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      خالصة وافية  -ثانياً  
  غرينادا

  
سي لغرينادا يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ  -١  

  ملكافحة الفساد
يف اجلزء اجلنويب  أصغر حجماًغرينادا دولة جزرية تتألف من جزيرة غرينادا نفسها وجزيرتني 

للملكة إليزابيث  شرفيةالشرقي من البحر الكارييب. وغرينادا دولة دميقراطية برملانية حتت الرئاسة ال
 القانون . ونظامها القانوين مستمد من١٩٧٤شباط/فرباير  ٧يف قد نالت استقالهلا الثانية. و

هو  ١٩٧٣مرسومها الدستوري الصادر عام اإلنكليزية. و التشريعية والقوانني األنغلوسكسوين
  .الدستور ُتعد أحكامه املخالفة له باطلة قانون يتعارض مع وأيُّ ،األمسىقانوهنا 

. ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١وقد انضمَّت غرينادا إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 
  .٢٠١٥أيار/مايو  ١يف لت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا دخو

، تتبع غرينادا هنجاً مزدوجاً. ولذلك، القوانني الوطنيةالقانون الدويل يف أحكام وفيما يتعلق بدمج 
  . غري واجبة التطبيق مباشرة فإنَّ االتفاقية

مكتب و العام االدعاءاملسؤولة عن مكافحة الفساد يف كل من مدير الرئيسية تتمثل املؤسسات و
 الية وقوة شرطة غرينادا امللكية وجلنة اخلدمة العموميةووحدة االستخبارات امل النائب العام

  .زاهة مفوضية النومكتب 
لسنة  ١٥وتتألف تشريعات مكافحة الفساد الرئيسية من قانون منع الفساد (القانون رقم 

بصيغته املعدلة  ١٩٥٨لسنة  ٧٦انون منع الفساد))، والقانون اجلنائي (القانون رقم (ق ٢٠٠٧
(بصيغته املعدلة (قانون اإلجراءات  ١٨٩٧(القانون اجلنائي))، وقانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 

(قانون العائدات  ٢٠١٢لسنة  ٦اجلنائية))، وقانون العائدات اإلجرامية (القانون رقم 
 ٢٠١٢لسنة  ١٤، والقانون اخلاص بوحدة االستخبارات املالية (القانون رقم اإلجرامية))

  ).(قانون وحدة االستخبارات املالية)
أربع  خاللخضعت لالستعراض قد وغرينادا طرف يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، و

غرينادا عضو يف فرقة العمل املعنية كما أن . تنفيذ تلك االتفاقيةجوالت يف إطار آلية استعراض 
فرقة العمل املعنية باإلجراءات على غرار باإلجراءات املالية يف منطقة الكارييب، وهي كيان إقليمي 

  ييم املتبادل.من استعراضات التقمتعددة والت جلغرينادا  املالية، وخضعت
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  الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
  

  تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات على  -١- ٢  
  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 
مع التعاريف الواردة يف تستويف هذه املادة، الرشو واالرتشاء. و من قانون منع الفساد ٤املادة جترم 
ضمن . ومل ُتذكر الكيانات صراحة تقريباً ١٥من قانون منع الفساد، مجيع عناصر املادة  ٣املادة 

من الرشوة، ولكن وفقاً األشخاص الذين ينطبق عليهم وصف األطراف الثالثة اليت قد تستفيد 
الشركات واجلمعيات وجمموعات لقانون التفسري واألحكام العامة، يشمل مصطلح "شخص" 

الوعد بإعطاء رشوة أو إعطائها غري أنَّ . وعلى الرغم من االعتبارية وغري االعتباريةاألشخاص 
 توضح أن العرض يشمله (ب) من ٣املادة  ، فإنَّمن قانون منع الفساد )١( ٤يف املادة  مذكور

"إكرامية" لشخص  ، بشكل مباشر أو غري مباشر، على إعطاءمن ينوب عنهالراشي أو موافقة ‘ ١‘
املزية غري يقصد باإلكرامية هنا . وتلك اإلكرامية بالفعلأو عرض تقدمي  ‘٢‘آخر أو من أجله أو 

يتماشى مع االتفاقية. كما ُتعرف  على حنومن قانون منع الفساد  ٢وتعرفها املادة  ،ستحقةامل
من  ١١١املادة من قانون منع الفساد املوظف العمومي املرتشي، وتشري يف تعريفها إىل  ٢ ةاملاد

هيئة عمومية". وال يبدو هذا التعريف عمل لدى يتعترب املوظف العمومي "كل من الدستور و
  اً مبا فيه الكفاية ألنه ال يشمل على سبيل املثال القضاة أو احلاكم العام. واسع

 ٤٠٥ فساد من القانون اجلنائي (املادتنيألغى قانون منع الفساد بعض األحكام املتعلقة بالقد و
يف الباب عليه  منصوصاًفال يزال عدد من جرائم الفساد ورغم هذا، من القانون اجلنائي)،  ٤٠٦و

"، على سبيل املثال، الوظائف العموميةوالعشرين من القانون اجلنائي ("اجلرائم ذات الصلة بالسابع 
  قانون منع الفساد.ينسخها سارية ومل األحكام اخلاصة هبا )، وال تزال ٣٩٩-٣٩٦و ٣٩٢املواد 

 ٦و ٢ادتني من خالل امل كامالً جترمياًوُتجرم غرينادا رشو وارتشاء املوظفني العموميني األجانب 
  املنظمات الدولية العمومية.موظفي رشو  من قانون منع الفساد، لكنها مل جترم

لكنها تشترط لتحقق اجلرمية يف . ووبيعاً شراًء من قانون منع الفساد املتاجرة بالنفوذ ٥وجترم املادة 
يس ولحتديداً  اموظفاً عمومييكون الوسيط (الشخص الذي ميارس نفوذه) أن  النفوذحالة شراء 

  اجلرمية على سياق العقود العامة.شخص آخر"، وتقصر نطاق  "أيَّ
  يف القطاع اخلاص. ةالقانون الرشو وال ُيجرِّم

