـانون محايـة اإلفـصاح عـن         ٢٠١١، اعتمـدت بـنغالديش يف عـام         املـبلِّغني وفيما يتصل حبمايـة     
تدابري لإلفصاح عن املعلومـات واحلمايـة املتاحـة           على املعلومات اليت هتم اجلمهور، الذي ينص     

  ).أي عدم كشف هوية الشخص دون موافقته(للشخص الذي يفصح عن تلك املعلومات 
    

    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     
قـانون املعـّدل   قـانون مكافحـة الفـساد؛ ال     : جيوز، مبوجب القـوانني التاليـة، مـصادرة املمتلكـات         

ويتـضمن قـانون منـع غـسل األمـوال         . ؛ وقانون منع غسل األموال    ١٩٥٨لعام   للقانون اجلنائي 
كمــا ميكــن األمــر باملــصادرة مبوجــب قــانون اإلجــراءات  . حكمــا بإعــادة املمتلكــات املــصادرة

  .اجلنائية عند انتهاء التحقيق أو اإلجراءات اجلنائية أو احملاكمة يف أّي حمكمة جنائية
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 باحتجــاز ١٩٤٤وفيمـا يتـصل بالتـدابري املؤقتـة، يـسمح القــانون املعـّدل للقـانون اجلنـائي لعـام          
وبإمكان احملاكم أيضا األمر بتجميـد املمتلكـات أو احتجازهـا أينمـا             . املمتلكات بصورة مؤقتة  

 يومـا دون إنـذار، وميكـن      ٣٠وميكن للمصرف البنغايل كذلك جتميـد احلـسابات ملـدة           . كانت
  . يوما آخر٣٠ه الفترة متديد هذ

صـالحية إصـدار     ١٩٤٤القـانون املعـّدل للقـانون اجلنـائي لعـام           مبوجـب   احمللـي   القاضي  ل  وخيوَّ
ومبوجب قـانون منـع غـسل األمـوال، جيـوز للقـضاء             . األوامر املتصلة بإدارة املمتلكات احملتجزة    

ــصادرة      ــسؤول عــن املمتلكــات اجملمــدة أو احملتجــزة أو امل ــدير أو م ــيني م ــصادرة  . تع وجيــوز م
  .للعائدات املختلطة املمتلكات املختلطة حىت القيمة املقدرة

وفيما خيص السرية املـصرفية بوجـه عـام، يتـضمن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون مكافحـة                   
 أحكامــا جتيــز للــسلطات القــضائية إصــدار طلــب يلــزم الــشخص بتقــدمي   ٢٠٠٤الفــساد لعــام 

  .مستند حمدد أو معلومات معينة
    

    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
  .ال يوجد يف بنغالديش أي تقادم حيدد املدة الزمنية لبدء اإلجراءات اجلنائية

 اإلدانــة مــن قبــل حمكمــة أجنبيــة ال تعتــرب مقبولــة حبكــم الواقــع يف    ووفقــا لقــانون األدلــة، فــإنَّ 
  .اإلجراءات القضائية يف بنغالديش

    
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

وقــانون منــع غــسل . وضــعت بــنغالديش مبــدأ االختــصاص احمللــي مبوجــب تــشريعاهتا اجلنائيــة  
ومـع ذلـك،    . األموال هو القـانون الوحيـد الـذي ال يتـضمن أي حكـم صـريح يف هـذا الـصدد                    

أمـا قـانون العقوبـات، فإنـه        . هناك إقرار ضمين من الناحية العملية بأساس الوالية القضائية هذا         
على توسيع نطاق مبدأ االختصاص احمللي فيما يتصل باجلرائم املرتكبـة علـى مـنت الـسفن                 ينص  

  .أو الطائرات املسجلة يف بنغالديش
ومبوجب أحكام قانون العقوبات وقانون منع الفساد كليهمـا، ميكـن ممارسـة الواليـة القـضائية                 

  .على اجلرائم اليت يرتكبها مواطنو بنغالديش
الديش الداخليـــة أّي أســـس أخـــرى للواليـــة القـــضائية املـــذكورة يف  وال تتـــضمن قـــوانني بـــنغ

  .وهي ال تطبق، بصفة خاصة، مبدأ التسليم أو احملاكمة. االتفاقية
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    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
 ١٨٧٢يـنص قـانون العقـود لعـام      إذ. يتضمن القانون الداخلي أحكاما تتناول عواقـب الفـساد    

