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املقدمة

م�سروع اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد

اإن دعائم الدولة املدنية احلديثة التي اأر�شى قواعدها جاللة امللك املفدى بدًءا من 

ميثاق العمل الوطني، والد�شتور الذي كفل حقوق جميع املواطنني وفق مبادئ امل�شاواة 

والعدالة و�شيادة القانون، والأ�ش�س الت�شريعية التي اأبرزت مبداأ الإدارة الر�شيدة يف 

العملية  ويهدد  يعوق  ما  لكل  للت�شدي  اجلهود  من  عززت  ال�شعب،  مكت�شبات  �شون 

التنموية احلقيقية وحتقيق النقلة النوعية جلعل اململكة يف م�شاف الدول املتقدمة.

على  تعديالت  من  اتخاذها  على  اململكة  حر�شت  التي  الت�شريعية  اخلطوات  وتاأتي 

قانون العقوبات واإ�شدار جمموعة من القوانني التي لها دور يف حماية املجتمع من 

الرقابة  العاملية، فقانون ديوان  للعمل وفق املعايري واملتطلبات  الف�شاد وو�شع الأطر 

املالية والإدارية يتيح للديوان مراقبة اأداء الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية ومدى دقة 

وطرق  العام  املال  ا�شتخدام  م�شروعية  ومدى  الدولة  يف  والإدارية  املالية  العمليات 

اإدارته، وقانون تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية الذي 

يرمي اإىل حماية املال العام من ت�شارب امل�شالح وا�شتغالل اأ�شحاب النفوذ لأموال 

الد�لة.

جهود  هي  بل  اللحظة  وليدة  لي�شت  الف�شاد  ملواجهة  اململكة  يف  املبذولة  اجلهود  اإن 

ال�شفافية  ال�شيا�شية يف تر�شيخ مبداأ  الإرادة  وخربات �شنني طويلة تعك�س مدى قوة 

والنزاهة.
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فالروؤى امل�شتقبلية وما لها من دور يف تن�شيق اجلهود املبذولة لتحقيق نتائج اإيجابية 

وال�شيا�شية  الجتماعية  جمالتها  جميع  يف  املتقدمة  الدول  جميع  داأب  اأ�شبح 

والقت�شادية واأبرز هذه الروؤى ما يحقق ال�شتقرار يف �شتى هذه املجالت. 
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الـــــروؤية:

�شــراكة جمتمعيــة حقيقية تعزز مبــــــادئ ال�شفافية والنزاهة  وامل�شــــاءلة.

الــر�سـالــة:

احلد من ممار�شات الف�شاد ل�شون املال العام والعمل على خلق بيئة اآمنة ت�شاهم يف 

دعم م�شرية التنمية ال�شاملة.

املبــــــــادئ:

•  �سفـافيـــــة

•  م�سداقيــة

•  وقــــــــايــة

•  تعــــــــــــاون

•  م�ســــــاءلــة
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اأواًل: جماالت االإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد:

1. ال�سيا�سات الوطنية:

االإدارة الر�سيدة:

كفاءة  ن�شمن  املعايري  اأعلى  وفق  والعمل  القانون  و�شيادة  العدالة  مبادئ  بتطبيق 

الأداء وفق مبادئ النزاهة وال�شفافية، ور�شم ال�شيا�شات الوا�شحة لإدامة احلراك 

التنموي.

ال�ضراكة املجتمعية:

حتقيق الأمن اأ�شبح م�شوؤولية م�شرتكة بني جميع اأفراد املجتمع فهي تعزز من مكافحة 

مظاهر الف�شاد يف املجتمع ويتحقق ذلك من خالل:

•  فتح قنوات التوا�شل املجتمعية وتعزيزها لرفع م�شتوى التوعية يف املجتمع.

•  تعزيز دور احلمالت الوطنية ملكافحة الف�شاد واإ�شراك القطاع العام واخلا�س 
يف تطويرها.

اأفراد املجتمع يف الإ�شهام يف احلمالت الوطنية ملكافحة الف�شاد  ت�شجيع كافة    •
وطرح مبادرة وطنية ي�شارك فيها املجتمع باأفراده وموؤ�ش�شاته وقطاعاته.
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التدابري الوقائية:

تتخذ التدابري الوقائية لرت�شخ منهجية فاعلة من�شقة ملكافحة الف�شاد وهي:

الف�شاد. مبكافحة  خمت�شة  هيئة  •  اإن�شاء 

•  تطوير املناهج التعليمية لت�شمل مفاهيم النزاهة والأمانة ومكافحة الف�شاد.  

