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    خالصة وافية  - ثانياً  
    جزر البهاما    

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

قـانوين  ولدى البلد نظـام   .٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين ١٠ ت جزر البهاما إىل االتفاقية يفانضمَّ
    .ويستند نظامه القانوين إىل القانون األنغلوسكسوين .نائي وهو ال يطبِّق االتفاقية مباشرةث

وتشمل أهـمُّ املؤسسـات املعنيـة مبكافحـة الفسـاد مكتـب املـدعي العـام ووحـدة االسـتخبارات           
  .املالية وقوة الشرطة امللكية يف جزر البهاما ومدير هيئة النيابات العامة

   
    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد    

 مـن قـانون منـع الرشـوة واملـواد      ٧و ٤) و١( ٣ املـواد  ألحكامخيضع رشو املوظفني العموميني 
مــن ة" "املزيَّــ ن منــع الرشــوةوُيعــرِّف قــانو .مــن قــانون العقوبــات ٤٧٧و ٤٧٥و ٤٧٤و ٤٧٢

ويـنص   ".املقابـل القـيِّم  " مـن قـانون العقوبـات    ٤ وُتعرِّف املادة .)٢ خالل قائمة باملنافع (املادة
شخص آخـر يتصـرف نيابـةً     أيُّ شخص مزية إذا قام هو، أو أيُّ يعرض: "القانون على ما يلي

شـخص آخـر أو كعهـدة ملصـلحة     يِّ مزيـة أل أيِّ عنه، بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، بإعطـاء   
ــة أو تقــدميها، أو باملوافقــة علــى إعطائهــا أو توفريهــا أو     ،ذلــك الشــخص ــوفري تلــك املزي أو بت

ــه   ــذلك أو الوعــد ب ــادة" تقــدميها، أو بالتعهــد ب أنَّ وأكــدت الســلطات علــى   .) (أ))٢( ٢ (امل
نون منـع الرشـوة   مـن قـا   ٢ (املـادة " االمتنـاع " املنافع غري املاديـة تكـون مشـمولة ضـمن مفهـوم     

  .من قانون منع الرشوة) ٢ (املادة" اخلدمات األخرى"من قانون العقوبات) و ٤ واملادة
 ٤٧٦إىل  ٤٧٣) من قانون منـع الرشـوة واملـواد    ٢( ٣وُيجرَّم ارتشاء املوظفني العموميني (املادة 

الـب هـو، أو   شخص املزية إذا ط من قانون العقوبات). وينص القانون على ما يلي: "يلتمس أيُّ
إىل مزيـة أو دعـا   أيِّ ي شخص آخر يتصرف نيابةً عنه، بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، بتلقِّـ   أيُّ

) ٢( ٢شـخص آخـر" (املـادة    يِّ ، سواء لنفسـه أو أل هاأو أبدى رغبة في اطلبهأو  احلصول عليها
آخـر   شـخص  شخص املزية إذا أخذ هو، أو أيُّ يقبل أيُّ: "وينص كذلك على ما يلي (ب))،

ــه، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، أيَّ    ــةً عن ــة أو تلقَّ يتصــرف نياب اهــا أو حصــل عليهــا،  مزي
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 "شـــخص آخـــريِّ يهـــا أو احلصـــول عليهـــا، ســـواء لنفســـه أو ألافـــق علـــى أخـــذها أو تلقِّو أو
  .) (ج))٢( ٢  (املادة

 مبوجـب مـن قـانون منـع الرشـوة علـى العناصـر املربِّئـة لـدى التصـرف           ٧و ٤و ٣ وتنص املـواد 
    ".سلطة قانونية أو عذر معقول"

 ٣وجيرَّم رشو املوظفني العموميني األجانب، مبن فيهم موظفو املنظمات الدولية العمومية (املـادة  
وتـنص   .)٢٠١٤ جـري عليـه يف عـام   ) من قانون منع الرشوة، وفق التعـديل الـذي أُ  ١(ألف) (

نـوع إىل موظـف عمـومي    أيِّ مـن  مزيـة   أيَّ يعـرض " الشـخص الـذي  أنَّ (ألف) علـى   ٣ املادة
أجنيب للحصول على مزية أو االحتفاظ هبـا يف سـياق العمـل كحـافز لـذلك املوظـف العمـومي        

". مبوجـب هـذا اجلـزء    يكـون مـذنباً   ... األجـنيب أو كمكافـأة لـه أو ملصـلحته بطريقـة أخـرى      
ت مـن الفعـل   (باء) من قانون منـع الرشـوة علـى اسـتثناءا     ٣ ) واملادة٢(ألف) ( ٣ وتنص املادة

(بـاء) مـن قـانون     ٣ تسـتثين املـادةُ  : ) مـن قـانون منـع الرشـوة    ١(ألف) ( ٣ اجملرَّم مبوجب املادة
املدفوعة يف سـياق العمـل للتعجيـل بـأداء املوظـف العمـومي        منع الرشوة من نطاق اجلرم املبالغَ

  .فعل ذي طابع روتيين يشكل جزءا من واجباته أو مهامهيِّ األجنيب أل
    .تشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية فهو غري جمرَّما ارأمَّ

أهنا ال تشـمل الوعـد    من قانون منع الرشوة)، إالَّ ٤ وُتجرَّم املتاجرة بالنفوذ إجياباً وسلباً (املادة
وتـدرج   ".شـخص آخـر   أيُّ" ، أو النفوذ الذي ميارسه"النفوذ املفترض" باملزية أو إعطاءها، أو

من قانون منع الرشوة األغراض اليت جترَّم املتاجرة بالنفوذ مـن أجلـها، وحتـدِّد العناصـر      ٤ املادة
  ".سلطة قانونية أو عذر معقول" املربِّئة لدى التصرف يف إطار

 ٣٥٤من قانون منع الرشوة واملـادة   ٨و ٦و ٥وجيرَّم الرشو واالرتشاء يف القطاع اخلاص (املواد 
مــن قــانون العقوبــات الوعــد  ٣٥٤ للقــانون، ال تشــمل املــادة وخالفــاً .العقوبــات)مــن قــانون 

" الوكيــل" ويشــمل .ومنــافع األطــراف الثالثــة ،وارتكــاب اجلــرائم بطريقــة غــري مباشــرة ،باملزيــة
مـن قـانون العقوبـات     ٣٥٤ شخص يعمل لـدى شـخص آخـر أو يتصـرف حلسـابه (املـادة       أيَّ

 التمـاس ) من قانون العقوبـات  ٣( ٣٥٤ وتقتضي املادة .شوة)) من قانون منع الر١( ٢ واملادة
  .موافقة املدعي العام من أجل املالحقات القضائية يف إطار تلك املادة

