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      خالصة وافية  -ثانياً  
      ترينيداد وتوباغو    

  ترينيداد وتوباغو يف سياق تنفيذ لحملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي : مةمقدِّ  - ١  
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

تعمرة بريطانيـة  دة تتـألف مـن جزيـرتني تـوأمني، وهـي مـس            ترينيداد وتوباغو دولة دميقراطية موحَّ    
وقـد  . ولذا فإنَّ نظامها الدميقراطي الربملـاين يـسري علـى هنـج نظـام وستمنـستر اإلنكليـزي                . سابقة

  .٢٠٠٦مايو / أيار٣١صدَّقت ترينيداد وتوباغو على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 
هوريــاً يف عــام  واعتمــدت دســتوراً مج١٩٦٢وقــد نالــت ترينيــداد وتوبــاغو اســتقالهلا يف عــام  

. ، استعاضــت فيــه عــن العاهــل الربيطــاين بــرئيس ينتخبــه الربملــان ليتــوىل رئاســة الدولــة  ١٩٧٦
الـسلطة التنفيذيـة    : وينص الدستور على الفصل بني السلطات بتقسيم احلكومة إىل فروع ثالثة          

  .والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
 يف رف وفق ما يشري عليـه بـه جملـس الـوزراء، إالَّ    والسلطة التنفيذية يتوالها الرئيس، الذي يتص   

ن جملـس الـوزراء مـن رئـيس الـوزراء،           ويتكـوَّ . احلاالت اليت ينص فيها الدستور على غري ذلـك        
وهو زعيم احلزب السياسي صاحب األغلبية يف الربملـان، والنائـب العـام وسـائر الـوزراء الـذين                   

 جملـَس الـوزراء صـالحية التوجيـه العـام           ل الدستورُ وخيوِّ. يعيِّنهم الرئيس من بني أعضاء الربملان     
  . للحكومة والتحكُّم يف سري عملها، وجيعله مسؤوالً مسؤولية مجاعية أمام الربملان

ومبوجـب قـانون    . والسلطة التشريعية يتوالها برملان ذو جملسني، جملس للـشيوخ وجملـس للنـواب            
 احلكـم احمللـي التنظيمـات اإلداريـة علـى           ، تـدير جمـالس    ١٩٩٠التنظيمات اإلداريـة البلديـة لـسنة        

بد أن حيصل على أغلبيـة   وحىت يتمَّ إقرار تشريع ما كقانون، فال. مستوى اإلقليم واملدينة واحلي  
وال بد لبعض التشريعات، كالتشريعات اليت      . األصوات يف كال اجمللسني وأن يوافق عليه الرئيس       
  .غلبية أكرب يف كال اجمللسنيتؤثر على احلقوق الدستورية، من أن حتصل على أ

ن مـن   دائـرة القـضاء العليـا الـيت تتكـوَّ         (الـسلطة القـضائية مـن حمـاكم املـستوى األعلـى             تتكوَّن  و
، واجمللـس اخلـاص،     )احملـاكم اجلزئيـة   (، وحمـاكم املـستوى األدىن       )حمكمة عليا وحمكمة استئناف   

  .وهو مبثابة حمكمة االستئناف العليا
 إنكلتـرا  املتَّبـع يف     نغلوسكـسوين األترينيداد وتوبـاغو علـى نظـام القـانون          ويقوم النظام القانوين ل   

.  واملعدَّلة بالتـشريعات احملليـة الالحقـة       ١٨٤٨ لسنة   إنكلتراوتشريعات التطبيق العام النافذة يف      
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مثـل   (نغلوسكـسوين القـانون األ  وال يوجد قانون جنائي موحَّـد، فاألفعـال اجلنائيـة حيـددها إمَّـا               
  ).مثل غسل األموال(ن أو تشريع معيَّ) دالقتل العم

وباإلضافة إىل جهاز الشرطة، توجد أجهزة وهياكل عدة ختـتص بالكـشف عـن وقـائع الفـساد        
  .والتحقيق فيها وإحالتها إىل القضاء

    
    اهةز نجلنة ال    

اد زاهة، املكلفة بالتحقيق يف شكاوى الفـس         جلنةَ الن  ٢٠٠٠أنشأ قانون نزاهة احلياة العامة لسنة       
كما تطلب هـذه اللجنـة إقـرارات الذمـة          . املقدَّمة ضد األشخاص الذين يشغلون مناصب عامة      

ويعـيِّن الـرئيس أعـضاء اللجنـة بعـد التـشاور            . ق منها املالية من كبار املوظفني العموميني وتتحقّ     
  . بقرار من الرئيسوال جيوز عزل أعضاء اللجنة إالَّ. مع رئيس الوزراء وزعيم املعارضة

    
    جهاز شرطة ترينيداد وتوباغو    

 جهـاٌز مـستقل تتـألف هيئـة موظفيـه مـن ضـباط شـرطة مـن                    هـو  مكتب حتقيقات مكافحـة الفـساد     
. وفرقة مكافحة االحتيال جزء من جهـاز شـرطة ترينيـداد وتوبـاغو            . جهاز شرطة ترينيداد وتوباغو   

اليــة املــسَندة إىل كــل  وتقــوم هاتــان املؤســستان بــالتحقيق يف املــسائل املتعلقــة بالفــساد حــسب الو  
  .منهما

    
    مدير هيئة النيابات العامة    

ويصرِّح . دة إليه من الدستور منصب مدير هيئة النيابات العامة وبيَّنت الوالية املسَن٩٠أنشأت املادة 
  . ملدير هيئة النيابات العامة ببدء التحقيقات يف جرائم الفساد١٩٨٧قانون منع الفساد لسنة 

    
    عنية بسري وسلوك املوظفنياللجان امل    

: أنشأ الدسـتور اللجـان التاليـة لتتـوىل التحقيقـات يف التجـاوزات أو يف املـسائل املتعلقـة بالفـساد                     
. جلنة اخلدمة العمومية وجلنة جهاز الشرطة وجلنة جهاز التعليم وجملـس طعـون اخلدمـة العموميـة                

عـضو يف هـذه     يِّ  وال حيـق أل   . قـرار منـه    ب ويعيِّن الرئيس أعضاء هذه اللجان وال جيـوز عـزهلم إالَّ          
  .وظيفة عمومية ملدة ثالث سنوات من انتهاء عضويتهأيِّ اللجان أن ُيعيَّن يف 
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    أمني املظامل    
ــادة      ــصب أمــني املظــامل مبوجــب امل ــشئ من ــق    ٩١أُن ــسؤولية التحقي ــضطلع مب ــن الدســتور، لي  م

ــا اإلدارات أو     يف ــدم هب ــيت تتق ــشكاوى ال ــاتال ــةاهليئ ــة     احلكومي ــسائل املتعلق ــك امل ــا يف ذل ، مب
 منـصب آخـر      الربملـان، وال ينبغـي لـه أن يـشغل أيَّ           يتبعوأمني املظامل يعيِّنه الرئيس، و    . بالفساد

  .أو مهنة أخرى
    

    هيئة شكاوى الشرطة    
 هـذه اهليئـة املـستقلة، الـيت تـضطلع مبـسؤولية             ٢٠٠٦ شـكاوى الـشرطة لـسنة        هيئـة أنشأ قانون   