 الفـساد  أنَّومبـا  . على إبطال االتفاق الـذي يكـون واحـد أو أكثـر مـن أغراضـه خمالفـا للقـانون          
  .خمالف للقانون، فإنه يبطل تلك العقود ويلغيها

. وميكن ألي شخص مغبون املطالبة بالتعويض عن أي ضرر مّسه عـن طريـق رفـع دعـوى مدنيـة         
  .م أيضا يف إطار اإلجراءات اجلنائيةوال يستثىن من ذلك ضحايا الفساد الذين ميكن تعويضه

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (السلطات املتخصصة والتنسيق بني الوكاالت     

. تتمتع جلنة مكافحة الفساد بـصالحية التحقيـق يف اجلـرائم املتـصلة بالفـساد ومالحقـة مرتكبيهـا                  
ارير وميكــن تقــدمي شــكاوى إىل اللجنــة دون الكــشف عــن اهلويــة والتحقــق أيــضا مــن صــحة تقــ  

وإذا قررت اللجنـة أنـه جيـدر        . النظر فيها  املتصلة بالفساد ملعرفة ما إذا كان ينبغي       وسائل اإلعالم 
مث ُتعـد تقريـرا بـشأن مـا إذا          . متابعة التحقيق، ُيحال امللـف إىل الـشرطة عمـال بقواعـدها اخلاصـة             

  .حمقق ١٠٠ وتستعني اللجنة خبدمات أكثر من. كان ينبغي إحالة املسألة إىل القاضي اخلاص
 نشاطا مل يـسبق لـه مثيـل وحـصلت علـى             ٢٠٠٧وقد أبدت اللجنة منذ إعادة تنظيمها يف عام         

قـضايا   مـن   قـضية جنائيـة    ١٣٢، رفعت اللجنة    ٢٠٠٧ففي عام   . ثقة متزايدة من قبل اجلمهور    
 قــضية أمــام القــضاء، وصــدرت  ٥٠زالــت قيــد التحقيــق، و   قــضية مــا٦٤الفــساد، مــن بينــها  

ــشأن  أحكــام ــضية ١٨ب ــات   ق ــوع اإلدان ــغ جمم ــة٢٥، وبل ــك، جيــري   .  إدان وباإلضــافة إىل ذل
وحـىت تـستفيد اللجنـة مـن فعاليتـها وصـورهتا اإلجيابيـة، يلـزم دعـم                  .  قـضية  ٨٨االستفسار عن   

 الـسلطة القـضائية      وجتـدر املالحظـة يف هـذا الـصدد بـأنَّ           .من قبل سلطة قضائية مستقلة     أعماهلا
  .٢٠٠٧ة يف عام عن السلطة التنفيذي فُصلت متاما

ولكـن مثـة مـشاغل بـشأن اسـتقالليتهم          .  موظـف  ١ ٠٠٠ويتلقى املفوضون دعم ما يزيد على       
مبـا يف ذلـك انتـداهبم       (السماح للمتعاقدين، بل وحىت للموظفني، مبزاولة أعمـال أخـرى            بسبب

قـد يـثريه ذلـك مـن مـسائل تتعلـق بتـضارب املـصاحل،          ، مـع مـا  )يف وزارات ومؤسسات أخرى  
  .تنازع يف القوانني نه ليس هناكولوحظ بأ

القـت اللجنـة صـعوبات يف       ] إذا: [ مـن قـانون مكافحـة الفـساد علـى مـا يلـي              ٣٦وتنص املادة   
نتيجة لغموض يف حكم مـن أحكـام هـذا القـانون، جيـوز             تنفيذ أي من صالحياهتا ومسؤولياهتا    

ــق إشــعار صــادر يف    ــة للحكومــة، عــن طري ــدة الرمسي ــشرط التطــابق مــع أحكــام هــذا   اجلري  وب
". القــانون، توجيــه اللجنــة بــشأن تنفيــذ القــانون مــن خــالل تزويــدها بإيــضاحات أو تفــسريات

  .وهذا األمر ميكن أن يشكل، هو اآلخر، خطرا على استقاللية اللجنة
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وفيما يتصل مبسألة التعاون بـني الـسلطات الوطنيـة، فلـيس هنـاك مـا يلـزم الـسلطات العموميـة                      
 اللجنـة تبـذل    بيـد أنَّ  . تحقيق واملالحقـة القـضائية    بلغ من تلقاء نفسها السلطات املعنية بـال       بأن ت 