    
  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 

رم حيازة العائدات اإلجرامية جيهو ). و١( ٢٣مجيع جوانب املادة  قانون العائدات اإلجراميةينفذ 
بأهنا متأتية من مع العلم  وإخفاء مصدرها غري املشروع أو متويهه، ونقلهاواستخدامها  وتبديلها

 ٣٤م املادتان من قانون العائدات اإلجرامية). وجتر ٣٦و ٣٥(املادتان  جرائم أو االشتباه يف ذلك
يف مدرجة . واجلرائم األصلية املتعلقة هبذه اجلرائم الشروع واملساعدة والتحريضأفعال  ٣٧و

"الفساد  ، جرائممن اجلدول ٨ البندترد، حتت . وقانون العائدات اإلجراميةاجلدول امللحق ب
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؛ قانون العائدات اإلجراميةيف مصطلحي الفساد والرشوة غري معرفني  إنَّ". ومع ذلك، فةوالرشو
ولذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية مشمولة. 

اجلرائم األصلية على أهنا األفعال اليت تشكل جرمية  قانون العائدات اإلجراميةمن  ٢ف املادة وتعر
غسل  ولذا فإنَّ ،أيضاً يف غرينادا. وقد يكون اجلاين نفسه هو مرتكب اجلرمية األصلية تإذا ارتكب

  .مجمرَّ األموال الذايت
 قانون العائدات اإلجراميةمن  ٣٦و ٣٥وتعريف جرمية غسل األموال على النحو املبيَّن يف املادتني 

جمرد نسحب على يحىت أنه من االتفاقية  ٢٤يتسع مبا يكفي ليشمل اإلخفاء باملعىن الوارد يف املادة 
  حيازة العائدات اإلجرامية.

    
  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري 

من القانون اجلنائي االختالس يف القطاعني العام واخلاص كليهما.  دال ٢٧٨و ٢٧٥جترِّم املادتان 
من القانون اجلنائي. وال ينص  ٤١٦و ٣٩٢يف املادتني  اجزئيمة جمرَّوإساءة استغالل الوظائف 

غرينادا أدخلت نظام إقرارات الذمة املالية مع أنَّ  القانون بعد على جرمية اإلثراء غري املشروع، غري
)، وإن كان ذلك دون فرض ٢٠٠٧لسنة  ١٤ رقم قانون الرتاهة يف احلياة العامة (القانون

  عقوبات جنائية على اإلقرارات غري الدقيقة. 
    

  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
م ، وهي جترِّواملواد اليت تليهما يف القانون اجلنائي ٣٥٩و ٣٥٤مة يف املادتني إعاقة سري العدالة جمرَّ
على كذلك ها، وتنص وإتالف واصطناع األدلة وشهادة الزورمن أداء عمله  منع املوظف العمومي
حىت يتمكنوا من الشهود محاية  ٣٦٩يف القانون العام. وتكفل املادة  احملددة جرمية إهانة احملكمة

القضاة  أداءمن القانون اجلنائي التدخل يف  ٣٥٤و ٣٥٢و ١٦٧م املواد . وجترِّبشهاداهتم اإلدالء
  الرمسية.هام عملهم ملوموظفي إنفاذ القوانني 

    
  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 

 جمموعات األشخاصمصطلح "الشخص" يشمل "أنَّ من القانون اجلنائي  ٣توضح املادة 
املقررة اجلرائم ميكن مساءلة األشخاص االعتباريني عن دأ عام، ". وكمباالعتبارية وغري االعتبارية

على مسؤولية األشخاص  قانون العائدات اإلجرامية) من ٥( ٣٢وفقاً لالتفاقية. وتنص املادة 
املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن  االعتباريني عن جرائم غسل األموال. ومع ذلك، فإنَّ

يف املمارسة العملية. وال توجد  بعد اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية مل ختضع لالختبار
  ائم املنصوص عليها يف االتفاقية.مسؤولية مدنية أو إدارية عن اجلر

  .ةاألشخاص الطبيعيني من املسؤوليالشخصية االعتبارية  مساءلةوال تعفي 
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  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
أمر شخص "حيرض على ارتكاب جرمية أو يأيِّ من القانون اجلنائي على مسؤولية  ٤٥تنص املادة 

على تسهيل شكل من األشكال أيِّ بيعمل أو حيض عليها أو هبا أو يقدم مشورة بشأهنا أو يدبرها 
من اجلرائم املنصوص  ارتكاب أيٍّلشروع يف اعن عمد". وارتكاهبا أو التشجيع عليه أو الترويج له 

. منصوص عليها يف االتفاقية اجلرائم املقررة. ومجيع مجمرَّ من القانون اجلنائي ٤٣عليها يف املادة 
 ٤٨مبوجب املادة  ماًجمرَّالتآمر م، وإن كان غري جمرَّجرمية فساد رتكاب التحضري اللكن حمض و

  من القانون اجلنائي.
    

  )٣٧و ٣٠واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان املالحقة 
ة ختالف خطورة اجلرميينص كل من قانون منع الفساد والقانون اجلنائي على جزاءات ختتلف با

النواب الربملانيون عاقب ي. فعلى سبيل املثال، املتورطني يف ارتكاهبا األشخاص وضعيةو ومالبساهتا
املوظفني العموميني على جرائم الرشوة بعقوبة أشد من ) من قانون منع الفساد) ٣( ٩(املادة 

  ) من قانون منع الفساد).٣( ٤"العاديني" (املادة 
حبصانة وظيفية من الدعاوى املدنية واجلنائية أثناء ممارسة مهامهم النواب الربملانيون وحيظى 

شخص فيما يِّ امتيازات قضائية ممنوحة ألحصانات أو  الربملانية. وخبالف ذلك، ال توجد أيُّ
  يتعلق بالتحقيق واملالحقة واملقاضاة يف اجلرائم املشمولة باالتفاقية.

