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  خالصة وافية  - ثانياً  
  

  أنتيغوا وبربودا    
  

مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ألنتيغوا وبربودا يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّ  - ١  
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
عمرة بريطانيـة  دة تتـألف مـن جزيـرتني تـوأمني، وهـي مسـت      أنتيغوا وبربودا دولة دميقراطية موحَّ

ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف        .ســابقة ــة األم ــى اتفاقي ــودا عل ــوا وبرب ــد صــدَّقت أنتيغ  ٢١وق
  .٢٠٠٦يونيه /حزيران

والدسـتور هـو القـانون     .١٩٨١نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١ونالت أنتيغـوا وبربـودا اسـتقالهلا يف    
ســلطة التنفيذيــة والســلطة وهنــاك ثالثــة فــروع للحكومــة، وهــي ال .األعلــى يف أنتيغــوا وبربــودا

إىل  اســتناداًالتشــريعية والســلطة القضــائية، وُيضــطلع بوظــائف وعمليــات هــذه الفــروع الثالثــة  
فيما يتعلق بإدمـاج املعاهـدات    مزدوجاً وتتبع أنتيغوا وبربودا نظاماً .مبدأ الفصل بني السلطات
هلـا الربملـان إىل تشـريعات    أن حيوِّأحكـام االتفاقيـة جيـب     ولـذا، فـإنَّ   .الدولية يف القـوانني احملليـة  

    .مل يتم بعد)وهذا(وطنية 
، وهـي  بة اجلاللـة إليزابيـث الثانيـة)   لكة (صاحاملوُيعهد بالسلطة التنفيذية يف أنتيغوا وبربودا إىل 

إىل  اسـتناداً وميـارس احلـاكم العـام مهامـه      .إىل احلاكم العام يف أنتيغوا وبربودا بدورها تعهد هبا
يف احلـاالت  إالَّ وزراء أو وزير يتصرف مبوجب السـلطة العامـة جمللـس الـوزراء     مشورة جملس ال

قانون آخر وتتطلـب أن يتصـرف احلـاكم العـام     أيِّ اليت ترد فيها أحكام أخرى يف الدستور أو 
    .وفقا لتقديره اخلاص

 بتدائيـة الاكمـة  احملو .القـانون األنغلوسكسـوين الربيطـاين   ويستند القانون يف أنتيغوا وبربودا إىل 
وتنظـر احملكمـة    .متارس واليـة قضـائية جنائيـة ومدنيـة علـى حـد سـواء       هي و الدنياهي احملكمة 

وتنظـر حمكمـة اسـتئناف شـرق الكـارييب يف الطعـون        .العليا يف كل من املسائل املدنية واجلنائية
قـات خمتلفـة   وتنعقد حمكمـة االسـتئناف يف أو   .على السواء االبتدائيةكمة احملمن احملكمة العليا و

وحمكمــة االســتئناف النــهائي هــي  .يف الــدول األعضــاء يف منظمــة دول شــرق البحــر الكــارييب 
لربيطانيــا  جملــس شــورى امللكــة [أو اجمللــس امللكــي اخلــاص] الــذي ينعقــد يف اململكــة املتحــدة   

  .العظمى وآيرلندا الشمالية
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جلنـة اخلدمـة العامـة؛ ومـدير     ؛ وسـتقامة وتشارك يف مكافحـة الفسـاد الكيانـات التاليـة: جلنـة اال     
هيئــة النيابــات العامــة؛ ومكتــب املــدعي العــام؛ ومكتــب السياســة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات  

  .وغسل األموال، إىل جانب اجملتمع املدين
    

      القانون وإنفاذ الفصل الثالث: التجرمي  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥نفوذ (املواد الرشو واملتاجرة بال
ويف  .رشـو املـوظفني العمـوميني    ٢٠٠٤لسـنة   ٢١من قانون منـع الفسـاد رقـم     ٢تتناول املادة 

حني يشري القـانون إىل العـروض أو املـنح املقدمـة بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة إىل املوظـف          
يب مبزيـة غـري مسـتحقة    م إىل موظف عمومي أو موظف عمومي أجـن الوعد املقدَّ العمومي، فإنَّ

  .غري مشمول هبذا التعريف
وتتنــاول التشــريعات يف أنتيغــوا وبربــودا رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب وارتشــائهم علــى 
  .السواء، وإن كان الوعد املقدم إىل املوظف العمومي األجنيب مبزية غري مستحقة غري مشمول

فني العموميني بالتصـرف برتاهـة وحياديـة يف    وقد اعتمدت أنتيغوا وبربودا تشريعات ُتلزم املوظ
، وقانون جملـس  ٢٠٠٤من خالل قانون منع الفساد لسنة  ممارستهم لواجباهتم العامة، وحتديداً