  .الفساد اإلبالغ عن أي ادعاءات حمددة بوقوع جهودا لتشجيع اجلمهور على
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ١- ٢ 
  :رضون املمارسات اجليدة التاليةفيما يتصل بالفصل الثالث من االتفاقية، الحظ اخلرباء املستع

ــصارف         - ــالع املـ ــن إطـ ــنغالديش مـ ــصرف بـ ــصدرها مـ ــيت يـ ــيم الـ ــات التعمـ ــن خطابـ متكّـ
كمـا بـذلت وحـدة      . واملؤسسات املالية بانتظام على التطورات احلاصلة يف جمال غسل األموال         

ــع        ــاهم مـ ــذكّرات للتفـ ــع مـ ــاء لتوقيـ ــديرة بالثنـ ــودا جـ ــة جهـ ــتخبارات املاليـ ــدة ١١االسـ  وحـ
  ستخبارات املالية يف بلدان أخرى؛لال
ت وزارة اإلدارة العامــة إقــرارات بــاإليرادات واألصــول ممــا يزيــد علــى مليــون موظــف   تلقَّــ  -

وعلـى الـرغم مـن      ).  يف املائة من جمموع املوظفني العمـوميني       ٩٥( سنوات   ٥عمومي يف غضون    
  ي؛ ات على أساس جتريبعدم التحقق من صحتها بعد، فقد أُنشئ فريق عامل لتحليل هذه املعلوم

املكملـة لعـدة مـواد مـن قـانون العقوبـات وسـيلة مفيـدة                " التوضـيحات "و" الشروح"تعترب    -
  لتوضيح نطاق اجلرائم؛

  . السبيل أمام محاية األشخاص املبلّغني٢٠١٢ميّهد اعتماد قانون محاية املبلّغني يف عام   -
    

    التحديات والتوصيات  - ٣- ١- ٢ 
ويوَصـى   .طوات العملية بغية تيسري تنفيذ الفـصل الثالـث تنفيـذا كـامال            ميكن اختاذ عدد من اخل    

  :على اخلصوص بأن تقوم بنغالديش مبا يلي
 مــن قــانون العقوبــات، الــيت تتنــاول موضــوع االرتــشاء، لكــي يتماثــل  ١٦٥تعــديل املــادة   -

 ١٥دة  ، طبقـا للمـا    "مزية غري مـستحقة   "مع نطاق تطبيق عبارة     " شيء مثني  "عبارةنطاق تطبيق   
  من االتفاقية؛

ــان    - ــشمل املادت ــشريان إىل    ١٦٥ و١٦١ضــمان أن ت ــان ت ــات، اللت ــانون العقوب أي " مــن ق
  الواردة يف االتفاقية أيضا؛" كيان آخر"عبارة " شخص آخر

ليشمل املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي         " املوظف العمومي "توسيع نطاق تعريف      -
  املنظمات الدولية العمومية؛
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ر يف اعتماد التدابري الالزمة لتجرمي املتاجرة بالنفوذ بـشكلها الفاعـل، وكـذلك الرشـو                النظ  -
  واالرتشاء يف القطاع اخلاص؛

 توسيع قائمة اجلرائم األصلية يف قانون منع غـسل األمـوال لتـشمل مجيـع األفعـال اجملرمـة يف                     -
  االتفاقية؛

تقتــصر مــسؤولية القيــام هبــذه النظــر يف تبــسيط عمليــة إقــرار اإليــرادات واألصــول، حبيــث   -
  املهمة على مؤسسة واحدة فقط؛

، لتـشمل   )جرميـة خيانـة األمانـة     ( مـن قـانون العقوبـات        ٤٠٥النظر يف توسيع نطاق املـادة         -
  ؛"خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمةعمومية أو أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية "
 قـانون العقوبـات لتجـرمي اتبـاع كـل            من ٢٠٤ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ١٩٣توسيع نطاق املواد      -

من الوسائل الفاسدة والوسـائل القـسرية، وكـذلك لكـي ُيحـذف مـن اجلرميـة احملـددة يف املـادة           
  يف ارتكاهبا؛" مصلحة" اشتراط وجود ٥٠٣

 من قانون العقوبات لتشمال استخدام القوة البدنيـة أو          ٣٥٣ و ٢٢٨توسيع نطاق املادتني      -
  التهديد أو التخويف؛