سلطة إقامة الدعوى اجلنائية ب االدعاء العاميتمتع مدير ) من الدستور، ٢( ٧١ومبوجب املادة 
التقديرية، من الناحية النظرية، للمراجعة القضائية. وهناك مدونة  الصالحيةووقفها. وختضع هذه 

  .يف عملهمالنيابة  يسترشد هبا وكالءلقواعد السلوك 
وينظم الباب العاشر من قانون اإلجراءات اجلنائية الكفالة بشكل شامل. وتراعي هذه األحكام 

 ؤسسةامل حقة. وُيصدر رئيساحلاجة إىل ضمان حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الال
(ال احملكمة) القرارات املتعلقة باإلفراج املبكر أو اإلفراج املشروط وهي تستند إىل اإلصالحية 

  .ميةحسن السلوك واملدة املتبقية من العقوبة، اليت تتحدد حبسب خطورة اجلر
رتكاب جرمية. بوقف املوظفني املتهمني با اخلدمة العموميةمن الئحة جلنة  ٨٠وتسمح املادة 

) من قانون منع الفساد، ُيحرم املوظفون العموميون املدانون جبرمية فساد من ٤( ٤باملادة  وعمالً
املقررة يف اإلجراءات التأديبية ومن تاريخ اإلدانة.  اعتباراً وظيفة عامة ملدة سبع سنواتأيِّ شغل 

  تشمل طائفة واسعة من اجلزاءات.و مستقلة عن اإلجراءات اجلنائية، اخلدمة العموميةالئحة جلنة 
إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب لمساعدة على وال يوجد لدى غرينادا إطار راسخ ل

  ليها يف االتفاقية داخل اجملتمع.اجلرائم املنصوص ع
ختفيف العقوبة ا حىت أنه من املمكن عمليالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون  يشجع القانون علىو

أنَّ رغم ومع سلطات إنفاذ القانون. وباإلضافة إىل ذلك،  ااجلاين إذا أبدى تعاوناً جوهري على
جلهاز االدعاء بقوة الشرطة  فإنَّالقانون ال ينص صراحة على احلصانة من املالحقة القضائية، 

دعوى لبحث ما إذا كانت املصلحة العامة تقتضي إقامة ال صالحيات تقديرية ومدير االدعاء العام
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مبا يف ذلك مدى  يف ضوء خمتلف املسائل واملالبسات اليت تكتنف احلالة قيد النظر، شخص ماضد 
  التعاون الذي أبداه الشخص.

    
  )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 

من ذلك القانون تتضمن فهرساً حمدوداً  ٤املادة أنَّ ماية الشهود. غري حللدى غرينادا قانون 
  مل جرائم الفساد أو غسل األموال."، ال يشاحلماية اليت تستوجب توفري"للجرائم 

استخدام  ا. وال ميكن حاليإقامتهمأماكن  تغيريللشهود أو املادية حلماية توفري اوال توجد برامج ل
  . يف جلسات االستماع التكنولوجيا احلديثة مثل التداول بالفيديو

االدعاء دير جيوز مل. وملساعدة االدعاء يف الدعاوى القضائية الضحايا االستعانة مبحام عنوميكن 
  . أن يسند القضية ملدع خاص العام

من قانون الرتاهة يف احلياة  ٤١املادة أنَّ غني. بيد ماية املبلِّمكرَّسة حلوليس لدى غرينادا تشريعات 
املوظفون . ومجيع اإلقرارات اليت يتسلموهناعلى سرية في مفوضية الرتاهة باحملافظة لزم موظالعامة ت

  باإلبالغ عن املخالفات. غري ملزمني 
    

  )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
مبوجب  حبكم قضائي صادر من حمكمة جزئية أو احملكمة العلياميكن مصادرة عائدات اجلرمية 

. وتستند هذه املصادرة إىل القيمة. وميكن مصادرة األدوات قانون العائدات اإلجراميةمن  ٦ املادة
غسل  جرائميف ميكن، من القانون اجلنائي. وباإلضافة إىل ذلك،  ٤٤املستخدمة مبوجب املادة 

ن العائدات قانو) من ١( ٤٩األموال، مصادرة املمتلكات، مبا يف ذلك األدوات، مبوجب املادة 
  لة. . وينطبق هذا احلكم أيضاً على العائدات احملولة أو املبدَّاإلجرامية

أيِّ األمر مبصادرة للمحاكم اجلزئية والعليا من قانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز  ١٦ومبوجب املادة 
بدلت هبا  ، أوإجراميةمن جرمية، أو أهنا عائدات متأتية ما يربر االعتقاد بأهنا إذا ما وجد ممتلكات 
األدوات املعتزم  مصادرةمن قانون اإلجراءات اجلنائية  ١٧. وتنظم املادة إجراميةعائدات 

مة ، جيوز للمحكقانون العائدات اإلجراميةمن  ٢١استخدامها يف ارتكاب جرمية. ومبوجب املادة 
قابلة للتسييل ممتلكاتأيِّ  صرف يفشخص التأيِّ حيظر على  االعليا أن تصدر أمراً تقييدي.  

قانون من  ٤٠أنشئ مبقتضى املادة صادرات الذي ملاألموال املصادرة صندوق ا ويتوىل إدارة
  واجملمدة. املتحفظ عليها . وتضطلع احملاكم والشرطة مبسؤولية إدارة املمتلكاتالعائدات اإلجرامية

عندما  ن العائدات اإلجراميةقانو) من ٢( ٤٩مبوجب املادة متاحة واملصادرة غري املستندة إىل إدانة 
. متأتية من جرمية أو متثل عائدات إجراميةاملمتلكات أنَّ تثبت احملكمة تتوفر أدلة تطمئن إليها 

يف  إجراءات لالسترداد قانون العائدات اإلجراميةمن  ألف ٣١وباإلضافة إىل ذلك، أدخلت املادة 
نة االحتماالت"). وينطبق هذا االسترداد املعيار األدىن لإلثبات ("موازتطبق  الدعاوى املدنية