يف  سـتقامة )، واجلدول الثاين مـن مدونـة قواعـد السـلوك يف قـانون اال     424Aالعطاءات (الفصل 
ذ يف قــانون جملــس العطــاءات، وُيحظــر ويشــار إىل املتــاجرة بــالنفو .٢٠٠٤احليــاة العامــة لســنة 

يف احليـاة العامـة    سـتقامة ذلك صراحة يف اجلدول الثاين من مدونة قواعـد السـلوك يف قـانون اال   
 .إشــارة إىل املتــاجرة بــالنفوذ إجيابيــاً أو ســلبياًأيِّ ، علــى الــرغم مــن عــدم وجــود ٢٠٠٤لســنة 
    .رشوة يف القطاع اخلاصتتناول تشريعات أنتيغوا وبربودا يف الوقت الراهن ال  وال
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
مــن  ٥و ٤و ٣، وكــذلك املــواد ١٩٩٣مــن قــانون عائــدات اجلرميــة لســنة    ٦١تتنــاول املــادة 

(ب) من قانون منع غسـل األمـوال    ٥(أ) و ٥واملادتان  ١٩٩٦قانون منع غسل األموال لسنة 
الوجهتني اجلنائية والوقائية، وتشمل األفعال املتعلقـة  ، غسل األموال من ٢٠٠٩(املعدل) لسنة 

ومـن األمـور املشـمولة     .بتلقي عائدات اجلرمية وحيازهتا وإخفائها ونقلها واستثمارها ومتويههـا 
املساعدة على ارتكاب جرمية غسل األموال أو التحريض عليـه أو إسـداء املشـورة بشـأنه      أيضاً

  .أو اإلقناع به أو التآمر بشأنه
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، قــد تــؤدي اإلدانــة بغســل  ١٩٩٣) مــن قــانون عائــدات اجلرميــة لســنة  ٢( ٦١للمــادة  قــاًووف
مــن دوالرات  ٢٠٠ ٠٠٠األمــوال إىل حكــم بالســجن ملــدة عشــرين عامــا أو غرامــة قــدرها    

ــا   ــارييب أو كليهمـ ــرق الكـ ــدرها       .شـ ــة قـ ــة غرامـ ــد اإلدانـ ــرض عنـ ــركات، ُتفـ ــة الشـ ويف حالـ
فة إىل ذلــك، جتــوز مصــادرة مجيــع األمــوال  وإضــا .مــن دوالرات شــرق الكــارييب ٥٠٠ ٠٠٠

  .واملمتلكات اليت مت غسلها مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق األطراف الثالثة احلسنة النية
وتشــمل اجلــرائم األصــلية مجيــع اجلــرائم املقــررة يف أنتيغــوا وبربــودا، وكــذلك اجلــرائم املرتكبــة 

شــريعات الــيت ختــص اجلــرائم األصــلية يف وتتمثــل الت .رةخــارج البلــد والــيت تشــكل جرميــة مقــرَّ
لـة مبوجـب قـانون عائـدات     وصـيغته املعدَّ  ١٩٩٣اجلدول اخلاص بقانون عائدات اجلرمية لسـنة  

ــع) غســل األمــوال لســنة     ٥و ٢، واملــادتني ٢٠١٤اجلرميــة لســنة  ــانون (من ــاء مــن ق ، ١٩٩٦ب
    .٢٠٠٤من قانون منع الفساد لسنة  ١٩بصيغته املعدلة، واملادة 

مــن تشــريعاهتا املتعلقــة بغســل األمــوال إىل األمــني العــام   م أنتيغــوا وبربــودا بعــد نســخاًقــدِّومل ت
  .لألمم املتحدة

) الـيت تـنص علـى    ٢٤١من قانون السرقات (الفصل  ٣٧وُتتناول جرمية اإلخفاء يف إطار املادة 
نظـر  جترمي قيام شخص بتلقي ممتلكات مسروقة مع علمه بكوهنا ممتلكـات مسـروقة، بصـرف ال   

    .عما إذا كان اجلاين الرئيسي قد أدين أو مل تطله يد العدالة
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد 
إىل األشـخاص العـاملني يف    من قانون السرقات، الـيت تشـري حتديـداً    ٢٥و ٢٢و ٢٠م املواد جترِّ

مـال يتسـلمه أو يـؤمتن عليـه     أيِّ موظف عـام بسـرقة   أيِّ لة، قيام اخلدمة العمومية لصاحبة اجلال
مـن   ٣كمـا تتنـاول املـادة     .حبكم وظيفته، أو اختالسه أو التصرف فيه، وهو ما يشمل التبديد

مســألة االخــتالس وإســاءة اســتغالل الوظــائف مــن ِقبــل         ٢٠٠٤قــانون منــع الفســاد لســنة     
  .عمومي  موظف