عن املـشاركة يف مجيـع اجلـرائم احملـددة يف االتفاقيـة              رير مسؤولية األشخاص االعتباريني   تق  -
  تتجاوز العقوبات املالية؛ عقوبات والنص على

 بدرجـة قـد تـؤدي إىل تقـويض     ٢٠٠٤االمتناع عـن تعـديل قـانون مكافحـة الفـساد لعـام               -
  لموظفني؛التحقيق يف اجلرائم املتصلة بالفساد بسبب احلصانات املمنوحة ل

تـويل منـصب يف     ("من االتفاقيـة    ) ب( )٧( ٣٠النظر يف اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ املادة          -
  ؛")منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة

  ؛ االتفاقية يف اجملتمعبارتكاب أفعال جترمهاإعادة إدماج األشخاص املدانني العمل على تعزيز   -
جهــزة املــستخدمة أو املخصــصة لالســتخدام يف    ضــمان إمكانيــة مــصادرة املعــدات واأل     -

  ارتكاب اجلرم؛
النظر يف اختاذ التدابري املناسبة األخـرى لتـشجيع األشـخاص املتـورطني يف ارتكـاب أفعـال                    -

  ؛)أي إمكانية ختفيف العقوبة(مع السلطات املختصة  االتفاقية على التعاون اجملدي جترمها
بــات مــع الــدول األطــراف األخــرى عنــدما يكــون   النظــر يف الــدخول يف اتفاقــات أو ترتي   -

التعاون الالزم مع سلطاهتا املعنية بإنفاذ القانون أمرا مفيدا يف محايـة األشـخاص، وذلـك عمـال                  
  من االتفاقية؛) ٥(٣٧ و٣٢بأحكام املادتني 
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  يا لتبسيط اإلجراءات؛السماح برفع السرية املصرفية بناء على أمر القضاء أو أمر آخر توّخ  -
مان مشــول عائــدات اجلرميــة احملولــة إىل ممتلكــات أخــرى بتــدابري التجميــد واملــصادرة،   ضــ  -

 األخـرى    أو املنـافع   املختلطـة اإليـرادات   وإمكانية اختاذ التدابري نفـسها فيمـا يتـصل بالعائـدات و           
  ؛املتأتية من هذه العائدات

  ؤون املصادرة؛يف شاإلثبات النظر يف اختاذ التدابري التشريعية اليت تتيح عكس عبء   -
   من االتفاقية؛٤١النظر يف وضع أسس إضافية للوالية القضائية املذكورة يف املادة   -
 مــن أجــل ضــمان اســتقاللية جلنــة  ٢٠٠٤النظــر يف تعــديل قــانون مكافحــة الفــساد لعــام     -

  :مكافحة الفساد، والقيام بصفة خاصة مبا يلي
 للجرائم الـيت   للتصدي ى إذن احلكومة  مراجعة االقتراح بأن ُتلَزم اللجنة باحلصول عل        •  

  يتورط فيها موظفون حكوميون؛
  مراجعة االقتراح بأن تتوىل احلكومة تعيني أمني اللجنة؛  •  
اللجنـة باالسـتقاللية الالزمـة ألداء مهـامهم بفعاليـة            ضمان متتع املـوظفني العـاملني يف        •  

ب املناسـب   دون التعرض لضغوط غري الئقة، وكذلك ضمان حـصوهلم علـى التـدري            
  واملوارد الكافية؛

  .النظر يف اعتماد قانون لتنظيم مسألة تضارب املصاحل  -
    

    )الفصل الرابع(التعاون الدويل   - ٢- ٢  
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ٢- ٢ 

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
ويتـضمن اجلـدول    . ١٩٧٤ تسليم املطلوبني يف بـنغالديش بقـانون تـسليم املطلـوبني لعـام               ُينظَّم

. الوارد يف هذا القانون جرمييت الرشـوة واالخـتالس ضـمن اجلـرائم الـيت جيـوز تـسليم مرتكبيهـا               
  . ليشمل جرمية غسل األموال٢٠١٠وقد ُعّدل هذا اجلدول يف عام 

وهـو يـشترط   . فـيهم يف اخلـارج   شـخاص املـشتبه  ويـنظّم القـانون إجـراءات وشـروط تـسليم األ     
وال يـضع القـانون   . الوفاء مببدأ ازدواجية التجرمي ويتضمن قائمة شـاملة بأسـس رفـض التـسليم            