ويعيِّن الـرئيس مـدير     .  ورصدها داخل جهاز الشرطة    التجاوزاتفساد و التحقيق يف شكاوى ال   
 من رئيس الوزراء وزعيم املعارضـة، وال جيـوز أن يكـون         ونائبه حسبما يشري عليه به كلٌ      اهليئة

  .املدير قد سبق له العمل كضابط شرطة
    

    جلان التحقيق    
ل جلنــة للتحقيــق يف ســلوك  الــسلطةَ للــرئيس كــي يــشك١٨٩٢ِّأعطــى قــانون جلــان التحقيــق لــسنة 

وز جي وال. املوظفني العموميني يف املسائل املتعلقة بالصاحل العام، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالفساد            
ولـيس مـن حـق      . هـا  في اًعمـل قـام بـه بـصفته عـضو         أيِّ  فيما يتعلق بـ   من أعضائها   عضو  أيِّ   مقاضاة

  . إذا وافق الربملان على ذلكلهم، إالَّمقابل نظري عمأيِّ أعضاء جلان التحقيق احلصول على 
    

    وحدة االستخبارات املالية    
، ٢٠٠٩ ب قـانون وحـدة االسـتخبارات املاليـة لـسنة          جـ أُنشئت وحدة االستخبارات املاليـة مبو     

املعلومـات املاليـة وحتليلـها ونـشرها     االسـتخبارات و وهي املؤسسة الرئيسية اليت تقوم على مجع        
وتعـيِّن جلنـة    . ذ القـانون احملليـة والدوليـة واملؤسـسات املاليـة، والتجاريـة             إنفـا  أجهزة مع   تبادهلاو

  . موظفي الوحدةاخلدمة العمومية
    

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

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد  (الرشو واملتاجرة بالنفوذ    
وبـالرغم مـن أنَّ     .  رشو املوظفني العموميني   ١٩٨٧ من قانون منع الفساد لسنة       ٣جرَّمت املادة   

، "agent"القانون يستخدم تعبرياً عامـاً باإلنكليزيـة لإلشـارة إىل الـشخص الـذي يتلقَّـى الرشـوة                   
 تعريفـاً مـشاهباً     ١٩٨٧ من قانون منـع الفـساد لـسنة          ٢فإنَّ هذا التعبري، معرَّف لتعريفه يف املادة        
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 ٣وُتميِّـز املـادة     . يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          " املوظف العمـومي  "اقه لتعبري   يف نط 
 أنَّ إالَّ. بني الرشو واالرتشاء، وهي متسقة مع متطلبات اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد               

مـا تقـضي    ضمن املستفيدين من املزايا غري املـستحقة علـى غـري            " الكيان"القانون مل يدرج تعبري     
  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد١٦ و١٥به كلٍ من املادتني 

وظفني العمـوميني األجانـب     وال تتناول تشريعات ترينيداد وتوبـاغو يف الوقـت الـراهن رشـو املـ              
  .همءوارتشا

ــاغو اعتمــدت تــشريعات ُتلــزم املــوظفني العمــوميني بالتــصرف      ــالرغم مــن أنَّ ترينيــداد وتوب وب
تـاجرة بـالنفوذ    ة وحيادية يف ممارستهم لواجباهتم العامة، فال توجد جرمية جنائية تتنـاول امل            زاه  بن

  .هؤمن حيث بيعه وشرا
  .وال تتناول تشريعات ترينيداد وتوباغو يف الوقت الراهن الرشو واالرتشاء يف القطاع اخلاص

    
    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    

 غــسلَ األمــوال مــن ٢٠٠٠ مــن قــانون عائــدات اجلرميــة لــسنة  ٤٦ىل  إ٤٣املــواد مــن تتنــاول 
الـــوجهتني اجلنائيـــة والوقائيـــة، وتـــشمل مجيـــع األعمـــال املتعلقـــة بإخفـــاء عائـــدات اجلرميـــة أو 

وجيــري تنــاول جــرائم الــشروع والتــآمر عــرب   . التــصرف فيهــا أو نقلــها أو تبديلــها أو متويههــا 
  .األنغلوسكسوينالقانون 

نة بغسل األموال إىل حكم بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني مخـس وعـشر سـنوات،                   وقد تؤدي اإلدا  
فيمــا يــؤدي ارتكــاب اجلرميــة مــن قبــل مجاعــة إجراميــة منظَّمــة أو مــن قبــل شــخص مــستخدماً  
ــراوح بــني عــشر        ــشاطه املهــين إىل عقوبــات مــشدَّدة بالــسجن ملــدة تت ــه ن تــسهيالت يتيحهــا ل

وز مصادرة مجيع األموال اليت مت غـسلها ونـزع          وباإلضافة إىل ذلك، جت   . سنوات وعشرين سنة  
  .ملكيتها مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق األفراد من الغري احلسين النية

وتشمل اجلرائم األصلية مجيع اجلرائم املخلّة بالشرف يف ترينيداد وتوباغو، وكـذا اجلـرائم الـيت                
ومـن مثَّ فـإنَّ     . ترينيـداد وتوبـاغو   ُترتكب يف اخلارج ما دامت ُتـشكِّل جـرائم خملّـة بالـشرف يف               

وميكـن أن ُيـدان   .  ُتعـدُّ جـرائم أصـلية   ١٩٨٧مجيع جرائم الفـساد يف قـانون منـع الفـساد لـسنة        
  .شخص بغسل األموال واجلرمية األصلية معاً

وقـد قـدَّمت ترينيــداد وتوبـاغو نـسخاً رمسيــة مـن تـشريعاهتا املتعلقــة بغـسل األمـوال إىل األمــني         
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢تحدة يف العام لألمم امل
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ــاول  ــن وتتن ــواد م ــستويف       ٤٦إىل  ٤٣ امل ــا ي ــائي، مب ــاء اجلن ــة اإلخف ــدات اجلرمي ــانون عائ ــن ق  م
  .مقتضيات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

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

مـال  أيِّ موظـف عـام بـسرقة     أيِّ   قيـام    ١٩١٩ من قانون الـسرقة لـسنة        ١٩و ١٨جترِّم املادتان   
وتـشري  .  أو يؤمتن عليه حبكم وظيفته، أو اختالسه، أو التصرف فيها مبـا يـشمل التبديـد        يتسلمه
  . حتديداً إىل املوظفني العموميني لدى جهاز الربيد الوطين١٩املادة 

ــالرغم مــن وجــود تــشريعات ُتلــزم املــوظفني الع   ــن وب زاهــة وحياديــة  مــوميني مبمارســة عملــهم ب
، فإنَّـه، علـى غـري مـا        )٢٠٠٠زاهـة احليـاة العامـة لـسنة            من قـانون ن    ٢٤ و ٢٣مبوجب املادتني   (

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، ال توجـد أحكـام جتعـل مـن           ١٩تقـضي بـه املـادة    
  .خمالفة ذلك جرمية جنائية

، تـضمَّن املـشروع حكمـاً       ٢٠٠١ديل قـانون منـع الفـساد لـسنة          وحني قُدِّم للربملـان مـشروع تعـ       
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ٢٠كان من شأنه أن جيرِّم اإلثراء غري املشروع، مبـا يتـسق مـع املـادة                