ودور  التعليمية  املوؤ�ش�شات  خالل  من  الديني  الوازع  وتعزيز  تنمية  على  العمل    •
العبادة. 

2. الت�ضريعات والأنظمة وتطبيق القانون:

اإ�ضدار قانون خا�ص ملكافحة الف�ضاد

العام  ال�شالح  يقت�شيه  ما  وفق  الف�شاد  اأنواع  جميع  على  الكاملة  ال�شيطرة  يكفل 

حيث ي�شدر حتت قانون واحد ملكافحة الف�شاد والإ�شرار باملال العام والرتبح غري 

امل�شروع. 

مراجعة وتعديل كافة الت�ضريعات والأنظمة املتعلقة بالف�ضاد

مع  وتن�شجم  لتتواءم  بالف�شاد  املتعلقة  الت�شريعات  كافة  وتعديل  مراجعة  من  لبد 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد �شواء يف املجال العقابي اأو الإجرائي، ولتكتمل 
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املنظومة الت�شريعية يف هذا املجال فال بد من مراجعة الت�شريعات التالية: 

البحريني.  العقوبات  قانون    •

اجلنائية. الإجراءات  قانون    •

والإدارية. املالية  الرقابة  ديوان  قانون    •

احلكومية.  وامل�شرتيات  املناق�شات  قانون    •

املدنية. اخلدمة  قانون    •

الإرهاب. ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  قانون    •

املالية. الذمة  عن  الك�شف  قانون    •

3. التعاون الدويل:

التعاون القانوين والق�ضائي والإجرائي

حيث يتم تفعيل اأ�ش�س التعاون وفًقا ملا حددته اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد 

اإقليمية  اتفاقيات  واإبرام  بالف�شاد  املتعلقة  والإجرائية  الق�شائية  امل�شائل  جميع  يف 

ودولية لت�شهيل �شبل هذا التعاون.
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التعاون يف جمال التن�ضيق واملتابعة وتنفيذ املعايري واملتطلبات

يتم خاللها تن�شيق اجلهود الدولية الرامية ملكافحة الف�شاد وال�شتفادة من اخلربات 

الدولية الأخرى والتجارب الناجحة، واملتابعة اجلادة لتنفيذ كافة املتطلبات املعززة 

للتعاون وال�شراكة الدولية.  

امل�ضاركة يف منظومة العمل الدولية

وذلك بامل�شاركة الفعالة للحكومة بوفودها الر�شمية يف جميع املوؤمترات وور�س العمل 

اخلا�شة مبكافحة الف�شاد والعمل على ا�شت�شافة هذه املوؤمترات على جميع م�شتوياتها 

�شريًكا  ت�شبح  بحيث  للمملكة  والدويل  الوطني  احلراك  لعملية  اإبراز  من  لذلك  ملا 

فاعاًل و�شط منظومة العمل الدويل.
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ثانًيا: اآليات العمل 

1. اإن�ضاء جلنة وطنية ملكافحة الف�ضاد

ذات  املعنية  واجلهات  الوزراء  من  ممثلة  وتكون  ملكي  مبر�شوم  اللجنة  هذه  ت�شكل 

الكفاءة والخت�شا�س يف مكافحة الف�شاد وتعمل على:

للمعطيات  وفًقا  الف�شاد  ملكافحة  وامل�شتقبلية  املرحلية  ال�شرتاتيجيات  و�شع   •
املحلية والعاملية.

ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تطبيق  على  للعمل  التنفيذية  ال�شلطة  متابعة    •
الف�ساد.

الإر�شادات  وتقدمي  الف�شاد  مبكافحة  املتعلقة  ال�شرتاتيجيات  تنفيذ  متابعة   •
للقطاعني العام واخلا�س لتجاوز العقبات املحتملة.

•  توجيه اجلهات املعنية بعمل درا�شات وجمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالف�شاد 
واإجراء البحوث التحليلية للوقوف على م�شتويات الف�شاد يف �شتى القطاعات.
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2. تعديل املدونات اخلا�ضة بقواعد ال�ضلوك الوظيفي

حيث حتدد فيها اأبرز املعايري ال�شلوكية الواجب اتباعها من قبل املوظفني �شواء يف 

القطاع العام اأو اخلا�س وفًقا للمعايري الدولية، والتي تعزز م�شتوى النزاهة والأمانة 

كال  يف  امل�شالح  ت�شارب  ومتنع  اأدائه،  وح�شن  للموظف  امل�شوؤولية  نطاق  وحتدد 

القطاعني.  