من قانون منـع الفسـاد لسـنة     ٣العمومي ملنصبه يف إطار املادة  وُتتناول إساءة استغالل املوظف
، ومن خالل مدونة قواعد السلوك للموظفني العموميني الواردة يف اجلـدول الثـاين مـن    ٢٠٠٤
مـن قـانون    ٨وُيـَنص علـى اجلـزاءات يف املـادة      .٢٠٠٤يف احلياة العامـة لسـنة    ستقامةقانون اال

  .يف احلياة العامة على التوايل ستقامةون اال) من قان٢( ٢١منع الفساد واملادة 
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أو تـواله   اًاملوظف العمومي الذي يتـوىل منصـب   ) من قانون منع الفساد عجز١( ٧م املادة وجترِّ
 أيضـاً وتنطبـق هـذه املـادة     .عن تفسري مسـتوى املعيشـة الـذي يتجـاوز مكافـآت عملـه العـادي       

  .ن املوظف العمومي املتهمعندما حيتفظ طرف ثالث مبمتلكات غري مربرة نيابة ع
    .وال تتناول تشريعات أنتيغوا وبربودا يف الوقت الراهن اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

مـن   ٤وتـنص املـادة    .شـهادة زور بشخص أيِّ  إدالء) ٣٢٤م قانون شهادة الزور (الفصل جيرِّ
م فيهـا شـهادات   ا يف احلـاالت الـيت ُتقـدَّ   جنائي هادة الزور فعالًعلى اعتبار ش أيضاًالقانون نفسه 

  .أو إفادات أو إعالنات كاذبة خارج أنتيغوا وبربودا بغرض استخدامها يف أنتيغوا وبربودا
 م استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب من أجل التـدخل يف سـري العدالـة متمـثالً    وُيجرَّ

) مـن قـانون   ٢) و(١( ٣٨وإضافة إىل ذلك، مبوجب املـادة   .هم الرمسيةيف ممارسة القضاة مهام
التهم الصغرية، ُيعترب مـن اجلـنح القيـام بأفعـال منـها االعتـداء علـى ضـابط شـرطة أو إعاقتـه أو           

    .جرحه أثناء ممارسة مهامه
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
ص االعتبــاريني يف أنتيغــوا وبربــودا لقــانون عائــدات ختضــع املســؤولية اجلنائيــة واملدنيــة لألشــخا

بصــيغته املعدلــة، وقــانون   ١٩٩٦، وقــانون (منــع) غســل األمــوال لســنة  ١٩٩٣اجلرميــة لســنة 
ــانون الســرقات ال يشــري إىل "األشــخاص" ســوى    أنَّ ويف حــني  .)٢٤١الســرقات (الفصــل   ق

حيـدد   ١٩٩٦ال املعـدل لسـنة   قانون (منع) غسل األمو ، فإن١٨َّباعتبارهم املواطنني فوق سن 
    .منه ٤بدقة مسؤولية األشخاص االعتباريني يف املادة 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

مـن قـانون (منـع) غسـل األمـوال       ٥، واملادة ٢٠٠٤من قانون منع الفساد لسنة  ٣تنص املادة 
تـهم للجنـاة،   علـى توجيـه ال   ١٩٩٣مـن قـانون عائـدات اجلرميـة لسـنة       ٣، واملادة ١٩٩٦لسنة 

ضمن نطاق القانون األنغلوسكسوين، عندما يكونون من املتواطئني واملعاونني واحملرضـني، مـع   
وُتَعـد املسـاعدة والشـروع     .لـذلك  مراعاة مستوى مشاركة كل جمرم وتوجيه التـهم إليـه وفقـاً   
  .أعاله مة مبوجب القوانني املذكورةوالتحريض وإسداء املشورة والتآمر من السلوكيات اجملرَّ

    
  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
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، ومـن  اهتاميـة هـي جـرائم    ٢٠٠٤اجلرائم اليت تندرج ضمن نطاق قانون منع الفسـاد لسـنة    إنَّ

امـة  يف احليـاة الع  سـتقامة االأعلى من تلك املفروضة مبوجب قانون  هي العقوبات بشأهنا مث فإنَّ
وحيـاكَم مرتكبـو    .عن اجلنح اليت ُترتكب يف إطار انتـهاك مدونـة قواعـد السـلوك     ٢٠٠٤لسنة 

، بتدائيـة االاكم احملـ أمام احملكمة العليا بينما جتري حماكمـة مـرتكيب اجلـنح أمـام      االهتاميةاجلرائم 
د الشـخص  وُيعَـ  .)٢٥٥(الفصـل   بتدائيـة احملاكم االإىل قانون مدونة اإلجراءات لقضاة  استناداً