وكبــديلٍ لــذلك، . ملكافحــة الفــساد، غــري أنَّ الربملــان مل ميــرر ذلــك اجلــزء مــن مــشروع القــانون  
، ٢٠٠٠زاهة احليـاة العامـة لـسنة      من قانون ن٢٤ إىل ٢١واد من تعتمد ترينيداد وتوباغو على امل 

وميكـن أن يـؤدي عـدم       . زاهة  واليت ُتلزم املوظفني العموميني بتقدمي إقرارات ذمة مالية إىل جلنة الن          
تقدمي هذه اإلقرارات، أو تقدمي إقرارات زائفة، إىل عقوبـة قـصوى بالـسجن ملـدة عـشر سـنوات                    

  .والر أو مبا يساوي قيمة املمتلكات اليت مل ُيفصح عنها د٢٥٠ ٠٠٠وغرامة قدرها 
أيِّ  من اخـتالس املـال يف القطـاع اخلـاص مـن قبـل                ١٩١٩ من قانون السرقة لسنة      ١٨وجتعل املادة   

  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٢٢موظف جرميةً جنائية، مبا يستويف مقتضيات املادة 
    

    )٢٥دة املا(إعاقة سري العدالة     
إلعاقـة  "شـخص بارتكـاب عمـل    أيِّ  قيـام  ١٨٤٤ من قانون اجلرائم اجلنائيـة لـسنة   ٧جترِّم املادة   

وُيتــوخَّى تطبيــق هـذا التــشريع الواســع  ". سـري العدالــة العامــة أو منعـه أو االحنــراف بــه أو إفـشاله   
ــادة   النطــاق  ــة األمــم املتحــد  ) أ( ٢٥علــى األعمــال املنــصوص عليهــا يف امل ة ملكافحــة مــن اتفاقي
حتـريض   ١٩٢٥ مـن قـانون احلنـث بـاليمني لـسنة            ١٠وباإلضافة إىل ذلـك، جتـرِّم املـادة         . الفساد

  .الغري على اإلدالء بشهادة زور أو تدبري ذلك أو الشروع فيه
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 علـى جمموعـة واسـعة مـن       ١٩١٨ لـسنة    اإلجـراءات الـوجيزة    من قانون حمـاكم      ٢٤وتنص املادة   
ــق    ــيت تنطب ــة ال ــا يف ذلــك العنــف     اجلــرائم اجلنائي ــدخل يف عمــل املــوظفني القــضائيني، مب ــى الت عل

ــة   ــوال أو كتابـ ــاءة قـ ــد واإلسـ ــانون     . والتهديـ ــا القـ ــانون فيتناوهلـ ــاذ القـ ــسؤويل إنفـ ــة مـ ــا إعاقـ أمَّـ
ــانون حمــاكم   األنغلوسكــسوين ــوجيزة  فــضال عــن ق ــسنة اإلجــراءات ال وباإلضــافة إىل . ١٩١٨ ل

ــادتني   ــإنَّ امل ــانون جهــاز ٦٠ و٥٩ذلــك، ف ــسنة   مــن ق ــشرطة ل ــة  ٢٠٠٦ ال ضــباط  جترِّمــان إعاق
  .الشرطة عن أداء واجباهتم أو رفض مساعدهتم يف تنفيذها

    
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

 نطاق املسؤولية اجلنائيـة علـى وجـه التحديـد           ١٩٦٢ من قانون التفسري لسنة      ١٦وسَّعت املادة   
 ٣وباإلضافة إىل ذلـك، فـإنَّ املـادة         . ؤسسية األخرى ليشمل الشركات واهليئات أو الكيانات امل     

 ُتـسند للمحـاكم االختـصاص       ١٩٦١لـسنة   ) بـشأن الـشركات   (من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        
وال متـسُّ هـذه   . مبحاكمة الشركات واهليئات املؤسسية األخرى، بناًء علـى طلـب النيابـة العامـة       

ــة لألشــخ    ــسؤولية اجلنائي ــة بامل ــسؤولية القانوني ــا   امل ــة ذاهت ــون اجلرمي ــذين يرتكب ــيني ال . اص الطبيع
  .وتشمل العقوبات توقيع الغرامات أو غريها من اجلزاءات النقدية، حسب تقدير احملكمة

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

يف " يــساعد" شــخص  علــى أنَّ أي١٩٢٥َّ مــن قــانون الــشركاء واحملرضــني لــسنة ٢تــنص املــادة 
جتـوز حماكمتـه ومعاقبتـه      " حيرض عليها أو يقدِّم املشورة بشأهنا أو يدبرها       "جرمية أو   أيِّ  ارتكاب  

، فيمـا خيـص     ١٩٦٢ مـن قـانون التفـسري لـسنة          ٦٥وجتـرم أحكـام املـادة       . باعتباره فاعالً رئيـسياً   
ــة مــن يــشرع يف ارتكــاب جرميــة       ــز معاقب ــشروع يف ارتكــاب اجلــرائم، وجتي ــة، ال اجلــرائم اجلنائي

  .أمَّا جمرد اإلعداد الرتكاب فعل جنائي فال يشكِّل يف ذاته جرمية. تكاهبابالعقوبة املقرَّرة الر
    

    )٣٧و ٣٠ املادتان (القانون إنفاذ سلطات مع التعاون ؛واجلزاءات واملقاضاة املالحقة    
 العقوبة بالتناسب مـع خطـورة اجلـرم املقتـرف،           بتوقيع،  ١٩٨٧ قانون منع الفساد لسنة      يقضي

 بعــض العوامــل وجييــز تطبيــق لكــل مــن مــدد الــسجن والغرامــات،   فــةخمتل اًمبــا يــشمل حــدود 
  .وتأخذ بهاملشدِّدة، حسبما تقرره احملكمة 

 من الدستور احلصانة لرئيس اجلمهورية من إقامة الدعاوى املدنية أو اجلنائيـة             ٣٨وتكفل املادة   
  . ضده أثناء فترة واليته فيما خيص أداء وظائفهمواصلة نظرهاأو 
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يس مجهوريـة ترينيـداد وتوبـاغو، فـإنَّ التـشريعات ال تكفـل احلـصانة مـن املالحقـة                وباستثناء رئ 
 ال حيـول دون  اً عموميـ اًومـن مث فـإنَّ كـون شـخص مـا موظفـ        . موظـف عمـومي   يِّ  القضائية أل 

  .إجراء حتقيق يف مزاعم فساد
النيابـات  وصالحية اتِّخاذ القرار بشأن املالحقة القضائية مـن عـدمها ميلكهـا حـصراً مـدير هيئـة                   

ــاره جهــة مــستقلة  والعوامــل الــيت تؤخــذ يف االعتبــار عنــد ممارســة هــذه الــسلطة    . العامــة، باعتب
التقديرية، اليت متتد لتشمل توجيه االهتام وحفظ التحقيق واختـاذ القـرار بعـدم املالحقـة، تتناوهلـا            

 علـى  ١٩٩٤ مـن قـانون الكفالـة لـسنة          ١٥ إىل   ١٢وتـنص املـواد مـن       . مبادئ توجيهية داخليـة   
التدابري والشروط اليت جيوز للمحكمة أن تفرضها عندما تقّرر اإلفراج عن متهم بكفالـة، وهـي                

  .معّدة من أجل ضمان السالمة العامة والتأكد من حضور املتهم جللسات الدعوى الالحقة
قـت  وبالرغم من أنَّه ال توجد سياسة رمسية بشأن اإلفراج املبكر، فإنَّ وزارة العـدل تعمـل يف الو                 