   
  )٢٤و ٢٣ غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان    

وجيـرَّم حتويـل املمتلكـات     .من قـانون عائـدات اجلرميـة)    ٤٢ إىل ٤٠ غسل األموال جمرَّم (املواد
ــه ــرض مســاعدة      أو نقل ــيس بغ ــا، ولكــن ل ــا أو متويهه ــرض إخفائه شــخص ضــالع يف  أيِّ ا بغ
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وميكـن أن يكـون هـذا     .ارتكاب اجلـرم األصـلي علـى اإلفـالت مـن العواقـب القانونيـة ألفعالـه        
الفعل األخري، وكذلك املشاركة يف ارتكاب جرائم غسل األموال، أو التواطـؤ أو التـآمر علـى    

ســاعدة والتحــريض عليــه وتســهيله وإســداء املشــورة بشــأنه،  ارتكاهبــا، والشــروع يف ذلــك وامل
  .من قانون العقوبات (التحريض على اجلرمية) ٨٦ مشموال بتطبيق املادة

مـن   ٤٢ وُيجرَّم اكتساب املمتلكات اليت متثل عائدات اجلرمية أو حيازهتا أو استخدامها (املادة
  .قانون عائدات اجلرمية)

ائم األصلية مشمولة، مبا يف ذلك مجيـع جـرائم الفسـاد، بصـرف     وُتعترب جمموعة واسعة من اجلر
مــن  ١ وال ُيســتبعد الغســل الــذايت لألمــوال مــن التجــرمي (الفقــرة    .النظــر عــن مكــان وقوعهــا 

    .من قانون عائدات اجلرمية) ٤٠  املادة
  .من قانون عائدات اجلرمية) ٤١ وُيجرَّم اإلخفاء (املادة

   
   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ ائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواداالختالس؛ إساءة استغالل الوظ    

ــهما ال يشــمالن صــراحة        ــع األشــخاص، ولكن ــى مجي ــان عل ــد وينطبق جيــرَّم االخــتالس والتبدي
ــواد   ــة (املـ ــراف الثالثـ ــلحة األطـ ــة ملصـ ــال املرتكبـ ) مـــن ٤( ٣٤٠و ٥٤و ٥٢و ٤٩و ٤٨ األفعـ

    .العقوبات)  قانون
    .الوظائفوال جترِّم جزر البهاما إساءة استغالل 

وينص قانون اإلفصاح العلين علـى االلتـزام بتقـدمي     .وال ُتجرِّم جزر البهاما اإلثراء غري املشروع
    .)١٣ إقرارات باملوجودات وعلى توقيع جزاءات يف حاالت عدم االمتثال (املادة

   
   )٢٥ إعاقة سري العدالة (املادة    

ترهيـب ضـد أحــد الشـهود أو أحـد مــوظفي     ُيجـرَّم اسـتخدام القـوة البدنيــة أو التهديـدات أو ال    
    .من قانون محاية العدالة) ٤ العدالة أو إنفاذ القانون (املادة

كي يـديل شـاهد بشـهادة زور أو ميتنـع عـن اإلدالء       إعطاؤهاأو  عرضهاوجيرَّم الوعد مبنفعة أو 
    .) (أ) من قانون محاية العدالة)١( ٣ بشهادة حق (املادة
حمكمة أو هيئة قضائية كشـاهد  أيِّ شخص أو حماولة منعه من املثول أمام  أيِّوجيرَّم تعمُّد منع 

) (أ)، جيـرَّم  ٢( ٣ ومبوجـب املـادة   .) من قانون محاية العدالـة) ٣( ٣ أو من تقدمي األدلة (املادة
أو إعطـاؤه أو منحـه إياهـا     عرضـها عليـه  نـوع أو  أيِّ ممتلكات أو منافع مـن  أيِّ وعد شخص ب



 

V.16-00185 5 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.29 

ــه أدىل بشــهادة ز  ــع عــن اإلدالء بشــهادة حــق يف إجــراءات قضــائية   ألن ومــن غــري   .ور أو امتن
ُتعـَرض عليـه أو   الواضح ما إذا كانت احلاالت اليت يوَعـد فيهـا الشـاهد مبزيـة غـري مسـتحقة أو       

    .إياها كي ميتنع عن احلضور أو تقدمي األدلة هي من احلاالت املشمولة ُيمنح
مـن قـانون محايـة     ٢ (املـادة " إعاقـة سـري العدالـة   " املعدَّل من قانون محاية العدالة ٤ وجترِّم املادة

العدالة) فيما خيص فئات تشمل املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني أو املـدعني العـامني أو قضـاة     
    .التحقيق أو قضاة احملاكم

   
   )٢٦ مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة    

 هيئـة عموميـة وأيَّ   أيَّ" الشـخص " عامـة، يشـمل  مـن قـانون التفسـري والبنـود ال     ٣ للمـادة  وفقاً
(ألـف) مـن قـانون مقـدمي اخلـدمات املاليـة        ١٨و ١٨ وتنظم املادتـان  .جمموعة من األشخاص

واملؤسسية املسؤولية املدنية لألشخاص االعتباريني عن اجلـرائم الـيت يرتكبـها مقـدمو اخلـدمات      
اجلرميــة علــى املســؤولية اجلنائيـــة    مــن قـــانون عائــدات    ٥٤ املاليــة واملؤسســية، وتــنص املــادة    

ــون جــرائم منصوصــ    ــذين يرتكب ــاريني ال ــانون  اًلألشــخاص االعتب وال ختــلُّ تلــك   .عليهــا يف الق
وال توجـد أحكــام حمـدَّدة تــنص بوضــوح    .املسـؤولية باملســؤولية اجلنائيـة لألشــخاص الطبيعــيني  

أشـخاص اعتبـاريني   أيِّ ة على العقوبات الواجبة التطبيق، وأفيـد بأنـه مل تـتم يف السـابق مالحقـ     
  .جرميةأيِّ بسبب 

   
   )٢٧ املشاركة والشروع (املادة    

وال ُيجـرَّم   .من قانون العقوبـات)  ٨٦ إىل ٨٣ توجد أحكام تتناول املشاركة والشروع (املواد
  .جمرد اإلعداد الرتكاب اجلرائم ذات الصلة بالفساد

   
   )٣٧و ٣٠ إنفاذ القانون (املادتاناملالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات     

تفرض جزر البهاما طائفة واسعة من العقوبات على اجلرائم املتصلة بالفساد تأخـذ يف احلسـبان   
وال توجــد امتيــازات قضــائية؛ وال ُتمــنح احلصــانة الوظيفيــة ســوى إىل   .خطــورة تلــك اجلــرائم

    .أعضاء جملس الشيوخ وأعضاء جملس النواب
من قانون اإلجراءات اجلنائية)؛ وخيضع قـرار املـدعي العـام     ٥٢ مية (املادةواملالحقة ليست إلزا

وال توجـد معـايري    .، قواعـد احملكمـة العليـا)   ٥٣ بشأن عدم املالحقة للمراجعة القضائية (األمـر 
    .ملمارسة السلطة التقديرية للمدعي العام يف قانون اإلجراءات اجلنائية
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ة بقصد كفالة حضور املـدَّعى عليـه أثنـاء اإلجـراءات     وميكن فرض االحتجاز السابق للمحاكم
مـن قـانون الكفالـة)، ولكـن ُيـرفض منحـه        ٩ وميكن أيضا منح اإلفراج بكفالة (املـادة  .اجلنائية