وعلــى الـرغم مـن انطبـاق هــذا القـانون علـى بعــض      . أيـة قيـود علـى تــسليم مـواطين بـنغالديش     
  .على قضايا تتعلق جبرائم الفسادالسلوكيات احملددة يف االتفاقية، فإنه مل ُيطّبق حىت اآلن 
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وتــشترط بــنغالديش عــادة وجــود معاهــدة شــرطاً للتــسليم، مبوجــب إشــعار صــادر يف اجلريــدة  
 الـدول الـيت ال تربطهـا   "الرمسية، ومع ذلك، ميكـن للحكومـة أن تقـرر تطبيـق القـانون يف حالـة         

  ).الدول غري املدرجة يف جدول قانون تسليم املطلوبني" (معاهدة ببنغالديش
 تايلند هي الدولة الوحيدة اليت ترتبط مع بنغالديش مبعاهـدة للتـسليم، فقـد متّ مبوجـب                  ومع أنَّ 

هـاربني إىل كـلّ مــن أسـتراليا وبــابوا غينيـا اجلديـدة وســاموا وسـري النكــا        خطـة لنـدن تــسليم  
  .وفانواتو وفيجي وماليزيا واهلندوسنغافورة 

بغــرض نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم إىل  ليــة اتفاقــات دوومل تــربم بــنغالديش حــىت اآلن أيَّ
 قـانون تـسليم اجملـرمني مينـع         أنَّكمـا يبـدو     . بلداهنم بغية قضاء مـدد العقوبـات الـصادرة حبقهـم          

وباملثــل، ال يوجـد يف بـنغالديش أي إطـار قـانوين لنقـل اإلجــراءات      . هـذا النقـل علـى مـا يبـدو     
  .القانونية إىل دولة أخرى

    
    )٤٦املادة (ملتبادلة املساعدة القانونية ا    

 يف قـانون    ٢٠١٢كانت األحكام الداخلية اليت تشمل املساعدة القانونية املتبادلة ترد حىت عـام             
  .اإلجراءات اجلنائية وقانون منع غسل األموال فقط

وبإمكــان الــسلطات البنغاليــة، بفــضل قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى اخلــصوص، اســتجواب   
غـري  . لكة املتحدة وغريها من بلدان الكومنولث اليت لديها اتفـاق معهـا           الشهود املقيمني يف املم   

باعها عنـدما تطلـب بلـدان أجنبيـة املـساعدة            القانون املذكور ال حيدد اإلجراءات الواجب اتّ       أنَّ
  .من بنغالديش

وُيمكّن قانون منع غسل األموال مصرَف بنغالديش مـن إبـرام اتفاقـات دوليـة جيـوز للحكومـة          
. معلومـات بـشأن غـسل األمـوال إىل دولـة أجنبيـة             االستناد إليهـا يف تـوفري     ) ف نفسه أو املصر (

وجيوز أيضا إقرار هذه االتفاقات باعتبارها أساسـا ملـصادرة املمتلكـات أو اإلفـراج عنـها لـدى                   
  .تنفيذ أمر صادر عن حمكمة أجنبية

نيبال؛ الفلـبني؛ إندونيـسيا؛     ماليزيا؛  :  بنغالديش مذكّرات للتفاهم مع البلدان التالية      وقَّعتوقد  
ولـئن أمكـن أن     . كوريا اجلنوبية؛ أفغانستان؛ كمبوديا؛ تايلنـد، سـري النكـا؛ اململكـة املتحـدة             

 نطاقهـا يبـدو مـع ذلـك مقتـصرا علـى         تبـادل املعلومـات ملنـع الفـساد، فـإنَّ         تيّسر هذه الترتيبات    
  .التعاون بشأن غسل األموال
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، فلقــد عملــت وزارة ٢٠١٢ خمــصص حــىت عــام وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود إطــار قــانوين 
 طلبـا،   ٢٠املركـزيتني وتولّيـا معاجلـة حنـو         الـسلطتني   الداخلية ومكتب اإلدعاء العـام باعتبارمهـا        

  .من الطلبات الواردة والصادرة
ــة يف عــام    ــة يف املــسائل    ٢٠١٢ومــن التطــورات اهلام ــانون املــساعدة القانوني ــان لق ــرار الربمل  إق