ومن خالهلا، سيكون بوسع اجلنـاة أن ينـالوا ختفيفـاً       . الراهن على وضع سياسة لإلفراج املشروط     
لألحكام الصادرة ضدهم إذا التحقوا بربنامج التدريب وتنمية املهـارات الشخـصية الـذي تقدِّمـه          

 احلسن السري والسلوك مـن خـالل تطبيـق نظـام            السجنيوجتري مكافأة   . سلطات السجن وأمتوه  
  .فراج احملدود مبكراً، مبا يتيح له أن ميارسوا عمال منتجاً خارج السجنلإل

 من الدستور للسلطات اإلشرافية أن توقف املـوظفني العمـوميني           ١٢٩ إىل   ١٢١وجتيز املواد من    
عن العمل وأن ُتخضعهم لإلجراءات التأديبية وأن تفـصلهم عنـد ارتكـاهبم أفعـاالً جنائيـة، مبـا يف            

 ١٩٨٧ مـن قـانون منـع الفـساد لــسنة     ٦وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإنَّ املـادة     . دذلـك جـرائم الفـسا   
من األهليـة إىل    ) "الرشوة والفساد  (٥ إىل   ٣شخص ُيدان مبخالفة للمواد من      أيِّ  تقضي بتجريد   

وعـالوة  ".  منصب رمسي آخر األبد ألن ُينتخب أو ُيعيَّن للعمل يف هيئة عمومية أو أن يشغل أيَّ            
يب والتعلـيم واملـساعدة علـى التوظيـف الـيت تقـدِّمها الـسجون لتـشجيع إعـادة          على بـرامج التـدر   

  .التأهيل، فإنَّ منظمات اجملتمع املدين توفِّر أيضاً املشورة والدعم
 مـن قـانون اإلجـراءات       ١٢ و ٤ و ٢وفيما خيص التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، فـإنَّ املـواد            

 ١٩٩٩لـسنة   ) بالتعـاون مقابـل ختفيـف األحكـام       تعلقـة   بشأن املناقشات واالتفاقات امل   (اجلنائية  
املتهم لتخفيـف العقوبـة،     وتنص على نطاق االتفاقات اليت ميكن التوصل إليها بني النيابة العامة            

 سـلطة ويـشمل ذلـك     . نـائي اجلتحقيق  جهات ال  التعاون مع    يتضمَّنونوعية هذه االتفاقات، مبا     
وحيـق للجنـاة املتعـاونني أن يـستفيدوا مــن     . قامتــهارفـض إ يف إيقـاف الـدعوى أو   النيابـة العامـة   

ه اخلالصـة،    يف هـذ   اًالحقـ وصـفه    سـريد تدابري احلماية اليت يوفرها برنامج محاية العدالـة، الـذي           
  .كشهود يف دعوى جنائية
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    )٣٣ و٣٢املادتان  (محاية الشهود واملبلِّغني    

. وذويهـم لـة لتـوفري احلمايـة للـشهود          برنامج محايـة العدا    ٢٠٠٠أنشأ قانون محاية العدالة لسنة      
وحيمي نطاُق القانون الـشهوَد والـضحايا واحمللَّفـني واملـوظفني القـضائيني واملـوظفني القـانونيني                 

 احلمايـة مجيـَع اجلـرائم املنـصوص         بـشأهنا وتـشمل اجلـرائم الـيت ُتكفـل         . وموظفي إنفـاذ القـانون    
ــسنة    ــساد لـ ــع الفـ ــانون منـ ــا يف قـ ــرائم  ١٩٨٧عليهـ ــذلك جـ ــسرقة ، وكـ ــوال والـ ــسل األمـ . غـ

وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ ترينيداد وتوباغو طـرف يف الربنـامج اإلقليمـي حلمايـة العدالـة، الـذي                  
  .الذي يضم دول اجلماعة الكاريبية، و١٩٩٩أُنشئ يف عام 
بتخفيـف  بـشأن املناقـشات واالتفاقـات املتعلقـة         ( من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         ٨وُتلزم املادة   

 مــع مــن هــذا النــوعاتفــاق أيِّ  النيابــة العامــة مبناقــشة ١٩٩٩لــسنة ) مقابــل التعــاوناألحكــام 
 آراء  تـستطلع ، أن   حسب تقـديرها   للمحكمة،   ١١ املادة   وجتيز. والتماس العون منهم  الضحايا  

  .من هذا النوع أو إصدار احلكمالضحايا قبل قبول اتفاق 
اهـة  ز نمـن قـانون     ألـف    ٤٢ادة  كحظـر املـ   وفيما خيص األشـخاص الـذي يبلغـون عـن الفـساد،             

موظـف عمــومي أو وقفـه عـن العمـل أو خفـض درجتــه      أيِّ  فـصل  ٢٠٠٠احليـاة العامـة لـسنة    
الوظيفية أو إخضاعه إلجراءات تأديبية أو مضايقته أو حرمانه من املزايا بسبب قيامـه بـاإلبالغ         

  . إىل اعتقاد معقولاًة واستنادعن عمل من أعمال الفساد حبسن نيَّ
    

    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّية املصرفية     
 علــى اآلليــة ١٩١٨ لــسنة اإلجــراءات الــوجيزةحمــاكم يــنصُّ قــانون عائــدات اجلرميــة وقــانون  

القانونية الـيت تتـيح للمحـاكم، عنـد اإلدانـة، أن تـأمر مبـصادرة األشـياء الـيت مت احلـصول عليهـا                   
مت يف ارتكاب جرميـة، مبـا يـشمل جتميـد املمتلكـات أو العائـدات                نتيجة جلرمية أو اليت اسُتخد    

 مـن  يف ارتكـاب اجلرميـة  كـل مـا اسـتخدم    ويـشمل ذلـك   . اإلجرامية واحلجز عليها ومـصادرهتا   
ــذ احلجــز واملــصادرة دون املــساس حبقــوق    . ممتلكــات أو معــدات أو أدوات أخــرى  ــتم تنفي وي

 مـن   ١١٠بوجـه خـاص يف املـادة        ايتـهم    احلـسنة النيـة، واملنـصوص علـى مح         مـن الغـري   األطراف  
مــن ) ٤٢-٣ املــواد( اجلــزء األول وأحكــام. ١٩١٨ لــسنة اإلجــراءات الــوجيزةحمــاكم قــانون 

  تتنـــاول،"املتأتيـــة مـــن جـــرائم معينـــةعائـــدات المبـــصادرة "قـــانون عائـــدات اجلرميـــة، املتعلقـــة 
  .مة العائدات اإلجراميةسمح باملصادرة حبٍد أقصى يكافئ قيتاملختلطة وو املبدَّلةاملمتلكات 

 اً قـضائي  اًقانون عائدات اجلرمية جيوز للمحكمة أن تعيِّن حارسـ          من ٢٢ و ٢١ومبوجب املادتني   
اً، ويكـون مـن واجبـه، كـأمني عليهـا،           إلدارة املمتلكات احملجوز عليها حىت التصرف فيها هنائي       
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 مـن القـانون،     ٥٨ادة  ومبوجـب املـ   . أن حيافظ على قيمة املمتلكات وما يترتب عليها من فائدة         
فإنَّ املمتلكات املصادرة واملوجودات احملجوز عليها ُتـدار مـن قبـل جلنـة للموجـودات احملجـوز                  