ى عليـه لـن يكـون    َعاملـدَّ أنَّ حقيقيـة تـدعو إىل االعتقـاد بـ     هنـاك أسـباباً  أنَّ إذا اقتنعت احملكمـة بـ  
  .ل أثناء حماكمتهرهن االحتجاز أو سيتخلف عن املثو

ــراج املشــروط    ــراج املبكــر أو اإلف ــانون اإلف ــنظم الق ــو     .وال ي ــنح العف ــام م وميكــن للحــاكم الع
    .من الدستور) ٩٠  (املادة

مصـاحل اخلدمـة العموميـة تتطلـب أن     أنَّ وميكن إيقاف املوظـف العمـومي عـن العمـل إذا اعُتـرب      
    .)١١٢٣ إىل ١١٢١ العامة يتوقف املوظف عن ممارسة سلطات ومهام وظيفته (األوامر

وميكن اختاذ إجراءات تأديبية لوقف املوظف العمـومي ولكـن لـيس فصـله مـن اخلدمـة، وذلـك        
 ٣٣ التنظيميـة  ، والالئحـة ١٢٢٣ إىل ١١٢١ بالتزامن مع اإلجـراءات اجلنائيـة (األوامـر العامـة    

توجـد أحكـام    وال .وُيفصـل املوظـف العمـومي حـال إدانتـه     . من لوائح جلنة اخلدمة العموميـة) 
  .تتناول نقل املوظفني العموميني املتهمني بارتكاب جرمية إىل وظائف أخرى

وميكــن إســقاط األهليــة لتقلــد املناصــب العموميــة، مــن قبيــل عضــوية جملــس الشــيوخ وجملــس    
 ٨٣ من الدستور) واملناصـب اإلداريـة يف إحـدى الشـركات (املـادة      ٤٨و ٤٢ النواب (املادتان

ــه يف املمارســة العمليــة، ال ُينظــر يف تعــيني    .مــن قــانون الشــركات)  أيِّ وأكــدت الســلطات أن
  .شخص أدين بسبب جرمية فساد يف منصب عمومي
    .ومل ُيوضع برنامج إلعادة اإلدماج .وترتئي قواعد السجون عقد فصول تثقيفية للسجناء

يـف العقوبـة،   وميكن إصدار عقوبات خمفَّفة حبق املتعاونني مع العدالة عن طريق التفـاوض لتخف 
مما يعفـيهم مـن املالحقـة القضـائية إذا قـدموا معلومـات مفيـدة، وحيـق هلـم           أو اعتبارهم شهوداً

ــة للشــهود   ــة املكفول ــهاما اتفاقــات تســمح بتخفيــف     .االســتفادة مــن احلماي ــربم جــزر الب ومل ت
  .العقوبة أو منح احلصانة يف القضايا الدولية

   
   )٣٣و ٣٢ محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان    

م محاية الشهود يف النسخة املعدَّلة من قانون محاية العدالـة وقـانون األدلـة اجلنائيـة (حجـب      ظَّتن
وقد تفضي اجلرائم املنصوص عليها يف قـانون منـع الرشـوة، ولكـن لـيس مجيـع        .هوية الشاهد)

ــة (املــادة    ــة العدال ــامج محاي ــة يف إطــار برن ــة ) مــن قــان١( ٩ جــرائم الفســاد، إىل احلماي ون محاي
مـن قـانون    ١٠ ومل ُينص بعد على املركز اإلداري املسؤول عن تدابري احلماية (املـادة  .العدالة)

محاية الشهود متاحة ولكنـها ال ُتسـتخدم سـوى علـى نطـاق       وحسبما أفيد فإنَّ .محاية العدالة)
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ن الضــحايا واخلــرباء وأفــراد أســر الشــهود غــري مشــمولني صــراحة ضــم   أنَّ ويف حــني  .حمــدود
ومل تربم جزر البهاما اتفاقـات بشـأن    .املستفيدين، فقد أكدت السلطات على إمكانية محايتهم

إعادة توطني الشـهود واخلـرباء علـى الصـعيد الـدويل، ولكـن ميكنـها التعـاون علـى أسـاس كـل            
  .حالة على حدة

م وبعـــد اإلدانـــة، ميكنـــهم عـــرض آرائهـــ .وميكـــن للضـــحايا اإلدالء بشـــهادهتم أثنـــاء احملاكمـــة
  .وشواغلهم على احملكمة قبل إصدار احلكم
 ٤١ مــة للمــبلِّغني يف قــانون عائــدات اجلرميــة (املــوادوإىل جانــب النطــاق احملــدود للحمايــة املقدَّ

وأثنـاء الزيـارة القُطريــة،    .)، ال توجـد لـدى جـزر البـهاما تـدابري حمــددة حلمايـة املـبلِّغني       ٤٤ إىل
  .د حلماية املبلِّغني عن املخالفاتنون حمدَّاملشاورات جارية الشتراع قاأنَّ أفيد ب

   
   )٤٠و ٣١ السرية املصرفية (املادتان ؛التجميد واحلجز واملصادرة    

املسـتندة إىل إدانـة بينمـا ختضـع املصـادرة       من قـانون عائـدات اجلرميـة املصـادرةَ     ١٠ م املادةُتنظِّ
وختضـــع املصـــادرة أيضـــا  .مـــن قـــانون عائـــدات اجلرميـــة ٤٧ املدنيـــة للمبـــالغ النقديـــة للمـــادة

 وختضــع للمصــادرة علــى أســاس القيمــة أيُّ     .مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة    ٢٧٠ للمــادة
) مــن قــانون عائــدات اجلرميــة،  ٣( ٤ علــى النحــو احملــدد يف املــادة " ممتلكــات قابلــة لالســتيفاء"
  .يف ذلك عائدات جرائم الفساد  مبا

ــي   اء املســـتخدمة يف ارتكـــاب اجلرميـــة وميكـــن حجـــز ومصـــادرة األمـــوال أو غريهـــا مـــن األشـ
أيِّ ) (ب) من قانون عائدات اجلرمية) واملبالغ النقدية املخصصـة لالسـتخدام يف   ٥( ١٠ (املادة

    .من قانون عائدات اجلرمية) ٤٧و ٤٦ جرمية (املادتان
مـن   ٤٦و ٢٦ وتوجد أحكام تنظم حجز وجتميـد املمتلكـات، مبـا يف ذلـك األدوات (املادتـان     

مــن  ٢٧٠ مــن قــانون وحــدة االســتخبارات املاليــة، واملــادة ٤ ات اجلرميــة، واملــادةقــانون عائــد
  .قانون اإلجراءات اجلنائية)