قانون من  هاء ٣١و دال ٣١و جيم ٣١كذلك على املمتلكات احملولة أو املخلوطة (املادتان 
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). وميكن إصدار أوامر قانون العائدات اإلجراميةمن  واو ٣١) واألرباح (املادة العائدات اإلجرامية
  . اإلجرامية قانون العائداتمن  الم ٣١التجميد مبوجب املادة 

قانون اإلجراءات من  ١٦وحتظى حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية باحلماية مبوجب املادة 
  .قانون العائدات اإلجرامية) من ٣( ٤٩و زاي ٣١ نياجلنائية واملادت

السجالت  إتاحة االطالع على وال يوجد سجل مركزي للحسابات املصرفية يف غرينادا. وميكن
. من قانون العائدات اإلجرامية ٥٣املادة احملكمة مبوجب بأمر من املصرفية أو املالية أو التجارية 

مبوجب  عن احلسابات املصرفية بأمر قضائي كما جيب أن يكشف املصرف عن معلومات
 ،ليةوحدة االستخبارات املاميكن ل. وعالوة على ذلك، قانون منع الفساد) (و) من ١( ١٢ املادة

تزويدها طلب من املؤسسات املالية أن ت اخلاص هبا،قانون ال(ب) من  ٦٢) و١( ٦مبوجب املادتني 
  كمة. استصدار أمر من احملتراها ضرورية لالضطالع مبهامها دون معلومات أيِّ ب

    
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

اجلرائم املنصوص عليها يف قانون أنَّ غري . باجلنايات ال يوجد يف غرينادا قانون للتقادم فيما يتعلق
يف حالة  القضائيةتقدمي شكوى إلقامة الدعوى جيوز ال . وليست جنايات بل جنحاً منع الفساد

) من ١( ٦٩الشكوى (املادة  موضوعيف غضون ثالثة أشهر من تاريخ نشوء املسألة إالَّ  اجلنح
  تكاب اجلرمية.قانون اإلجراءات اجلنائية)، أي بعد ار
  خدام السجالت اجلنائية األجنبية.وال يوجد تشريع بشأن إمكانية است

    
  )  ٤٢الوالية القضائية (املادة 

التحريض على تشمل أفعال  من القانون اجلنائي) ٨(املادة مقررة غرينادا والية قضائية إقليمية ل
غرينادا يشمل إقليم القانون اجلنائي). ومن  ٩(املادة إقليمها خارج  االيت ترتكب جزئياجلرائم 

من قانون حدود البحر اإلقليمي  ٢٦املياه الداخلية والبحر اإلقليمي واملياه األرخبيلية (املادة 
أن تسلم غرينادا وميكن للوالية القضائية. أخرى ل مل ترس غرينادا أسساًواحلدود البحرية). و

  ملالحقة القضائية بدالً من التسليم غري مطروحة. مسألة ا فإنَّمواطنيها وقد فعلت ذلك، ولذا 
    

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
  . ٣٤مل تنفذ غرينادا املادة 

جييز القانون املدين العام رفع دعوى تعويض عن األضرار النامجة عن أفعال الفساد. وعمالً و
شخص يدان بارتكاب جرمية  للمحكمة أن تأمر أيَّمن القانون اجلنائي، جيوز  ٧١ باملادة

  .املتضررينبتعويض 
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  )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 
ليس لدى غرينادا هيئة متخصصة يف مكافحة الفساد. والسلطات الرئيسية املكلفة بإنفاذ القانون 

ووحدة االستخبارات املالية.  وقوة شرطة غرينادا امللكية االدعاء العامملكافحة الفساد هي مدير 
  نفاذ القانون.إلبصالحيات  زاهة مفوضية النوال تتمتع 

ومستقل عن وزارة الشؤون القانونية والنائب العام. ولديه وظف ثابت م االدعاء العامومدير 
، يدعمهم أيضاً وكالء نيابةأربعة  ا. ويعمل يف مكتبه حاليوقفهانائية والدعوى اجلسلطة إقامة 

التدريب دون اإلقليمية أنشطة بانتظام يف  االدعاء العامالشرطة. ويشارك مكتب مدير مدعو 
  . الساحنة واإلقليمية والدولية

حنو  يعينه احلاكم العام ويبلغ قوام القوة ويرأس قوة شرطة غرينادا امللكية مفوض شرطة
أو يف أحد مراكز الشرطة اخلمسة  جورج بسانتلشرطة ا قيادة رجل وامرأة يعملون يف مقر ٩٠٠

عشر يف مجيع أحناء اجلزيرة. وتتوىل إدارة التحقيقات اجلنائية التابعة لقوة شرطة غرينادا امللكية 
  التحقيقات املتعلقة بالفساد.

ية. اجلرائم املال أنواعغرينادا يف مجيع جهة التحقيق الرئيسية يف ووحدة االستخبارات املالية هي 
. قانون العائدات اإلجراميةمع الرابطات اإلقليمية والدولية وتكفل االمتثال للديها عالقات و

  وينص قانون وحدة االستخبارات املالية على استقالهلا. 
احلكومية ذات الصلة. ويتألف هذا الفريق من مدير  األجهزة وأنشئ فريق عامل تقين لتنسيق عمل

ارات املالية واجلمارك والشرطة ومصلحة الضرائب ووكاالت ووحدة االستخب االدعاء العام
ليسترشد هبا مذكرة تفاهم وضعت املعلومات. وجيري تبادل أخرى، حيث تعقد املناقشات و

  ، يف عملياته.الذي جيتمع مرة كل شهر ،الفريق العامل التقين
على إنشاء جلنة استشارية مشتركة ملكافحة غسل  قانون العائدات اإلجراميةمن  ٣٣وتنص املادة 

األموال ومتويل اإلرهاب تتألف من أعضاء خيتارون من القطاع اخلاص يتمتعون باملعرفة واخلربة يف 
املسائل املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وتعمل وحدة االستخبارات املالية عن 

االلتزام بإبالغ وحدة فيما عدا لى أساس مستمر. وكثب مع القطاع اخلاص وتوفر التدريب ع
ائم ، ال توجد آليات لتشجيع اإلبالغ عن اجلرعن املعامالت املشبوهة االستخبارات املالية

  املنصوص عليها يف االتفاقية.
    