ومـن املـصرَّح هلـذه اللجنـة أن تتـصرف يف املمتلكـات              . ينشئها املراقب العام للحـسابات    عليها  
وإعـادة   خـدِّرات  واحلد من الطلـب علـى امل        مشاريع تنمية اجملتمع احمللي    بالطريقة املالئمة لصاحل  

  .إنفاذ القانونالتأهيل وألغراض 
 رفـض املـصارف أو غريهـا        ٢٠٠٨ مـن قـانون املؤسـسات املاليـة لـسنة            ٥٥ و ٨وحتظر املادتان   

 إىل  اً يف دعـوى جنائيـة اسـتناد       استدعاء للشهادة  قضائي أو    حلكممن املؤسسات املالية االمتثالَ     
  .ية املهنيةالسرِّ

    
    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     

أمَّــا فيمــا . املخلَّــة بالــشرفال يوجــد يف ترينيــداد وتوبــاغو قــانون للتقــادم فيمــا يتعلــق بــاجلرائم 
 من ستة أشـهر إىل سـنة واحـدة يف قـضايا الفـساد مبوجـب                  تزيد  مدة التقادم  فإنَّيتعلق باجلنح،   

ــادة  ــسنة   ٨امل ــع الفــساد ل ــانون من ــساب . ١٩٨٧ مــن ق ــادم  ويتوقــف احت ــدء  مــدة التق ــدى ب  ل
  . الدعوى، مبا حيول دون انقضاء مدة التقادم نتيجة هلروب املدَّعى عليه

 احلكــم علــى ، عنــد جتيــز للمحكمــة١٨٤٨ مــن قــانون األدلــة لــسنة ٨وبــالرغم مــن أنَّ املــادة 
 ال تـشري  فهـي   ،  اليت صـدرت عليـه     اجلنائية السابقة    األحكام أن تتحرى عن     بعد إدانته، شخص  
ومع ذلك فليس مثـة مـا        . اجلنائية يف الواليات القضائية األجنبية     حمددة إىل أحكام اإلدانة   إشارة  

  .وهي تصدر حكمها األجنبية تلك األحكاممينع احملكمة من أن تتحرى عن 
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
.  ُترتكـب يف ترينيـداد وتوبـاغو        من الدستور الوالية القضائية على اجلرائم الـيت        ٩٠ُتنشئ املادة   

 من قـانون الطـريان املـدين        ٥٤، واملادة   ١٩٨٧ من قانون الشحن لسنة      ٣٨٢ إىل   ٣٨٠واملواد  
، توسِّع نطاق الوالية القضائية لتشمل السفن والطائرات الـيت ترفـع علـم ترينيـداد              ٢٠٠١لسنة  

  احمللقـة  رينيـداد وتوبـاغو أو    وتوباغو، وكذا السفن والطائرات األجنبية املوجـودة داخـل إقلـيم ت           
إن حـىت   بيد أنَّه ال والية قضائية لترينيداد وتوبـاغو علـى اجلـرائم املرتكَبـة يف اخلـارج، و                 . فوقها

ويوجد استثناء من ذلـك فيمـا خيـص بعـض قـضايا             . كان الضحية من مواطين ترينيداد وتوباغو     
 نطـاق دول متعـددة، وذلـك        اجلرائم املالية، من قبيل جرائم غسل األمـوال، الـيت ترتكـب علـى             

  . من قانون عائدات اجلرمية٢ادة مبوجب امل
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وليس لترينيداد وتوباغو والية قضائية على الرعايا األجانب الذين يرتكبون جـرائم يف واليـات       
  .قضائية أجنبية مث يتواجدون فيها وال تسلمهم

    
    )٣٥ و٣٤املادتان ( التعويض عن الضرر ؛ الفسادأفعالعواقب     

 املعمـول هبـا، ميكـن االسـتناد إىل وقـوع جـرائم فـساد                األنغلوسكـسوين ب مبادئ القانون    مبوج
لفسخ العقود، واملطالبة بـالتعويض عـن الـضرر، واستـصدار أوامـر زجريـة بغـرض االنتـصاف،                   

  .واختاذ إجراءات أخرى
للمطالبــة مدنيــة  دعــوى رفــع ١٩٦٢كمــة العليــا لــسنة احمل مــن قــانون ١٩ و١٧وجتيــز املادتــان 

 إىل عمـل غـري مـشروع ارتكبـه شـخص آخـر، مبـا يـشمل أعمـال           اًبالتعويض عن الضرر استناد   
  .دين بإمكانية فرض عقوبات جنائيةوال ميس احلكم بالتعويض امل. الفساد

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني األجهزة     

صة تعمـل  ة مكاتـب متخصِّـ  نيـداد وتوبـاغو عـدَّ     تفصيال فيما سبق، فإنَّ لـدى تري       ورد بيانه كما  
وقد أُفيد بأنَّ التنسيق فيما بـني هـذه املؤسـسات ميثِّـل             . يف جمال مكافحة الفساد وإنفاذ القانون     

 وبــني األجهــزة القــضائية وأجهــزة التحقيــق، لتعزيــز منــع الفــساد   بينــها، وكــذا التنــسيق حتــدِّياً
  . والكشف عنه والتحقيق فيه

 آليــةً لتــشجيع املؤســسات ٢٠٠٨ مــن قــانون املؤســسات املاليــة لــسنة ٥٥ و٨تــان ئ املادوُتهيِّــ
ية املعلومـات  سـرِّ حيـث تكفـالن تـدابري حلمايـة       املالية على أن تتعاون مع أجهزة إنفـاذ القـانون           

وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  اليت ينص فيها القانون أو تأذن فيهـا احملكمـة بغـري ذلـك              احلاالت يف   إالَّ
 الفـساد ضـد      بـشأن   لتقـدمي شـكاوى    عمـومي اوى الشرطة خط هاتفي سـاخن        شك هيئةفلدى  

  .جهاز الشرطة
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
الفـصل  تنفيـذ  دة يف  مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ        فيمـا يلـي املعـامل البـارزة       إمجاال،  

  :الثالث من االتفاقية
ــديل مبتكــر لتجــرمي اإل    •   ــراء غــري املــشروع،  اســتحداث ب ــإلزام ث  املــوظفني وذلــك ب

، مـع فـرض جـزاءات جنائيـة     ذمـة ماليـة كـإجراء إداري     العموميني بتقدمي إقرارات    
 .يف حالة عدم التعاون أو تقدمي إقرارات زائفة
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تــوفري احلمايــة للــشهود واخلــرباء  ء برنــامج إقليمــي حلمايــة العدالــة مــن أجــل  إنــشا  •  
  .ي، األمر الذي ييسِّر التعاون الدويلوالضحايا على الصعيد اإلقليم

    
     التنفيذ اليت تواجهاتالتحدِّي  - ٣- ٢  

  : تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادزيادةمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 
ــانون منــع ال ٣تعــديل املــادة   •   ــسنة  مــن ق  املــوظفني ، املتعلِّقــة برشــو١٩٨٧فــساد ل