املمتلكـات املتحصَّـل عليهـا    من قانون اإلجراءات اجلنائيـة ضـبط ومصـادرة     ٢٧٠ وتنظِّم املادة
ق علــى حتويــل جرميــة، كمــا أهنــا تنطبــ لــت إليهــا عائــدات أيِّجرميــة أو تلــك الــيت ُحوِّ مــن أيِّ
من قانون عائـدات اجلرميـة ضـبط ومصـادرة املبـالغ النقديـة        ٤٧و ٤٦ وتتيح املادتان .العائدات

    .اليت يقتنع قاضي التحقيق بأهنا متثل عائدات لسلوك إجرامي
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وتتضمن التشريعات افتراضات للسماح مبصادرة املمتلكات املوجـودة حبـوزة املتـهم، مـن دون     
اجلرميــة الــيت تكــون قــد اختلطــت مبمتلكــات مكتســبة مــن مصــادر   إشــارة صــرحية إىل عائــدات

    .) من قانون عائدات اجلرمية)٣( ١١ مشروعة (املادة
وتكــون املبــالغ النقديــة الــيت متثــل إيــرادات أو منــافع أخــرى متأتيــة مــن اجلرميــة ومــن ممتلكــات   

هــا منفعــة غــري ُحولــت عائــدات اجلرميــة إليهــا أو ُبــدلت هبــا، عرضــة للحجــز واملصــادرة باعتبار
وال ينطبـق ذلـك علـى املبـالغ النقديـة       .من قـانون عائـدات اجلرميـة)    ٤٧و ٤٦ مباشرة (املادتان

الــيت متثــل إيــرادات أو منــافع أخــرى مــن ممتلكــات ُخلطــت هبــا عائــدات اجلرميــة، أو علــى            
    .املمتلكات عدا املبالغ النقدية

مـــن قـــانون  ٥٢ ادرة (املـــادةويتـــوىل صـــندوق للموجـــودات املصـــادرة إدارة العائـــدات املصـــ 
  .اجلرمية)  عائدات

  .من قانون عائدات اجلرمية احلجز على الوثائق املصرفية يف سياق التحقيق ٣٥ وتتيح املادة
  .وال ُينص على عكس عبء اإلثبات يف إجراءات املصادرة

نون عائـدات  من قـا  ١٥ وُتنظَّم محاية األطراف الثالثة احلسنة النية يف إجراءات املصادرة (املادة
ــة)  ٢٧٠ اجلرميــة واملــادة ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــهاما إىل   .مــن ق األطــر أنَّ وأشــارت جــزر الب

ميكــن تلــك املصــاحل  الزمنيــة التقييديــة فيمــا خيــص الطعــن يف مصــاحل األطــراف الثالثــة أو تأكيــد
    .تؤدي إىل احنسار اهتمام الطرف الثالث احلسن النية  أن

بتقـدمي معلومـات   ة يف جزر البهاما أن تطلب استصـدار أمـر قضـائي    وميكن لقوة الشرطة امللكي
    .من قانون عائدات اجلرمية) ٣٥ من أجل رفع السرية املصرفية (املادة

   
   )٤١و ٢٩ التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان    

يف حني ال يوجد قانون للتقادم بشأن توجيه الئحة االهتام، ال تكون احملاكمات املوجزة ممكنـة  
مـن   ٢١٣ هـت التـهم يف غضـون سـتة أشـهر مـن تـاريخ ارتكـاب اجلرميـة (املـادة          وى إذا ُوجِّس

وميكـن أن حتـاكَم مجيـع جـرائم الفسـاد بـإجراءات مـوجزة أو بنـاء          .قانون اإلجراءات اجلنائية)
    .على الئحة اهتام
ذ مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة والقــانون األنغلوسكســوين بأخــ ١٨٥و ٨١ وتســمح املادتــان

  .أحكام اإلدانة السابقة، مبا يف ذلك اإلدانات األجنبية، يف االعتبار يف اإلجراءات اجلنائية
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   )٤٢ الوالية القضائية (املادة    
مـن قـانون    ٨ تقيم جـزر البـهاما الواليـة القضـائية علـى اجلـرائم املرتكبـة داخـل إقليمهـا (املـادة          

مــن قــانون العقوبــات)، أو علــى مــنت  ٩ ادةالعقوبــات)، أو املرتكبــة جزئيــا داخــل إقليمهــا (املــ
ــادة   ــا (امل ــع علمه ــها      ١٠ ســفينة ترف ــائرة مســجلة مبوجــب قوانين ــات) أو ط ــانون العقوب ــن ق م

ــادة ــانون الطــريان املــدين)   ١٥ (امل ــة القضــائية خــارج نطــاق احلــدود     .مــن ق ــأى الوالي وال ُترت
 .تســـليم املطلـــوبني)) مـــن قـــانون ٢( ٥ اإلقليميـــة ســـوى ألغـــراض تســـليم املطلـــوبني (املـــادة

تعتمــد جــزر البــهاما مبــدأ الشخصــية اإلجيابيــة (االختصــاص باجلــاين) أو مبــدأ الشخصــية      ومل
السلبية (االختصاص باجملين عليه)، أو تقـر الواليـة القضـائية علـى اجلـرائم عنـدما يكـون اجلـاين         

    .املزعوم موجودا يف إقليمها وال يتم تسليمه
   

   )٣٥و ٣٤ يض عن الضرر (املادتانالتعو ؛عواقب أفعال الفساد    
شـركة مـا ختـالف القـانون، ميكـن للهيئـة الرقابيـة املختصـة أن تتخـذ          أنَّ حسبما أفيد، إذا ثبـت  

وتـؤثِّر تلـك    .تدابري مـن قبيـل إدراج الشـركة يف القائمـة السـوداء أو حلّهـا أو إلغـاء ترخيصـها        
    .صة بالشركاتالتدابري أيضا على صحة اإلجراءات القانونية والعقود اخلا

من قانون منـع الرشـوة التعـويض     ١٠ من قانون العقوبات واملادة ١٢٤و ١٢٢ وتنظم املادتان
  .عن األضرار املتكبدة نتيجة للفساد

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

الفســاد تشــمل اهليئــات أنشــأت جــزر البــهاما فرقــة عمــل داخليــة متعــددة الوكــاالت ملكافحــة  
    .وال توجد لدى تلك اهليئات أقسام متخصصة يف مكافحة الفساد .املكلفة بإنفاذ القوانني

ــدار حاليــ  ــة الســريعة " اوت ــادرة للعدال ــة    " مب تســعى إىل تنســيق التعــاون بــني الســلطات العمومي
  .واملوظفني العموميني وسلطات التحقيق واملالحقة القضائية

وتعقــد حلقــات عمــل   ،تخبارات املاليــة تقــارير عــن املعــامالت املشــبوهة  وتتلقــى وحــدة االســ 
لإلبـالغ عـن   مباشـرة  وقد أنشـأت جـزر البـهاما خطوطـا هاتفيـة       .تدريبية مع املؤسسات املالية