يف احليـاة   ستقامةاالاملوجود يف احلياة العامة الذي ينتهك مدونة قواعد السلوك املبينة يف قانون 
قـــد ارتكـــب جنحـــة ويعاقَـــب، لـــدى إدانتـــه، بـــدفع غرامـــة ال تتجـــاوز  ٢٠٠٤العامـــة لســـنة 

 .دوالر أو بالســـجن ملـــدة ال تتجـــاوز ثـــالث ســـنوات، أو بالغرامـــة والســـجن معـــاً ٥٠ ٠٠٠
ــع الفســاد لســنة    وإضــافة  ــانون من ــك، يــنص ق ــه ال توجــد حصــانة مــن    ٢٠٠٤إىل ذل علــى أن

ال حيـول   اعموميـ  كون شخص ما موظفاً ومن مث فإنَّ .موظف عمومييِّ املالحقة القضائية أل
    .دون إجراء حتقيق وتوجيه هتم يف مزاعم فساد

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان لِّمحاية الشهود واملب

ــا    ــبلغني  توجــد تشــريعات فيم ــة الشــهود وامل ــق حبماي ــادة   .يتعل ــنص امل ــة    ١٨وت ــانون األدل ــن ق م
وميكن احلصـول علـى أمـر     .على القواعد املتصلة حبماية الشهود ٢٠٠٩(األحكام اخلاصة) لسنة 

أخـذ األدلـة مـن أجـل واليـة قضـائية        وعالوة على ذلك، فإنَّ .حبجب اهلوية مبوجب هذا القانون
ادة بواســطة الوســائل التكنولوجيــة الــيت تســمح بــالوجود       أخــرى يشــمل االســتماع إىل الشــه   

ومل ُتسـن تشـريعات مسـتقلة حلمايـة األشـخاص الـذين يبلغـون         .االفتراضي للشاهد أمام احملكمـة 
متـنح   ٢٠٠٤مـن قـانون حريـة املعلومـات لسـنة       ٤٧املـادة  أنَّ عن أعمال الفساد حبسن نيـة، بيـد   

وال يوجـد   .بلغ فيها الشخص عن األفعـال املبينـة فيهـا   جزاءات يف احلاالت اليت يأيِّ احلصانة من 
إىل ضــيق املــوارد والقــدرة علــى ضــمان ســرية   برنــامج حلمايــة الشــهود، وهــو مــا يعــزى أساســاً  

    .)٢٠١٥نسمة ( ٩٣  ٠٠٠الشهود واملبلغني يف دولة جزرية يبلغ عدد سكاهنا حنو 
    

    )٤٠و ٣١السرية املصرفية (املادتان  ؛التجميد واحلجز واملصادرة
ــع الفســاد لســنة     ــانون من ــنص ق ــادة ٢٠٠٤ي ــيح      ٨، يف امل ــيت تت ــة ال ــة القانوني ــى اآللي ــه، عل من

من القـانون، أن تـأمر مبصـادرة     ٧أو  ٦أو  ٥أو  ٤أو  ٣للمحاكم، عند اإلدانة مبوجب املواد 
ــة      ــة أو املســتخدمة يف ارتكــاب اجلرمي ــياء املكتســبة نتيجــة للجرمي ــد    .األش ــك جتمي ويشــمل ذل

كــات أو العائــدات اإلجراميــة واحلجــز عليهــا ومصــادرهتا، ويشــمل مجيــع املمتلكــات أو    املمتل
ويف احلــاالت الــيت يــدان فيهــا   .املعــدات أو األدوات األخــرى املســتخدمة يف ارتكــاب اجلرميــة 
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لـة، ميكـن ملـدير    بصيغته املعدَّ ١٩٩٣شخص جبرمية مقررة يف إطار قانون عائدات اجلرمية لسنة 
بإصــدار أمــر مبصــادرة املمتلكــات املشــوبة أو املنــافع املتأتيــة مــن  م طلبــاًأن يقــدِّ النيابـات العامــة 
من قانون عائدات اجلرميـة، بصـيغته    ١٢ويتاح االسترداد املدين مبوجب املادة  .ارتكاب اجلرمية

ــة يف املعدَّ ــار ٢٢ل ــايو /أي ــب، أن يســترجع      .٢٠١٤م ــى الطل ــاء عل ــام، بن وميكــن للمــدعي الع
عـن ممتلكـات متحصـل عليهـا مـن خـالل سـلوك غـري مشـروع، أو متثـل تلـك            ممتلكات عبـارة  

 .املمتلكــات، أو اســُتخدمت أو اعُتــزم أن ُتســتخدم يف ســلوك غــري مشــروع أو فيمــا يتصــل بــه
    .وتستند هذه اإلجراءات إىل معيار اإلثبات املدين