البـانغال فحـسب ومل يتـرجم       /هذا القانون حىت الوقت الـراهن باللغـة البنغاليـة         زال   وما. اجلنائية
 اخلرباء احلكوميني، وإن مل يتمكنـوا مـن حتليـل فحـوى           نَّلذا، فإ . بعد برّمته إىل اللغة اإلنكليزية    

  .هذا القانون، فإهنم يقّرون مع ذلك بوجود إطار قانوين مفصل وخمصص اآلن هلذا الغرض
    

 ٤٨املواد (جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة التعاون يف     
    )٥٠ و٤٩و

هناك قيود حتد من قدرة بنغالديش علـى التعـاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ القـانون بـسبب بعـض                   
الصعوبات يف جمال التنسيق بني الوكاالت، وكذلك بـسبب نقـص املـوارد البـشرية والقـدرات                 

  .ملؤسسيةالتكنولوجية وا
احلكومـة إهنـا تتـيح هلـا         ومتثل اإلنتربول قناة التعاون الرئيسية يف جمال إنفاذ القانون، الـيت تقـول            

  .ارتكاهبم جرائم تتعلق بالفساد حتديد مكان اجملرمني، مبن فيهم األشخاص الذين يشتبه يف
ــة جــرائ         ــب مراقب ــق مكت ــع دول أخــرى عــن طري ــات م ــادل املعلوم ــا، تب م وميكــن، إىل حــّد م

  .املخّدرات التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
وميكن أيضا لوحـدة االسـتخبارات املاليـة تـوفري معلومـات اسـتخبارية مـن تلقـاء نفـسها لـدول                     

  عـــة مـــع أخـــرى علـــى أســـاس مبـــدأ املعاملـــة باملثـــل، وذلـــك مبوجـــب مـــذكّرات التفـــاهم املوقَّ
  . ثالث مذكّرات أخرى للتفاهموجيري يف الوقت احلاضر التفاوض بشأن.  بلدان١٠

حتقيـق مـشتركة، فقـد ذكـرت احلكومـة        وبالرغم من عدم وجود أحكام داخلية إلنشاء هيئات       
  .إمكانية إنشاء تلك اهليئات حسب كل حالة على حدة

 .وأبلغت بنغالديش عن عدم االمتثال لالتفاقية فيما يتصل باستخدام تقنيات التحقيق املشترك
   

    لناجحة واملمارسات اجليِّدةالتجارب ا  - ٢- ٢- ٢ 
  :فيما خيص الفصل الرابع من االتفاقية، الحظ اخلرباء احلكوميون املمارسات اجليدة التالية

  ليست هناك، من حيث املبدأ، عقبات أمام اختاذ االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم املطلوبني؛  -
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دلـة التـزام بـنغالديش بتنظـيم        يؤكد اعتماد إطـار قـانوين خمـصص للمـساعدة القانونيـة املتبا              -
  هذه املسألة بأسلوب شامل ومّتسق؛

م طلبـا لالنـضمام     نَّ مصرف بنغالديش قد قـدَّ     أُبلغ فريق االستعراض، أثناء زيارته للبلد، بأ        -
  .جمموعة إيغمونت لوحدات املخابرات املالية إىل عضوية

    
    التحديات والتوصيات  - ٣- ٢- ٢ 

مليـة بغيـة تيـسري تنفيـذ الفـصل الرابـع تنفيـذا كـامال، وبـصفة                  ميكن اختاذ عدد من اخلطوات الع     
  :ما يلي خاصة

جـدول قـانون تـسليم       تـسليم املطلـوبني والـواردة يف       قائمة اجلـرائم الـيت جتيـز       توسيع نطاق   -
  املطلوبني، لكي تشمل، كحّد أدىن، السلوكيات اليت يلزم جترميها مبوجب االتفاقية؛

مهـا االتفاقيـة يف نطـاق تطبيـق معاهـدات تـسليم املطلـوبني        األفعـال الـيت جتر   ضـمان إدراج   -
  اليت ستربم يف املستقبل؛

النظــر يف خفــض احلــّد األدىن لإلثبــات بغيــة تــضييق نطــاق الطلبــات املرفوضــة، بــالنظر إىل   -
ضــرورة إقامــة الــدول الــيت تطلــب تــسليم املطلــوبني دعــوى ظــاهرة الوجاهــة باعتبارهــا شــرطاً   

  ؛لتسليم الشخص املطلوب
بغيـة إلقـاء القـبض      " الظـروف العاجلـة   "إلغاء شرط تقدمي نسخة مصّدقة ألمر التوقيـف يف            -