3. تفعيل دور الإعالم

قيام  التكامل  هذا  دعائم  اأهم  ومن  الف�شاد  مكافحة  عملية  يف  التكامل  من  لبد 

املعتاد  التقليدي  نطاقه  عن  فيه  يخرج  فعال  بدور  الإعالمية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 

ليربز حقيقة اخلطر ومدى تف�شيه ويخلق جمتمًعا واعًيا باأهمية ال�شراكة مبكافحة 

الف�شاد لتحقيق الأمن القت�شادي واملجتمعي.

4. تطوير اخلدمة الوطنية لتلقي بالغات الف�ضاد

الف�شاد والعمل على  لت�شهم هذه اخلدمة يف دفع عملية احلراك املجتمعي ملكافحة 

جعل اأفراد املجتمع ميار�شون دوًرا رقابًيا فعاًل يوؤازر �شلطات اإنفاذ القانون  ول يتم 

ذلك اإل عن طريق التطوير احلقيقي واجلدي للخدمة الوطنية لتلقي بالغات الف�شاد 

لتكون على م�شتوى عاٍل من حيث التجهيزات التقنية وم�شتوى الكوادر الب�شرية املعدة 

واملدربة واملخت�شة.  
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للمعطيات  وفًقا  الف�شــــاد  ملكافحة  وامل�شتقبلية  املرحلية  ال�شرتاتيجيات  و�شع   •
املحلية والعاملية.

ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تطبيق  على  للعمــــل  التنفيذية  ال�شلطة  متابعة    •
الف�ساد.

الإر�شادات  وتقدمي  الف�شــــــاد  مبكافحة  املتعلقة  ال�شرتاتيجيـــــات  تنفيذ  متابعة   •
للقطاعني العام واخلا�س لتجاوز العقبات املحتملة.

•  توجيه اجلهات املعنية بعمل درا�شات وجمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالف�شاد 
واإجراء البحوث التحليلية للوقوف على م�شتويات الف�شاد يف �شتى القطاعات.
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ثالًثا: تقييم الو�ضع

1.  و�ضف املرحلة

اآمنة  بيئة  خلقت  التي  الإ�شالحات  من  الكثري  الأخرية  احلقبة  يف  اململكة  �شهدت 

لال�شتثمار والتي بدورها تدفع حركة التنمية ول زالت اجلهود تبذل لبلوغ الغاية نحو 

دولة ت�شودها ال�شفافية والنزاهة.

2.  مكانة مملكة البحرين يف موؤ�ضر مدركات الف�ضاد

 53 2012م املرتبة  تبواأت مملكة البحرين يف موؤ�شر ال�شفافية العاملية للف�شاد لعام 

عاملًيا واملرتبة الثالثة عربًيا، حيث ت�شعى اململكة جاهدة لتقلي�س فر�س الف�شاد وبلوغ 

املرتبة الأوىل عربًيا وحتقيق تقدم ملحوظ على امل�شتوى العاملي.
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Third: Situation Evaluation

1. Description of the Phase

In the last phase the Kingdom has witnessed many reforms 

which created a secure investment environment promoted 

development. Meanwhile, efforts continue to ensure a state 

run on the bases of transparency and integrity.

2. The Position of the Kingdom of Bahrain in 

Corruption Perceptions Index

Bahrain was ranked ��rd in the �01� Corruption Perceptions 

Index at the international level and third at the Arab level 

with remarkable progress. 
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•  Formulate current and future anti-corruption strategies in 

accordance with local and international developments.

•  Follow up with the executive authority to implement the 

United Nations Convention Against Corruption.

•  Follow up the implementation of anti-corruption strategies 

and offer guidance to public and private sectors to 

overcome likely hindrances.

•  Guide the bodies concerned to collect and study the 

information and data related to corruption and conduct 

analytical research to understand the corruption level in 

all sectors.
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with international standards, to reinforce the level of integrity 

and honesty and to determine the framework of employees’ 

responsibility and efficient performance, in addition to 

preventing clash of interests in public and private sectors.

3. The Role of the Media 

Integration is important to fight corruption and the key 

aspect of this area is the active role of organisations and 

authorities to come out and highlight the real threat and the 

level of its reach by educating society about the importance 

of partnership to fight corruption and achieve economic and 

social security.

4. Formulation of a National Service to Receive 

Complaints About Corruption 

This service could promote the anti-corruption movement, 

encourage people to actively play the monitoring role and 

thus help the authorities to enforce the law. This can be 

achieved by developing the national service to receive 

reports on cases of corruption through high-level technology 

and trained and specialised manpower. 
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SECOND: WORK MECHANISMS

1.   Formation of a National Anti-corruption 
Committee

This committee was formed under a Royal Decree, 

with representatives from the ministries and authorities 

concerned, to work on the following:

•  Formulate current and future anti-corruption strategies in 

accordance with local and international developments.