عى عليـه  ات املـدَّ لـة، مصـادرة ممتلكـ   بصـيغته املعدَّ  ١٩٩٦ويتيح قانون (منع) غسل األموال لسنة 
 .اخلاضعة ألمر جتميـد يف احلـاالت الـيت يـدان فيهـا املـدعى عليـه بارتكـاب جرميـة غسـل األمـوال           

وتودع األموال املصادرة أو العائدات املتأتية من بيـع املمتلكـات املصـادرة مبوجـب قـانون (منـع)       
يف املائـة   ٢٠نسـبة  بصيغته املعدلة يف صندوق املصادرة، بعد اقتطـاع   ١٩٩٦غسل األموال لسنة 

    .حتت بند مصروفات اإلدارة، ُتسدد إىل صندوق موحد، حتت إدارة وزير املالية ومراقبته
إىل أمـر   اسـتناداً وفيما خيص السرية املصرفية، ميكن احلصول على السجالت والوثائق املصرفية 

لـة  بصـيغته املعدَّ  ١٩٩٦من قانون منع غسل األموال لسـنة   ١٥باملادة  صادر عن احملكمة عمالً
    .لةبصيغته املعدَّ ١٩٩٣من قانون عائدات اجلرمية لسنة  ٤٢واملادة 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

نح، تـنص  وفيما خيص اجلـ  .االهتاميةال يوجد يف أنتيغوا وبربودا قانون للتقادم فيما يتعلق باجلرائم 
) علـى ضـرورة   ٢٥٥(الفصـل   بتدائيـة احملـاكم اال مـن قـانون مدونـة اإلجـراءات لقضـاة       ٧٥املادة 

 .أشهر من وقت نشـوء موضـوع التهمـة، مـا مل يـذكر خـالف ذلـك        ٦توجيه التهمة يف غضون 
    .بتدائيةاالكمة احملوتكون التهم املوجهة خارج هذه الفترة خارج اختصاص 

    
    )  ٤٢ملادة الوالية القضائية (ا

رتكب داخـل امليـاه اإلقليميـة والفضـاء اجلـوي ألنتيغـوا وبربـودا أمـام         ُت يعاقَب على اجلرائم اليت
 ٢٦٣واملـواد   ٢٠٠٤مـن قـانون منـع الفسـاد لسـنة       ١٩ع املـادة  وتوسِّـ  .حماكم أنتيغوا وبربودا

الواليــة نطــاق  ٢٠٠٦مــن قــانون النقــل البحــري التجــاري يف أنتيغــوا وبربــودا لســنة  ٢٦٦إىل 
القضائية لتشمل السفن والطائرات الـيت ترفـع علـم أنتيغـوا وبربـودا، وكـذا السـفن والطـائرات         

    .األجنبية املوجودة داخل إقليم البلد أو احمللقة فوقه
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    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
ــادة   ــدات اجلرميــة، بصــيغته املعدَّ   ١٢مبوجــب امل ــانون عائ ــمــن ق ــار ٢٢ة يف ل ــايو /أي ، ٢٠١٤م

إجــراءات جنائيــة ضــد شــخص مــا  أيِّ ُيســمح باالســترداد املــدين يف الظــروف الــيت ختلــو مــن   
وأمكن إثبات، بناًء على ترجيح لالحتماالت، كون املمتلكات قـد مت احلصـول عليهـا بسـلوك     

    .هغري مشروع أو اسُتخدمت أو اعُتزم أن ُتستخدم يف سلوك غري مشروع أو فيما يتصل ب
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد صِّالسلطات املتخ
 .صـة تعمـل يف جمـال مكافحـة الفسـاد وإنفـاذ القـانون       لدى أنتيغوا وبربودا عدة مكاتب متخصِّ

وبينمـا ال توجـد    .وترد أحكام بشـأن التعـاون بـني الوكـاالت يف إطـار قـانون عائـدات اجلرميـة        
، ال سـيما فيمـا   التنسـيق يشـكل حتـدياً   أنَّ عاون بني هذه الوكاالت، يبدو حواجز رمسية أمام الت

  .يتعلق بالكشف والتحقيق يف الفساد
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
دة يف تنفيــذ الفصــل الثالــث فيمــا يلــي عــرض عــام ألبــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــ

  ة:االتفاقي  من
بني املؤسسات املالية ومكتب السياسة الوطنية ملكافحـة املخـدرات    التعاون العملي  •

  .األموالوغسل 
    

    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٢  
تدابري لتحسني مجع البيانـات عـن احلـاالت املتعلقـة بالفسـاد وإعـداد        اختاذالنظر يف   •

  .اإلحصاءات بشأهنا وحتليلها
حلمايــة العدالــة بغيــة تــوفري احلمايــة للشــهود   يف برنــامج إقليمــي االخنــراطالنظــر يف   •

واخلرباء والضحايا، مـن خـالل تسـهيل التعـاون الـدويل واإلقليمـي يف هـذا الصـدد         
    .)٣٣و ٣٢(املادتان 