 .ستحقةامل غري املزاياضمن املستفيدين من " ناتالكيا "إلدراج تعبريالعموميني، 

اعتمــاد تــشريعات ُتجــرِّم رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب، والنظــر يف اعتمــاد   •  
 .تشريعات ُتجرِّم ارتشاء املوظفني العموميني األجانب

 .وشرائه النفوذ بيعالنظر يف اعتماد تشريعات ُتجرِّم   •  

 .م الرشو واالرتشاء يف القطاع اخلاصالنظر يف اعتماد تشريعات ُتجرِّ  •  

، النظـر يف اعتمـاد   ٢٠٠٠اهة احليـاة العامـة لـسنة    ز ن من قانون   ٢٤يف سياق املادة      •  
 . لوظائفهمتشريعات ُتجرِّم إساءة استغالل املوظفني العموميني

النظر يف اعتماد تدابري انتصاف للمـوظفني العمـوميني الـذين ُيبلغـون عـن الفـساد،                 •  
اهــة احليــاة ز نمــن قــانون  ألــف ٤٢مبــا خيــالف أحكــام املــادة  ضــون لالنتقــام ويتعر

 .٢٠٠٠العامة لسنة 

 لألشــخاص، مــن غــري اجلــائرةالنظــر يف اعتمــاد تــدابري لتــوفري احلمايــة مــن املعاملــة   •  
 .املوظفني العموميني، الذين ُيبلغون عن حاالت فساد

 واحلـصانات ملـوظفي أجهـزة       حيات املـوارد والـصال    لتـوفري النظر يف اعتمـاد تـدابري         •  
مبــا يكفــي للقيــام باألنــشطة املطلوبــة   العاملــة يف جمــال مكافحــة الفــساد،  التحقيــق

 .منهم أثناء أدائهم لوظائفهم

 تـشجيع املؤسـسات املاليـة وأفـراد اجلمهـور العـام             تزيد مـن  النظر يف اعتماد تدابري       •  
 .على اإلبالغ عن الفساد

ضالعة يف منــع  أو آليــات لتعزيــز فعاليــة املؤســسات الــ النظــر يف اســتحداث تــدابري   •  
ــق يف جرائمــه   ــساد والتحقي ــدابري واآلليــات،    الف ــذ هــذه الت ــك بتعزيــز ، وتنفي  وذل
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 الوظيفيـة والقـضائية   املعلومات والتعاون، وحتديـد االختـصاصات     وتبادلالتنسيق،  
  . وغري ذلك من األساليبذات الصلة بوضوح

    
     تنفيذ االتفاقيةاليت ُحدِّدت من أجل حتسني ،عدة التقنيةاملسا  منحتياجاتاال - ٤- ٢  

رشــو املــوظفني   (١٥الــدروس املــستفادة فيمــا يتعلــق بــاملواد     /يِّــدةاملمارســات اجل  •  
 ١٧ و،)رشــــو املــــوظفني العمــــوميني األجانــــب    (١٦ و،)العمــــوميني الــــوطنيني 

ــالنفوذ (١٨و، )االخــتالس(  ٢٠و، )إســاءة اســتغالل الوظــائف  (١٩و، )املتــاجرة ب
االخــتالس يف  (٢٢و، )الرشــو يف القطــاع اخلــاص (٢١و ،)اإلثــراء غــري املــشروع(

إعاقــة ســـري   (٢٥و، )اإلخفـــاء (٢٤و، )غـــسل األمــوال  (٢٣و، )القطــاع اخلــاص  
، )والــشروعاملــشاركة  (٢٧و، )الشخــصيات االعتباريــةمــسؤولية  (٢٦، و)العدالــة

التجميــد واحلجــز  (٣١و، )تاملالحقــة واملقاضــاة واجلــزاءا (٣٠و، )التقــادم (٢٩و
ــصادرة ــضحايا   (٣٢و، )وامل ــشهود واخلــرباء وال ــة ال ــة (٣٣و، )محاي ــبلِّغني محاي ، )امل

ــضرر  (٣٥و، )الفــسادأفعــال عواقــب  (٣٤و ــسلطات  (٣٦و، )التعــويض عــن ال ال
التعاون بني السلطات   (٣٨و،  )التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     (٣٧و،  )املختصة
 ).الوالية القضائية (٤٢ و،) مع القطاع اخلاصالتعاون (٣٩و، )الوطنية

ــشريعات ال  •   ــاملواد    نموالتـ ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــو (١٦ذجيـ ــوميني  رشـ ــوظفني العمـ  املـ
املالحقـة   (٣٠و، )غسل األمـوال  (٢٣و، )اإلثراء غري املشروع   (٢٠و،  )األجانب

 ). الفساد أفعالعواقب (٣٤ و،)املبلِّغني محاية (٣٣و، )واملقاضاة واجلزاءات

محايـة الـشهود     (٣٢املساعدة يف بناء قدرات السلطات الوطنية فيما يتعلق بـاملواد             •  
 ).الوالية القضائية (٤٢، و)املبلِّغني محاية (٣٣و، )واخلرباء والضحايا

  ). الفساد أفعالعواقب (٣٤املساعدة يف الصياغة التشريعية فيما يتعلق باملادة   •  
    

    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
     تنفيذ املواد قيد االستعراضعلىمالحظات   ١- ٣  

    )٤٤املادة (تسليم اجملرمني     
 واألقـاليم الكومنولـث   مـن أقـاليم     (تسليم املطلـوبني منـصوٌص عليـه يف قـانون تـسليم املطلـوبني               

 مـن بلـدان     اً بلـد  ٥١ويسمح هذا القانون بتسليم املطلـوبني مـع         . ١٩٨٥لسنة  ) األجنبية وإليها 
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 األقـاليم األجنبيـة     مـع  وكـذلك    )١(،املرسوم املرفق بـه    البلدان يف    يورد قائمة هبذه  و،  الكومنولث
 وهي تقتصر يف الوقت الراهن على الواليـات         -اليت بينها وبني ترينيداد وتوباغو معاهدة ثنائية        

  .املتحدة األمريكية وهولندا
رميـة، واحملـك يف تقريرهـا       جأيِّ  وازدواجية التجرمي الزمة لكي يكـون تـسليم املطلـوبني ممكنـاً يف              

 شــهراً ١٢هــو ماهيِّــة الفعــل املرتكــب يف اجلــرائم الــيت ُيعاقــب عليهــا بالــسجن ملــدة ال تقــل عــن  
ومجيع األفعال اجملرَّمة يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد واجملرَّمـة يف ترينيـداد                 ). ٦املادة  (

رينيـداد وتوبـاغو باتفاقيـة األمـم املتحـدة          وال تعتـرف ت   . وتوباغو تستويف شروط تسليم املطلـوبني     
ملكافحة الفساد كأساس قانوين لتسليم املطلوبني وال تنظـر يف تـسليم املطلـوبني مـع البلـدان الـيت                    

  .وقد أُفيد بأنَّه ال توجد يف الوقت الراهن معاهدات قيد التفاوض. مل تربم معها معاهدة سارية
 إىل طلـب ُيقـدَّم   اًى احلـبس االحتيـاطي اسـتناد    علـ ١٩٨٥وينص قـانون تـسليم املطلـوبني لـسنة         

 علـى أن ُيقـدَّم      مشفوعاً مبا يثبت صدور أمر توقيف أو حكـم باإلدانـة          مباشرة للسلطة املركزية    
غـري أنَّـه لـيس بوسـع        )). ٣( ١٢ و ١٠املادتـان   (طلب التسليم الرمسي يف غـضون مـدة معقولـة           