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢- ٢  
اجليِّدة التالية فيما خيصُّ تنفيذ  ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات

  :الفصل الثالث من االتفاقية
املمتلكات هي عائدات إجرامية؛ بل أنَّ ب معرفة مؤكدة ال تتطلب جرمية غسل األموال  •

  ))١( ٢٣كذلك (املادة  ايكفي وجود أسباب معقولة لالشتباه يف أهن
  ))٢( ٣٠(املادة عدم وجود حصانات وامتيازات قضائية للموظفني العموميني   •
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  .(التجميد واحلجز واملصادرة) ٣١توفر جمموعة واسعة من التدابري فيما يتعلق باملادة   •
    

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣- ٢  
حتديد عدد  يف جمال مكافحة الفساد، متَّ غريناداعلى الرغم من اجلهود اجلديرة بالثناء اليت تبذهلا 

أوصي إدخال املزيد من التحسينات. و الداعية إىليات اليت تواجه التنفيذ و/أو األسباب من التحدِّ
  :مبا يلي غرينادابأن تقوم 
 ٣٩٢ (املادة اجلنائيقانون ال منقانون منع الفساد جرائم الفساد اليت نسخها توضيح   •

  يعاجلها اجلنائيقانون الما هي جرائم الفساد اليت مازال وما يليها) و
مع  مبا يتماشى متاماًمن قانون منع الفساد  ٢عديل تعريف املوظفني العموميني يف املادة ت  •

  ١٥واملادة (أ)  ٢املادة 
جترمي رشو موظفي املنظمات الدولية العمومية والنظر يف جترمي ارتشاء موظفي املنظمات   •

  )١٦الدولية العمومية (املادة 
شخص آخر"  منع الفساد إلضافة عبارة "أو أّي ) من قانون١( ٥النظر يف تعديل املادة   •

من الباطن  العامة والتعاقداتعلى العقود  وعدم االقتصاربعد "املوظف العمومي"، 
  )١٨(املادة 

  ١٩شياً مع املادة االنظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف جترمياً كامالً مت  •
  )٢١النظر يف جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة   •
(على سبيل املثال  قانون العائدات اإلجراميةمن اجلدول امللحق ب ٨الرقم  البند تعديل  •

قانون "الفساد والرشوة" يف مصطلحي عن طريق إدراج مجيع اجلرائم) أو تعريف 
االتفاقية جرائم املنصوص عليها يف رائم اجللضمان أن تكون مجيع  العائدات اإلجرامية

  ))٢( ٢٣ة أصلية لغسل األموال (املاد
ال ( االتفاقية جناياتتعديل قانون منع الفساد جلعل مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف   •

) من قانون اإلجراءات ١( ٦٩يف الفقرة  املقرر ثالثة أشهرحىت ال ختضع حلد ال) تتقادم
  )٢٩اجلنائية (املادة 

يف اجملتمع  تفاقيةاألشخاص املدانني جبرائم متعلقة باالتعزيز العمل على إعادة إدماج   •
  ))١٠( ٣٠(املادة 

ضمن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية  إلدراجتعديل نطاق قانون محاية الشهود   •
  ))١( ٣٢(املادة  ٤يف املادة  املستوجبة لتوفري احلماية رائماجل

 مإقامتهأماكن  وتغيريللشهود واخلرباء والضحايا  املاديةوضع إجراءات لتوفري احلماية   •
النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري و))؛ ٢( ٣٢(املادة 

  ))٣( ٣٢ة هؤالء األشخاص (املادة أماكن إقام
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التعرض  النظر يف اعتماد تدابري مناسبة لتوفري احلماية لألشخاص الذين يبلغون عن  •
  )٣٣(املادة  لضروب من املعاملة الظاملة

  ٣٤ملعاجلة عواقب الفساد مبا يتماشى مع املادة اختاذ تدابري   •
 يف النظر يف آليات لتشجيع املواطنني على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق  •

  ))٢( ٣٩(املادة ومالحقة مرتكبيها اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية 
 هلاطائرات التابعة السفن والاجلرائم اليت ترتكب على منت على قضائية ال واليتهافرض   •

  ) (ب)).١( ٤٢(املادة 
  :وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لغرينادا

  بشأن استخدام السجالت اجلنائية األجنبية ٤١تنفيذ املادة   •
اليت ترتكب ضد اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية القضائية على  فرض واليتها  •

  ) (ب))٢( ٤٢دة ) (أ)) أو مبوجب (املا٢( ٤٢(املادة  مواطين غرينادا
يف  اليت ترتكب غسل األموالالقضائية على أفعال املشاركة يف جرائم  فرض واليتها  •

  ) (ج)٢( ٤٢شياً مع املادة امت اخلارج
 هاضداليت ترتكب يف االتفاقية املنصوص عليها  اجلرائمعلى قضائية ال فرض واليتها  •

  ) (د))٢( ٤٢(املادة 
 اجلاينيف االتفاقية عندما يكون املنصوص عليها  اجلرائمالقضائية على  فرض واليتها  •

  )).٤( ٤٢(املادة  يتم تسليمه وال هااملزعوم موجوداً يف إقليم
    

  الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
  

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١- ٣  
  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤اجلنائية (املواد ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجملرمنيتسليم 
 ١٩٩٨لسنة  ٢٢(القانون رقم املطلوبني  قانون تسليملختضع عمليات التسليم يف هذا الشأن 

مع الواليات املتحدة األمريكية والصني. تسليم املطلوبني املربمة ) ومعاهدات (قانون التسليم)
داخل  تسليم املطلوبنيلندن ل بوصفها بلداً من بلدان الكومنولث، خطةتطبق غرينادا أيضاً، و

. لديها جتربة حمدودة بشدة يف هذا الشأن غريناداأنَّ يالحظ بشكل عام الكومنولث. ومع ذلك، 
ببلدان أخرى  وكلها متعلقعمليات تسليم، سوى أربع تتم فعلى مدى السنوات العشر املاضية، مل 