الرامية إىل جترمي التدخل مـن أجـل التـأثري يف الشـهود الـذين يقـدمون        التدابريتعزيز   •
  .(أ)) ٢٥(املادة  بشهادةأدلة أو ُيدلُون 

م الوعــد مبزيــة غــري مســتحقة للموظــف العمــومي   لنظــر يف اعتمــاد تشــريعات جتــرِّ ا  •
    .واملوظف العمومي األجنيب أو موظفي املؤسسات الدولية العمومية
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  .م الرشو يف القطاع اخلاصالنظر يف اعتماد تشريعات جترِّ  •
  .الفاعلالنظر يف إقرار جرمية حمددة تتمثل يف املتاجرة بالنفوذ بشكليها السليب و  •
تدابري وتشريعات لتوفري احلماية من املعاملة اجلائرة لألشخاص، مـن   النظر يف اعتماد  •

  .)٣٣و ٣٢غري املوظفني العموميني، الذين ُيبلغون عن حاالت فساد (املادتان 
ــع       • ــة املؤسســات الضــالعة يف من ــز فعالي ــدابري أو آليــات لتعزي النظــر يف اســتحداث ت

مــه، وتنفيــذ هــذه التــدابري واآلليــات، وذلــك مــن خــالل الفســاد والتحقيــق يف جرائ
توفري التـدريبات واملـوارد املالئمـة؛ وتعزيـز التنسـيق وزيـادة االجتماعـات املنتظمـة         
بني الوكاالت من أجـل تيسـري تبـادل املعلومـات والتعـاون وحتديـد االختصاصـات        

  .االتفاقية من ٣٨و ٣٦الوظيفية والقضائية ذات الصلة، وفقا للمادتني 
النظــر يف اختــاذ تــدابري مناســبة لتــوفري محايــة فعالــة للشــهود واخلــرباء الــذين يــدلون      •

ــهادة تتعلـــق بأفعـــال جمرَّ  ــائر   بشـ ــارهبم وسـ ــة وكـــذلك ألقـ ــا هلـــذه االتفاقيـ ــة وفقـ مـ
انتقــام أو ترهيــب حمتمــل، أيِّ األشــخاص الــوثيقي الصــلة هبــم عنــد االقتضــاء، مــن  

برام اتفاقات بشـأن نقـل حمـل اإلقامـة وضـمان      وإرساء القواعد اإلثباتية والنظر يف إ
  .)٥) و(٤( ٣٢محاية الضحايا متاشيا مع املادة 

النظر يف اعتماد تـدابري تزيـد مـن تشـجيع املؤسسـات املاليـة وأفـراد اجلمهـور العـام            •
  .على اإلبالغ عن الفساد

 النظــر يف اعتمــاد تــدابري حلمايــة املــبلغني يف احلــاالت الــيت تنطــوي علــى جــرائم           •
  .)٣٣و ٣٢منصوص عليها يف هذه االتفاقية (املادتان 

  .النظر يف إذكاء الوعي بشأن الفساد يف اجملتمعات احمللية  •
النظــر يف توحيــد وتعقُّــب القضــايا املتعلقــة بتنفيــذ مــواد االتفاقيــة مــن أجــل متابعــة     •

  .التنفيذ على حنو فعال
    

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

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

الـذي يسـمح بتسـليم اجملـرمني يف      ١٩٩٣اشترعت أنتيغوا وبربودا قانون تسليم اجملـرمني لسـنة   
واليـات املتحـدة األمريكيـة، وهـو     وقد أبـرم البلـد معاهـدات مـع ال     .غياب معاهدة ثنائية حمددة

    .يف معاهدة تسليم اجملرمني ملنظمة الدول األمريكية أيضاًطرف 
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 ويتــيح قــانون تســليم اجملــرمني إمكانيــة التســليم علــى أســاس ازدواجيــة التجــرمي فيمــا خيــص أيَّ
ة مــة يف اتفاقيــومجيــع األفعــال اجملرَّ .شــهرا علــى األقــل ١٢جرميــة يعاقَــب عليهــا بالســجن ملــدة 
 .مـة يف أنتيغـوا وبربـودا تسـتويف شـروط تسـليم املطلـوبني       األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد واجملرَّ   

    .ُتستخدم االتفاقية كأساس لتسليم اجملرمني  وال
َم بغرض مالحقته أو اإلضـرار بـه   دِّالطلب قُأنَّ فرد حيثما ُيعتقد ب يَّم أنتيغوا وبربودا ألِّوال تس