•  Follow up with the executive authority to implement the 

United Nations Convention Against Corruption.

•  Follow up the implementation of anti-corruption strategies 

and offer guidance to public and private sectors to 

overcome likely hindrances.

•  Guide the bodies concerned to collect and study the 

information and data related to corruption and conduct 

analytical research to understand the corruption level in 

all sectors.

2. Amendment to Guidelines for Workplace 
Rules

To determine the main workplace standards the employees 

need to follow in the public and private sectors in accordance 
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Cooperation in the coordination, follow-up and 
implementation of criteria and requirements 

This is done through coordination of international anti-

corruption efforts, benefiting from international expertise 

and other successful experiences and following up on the 

implementation of all requirements to promote international 

cooperation.

Participation in the international operations 
system 

This is done through active government participation, with 

official delegations, in all anti-corruption conferences and 

workshops and to host conferences at various levels to 

showcase the Kingdom’s national and international efforts 

as an active partner in the international operations system.
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The legislative system in this area to cover the following:

•  Penal Code Law

•  Criminal Procedures Law

•  Financial and Administration Audit Court Law

•  Government Tenders and Purchases Law 

•   Civil Service Law 

•  Anti-money laundering and Terrorism-financing Law 

•  Financial Disclosures Law

3. Financial Cooperation 

Legal, judicial and procedural cooperation 

Through implementing the principles of cooperation, as laid 

down in the United Nations Convention Against Corruption, 

in all corruption-related matters before the judiciary, and 

signing of regional and international agreements to facilitate 

cooperation in this field.
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Preventive Measures

Preventive steps to ensure active and cooperative anti-

corruption systems are:

•  Establishment of a specialised anti-corruption authority. 

• Development of an education curriculum that includes 

integrity, honesty and anti-corruption concepts. 

• Development and reinforcement of religious values by 

educational institutions and places of worship.

2. Legislation, Regulations & Law Enforcement  

Issuance of an anti-corruption law

To ensure complete check on all forms of corruption to 

protect the public interest. The law covers corruption, misuse 

of public money and profiteering.

Reviewing and amending all corruption-related 
legislation and rules 

Reviewing and amending all corruption-related legislation by 

way of penalties and procedures to meet the United Nations 

Convention Against Corruption.
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First: Areas of the National 
Anti-corruption Strategy 

1.  National Policies 

Good Governance:

By implementing justice and the rule of law, functioning 

in accordance with the highest standards and formulating 

clear-cut policies for sustainable development, efficient 

performance in terms of integrity and transparency can be 

ensured.

Community Partnership:

Security is the joint responsibility of all members of society. 

It strengthens the fight against corruption by achieving the 

following:

•   Opening and reinforcing community interaction channels 

to improve the awareness level in society.

• Reinforcing national anti-corruption campaigns and 

involving public and private sectors in developing them.

•    Encouraging all society members to contribute to national 

anti-corruption campaigns and introducing national 

initiatives to involve society members, organisations and 

sectors in them.
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VISION:

Real community partnership that reinforces the principles 

of transparency, integrity and accountability.

MISSION:

To check corrupt practices to safeguard public money and 

create a safe environment that supports a comprehensive 

development process.

PRINCIPLES:

•    Transparency

•    Credibility 

•    Prevention  

•    Cooperation

•     Accountability 

Anti-Corruption Booklet (English9   9 10/23/15   12:14:21 PM



8

Bahrain’s efforts to check corruption are not new. They 

are the cumulative result of operations carried out through 

years and reflect the political will to reinforce the principles 

of transparency and integrity.

All developed countries have the vision to coordinate efforts 

to achieve positive results in social, political and economic 

fields to achieve stability in various sectors.
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INTRODUCTION 

The National Anti-corruption Strategy Project 

The foundations of a modern civil state, laid down by His 

Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, starting with the 

National Action Charter and the Constitution that protect 

every citizens’ rights in terms of equality, justice and the rule 

of law, and the legislative principles for good governance to 

safeguard national achievements, have strengthened efforts 

to check hindrances and threats in the way of development 

and the realisation of the goal to make Bahrain a developed 

country.

The legislative steps taken by Bahrain include an amendment 

to the penal code law, and the passage of a set of laws to 

protect society against corruption and create a framework 

to operate in accordance with international standards and 

requirements. The law on the Financial and Administrative 

Audit Court allows the court to monitor the performance of 

ministries and government organisations and ensure the 

accuracy of financial and administrative operations. The law 

to regulate government tenders, auctions, purchases and 

sales aims to protect public funds against the conflict of 

interest and siphoning off by officials. 
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His Excellency Lieutenant-General
Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa

Minister of Interior
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