  االتفاقية.منها إىل  يف أيٍّتسليم الطلب  يستند يف الكومنولث ومل
قائمة  تسليمهمإذا كانت هناك ترتيبات لإالَّ  قانون تسليم املطلوبني إىل الدول األجنبيةالجييز وال 

). وميكن أن تكون هذه الترتيبات ذات طابع قانون التسليممن  ٥(انظر املادة وبينها  بني غرينادا
قانون ) (ب) من ٢( ٥ادة ) أو ذات طابع خاص (املقانون التسليم) (أ) من ٢( ٥عام (املادة 

مشمولة بالترتيبات العامة،  قانون التسليمبلدان الكومنولث املدرجة يف اجلدول األول لو). التسليم
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يف الوقت  ،يبدوال ترتيبات خاصة. ولذلك  إىل ج، فتحتالبلدان غري األعضاء يف الكومنولثأما ا
رينادا والواليات املتحدة بني غإالَّ ناً ، خارج نطاق الكومنولث، ممكتسليم املطلوبنيأنَّ  ،احلايل

. ومن الناحية النظرية، ميكن تسليم املطلوبني معهمال نامعاهدت، حيث توجد والصنياألمريكية 
قانون ) (ج) من ٢( ٢٤عمالً باملادة  تسليم املطلوبنيلغرينادا استخدام االتفاقية كأساس قانوين ل

  إالَّ أنَّ غرينادا مل تقم بذلك حىت اآلن.اخلارجية. وزير ذلك ما قرر إذا  التسليم
يعاقب عليها  جرائموجبة للتسليم أن تكون اجلرائم امل قانون التسليم) (أ) من ١( ٤املادة  وتشترط

تعترب  اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية الأنَّ يعين ، مما مخس سنواتال تقل عن بالسجن ملدة 
من  ٤ما جرائم الرشوة اليت يعاقب عليها مبوجب املادة ، وال سيمتسليالكلها جرائم تستوجب 

ثالث سنوات. وعالوة على ذلك، هناك تضارب بني  ال تزيد على قانون منع الفساد بالسجن ملدة
مع الواليات املتحدة  تسليم املطلوبنيونظريه الوارد يف معاهدات  قانون التسليمهذا احلد يف 

  فقط. الذي حيدد املدة بسنة واحدةوالصني، 
من أجل االمتثال  مرناً غرينادا تتبع هنجاًأنَّ غري التجرمي.  والتسليم مرهون بازدواجية

) من املعاهدة مع الواليات ٣( ٢األساسي (املادة اإلجرامي السلوك يركز على  )٢( ٤٣ للمادة
، قانون التسليم) (أ) من ٦( ٨)). وعمالً باملادة ٣( ٤٤(املادة  والتسليم التبعي غري جائزاملتحدة). 

  ليها يف االتفاقية جرائم سياسية.ع صال تعترب اجلرائم املنصو
باالستثناء  كانت مرهونةمع االتفاقية، وإن  قانون التسليممن  ٨أسباب الرفض يف املادة  وتتفق

وتقرر  .الضريبيةاملسائل تلك املادة. وال تشمل قائمة أسباب الرفض ) من ٣( الفقرةالوارد يف 
قاعدة التخصيص. وبإمكان غرينادا أن تسلم مواطنيها وهي تقوم  قانون التسليممن  ٢٠املادة 

 من ٣(املادة طلوب لقضاء عقوبته يف إقليمها امل الشخص إعادةب ال تشترط لذلك االلتزامبذلك، و
  املعاهدة مع الواليات املتحدة).

. وهذه احلقوق واحلريات جنائيمتهم يِّ حملاكمة العادلة ألامن الدستور ضمانات  ٨املادة كفل وت
حق  أيضاً أحكاماً بشأن قانون التسليموال تقتصر على املواطنني. ويتضمن  واجبة التطبيق مباشرة

  .الشخص املقبوض عليه يف العرض على قاض للنظر يف مشروعية حبسه
  .التشاور ولكن ال توجد أحكام صرحية بشأنطلب تسليم  أيَّومل ترفض غرينادا حىت اآلن 

ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى ولدى غرينادا ترتيب بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم مع امل
بشأن نقل قانونية يرلندا الشمالية؛ قانون نقل اجملرمني املدانني (الكومنولث). وال توجد أحكام أو

  الدعاوى اجلنائية.
    

  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
قانون " ٢٠٠١لسنة  ١٤يف املسائل اجلنائية (القانون رقم  املساعدة القانونيةينظم قانون تبادل 

 . وباستثناء بلدان الكومنولث، ال ميكنعمليات املساعدة من هذا القبيل ")تبادل املساعدة القانونية
 يفحيددها وزير الشؤون القانونية يف مرسوم ينشر لبلدان اليت مع اإالَّ املساعدة القانونية تبادل 

. وخبالف قانون تبادل املساعدة القانونية) من ١( ٢) و٢( ٤املادة  وفق أحكام ةاجلريدة الرمسي
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اآلن. غري أنه جيوز للوزير، حتدد بلدان أخرى على هذا النحو حىت الواليات املتحدة والصني، مل 
 تكون أطرافاً أخرى انبلد أيَّ ييسم، أن قانون تبادل املساعدة القانونية) من ٢( ٤وفقاً للمادة 

املساعدة، وتكون من  الضرب اهذتنص على توفري األطراف خطط أو اتفاقات متعددة أيِّ يف 
  أيضاً. اغرينادا طرفاً فيه

التحقيق الواردة يف ي والتحرِّ على معظم أنواع تدابري قانون تبادل املساعدة القانونيةوينص 
تلتمسها ضرب من املساعدة اليت  تقدم أيَّغرينادا أن ميكن ل). وعالوة على ذلك، ٣( ٤٦ املادة

  .دام غري حمظور ما الدولة الطالبة
 قانون تبادل املساعدة القانونيةمن  ٥على أساس املادة  اغرينادا إرسال املعلومات تلقائيوبإمكان 