و تقييــد حريتــه الشخصــية بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو آرائــه   يف احملاكمــة أو معاقبتــه أ
وُيرفض تسليم األشخاص احملكـوم علـيهم يف اخلـارج إذا صـدرت اإلدانـة يف غيـاهبم        .السياسية
ــانون تســليم اجملــرمني)  ٨(املــادة  وال جيــوز رفــض التســليم جملــرد ارتبــاط األمــر مبســألة     .مــن ق
ر توقيــف مؤقــت عنــدما يكــون الشــخص املطلــوب   وجيــوز للمحكمــة أن تصــدر أمــ  .ضــريبية

  .)١٠يف إقليم البلد أو يف طريقه إليه (املادة  تسليمه موجوداً
ــودا أن تســلم رعاياهــا   يف احلــاالت الــيت  أيضــاًوينطبــق تســليم اجملــرمني   .وميكــن ألنتيغــوا وبرب

وُتــوفر  .واحــدة علــى األقــل خاضــعة لالتفاقيــة كانــت جرميــةٌ إذادة تنطــوي علــى جــرائم متعــدِّ
ر لألشـــخاص اخلاضـــعني للتســـليم إىل أنتيغـــوا وبربـــودا نفـــس الضـــمانات القضـــائية الـــيت ُتـــوفَّ 

أن يأمر املدعي العام بوضـع الشـخص املطلـوب تسـليمه يف احلجـز املؤقـت،        زوجيو .للمواطنني
  .إىل أن ُتتخذ إجراءات التسليم األخرى

يرلنـدا الشـمالية   آلكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و ا مع املمثنائي وقد وقَّعت أنتيغوا وبربودا اتفاقاً
  .)٢٠٠٣يونيه /بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم (حزيران

  .وال يوجد حكم يف القانون بشأن نقل الدعاوى اجلنائية
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
علـى تقـدمي املسـاعدة     ١٩٩٣ة ينص قانون املساعدة القانونية املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة لسـن    

داخل بلدان الكومنولث وغريها من البلدان األجنبية، على أساس املعاملـة باملثـل وعلـى أسـاس     
    .) (أ))٣) (د) و(٢( ١٩ازدواجية التجرمي (املادة 

وجيـوز طلـب    .))٢) و(١( ٢٤نقل السـجناء لغـرض تقـدمي األدلـة (املـادة       أيضاًويتيح القانون 
وينبغـي   .))٨( ١٩طلـب للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (املـادة      أيِّ بل رفض معلومات إضافية ق

ــة    ــة اإلنكليزي ــة باللغ ــات مكتوب ــع      .أن تكــون الطلب ــب شــفوي، جيــب أن ُيتب ــدمي طل ــد تق وعن
  .كتايب  بطلب
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 .وترتبط أنتيغوا وبربودا مبعاهدة ثنائية بشأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مـع الواليـات املتحـدة      
البلـد طـرف يف   أنَّ كما  .بطها باململكة املتحدة معاهدة بشأن عائدات وأدوات اجلرائمكما تر

ويف حال عـدم وجـود معاهـدة ثنائيـة      .اتفاقية البلدان األمريكية بشأن املساعدة اجلنائية املتبادلة
حمددة، تعاونت أنتيغوا وبربودا يف حالة بشأن جرائم فساد على أساس املعاملة باملثـل وعاملـت   

  .إىل االتفاقية استناداًهذه الطلبات باعتبارها مقدمة 
والسلطة املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة هي املدعي العام بوصفه الـوزير املسـؤول عـن    

وجيوز تقدمي طلبات املساعدة مباشرة إىل السلطة املركزية الـيت حتيلـها بـدورها     .الشؤون القانونية
  .الدبلوماسية كما جيوز إرسال الطلبات عرب القنوات .املعنية لتنفيذهاإىل اجلهة الوطنية 

ويف حـال ورود   .ويتحمل البلد صاحب الطلب التكاليف العادية للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة   
منولـث، تتشـاور السـلطة املركزيـة مـع السـلطة       وطلب ذي طابع استثنائي من بلد عضو يف الك

فيمــا يتعلــق باألحكــام والشــروط الــيت جيــوز مبوجبــها اســتمرار    املركزيــة لــدى الدولــة الطالبــة 
ويف حال عـدم وجـود اتفـاق، جيـوز للسـلطة املركزيـة يف أنتيغـوا وبربـودا أن          .االمتثال للطلب

ترفض مواصلة اختاذ إجراء بشأن الطلب (ُيتوقع أن تتحمل الدولة الطالبة التكاليف االسـتثنائية  
  .))٤( ١٩(املادة 

ملتعلقــة بغســل األمــوال، جيــوز أن حتــال الطلبــات الــواردة مباشــرة مــن وحــدات  ويف احلــاالت ا
ومكتـب السياسـة الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات وغسـل األمـوال         .االستخبارات املالية األخـرى 