  .اجلنائية اجلرائم
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   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
 للمبـالغ  املدنيـة  املصـادرة  بشـأن  ةاجلرمي عائدات قانون من ٤٧ التنفيذ الفعال للمادة  •  

  .املضبوطة النقدية
 األشـخاص  بشـأن  ٤٧٢املـادة   يف املـبني  السلوك العقوبات قانون من ٤٧٤جترِّم املادة   •  

 أو املسـعى  تنفيـذ  وقـت  ،ناخبني أو حملَّفني أو عموميني موظفني بعد يصبحوا مل الذين
 سـوف  أهنـم  أمـل  علـى  ُتنفَّـذ  األفعـال  تلـك  كانـت  إذا العـرض،  تقـدمي  أو االتفـاق 
  (أ)).  ١٥  ناخبني (املادة أو حملَّفني أو موظفني يصبحون قد أو يصبحون

  ).٣٩ التدريب الذي تقدمه وحدة االستخبارات املالية إىل املؤسسات املالية (املادة  •  
   

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
   اجلزء العام    

املتاحــة، ُتشــجَّع جــزر البــهاما علــى األخــذ بنظــام   يف ســياق حمدوديــة عــدد احلــاالت  •  
اإلجــراءات تكــون مصــنَّفة حســب اجلــرائم وحالــة حبيــث وطــين إلحصــاءات اجلرميــة 

    .والنتائج
 

   التجرمي    
  :فيما خيص التجرمي، ُيوَصى بأن تقوم جزر البهاما مبا يلي

مــا يســمى تعــديل تشــريعاهتا مــن أجــل إلغــاء االســتثناء املنصــوص عليــه فيمــا خيــص      •  
  ).١٦ املادة من ١ (الفقرة التسهيلمدفوعات 

ــق عنصــر       •   ــدم تطبي ــق التشــريعات لضــمان ع ــة الســلطة" رصــد تطبي ــذر القانوني  والع
 يف عليهـا  املنصـوص  اجلـرائم  عـن  اجلنائيـة  املسـؤولية  مـن  احلـد  أجـل  مـن " املعقـول 
 بـذلك  القيـام  يف والنظـر  ،)١٧ واملـادة  ١٦ املـادة  من ١ والفقرة ١٥ املادة( االتفاقية

وإذا مل تفسِّـر السـلطة القضـائية القـانون علـى      . ١٦ املـادة  مـن  ٢ بـالفقرة  يتعلـق  فيما
  .قد يلزم إجراء إصالحات تشريعيةفهذا النحو يف املستقبل، 

النظــر يف جتــرمي ارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة      •  
  ).١٦ املادة من ٢ العمومية (الفقرة
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 أطـراف  فيهـا  تكـون  الـيت  احلـاالت  يف العقوبـات  قـانون  من ٣٤٠مواصلة تطبيق املادة   •  
اجلـرم. وإذا مل تفسِّـر السـلطة القضـائية      مـن  اسـتفادت  قد الكيانات، ذلك يف مبا ثالثة،

  ).١٧  قد يلزم إجراء إصالحات تشريعية (املادةفالقانون على هذا النحو يف املستقبل، 
ق املتــاجرة بــالنفوذ ليشــمل الوعــد مبزيــة أو منحهــا، وحــاالت  النظــر يف توســيع نطــا  •  

  ).١٨ شخص آخر (املادة النفوذ املفترض، والنفوذ الذي ميارسه أيُّ
  ).١٩ النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف (املادة  •  
    ).٢٠ النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادة  •  
 غـري  مبزيـة  الشـاهد  ُوعـد  إذا العدالـة  محايـة  قـانون  مـن ) ٣( ٣ ضـمان تطبيـق املـادة     •  

 .أدلـة  تقـدمي  أو دعـوى  حضور عن ميتنع كي إياها ُمنح أو عليه تُعرض أو مستحقة
وإذا مل تفسِّر السلطة القضائية القانون على هـذا النحـو، قـد يلـزم إجـراء إصـالحات       

  ).٢٥ تشريعية (الفقرة (أ) من املادة
   

   إنفاذ القانون    
  :فاذ القانون، يوصى بأن تقوم جزر البهاما مبا يليفيما يتعلق بإن

حتديــد مســؤولية األشــخاص االعتبــاريني عــن اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة      •  
خــارج نطــاق قــانون العقوبــات وقــانون عائــدات اجلرميــة وقــانون مقــدمي اخلــدمات  

يني لضـمان أن  املالية واملؤسسية؛ وتقييم اجلزاءات املتاحة حاليـا لألشـخاص االعتبـار   
  ).٢٦ تكون فّعالة ومتناسبة ورادعة (املادة

 مـــن ٣ إمكانيـــة جتـــرمي جمـــرد اإلعـــداد للجرميـــة املتصـــلة بالفســـاد (الفقـــرةالنظـــر يف   •  
  ).٢٧  املادة

تقييم ما إذا كان انتفاء احلاجة ملوافقة املدعي العـام فيمـا خيـص املالحقـات القضـائية        •  
 منـع  قـانون  مـن  الثـاين  اجلـزء  إطـار  ويف بـات العقو قـانون  مـن  ٣٥٤ مبوجـب املـادة  

 يف يسـهما  أن شـأهنما  مـن  املقاضـاة،  عدم قرار بشأن مبعايري األخذ وكذلك الرشوة،
 القصـوى  فعاليـة ال حتقيـق  أجـل  مـن  تقديريـة  قانونيـة  صـالحيات  أيُّ متـاَرس  أن كفالة
    ).٣٠ املادة من ٣ الفقرة( القانون إنفاذ لتدابري

لــدى النظــر يف إمكانيــة اإلفــراج املبكّــر أو  يف االعتبــار املعنيــة أخــذ جســامة اجلــرائم   •  
  ).٣٠ املادة من ٥ املشروط (الفقرة
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النظر يف اختاذ إجراءات تتيح نقل املوظف العمومي املتهم بارتكاب جرمية فسـاد إىل    •  
    ).٣٠ املادة من ٦ وظيفة أخرى (الفقرة

ــة تعــديل تشــريعاهتا مبــا يتــيح مباشــرة مجيــع اإلجــرا     •   ــة والتأديبي ــواز معــاًءات اجلنائي  بت
  ).٣٠ املادة من ٨ (الفقرة

 مـن  ١٠ (الفقـرة  إىل مواصلة التشجيع على إعـادة إدمـاج اجملـرمني يف اجملتمـع     السعي  •  
    ).٣٠ املادة

يف  املهيـأة السـتخدامها  م مصـادرة املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى     يتنظ  •  
رى عدا حاالت املبالغ النقديـة احملجـوزة أو املصـادرة    جرائم الفساد يف احلاالت األخ

    ).٣١ املادة من(ب)  ١ (الفقرة
بقدر كون عائدات اجلرمية املختلطـة مبمتلكـات مكتسـبة مـن مصـادر مشـروعة غـري          •  