  أنه ال توجد أحكام بشأن السرية. (د) من قانون وحدة االستخبارات املالية. غري ٣واملادة 
وحدة االستخبارات املالية. وإذا اقتضى لرفض تقدمي املعلومات لالتذرع بالسرية املصرفية  وزجيوال 

بتقدمي  أمراً احملكمةتستصدر من يمكن لوحدة االستخبارات املالية أن فاألمر تقدمي أدلة رمسية، 
  .املعلومات الالزمة

تقديرية  صالحيةلطة املركزية الس قانون تبادل املساعدة القانونية) (أ) من ١( ١٨وتعطي املادة 
إن كان من اجلائز توفري ضروب غري قسرية من عند غياب ازدواجية التجرمي، و الطلباتلرفض 

. وال تشترط املعاهدة املربمة مع الواليات املتحدة ازدواجية احلالة املساعدة القانونية املتبادلة يف هذه
  )).٣( ١ساعدة القانونية (املادة املتبادل التجرمي ل

. وتلزم قانون تبادل املساعدة القانونيةمن  ٣٢و ٢٥و ١٠وخيضع نقل الشهود احملتجزين للمواد 
اإلفراج عن شروط تتعلق بيِّ غرينادا باالمتثال أل قانون تبادل املساعدة القانونيةمن  ١٠املادة 

. وميكن لشهودلنقل هؤالء ا حتددها الدول األخرىالسجناء أو إعادهتم وغريها من الشروط اليت 
املرور سمح هلم بأن يشمل ذلك املرور اآلمن. وبالنسبة لغريهم من الشهود، ميكن لغرينادا أن ت

من املعاهدة املربمة مع  ١٠واملادة  قانون تبادل املساعدة القانونيةمن  ١٣اآلمن عمالً باملادة 
  الواليات املتحدة.

السلطة املركزية  هوالنائب العام أنَّ على  نونيةقانون تبادل املساعدة القامن  ٣و ٢املادتان  وتنص
 قانون تبادل املساعدة القانونيةمن  ٥املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة. كما تسمح املادة 

وللسلطة املركزية باستخدام قنوات االتصال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). 
القنوات الدبلوماسية  استخدام ملساعدة القانونية املتبادلة مباشرة بدالً منطلبات اأن ترسل وتتلقى 

قانون تبادل من  ١٦)) من املعاهدة املربمة مع الواليات املتحدة. وحتدد املادة ٣( ٢(املادة 
واجلدول الوارد يف هذه املادة متطلبات تفصيلية لشكل ومضمون طلبات  املساعدة القانونية
اإلنكليزية وجيب أن  جيب تقدمي الطلب باللغةوإىل غرينادا.  املقدمة نية املتبادلةاملساعدة القانو

شفاهة بسبب االستعجال، فيجب تأكيده  قُدِّميف العادة؛ وإذا  ايكون كتابيعلى الفور.  اكتابي  
وميكن اتباع اإلجراءات احملددة يف الطلب ما دامت ال تتعارض صراحة مع قانون غرينادا. وقد 

التداول بالفيديو ولكنه مل يدخل بتقنيات جلسات االستماع الالزم لعقد اإلطار القانوين وضع 
 ٧واملادة  قانون تبادل املساعدة القانونيةمن  ١٢حيز النفاذ بعد. وتراعى قاعدة االختصاص (املادة 
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السلطة  يلزمح من معاهدة املساعدة القانونية املتبادلة مع الواليات املتحدة). وال يوجد حكم صري
  املركزية لغرينادا باحلفاظ على سرية الطلبات.

قانون تبادل املساعدة من  ١٨وترد أسباب رفض منح املساعدة القانونية املتبادلة يف املادة 
سائل مبأيضاً تتعلق اجلرمية أنَّ ترفض غرينادا طلب املساعدة القانونية املتبادلة جملرد  . والالقانونية
، جيب إبالغ الدولة الطالبة قانون تبادل املساعدة القانونية) من ٥( ١٨باملادة  . وعمالًضريبية

قانون تبادل املساعدة ) من ١( ١٧بأسباب رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة. ووفقاً للمادة 
قانون تبادل من  ١٧، جيب تنفيذ طلب املساعدة بأسرع ما ميكن. كما تلزم املادة القانونية
سبب يدعو إىل رفض الطلب أو أيِّ السلطة املركزية بإبالغ البلد الطالب ب ة القانونيةاملساعد

تأخريه. وتتحمل غرينادا التكاليف العادية لتنفيذ الطلب. وميكن تقدمي الوثائق املتاحة للعموم 
  الوثائق السرية. وليس

    
  )٥٠و ٤٩و ٤٨ي اخلاصة (املواد التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ
  ال تعترب غرينادا االتفاقية أساساً للتعاون يف جمال إنفاذ القانون.

. ويقع مكتب االتصال الوطين لإلنتربول داخل إدارة ١٩٨٦وغرينادا عضو يف اإلنتربول منذ عام 
رطة. ويتاح التحقيقات اجلنائية التابعة لقوة شرطة غرينادا امللكية ويرأسه مساعد رئيس الش

 ياالتصاالت الشرطية العامل نظامللمكتب إمكانية الوصول إىل قواعد بيانات اإلنتربول من خالل 
  ."I-24/7باسم " املعروف

، اليت أنشئت يف بالكارييبقوة شرطة غرينادا امللكية عضو يف رابطة مفوضي الشرطة أنَّ كما 
الواليات ولكن لدى غرينادا،  ضباط اتصال أجانب يفال يوجد يف كاستريس. و ١٩٨٧ عام

  املتحدة ضباط اتصال يف بربادوس مسؤولون أيضاً عن غرينادا.
يف النظام األمين اإلقليمي ملنطقة شرق الكارييب، ومقره  ١٩٨٤وغرينادا عضو كذلك منذ عام 

لتبادل املساعدة عند  ١٩٨٢يف بربادوس. وقد أنشئ هذا النظام يف تشرين األول/أكتوبر 
، أنشأ النظام برناجماً جديداً السترداد األموال. ووحدة استرداد ٢٠١٥ عام الطلب. ويف

بربادوس وهي تغطي البلدان السبعة املستقلة يف شرق  مقرهااألموال بالنظام األمين اإلقليمي 
  الكارييب، ومنها غرينادا.