ــة   كمــا جيــوز لضــباط املكتــب أن   .عضــو يف جمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املالي
    .أخرى إلنفاذ القانون يتبادلوا املعلومات مع وكاالت دولية

وال ُتعترب اجلرمية اليت تندرج يف نطاق إحدى املعاهـدات الدوليـة املنطبقـة علـى أنتيغـوا وبربـودا       
بتـوفري   والدولة الطالبة جرمية سياسية إذا كان الصك الدويل يفرض علـى األطـراف فيـه التزامـاً    

السرية املصـرفية عقبـة أمـام التعـاون     وال ُتمثل  .))٩( ١٩املساعدة املتصلة بتلك اجلرمية (املادة 
    .فيما يتعلق جبرائم غسل األموال

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة 

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
، مشــل التنســيق، مـع وكــاالت إنفــاذ القـانون األخــرى يف الــدول   أبـدت أنتيغــوا وبربــودا تعاونـاً  

رى، يف احلاالت املتعلقة بغسل األموال والناشئة يف معظـم احلـاالت عـن جـرائم     األطراف األخ
ومشـل ذلـك تبـادل املعلومـات، وحتديـد       .متصلة باملخدرات وحاالت قليلة مـن جـرائم الفسـاد   
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من قـانون منـع غسـل     ٢٣هوية األشخاص، وتعقُّب ومصادرة عائدات اجلرمية وأدواهتا (املادة 
    .ه املعدلة)، بصيغت١٩٩٣األموال لسنة 

يف معاهـدة أمـر التوقيـف اخلـاص باجلماعـة الكاريبيـة، وقـد         أيضـاً طـرف  هـي  وأنتيغوا وبربـودا  
تعاونت مع وكاالت إنفاذ القانون يف املنطقة واململكة املتحدة، يف القضايا املتعلقة جبـرائم غـري   

    .تلك املبينة يف االتفاقية
ة) اســتخدام أشــكال املراقبــة اإللكترونيــة (األحكــام اخلاصــ ٢٠٠٩ويــنظم قــانون األدلــة لســنة 

    .)٦٠(املادة 
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
دة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، إمجـاالً،  تتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ

  :فيما يلي
السياســة الوطنيــة أبرمــت أجهــزة إنفــاذ القــانون يف أنتيغــوا وبربــودا، مثــل مكتــب      •

ملكافحــة املخــدرات وغســل األمــوال وقــوة الشــرطة امللكيــة، مــذكرات تفــاهم مــع 
األجهزة األجنبية النظرية لتعزيز التعاون يف التحقيق يف اجلـرائم، مبـا فيهـا تلـك الـيت      

  .االتفاقيةتشملها 
ــد       • ــى وجــه التحدي ــة عل ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ــبني ق صــوص املســاعدة خبأنَّ ي

  .سياسي اجلرائم املدرجة يف املعاهدات الدولية معفاة من أن ُتعترب جرمية ذات طابع
    

    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٣  
النظر يف استخدام االتفاقية ألغراض التسليم ومن مث التعـاون مـع الـدول األطـراف       •

رام اتفاقـات تسـليم   املختلفة على الصعيد العـاملي فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد، أو إبـ      
  .))٦( ٤٤اجملرمني مع الدول األطراف األخرى (املادة 

ــة       • ــة بانتظــام كأســاس للمســاعدة القانوني ــدابري الســتخدام االتفاقي النظــر يف اختــاذ ت
املتبادلة ومن مث التعاون على الصعيد العاملي مع خمتلف الدول األطراف فيما يتعلـق  

    .))٧( ٤٦جبرائم الفساد (املادة 
إخطار األمني العام بالسـلطة املركزيـة املعنيـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وكـذلك          •

    .))١٤( ٤٦باللغة املقبولة لتلقي الطلبات (املادة 
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سن التشريعات بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية والنظر يف إبرام اتفاقـات بشـأن نقـل      •
    .)٤٧و ٤٥األشخاص احملكوم عليهم وتنفيذها (املادتان 

اختاذ التدابري الالزمة لتوسيع نطاق أساليب التحري اخلاصـة، علـى النحـو املتـوخى       •
  .)٥٠يف االتفاقية، بغية التحقيق يف جرائم الفساد ومقاضاة مرتكبيها (املادة 

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدِّاليت ُح ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  

احلاجـة إىل األشـكال التاليـة مـن املسـاعدة التقنيـة، إن أتيحـت، لتعزيـز         دت أنتيغوا وبربودا حدَّ
  :التنفيذ الكامل لالتفاقية

  .املساعدة التشريعية يف جمال الصياغة إلدماج أحكام االتفاقية يف التشريعات الوطنية  •
بنــاء القــدرات ألغــراض التنســيق فيمــا بــني الوكــاالت بشــأن التعــاون الــدويل علــى   •

 .قيةأساس االتفا
  