  على الشخص املطلوب؛
املبادرة بإصالح التشريعات من أجل ضمان تزويد السلطات املختصة على وجـه الـسرعة                -

  بالقضايا اليت سريفض فيها التسليم على أساس اجلنسية، لغرض املالحقة القضائية؛
مان االمتثال لالتفاقية مـن خـالل إجـراء مـشاورات مـع الدولـة الـيت تقـدم الطلـب قبـل                     ض  -

  رفض التسليم؛
مواصــلة التفــاوض بفاعليــة مــع الــدول اجملــاورة ودول أخــرى بغيــة االتفــاق علــى ترتيبــات    -

  االتفاقية؛ تشمل مجيع األفعال اجملرمة يف لتسليم املطلوبني
نقـل األشـخاص     (٤٥طـار قـانوين مناسـب يـشمل املـادة           اختاذ اخلطوات الالزمة العتماد إ      -

  من االتفاقية؛) نقل اإلجراءات اجلنائية (٤٧واملادة ) احملكوم عليهم
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دراســة إمكانيــة إبــرام اتفاقــات أخــرى ذات صــلة باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة باعتبارهــا      -
  وسيلة إلنفاذ االتفاقية الفعلي يف هذا اجملال؛

 الالزمة، يف حالـة عـدم وجودهـا فعـال يف قـانون املـساعدة القانونيـة يف                   اعتماد التشريعات   -
صيغة الطلبات واجلدول الزمين ملعاجلتـها؛ اسـتخدام        : املسائل القانونية، بغية تغطية البنود التالية     

مبدأ املعاملة باملثل؛ الشروط املسبقة لتقـدمي الطلـب؛ املـسائل املتـصلة بالـسرية؛ أسـس الـرفض؛           
  از احملاكمة مرتني على اجلرم نفسه؛ استخدام التكنولوجيات احلديثة؛مبدأ عدم جو

  األشخاص االعتباريني؛ قضايا ضمان توسيع نطاق املساعدة القانونية املتبادلة لتشمل  -
  ضمان رفع السرية املصرفية بناء على طلب دولة أجنبية؛  -
ــضا       - ــد االقت ــائي، عن ــصعيدين اإلقليمــي والثن ــى ال ــع   مواصــلة احلــوار عل ــق توقي ء، عــن طري

  اتفاقات إضافية لتيسري تبادل املعلومات عن التعاون على إنفاذ القانون؛
   للتعاون على إنفاذ القانون؛اًالنظر يف استخدام االتفاقية أساساً قانوني  -
  مشتركة؛ حتقيق دراسة جدوى إنشاء هيئات  -
ها بنـاء علــى  الفــساد، مبـا يف ذلـك الكـشف عنـ     جـرائم  دراسـة سـبل حتـسني الكـشف عـن       -

  .اخلاصة باع أساليب التحريطلب دول أجنبية، عن طريق اّت
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    االحتياجات من املساعدة التقنية  -٣  
. االتفاقية تنفيذا تامـا    لتنفيذ وسيلة  املساعدة التقنية باعتبارها   تلقِّيذكرت بنغالديش حاجتها إىل     

  .حمددة  فيما خيص موادوفيما يلي جدول يلخص أنواع وأشكال املساعدة التقنية املطلوبة
  

  املادة
 ةمشور/صياغة
  تشريعية

تشريعات 
  منوذجية

وضع خطة 
  للعمل

ملخص 
املمارسات 

العرب /اجليدة
  املستخلصة

  /معاهدات
اتفاقات 
  منوذجية

برامج بناء 
  القدرات

املساعدة 
  التكنولوجية

احتياجات 
  أخرى

١٥  X         
١٦  X         
١٧  X         
٢٢  X         
٢٣  X X        
٢٤           
٢٥  X X        
٢٦  X X        
٢٧  X         
٣٠    X       
٣١  X         
٣٢   X X X X X    
٣٣           
٣٦  X  X    X  تقاسم املعارف

مع السلطات 
املتخصصة 
  األخرى

٣٧           
٣٨    X      قاعدة بيانات

لربط املعلومات 
بني األجهزة 

  الوطنية
٣٩       X    
٤٢  X X        
٤٣           
٤٤  X X  X      
٤٥  X X        
٤٦  X    X     
٤٧           
٤٨       X X   
٤٩     X X X    
٥٠  X X  X      

 