 إىل نـشرة محـراء صـادرة عـن          اًطي اسـتناد   احلبس االحتيـا   تضع شخصاً قيد  ترينيداد وتوباغو أن    
ويتيح القانون اتباع إجراءات تسليم مبـسَّطة عنـد         ). اإلنتربول (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   

ر القــانون قبــول األدلــة بتخفيفــه ملتطلبــات  وقــد يــسَّ). ١١املــادة ( الــشخص املطلــوب موافقــة
  ). ألف١٩ملادة ا( للقضية ، مبا يف ذلك من خالل قبول سجلٍّاإلثبات

 إىل كـــون الـــشخص املطلـــوب مـــن اًوال تـــرفض ترينيـــداد وتوبـــاغو تـــسليم املطلـــوبني اســـتناد
  . ال جتيز إقامة دعوى جنائية حملية ضد ذلك الشخصقوانينهاغري أنَّ . مواطنيها

 األعمــال ال جييـز اعتبـار  وفيمـا جيـوز رفـض تــسليم املطلـوبني يف جـرائم سياسـية، فــإنَّ القـانون        
وال جييـز   )). ٧( ٨املـادة    ( الطـابع   سياسـية  جـرائم مة مبوجب معاهـدات متعـددة األطـراف         اجملرَّ

  .ضريبيةسائل مب متعلقالطلب أنَّ  إىل اًرفض طلب للتسليم استناد
كمـا يـنص قـانون      . وينص الدستور على محايـة احلقـوق واحلريـات يف مجيـع الـدعاوى الوطنيـة               

ــسنة   ــسليم املطلــوبني ل ــسليم ١٩٨٥ت ــه مالحقــة    علــى رفــض ت  املطلــوبني إذا كــان الغــرض من
ويف )). ١( ٨املـادة   ( أو معاقبتـه ألسـباب قائمـة علـى التمييـز ضـده               اًالشخص املطلوب قـضائي   

  .املمارسة العملية، تتشاور السلطة املركزية بانتظام مع الدول الطالبة لتيسري التعاون
    

––––––––––––––– 
   ) أقاليم الكومنولث واألقاليم األجنبيةفيما بني(سليم املطلوبني  تبشأن، ٣٣/١٩٨٦ رقم املرسوم )1(  

 .)أقاليم الكومنولث املعلنة(
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    )٤٧ و٤٥ملادتان ا(نقل األشخاص احملكوم عليهم، نقل اإلجراءات اجلنائية     
 وحكـم   يف جـرائم جنائيـة  الذين أدينوا  نقل األشخاص    ١٩٩٣ قانون نقل السجناء لسنة      يكفل

  .عليهم بالسجن
ظهـر  ُتوال توجد أحكام يف قوانني ترينيداد وتوباغو بـشأن نقـل الـدعاوى اجلنائيـة، ومـع ذلـك                    

 مراعـاة ملـصلحة   الـسلطات قـد رفـضت مالحقـة بعـض األشـخاص قـضائياً       أنَّ املمارسة العملية   
  .العدالة اليت كانت تتطلب السماح باملالحقة القضائية يف بلد آخر

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

 علـى تبـادل املـساعدة القانونيـة مـع      ١٩٩٧ينص قانون تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائيـة لـسنة           
يـداد وتوبـاغو معاهـدة ثنائيـة، مبـا يف ذلـك تبادهلـا               بلدان الكومنولث والبلدان اليت بينها وبني ترين      

ويف الوقـت   . اتفاقية البلـدان األمريكيـة اخلاصـة باملـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة               من خالل   
كنــدا، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا الــراهن، لــدى ترينيــداد وتوبــاغو معاهــدة ثنائيــة مــع كــل مــن 

وال تقبل ترينيداد وتوباغو باملعاهـدات      .  األمريكية يات املتحدة  والوال ،العظمى وأيرلندا الشمالية  
املتعددة األطراف كسند قانوين لطلبات تبـادل املـساعدة القانونيـة، غـري أنَّ الـسلطة املركزيـة قـد         

  .أكَّدت أنَّها تقدِّم املساعدة بالقدر املمكن، يف املمارسة العملية، ولو مل توجد معاهدة
 ونــزع  العائــدات ومــصادرهتااحلجــز علــىملــسائل اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك وينطبــق القــانون علــى ا

 علـى أنَّ القـانون ال   ٥ املادة وتنصُّ.  على جمموعة واسعة من أشكال املساعدة، وينصُّ ملكيتها
 الرمسـي أو غـري الرمسـي يف املـسائل اجلنائيـة،      اجلديـدة للتعـاون  شكال القائمة أو األ من اً أي يبطل

  .اًمح بإرسال املعلومات تلقائيومن مث فإنَّه يس
ل  املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املـسائ        مكتب النائب العام، وهو اجلهة املـسؤولة عـن شـؤون          و

  .اجلنائية ويف تسليم املطلوبني، هو السلطة املركزية يف هذا الشأن
 الوطنيـة   هـة اجلإىل   تلك الـسلطة املركزيـة الـيت حتيلـها           وجيوز تقدمي طلبات املساعدة مباشرة إىل     

، العاجلـة ويف احلـاالت  . كما جيوز إرسال الطلبـات عـرب القنـوات الدبلوماسـية          .  لتنفيذها املعنية
.  أو عرب الوسائل اإللكترونية، شريطة أن يعقب ذلـك طلـب رمسـي             اًجيوز تقدمي الطلبات شفهي   

وط تقـدمي   وشـر ). اإلنتربـول (وال جيوز إرسـال الطلبـات عـرب املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة                 
  .ص عليها يف اجلدول األول املرفق بالقانون منصوالطلب من حيث الشكل واملضمون

  أنَّ ترينيـداد وتوبـاغو     ومـع .  على القيود املفروضة على استخدام األدلـة املقدَّمـة         ١٦وتنص املادة   
  ، ))د (١اجلــدول األول، املــادة (ُتلــزم الدولــة الطالبــة بــإعالن أســباهبا فيمــا خيــص ســرية الطلــب  
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وهذا احلكم منصوص عليـه     . فإنَّ القانون ال يقتضي صراحة اإلبقاء على سرِّية املعلومات املقدَّمة         
وفيما ال تكون أوامر احملـاكم سـرِّية عـادةً، فـإنَّ اإلبقـاء علـى                . يف املعاهدات الثنائية الثالث كافة    

  .سرِّيتها ممكن عند الطلب
 لـرفض املـساعدة، دون   اً ميكـن أن يكـون سـبب     وينص القـانون علـى أنَّ عـدم ازدواجيـة التجـرمي           

غـري أنَّ الـسلطة   . غريهـا مـن احلـاالت   ومتييز بني احلاالت اليت ُيطلب فيها إعمال تـدابري قـسرية          
  .املركزية أكَّدت أنَّها تقدِّم املساعدة بالقدر املمكن

) ٢( ٢٢ علـى حـد سـواء، منـصوص عليهـا يف املـادتني       ، اإللزامي واالختياريوأسباب الرفض 
 قــوانني الــضرائب يف بلــد مــن بفعــل جترمــهوُتــرفض املــساعدة حــني يتعلــق الطلــب ). ٣( ٢٢و