االستخبارات املالية ووحدة االستخبارات املالية يف غرينادا عضو يف جمموعة إيغمونت لوحدات 
  ، وقد أبرمت مذكرات تفاهم مع عدة وحدات استخبارات مالية أجنبية.٢٠٠٣منذ عام 

  جراء حتقيقات مشتركة.إلاتفاقات  ومل تربم غرينادا أيَّ
يف قانون اإلجراءات  ااخلاصة غري مذكورة حالي يالتحرِّ أساليب وباستثناء التسليم املراقب، فإنَّ

قبول وفقاً ملبادئ القانون العام لإلجراءات اجلنائية، جيوز، ارس يف غرينادا. غري أنه مت والاجلنائية 
أو  احلصول عليها جائرةتكن وسيلة مل قانونية، ماتتأت بالسبل المل  ، حىت لومناسبةأدلة أيِّ 

  .ختالف اإلجراءات املعمول هبا عمداً
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢- ٣  
ما دام غري حمظور  ضرب من املساعدة تلتمسه الدولة الطالبة أن توفر أيَّ لغريناداميكن   •

تتعارض  دامت ال على وجه التحديد، وميكنها اتباع اإلجراءات احملددة يف الطلب ما
  ).٤٦(املادة  وانينهاصراحة مع ق

    
  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣- ٣  

) قانون التسليممن  ٥" (املادة املطلوبني لتسليمترتيبات وجود شرط "استبعاد   •
جييز التسليم  اتفاقاً االتفاقيةاعتبار يتعلق بالدول األطراف يف االتفاقية عن طريق  فيما

  ))٦) و(١( ٤٤(املادة  قانون التسليم) (ج) من ٢( ٢٤عمالً باملادة 
التنازع  حالةيف  تسليم املطلوبنيومعاهدات  قانون التسليم أحكام توضيح العالقة بني  •

  ))٦( ٤٤(املادة  بينهما
قانون ) من ١( ٤(املادة املوجبة للتسليم لجرائم بالنسبة لخفض احلد األدىن للعقوبة   •

وال سيما  -مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية لضمان أن تصبح ) التسليم
 قانون التسليمإطار موجبة للتسليم يف  –اجلرائم املنصوص عليها يف قانون منع الفساد 

  ))٧( ٤٤(املادة 
) من ٣( ٨يف املادة  تسليم املطلوبنيالنظر يف إلغاء اإلعفاء من القيود املفروضة على   •

  ))١٥( ٤٤(املادة  قانون التسليم
اجلرائم املنصوص تسليم بشأن للطلب أيِّ النظر يف وضع إجراء للتشاور قبل رفض   •

  ))١٧( ٤٤هذه االتفاقية (املادة عليها يف 
) ٢( ٤مبوجب املادة معها املساعدة القانونية جيوز تبادل البلدان اليت ديد إلغاء شرط حت  •

 بلداناًمجيع الدول األطراف يف االتفاقية اعتبار ؛ أو قانون تبادل املساعدة القانونيةمن 
  ))١( ٤٦هذه املساعدة (املادة يكفل توفري غرينادا مع يف اتفاق متعدد األطراف  أطرافاً

، مع ضمان اسرية املعلومات الواردة تلقائي اعتماد قواعد صرحية للمحافظة على  •
  ))٥( ٤٦الكشف عن املعلومات اليت ميكن أن توفر أدلة للرباءة (املادة 

يلزم السلطة املركزية باحلفاظ على  قانون تبادل املساعدة القانونيةإضافة حكم إىل   •
  ))٢٠( ٤٦(املادة  الدول املقدمة هلالبات إذا اشترطت ذلك سرية الط

  ))٢٦( ٤٦وضع إجراء للتشاور قبل رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   •
النظر يف تنظيم نقل اإلجراءات اجلنائية، ال سيما يف القضايا اليت متس عدة واليات   •

  )٤٧قضائية (املادة 
ولة هبذه االتفاقية اليت ُترتكب من خالل السعي إىل التعاون على التصدي للجرائم املشم  •

  ))٣( ٤٨استخدام التكنولوجيا احلديثة (املادة 
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النظر يف إنشاء هيئات حتقيق مشتركة؛ أو إجراء حتقيقات مشتركة على أساس كل   •
  )٤٩حالة على حدة (املادة 

التسليم املراقب، أساليب السماح بأن تستخدم السلطات املختصة على حنو مناسب   •
اخلاصة األخرى، مثل األشكال اإللكترونية أو غريها  يالتحرِّ عند االقتضاء، أساليبو

األدلة املستمدة منها يف احملكمة  بقبولمن أشكال املراقبة والعمليات السرية، والسماح 
  ).٥٠(املادة 

    
  االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤- ٣  

عينها، إن توفرت هلا، على تعزيز جهودها املساعدة التقنية التالية ستضروب أنَّ أشارت غرينادا إىل 
  تنفيذ االتفاقية: يف

مالحقة لتحقيق يف جرائم الفساد املعقدة وعلى اإنفاذ القانون  أجهزة بناء قدرات  •
  )٣٦مرتكبيها (املادة 

القانوين حلماية الشهود ومحاية املبلِّغني (املادتان املساعدة التشريعية لتعزيز اإلطار توفري   •
  )٣٣و ٣٢

بني موظفي إنفاذ القانون من خالل شبكات الربط اإلقليمي تعزيز دعم العمل على   •
  )٤٨على التعاون الدويل (املادة توفري برامج إقليمية للتدريب 

قية األمم املتحدة ملكافحة املعنون "تعزيز تنفيذ اتفا ٦/٩تنفيذ قرار املؤمتر على املساعدة   •
  الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية".

  
  

 