 يسـمح  مبـا  تشـريعاهتا  تعـديل  اجلرميـة،  عائـدات  قـانون  مـن ) ٣( ١١ مشـمولة باملـادة  
  ).٣١ املادة من ٥ رةالفق( العائدات تلك مبصادرة صراحة

تعديل تشريعاهتا لتنظـيم مصـادرة املبـالغ النقديـة الـيت متثـل إيـرادات أو منـافع أخـرى            •  
متأتية من ممتلكات اختلطت هبـا عائـدات اجلرميـة؛ ومصـادرة املمتلكـات عـدا املبـالغ        
النقدية اليت تكون عبارة عن إيرادات أو منافع أخرى متأتية من عائـدات اجلرميـة، أو   

املمتلكـــات الـــيت ُحولـــت إليهـــا عائـــدات اجلرميـــة هـــذه أو ُبـــدلت هبـــا، أو مـــن  مـــن
  ).٣١ املادة من ٦ املمتلكات اليت ُخِلطت هبا هذه العائدات (الفقرة

النظر يف إمكانية مطالبة اجملرمني بإثبات املصـدر املشـروع لعائـدات اجلرميـة املزعومـة        •  
  ).٣١ املادة من ٨ (الفقرة

ا مبـا يضـمن عـدم مسـاس األطـر الزمنيـة للطعـن يف مصـاحل األطـراف          تعديل تشريعاهت  •  
 ٩ يف إجراءات املصادرة مبمارسة تلك احلقـوق (الفقـرة  تلك املصاحل  الثالثة أو تأكيد

    ).٣١ املادة من
تدابري محاية الشهود مـن خـالل املركـز اإلداري حلمايـة الشـهود، عنـد        فعاليةضمان   •  

 مجيـع تـدابري احلمايـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املتصـلة        االقتضاء؛ وضـمان إمكانيـة تـوفري   
ــارب وســائر األشــخاص       ــة اخلــرباء واألق ــل؛ ومواصــلة محاي ــا بالفع بالفســاد وتوفريه

وإذا فُسرت التشريعات على حنو خمتلـف يف املسـتقبل،    .املقرَّبني من الشهود واخلرباء
  ).٣٢ املادة من ١ قد يلزم إجراء إصالحات تشريعية (الفقرةف
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النظــر يف إبــرام اتفاقــات بشــأن تغــيري أمــاكن إقامــة الشــهود أو اخلــرباء علــى الصــعيد    •  
  ).٣٢ املادة من ٣ الدويل (الفقرة

وإذا تغـري تفسـري قـانون محايـة العدالـة       .االستمرار يف ضمان إمكانيـة محايـة الضـحايا     •  
  .)٣٢ املادة من ٤ قد يلزم إجراء إصالحات تشريعية (الفقرةفيف املستقبل، 

ــبلِّغني        •   ــة املـ ــأن محايـ ــددة بشـ ــريعات حمـ ــنِّ تشـ ــل سـ ــن أجـ ــود مـ ــذل اجلهـ ــلة بـ مواصـ
    ).٣٣  (املادة

ــانون،         •   ــاذ الق ــات متخصصــة يف مكافحــة الفســاد مــن خــالل إنف ــة أو هيئ إنشــاء هيئ
  ).٣٦ وضمان منحها االستقاللية الالزمة (املادة

يـة (حجـب هويـة الشـاهد)     توسيع نطاق احلماية املمنوحة مبوجب قانون األدلة اجلنائ  •  
  ).٣٧ املادة من ١ للمتعاونني مع العدالة يف جرائم الفساد (الفقرة

النظر يف إبرام اتفاقات بشأن العقوبة املخفَّفة واحلصانة للمتعاونني مـع العدالـة الـذين      •  
  ).٣٧ املادة من ٥ يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون (الفقرة

 السـلطات  بـني  التعـاون  تعزيـز  ومواصـلة  ،يف االعتبـار  "ةالسريع العدالة مبادرة"أخذ   •  
  ).٣٨ املادة( الوطنية

إمكانية إقرار واليتها القضـائية علـى جـرائم الفسـاد املرتكبـة ضـد أحـد مواطنيهـا أو           •  
الــيت يرتكبــها أحــد مواطنيهــا أو شــخص عــدمي اجلنســية يوجــد حمــل إقامتــه املعتــاد يف 

) ٤٢ املـادة  مـن  ٢ رتكبـة ضـد الدولـة (الفقـرة    جـزر البـهاما وعلـى جـرائم الفسـاد امل     
 تقـوم  وال إقليمهـا  يف موجـوداً  املزعـوم  اجلـاين  يكـون  عنـدما  الفسـاد  جـرائم  وعلـى 
  ).٤٢ املادة من ٤ الفقرة( بتسليمه

   
   االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  

ــهاما إىل   ــأنَّ أشــارت جــزر الب ــة مــن شــأنه حتســني     ت ــة مــن املســاعدة التقني وفري األشــكال التالي
  :تنفيذها لالتفاقية

الصـــياغة التشـــريعية مـــن أجـــل مواصـــلة معاجلـــة الشـــواغل فيمـــا يتعلـــق بـــاألطراف    •  
ــة ــع أفضــل املمارســات        الثالث ــة وجتمي ــة، وكــذلك التشــريعات النموذجي احلســنة الني
    )).٩(  ٣١  (املادة

    ).٣٤ ادةالصياغة التشريعية (امل  •  
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    ).٣٨و ٣٦ التدريب املتخصص (املادتان  •  
تدريب املدعني العامني وأفراد الشرطة، وتوفري التمويل لدعم إنشـاء املركـز اإلداري     •  

    ).٣٧ (املادة
 

   التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
     مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية  تسليم املطلوبني؛ نقل األشخاص    
   )٤٧و ٤٥و ٤٤ (املواد

ــوبني لســنة     ــانون تســليم املطل ــوبني يف ق ــنظَّم تســليم املطل ــة  " وُتحــدَّد .١٩٩٤ ُي ــة املوجب اجلرمي
ــادة" للتســليم ــة يعاقَــب ‘ ١‘(أ)  ٥ يف امل ــأيِّ   باعتبارهــا جرمي ــدة ســنتني أو ب ــا بالســجن مل  عليه

    .اعتبة العقوبة تلك مرتفعة نسبيأنَّ ء املستعرِضون ووجد اخلربا .عقوبة أشدَّ
وتعتمــد  .مــن قــانون تســليم املطلــوبني ‘ ٢‘(أ)  ٥ وُيرتــأى شــرط ازدواجيــة التجــرمي يف املــادة  

لدى تفسري شرط ازدواجية التجرمي وذلك بالتركيز علـى السـلوك    مرناً السلطات الوطنية هنجاً
    .)، ال على تسمية اجلرم "ئالتصرف أو اإلغفال املكاف" األساسي (أو

    .وال ُترتأى إمكانية تبعية التسليم
ا وجتعل جزر البهاما تسليم املطلـوبني مشـروطاً بوجـود معاهـدة وَتعتـرب االتفاقيـة أساسـاً قانونيـ        