بلدان الكومنولث ما مل تكن اجلرمية متعلقـة بـاإلدالء بـشهادة زور أو إخفـاء دخـل متـأت مـن                      
اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة اخلاصــة باملــساعدة املتبادلــة يف املــسائل   مــن اجلــرائم املــشمولة يف أيٍّ
وجيـب تقـدمي أسـباب      . ومن املمكـن أن يتعلـق هـذا الـرفض مبـسائل ذات طبيعـة ماليـة                . جلنائيةا

  .الرفض كتابة
وفيما يكفل القانون عدم التعرض للشهود طيلة فترة االحتياج هلم لإلدالء بالشهادة، فـإنَّ هـذا                

ـــ   أيــام علــى انتــهاء ١٠الــضمان ينقــضي مبــرور    اً يومــ١٥ تلــك الفتــرة، وهــي مــدة أقــل مــن ال
  .املنصوص عليها كحد أدىن يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

وتــسعى الــسلطة املركزيــة الحتــرام اآلجــال املطلوبــة للمــساعدة، وجتيــب علــى االستفــسارات    
 بــشأن التنفيــذ الــسريع، واإلرجــاء، اًن املعاهــدات الثنائيــة أحكامــوتتــضمَّ. م احملــرزبــشأن التقــدُّ
يداد وتوبـاغو نفقـات التنفيـذ العاديـة، مـع إمكانيـة اعتمـاد ترتيبـات                 وتتحمل ترين . واملشاورات

  .أخرى فيما خيص غري ذلك من التكاليف
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة     
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

 أيـاً مـن األشـكال القائمـة أو          ١٩٩٧ ال يستبعد قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لـسنة         
ويف املمارسة العملية، تتعاون سلطات . اجلديدة للتعاون الرمسي أو غري الرمسي يف املسائل اجلنائية

إنفــاذ القــانون يف ترينيــداد وتوبــاغو مــع الــسلطات يف البلــدان األخــرى، إمَّــا عــن طريــق املنظمــة  
ومل ُتـربم ترينيـداد وتوبـاغو       . التـصاالت غـري الرمسيـة     أو عرب ا  ) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية    

  . اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف فيما خيص التعاون على إنفاذ القانونأيَّ
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حتقيقــات مــشتركة ومل تنظــر يف إبــرام  أيِّ ومل يــسبق لــسلطات إنفــاذ القــانون أن اضــطلعت بــ  
  . تتيح القيام بتحقيقات من هذا القبيلاتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف

والعمليـات الـسرِّية مـسموح    . وبصفة عامة، فليس من الشائع استخدام أساليب التحرِّي اخلاصـة    
ــات املخــدِّرات    ــادة يف حتقيق ــا، ع ــب      . هب ــسليم املراق ــات الت ــنظّم عملي ــة ت ــام قانوني ــاك أحك وهن

ــانون ا     ــصلة مبوجــب ق ــة وســائر األشــياء ذات ال ــسنة  لألســلحة الناري ــة ل . ١٩٧٠ألســلحة الناري
واملراقبة اإللكترونية إجراء جديد نوعاً ما مل ُيخترب بعد بدقة ويؤذن باسـتخدامه مبوجـب أحكـام                 

وال توجـــد اتفاقـــات أو ترتيبـــات قائمـــة للـــسماح . ٢٠١٠قـــانون اعتـــراض االتـــصاالت لـــسنة 
  .باستخدام هذه التقنيات على املستوى الدويل

    
    واملمارسات اجليِّدة التجارب الناجحة  - ٢- ٣  

الفـصل  تنفيـذ  دة يف  مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ        فيمـا يلـي املعـامل البـارزة       إمجاال،  
  : من االتفاقيةالرابع

 عـرب  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مباشرة، مبـا يف ذلـك            املركزية السلطةقبل  ت  •  
  .اًشفهيالوسائل اإللكترونية أو 

قـدرهتا علـى    ة  ة، شـريط  اإلنكليزيطلبات بلغات أخرى غري     ال املركزية السلطةقبل  ت  •  
  .اًترمجة الطلب حملي

    
     التنفيذ اليت تواجهاتالتحدِّي  - ٣- ٣  

خـذهتا ترينيـداد وتوبـاغو    اإلجـراءات الـيت اتَّ    وتوطيـد   لتعزيـز    اًلنقـاط التاليـة إطـار     ا توفِّرأن   ميكن
  :ملكافحة الفساد

ــشريعات    •   ــاد ت ــسليم     النظــر يف اعتم ــانوين لت ــة كــسند ق ــسمح باســتخدام االتفاقي  ت
  .، يف حالة عدم وجود معاهدةوتبادل املساعدة القانونيةاملطلوبني 

املساعدة القانونيـة   تنفيذ طلبات   نة لغرض    املركزية املعيَّ  بالسلطةإبالغ األمني العام      •  
  .اتأو اللغات اليت ُتقبل هبا الطلباللغة ب و،املتبادلة مبوجب االتفاقية

مـن قـانون املـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة لـسنة              ) ك( )٢( ٢٢تعديل املادة     •  
 ألنَّ ُترفض طلبات للمساعدة القانونيـة املتبادلـة ال لـسبب إالَّ   أالَّ  ، لضمان   ١٩٩٧

  .ضريبيةاجلرمية تنطوي على مسائل 
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، ١٩٩٧ اجلنائية لـسنة     من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل     ) ٢ (١١تعديل املادة     •  
  . يوما١٥ً أيام إىل ١٠لزيادة املدة احملدَّدة لضمان عدم التعرض للشهود من 

ــاون         •   ــسري التع ــة لتي ــة أو دولي ــة أو إقليمي ــات ثنائي ــات أو ترتيب ــرام اتفاق النظــر يف إب
ــانون، و  ــاذ القـ ــزة إنفـ ــراء /املباشـــر بـــني أجهـ أو /التحقيقـــات املـــشتركة، وأو إجـ

  .تحرِّي اخلاصة على املستوى الدويلالاستخدام أساليب 
    

     تنفيذ االتفاقيةاليت ُحدِّدت من أجل حتسني ،املساعدة التقنية  منحتياجاتاال  - ٤- ٣  
، )تـسليم املطلـوبني    (٤٤الدروس املـستفادة فيمـا يتعلـق بـاملواد          /يِّدةاملمارسات اجل   •  

 ٥٠، و)القــانون إنفــاذ  جمــالالتعــاون يف (٤٨، و) اجلنائيــةاإلجــراءاتنقــل  (٤٧و
 .)ي اخلاصةأساليب التحرِّ(

، )تـسليم املطلـوبني    (٤٤ املساعدة يف بناء قدرات السلطات الوطنية فيما يتعلق باملواد          •  
 ).أساليب التحرِّي اخلاصة (٥٠، و)التعاون يف جمال إنفاذ القانون (٤٨و

 ).تسليم املطلوبني (٤٤ ادةنموذجية فيما يتعلق باملال املعاهدات  •  

إنفـاذ  جمـال   التعـاون يف     (٤٨االتفاقات والترتيبات النموذجية فيما يتعلق باملـادتني          •  
 .)ي اخلاصةأساليب التحرِّ (٥٠، و)القانون

  ).إنفاذ القانونجمال التعاون يف  (٤٨املساعدة التكنولوجية فيما يتعلق باملادة   •  
 