ومل يبلَّـغ عـن    .ومل ُيقدَّم إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة إشـعار هبـذا الشـأن        .لتسليم املطلوبني
وال ُيعتـرف مببـدأ املعاملـة باملثـل كأسـاس       .م اجملـرمني تسـتند إىل االتفاقيـة وحـدها    قضايا لتسـلي 

    .قانوين لتسليم اجملرمني
مـن قـانون تسـليم املطلـوبني. وينـدرج       ٧وترد أسباب رفـض طلبـات تسـليم املطلـوبني يف املـادة      

بالفسـاد ال ُتعتـرب    اجلـرائم املتصـلة  أنَّ الطابع السياسي للجرمية املعنية ضـمن أسـباب الـرفض، بيـد     
  رعاياها. )). وتسلِّم جزر البهاما٤( ٧ص يف القانون (املادة جرائم سياسية. وترد قاعدة التخصُّ

 .) (أ) مـن قـانون تسـليم املطلـوبني    ٥( ١٠ وحتدَّد معايري اإلثبات يف إجراءات التسليم يف املادة
 يكـون فيهـا الشـخص املطلـوب     األدلـة، يف احلـاالت الـيت   أنَّ وال بد أن تقتنع حمكمـة اإلحالـة بـ   

يــربِّر حماكمتــه علــى ارتكــاب تلــك   حمــتمالً متــهما بارتكــاب جرميــة، مــن شــأهنا أن تــوفر ســبباً 
  .اجلرمية لو كانت قد ارُتكبت يف جزر البهاما
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ــ" وينطبــق مبــدأ يف احلــاالت الــيت تفــرض فيهــا معاهــدةٌ أو اتفاقيــة   " ا احملاكمــةا التســليم وإمَّــإمَّ
ذلـك االلتـزام، وال تسـلِّم جـزر البـهاما       فيهـا مثـلَ   كـون جـزر البـهاما طرفـاً    متعددة األطـراف ت 

  .جيري البحث عنه شخصاً
علـى مـدى تعقُّـد املسـألة. ومل تقـدَّم معلومـات        وتعتمد املدة اليت تستغرقها عمليـة التسـليم دائمـاً   

راءات حمــددة فيمــا يتعلــق مبتوســط املــدة الــيت تســتغرقها إجــراءات التســليم، مبــا يف ذلــك إجــ          
مـن قـانون تسـليم املطلـوبني)،      ١١االستئناف لدى تقدمي طلب للمثول أمام القضاء (انظر املـادة  

طــول أمــد عمليــة التســليم يف بعــض احلــاالت يشــكل مســألة مــثرية  أنَّ ولكــن املســؤولني أقــروا بــ
م. إجـراءات مبسـطة يف جمـال التسـلي    اختـاذ  مـن قـانون تسـليم املطلـوبني      ١٧للقلق. وترتئي املادة 

  ).٢٠٠٨تصدِّق جزر البهاما بعد على معاهدة أمر التوقيف اخلاص باجلماعة الكاريبية (  ومل
وفضَّل اخلرباء املستعرِضون اعتمـاد أسـلوب أكثـر منهجيـة لتجميـع املعلومـات اإلحصـائية عـن         

    .قضايا تسليم اجملرمني
  تتضـمن أيضـا أحكامـاً   وجزر البهاما طرف يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحـة الفسـاد، الـيت   

ويتضــمن اجلــدول املرفــق بــأمر تســليم اجملــرمني (الطلبــات املقدمــة إىل    .بشــأن تســليم اجملــرمني 
ــة)، وهــو إحــدى    ــدول األجنبي ــوائح الال ــة يف ل ــوبني، قائمــة بأمســاء  التنظيمي ــانون تســليم املطل  ق

كمــا ُوقِّعــت  .وقَّعــت معهــا جــزر البــهاما معاهــدات ثنائيــة لتســليم اجملــرمني   ولــة عضــواًد ٢٥
  .يرلندا الشمالية وكنداأمعاهدتان مع اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

وقـد دخلـت جـزر البـهاما طرفـاً يف       .) عملية نقل السـجناء ١٩٩٢وينظِّم قانون نقل اجملرمني (
وحسبما أفيـد، توجـد ممارسـات     .)١٩٨٣االتفاقية األوروبية لنقل األشخاص احملكوم عليهم (

حالـة يف انتظـار الفصـل فيهـا      ٣٠ حيث كانت ال تزال هناك حنو ،طاق يف هذا اجملالواسعة الن
  .وقت الزيارة القُطرية

وميكـن أن ُتسـتخدم ترتيبـات املسـاعدة      .ومل ُيبلَّغ عن ممارسات تتعلق بنقل اإلجراءات اجلنائيـة 
    .القانونية املتبادلة يف هذا الصدد

   
   )٤٦ دةاملساعدة القانونية املتبادلة (املا    

دة لتوفري املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة      توجد لدى جزر البهاما تشريعات حمدَّ
؛ وقـانون العدالـة اجلنائيـة    ١٩٨٨ (قانون املساعدة القانونية املتبادلة (يف املسـائل اجلنائيـة) لسـنة   

ويل) (إنفـاذ أوامـر املصـادرة    ؛ وأمر العدالة اجلنائيـة (التعـاون الـد   ٢٠٠٠ (التعاون الدويل) لسنة
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وال تشـــترط جـــزر البـــهاما وجـــود أســـاس تعاهـــدي أو ازدواجيـــة  .)٢٠٠٢ األجنبيـــة) لســـنة
    .التجرمي من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة

 .وترد الشروط املتعلقة بتقدمي املساعدة، وكـذلك أسـباب الـرفض، يف القـوانني املـذكورة آنفـا      
وحيثمـا يبـدو    .ملصرفية سبباً لـرفض طلبـات تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      وال ُتَعدُّ السرية ا

الطلـب يتعلـق حصـرا جبرميـة ماليـة، فإنـه ال ميـارس سـلطاته لتقـدمي األدلـة إىل           أنَّ للمدعي العام 
) ٨( ٦ اخلارج ما مل يكن الطلب مقدَّما مبوجب معاهدة تكون جزر البهاما طرفـا فيهـا (املـادة   

    .لعدالة اجلنائية (التعاون الدويل))من قانون ا
 ٢ وميثل املدعي العام السلطة املركزية املسؤولة عـن طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (املـادة      

وميكن توجيه الطلبـات إىل السـلطة    .من قانون املساعدة القانونية املتبادلة (يف املسائل اجلنائية))
وميكـن يف   .الدبلوماسية يف حـال عـدم وجـود معاهـدة     املركزية مباشرة، أو عن طريق القنوات

    .احلاالت العاجلة توجيه الطلبات عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)
العـام لألمـم املتحـدة بسـلطتها املركزيـة املعيَّنـة وباللغـة (اللغـات)          ومل تبلِّغ جزر البـهاما األمـنيَ  

  .القانونية املتبادلةاملقبولة لتقدمي طلبات املساعدة 
مـن   ٦٥ األمـر  للتشريعات احملليـة، وهـي حتديـداً    وفقاًوميكن تنفيذ طلبات احلصول على األدلة 

ومـع ذلـك،    .) من قـانون العدالـة اجلنائيـة (التعـاون الـدويل))     ٤( ٦ قواعد احملكمة العليا (املادة
ــة أو احملكمــة، لــدى إ    ــة أو اإلدارة احلكومي ــع اهليئ ــه   فبصــفة عامــة تتمت نفــاذ طلــب وافقــت علي

" علـى النحـو امللـتَمس مبوجـب الطلـب     " السلطة املختصة، بالصالحيات الالزمة لتنفيـذ الطلـب  
    ).من قانون املساعدة القانونية املتبادلة (يف املسائل اجلنائية) ١٨ (املادة

سـتبانة  ومـن بـني التحـديات امل    .وأفيد باحلاجة إىل أسبوعني يف املتوسط إلعداد الوثائق املطلوبة
    .االفتقار إىل الترمجة اجليدة للطلبات الواردة والوثائق الداعمة

وقــد دخلــت جــزر البــهاما طرفــا يف اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة للمســاعدة املتبادلــة يف املســائل    
بشـأن   اجلنائية واتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة الفسـاد اللـتني تتضـمنان مهـا أيضـا أحكامـاً          

ويتضمن اجلدول (القسـم الثـاين) املرفـق بقـانون املسـاعدة القانونيـة        .انونية املتبادلةاملساعدة الق
املتبادلة (يف املسـائل اجلنائيـة) معلومـات عـن ثـالث معاهـدات ثنائيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة           

  .املتبادلة يف املسائل اجلنائية أُبرمت مع الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وكندا
ــة عــن مــدى    وعلــى غــرار  ــةتســليم اجملــرمني، مل ُتقــدَّم بيانــات إحصــائية حتليلي إجــراءات  فعالي

    .املساعدة القانونية املتبادلة أو عدد الطلبات الواردة واملرفوضة
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة     
   )٥٠و ٤٩و ٤٨ (املواد

ال يلزم وجـود معاهـدة مـن أجـل التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون؛ ويف احلـاالت الـيت            كما ذُكر،
يكـــون فيهـــا ذلـــك التعـــاون متاحـــا، ميكـــن تســـهيله مـــن خـــالل ترتيبـــات املســـاعدة القانونيـــة    

وجـزر البـهاما عضـو يف اإلنتربـول وجمموعـة إيغمونـت لوحـدات االسـتخبارات املاليـة،           املتبادلة.
ــرف يف اال  ــا طـ ــا أهنـ ــماة     كمـ ــراكة املسـ ــدة والشـ ــات املتحـ ــع الواليـ ــامل مـ ــري الشـ ــاق البحـ تفـ

Operation Bahamas, Turks and Caicos،    وهي مذكرة تفاهم ثالثية بني اململكة املتحـدة (مبـا يف
  املتحدة. ذلك جزر تركس وكايكوس) وجزر البهاما والواليات

اس كـل حالـة علـى حـدة     وقد اسُتخدمت التحقيقـات املشـتركة يف املمارسـة العمليـة علـى أسـ      
    .، وذلك للتحقيق يف تدفق املخدرات ومنعه يف املقام األول١٩٨٤ منذ عام

وُيمـنح اإلذن باملراقبـة    .وُتستخدم أساليب التحري اخلاصة أساسا يف قضايا االجتار باملخدرات
)، يف حـني ميكـن أيضـا اسـتخدام التسـليم      ١٩٧٢اإللكترونية مبوجب قانون أجهـزة التنصـت (  

وميكــن القبــول باملعلومــات املتحصــل عليهــا مــن  .اقــب والتحقيقــات الســرية عنــد االقتضــاءاملر
  .خالل أساليب التحري اخلاصة كأدلة إثبات يف اإلجراءات القضائية

   
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

 إطــار تنفيــذ اعُتــربت النقــاط التاليــة، إمجــاالً، مــن التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة يف    
  :الفصل الرابع من االتفاقية

  .اإلطار القانوين الشامل بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  •  
التفســري املــرن لشــرط ازدواجيــة التجــرمي يف إجــراءات تســليم املطلــوبني اســتناداً إىل      •  

    ).٤٤ املادة من ٢ الفعل األساسي يف اجلرمية (الفقرة
 مــن ٩ ة القانونيــة املتبادلــة لشــرط ازدواجيــة التجــرمي (الفقــرة     عــدم خضــوع املســاعد    •  

  ).٤٦ املادة
   

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  :ُيوصى بأن تقوم جزر البهاما مبا يلي
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ــال       •   ختصــيص مزيــد مــن املــوارد واجلهــود إلعــداد وحفــظ اإلحصــاءات بشــأن االمتث
    .ألحكام الفصل الرابع من االتفاقية

ــر  •   ــرة   النظـ ــليم (الفقـ ــة التسـ ــأن تبعيـ ــريعات حكـــم بشـ  مـــن ٣ يف أن ُيـــدرج يف التشـ
    ).٤٤  املادة

إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بإمكانية استخدام االتفاقية كأسـاس قـانوين لتسـليم      •  
  ).٤٤ املادة من(أ)  ٦ اجملرمني (الفقرة

قوبــة مــن أجــل النظــر يف تعــديل قــانون تســليم اجملــرمني علــى أســاس خفــض عتبــة الع  •  
استبانة اجلرائم اليت تستوجب تسليم اجملرمني (احلبس ملدة سـنتني يف الوقـت الـراهن)    

  ).٤٤ املادة من ٨ (الفقرة
النظر يف ختفيف املعايري اإلثباتية املنطبقة يف إجراءات تسليم اجملرمني، وال سـيما بغيـة     •  

التسـليم مـع الـدول الـيت     التغلب على التحديات احملتملة اليت تعترض العالقات بشـأن  
  ).٤٤ املادة من ٩ تعتمد القانون املدين (الفقرة

تعجيل إجراءات تسليم اجملرمني مـع إيـالء االعتبـار الواجـب ملعـايري احملاكمـة العادلـة          •  
  ).٤٤ املادة من ٩ ومحاية حقوق الشخص املطلوب (الفقرة

للغـات املقبولـة لتقـدمي طلبـات     إخطار األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزية وا  •  
  ).٤٦ املادة من ١٤و ١٣ املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرتان

تعديل قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) لضـمان عـدم رفـض طلبـات املسـاعدة        •  
ــة جملــرد    ــة املتبادل ــة       أنَّ القانوني ــى مســائل مالي ــة عل ــرب أيضــا منطوي ــة ُتعت ــة املعني اجلرمي

  ).٤٦ املادة من ٢٢  (الفقرة
 فعاليـة مواصلة استكشاف املزيد من الفرص للمشاركة النشطة يف االتفاقـات لتعزيـز     •  

  ).٤٦ املادة من ٣٠ املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة
 


