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1

"اإنَّ اجلماعات الإجرامية مل تتاأّخر يف ال�ضتفادة من القت�ضاد املعومَل الراهن ومن التكنولوجيا املتقّدمة التي ت�ضاحبه، 
ولكـــّن جهودنـــا من اأجل مكافحة تلك اجلماعات ظّلت حتى الآن م�ضتَّتة للغايـــة، كما اأنَّ اأ�ضلحتنا تكاد تكون بالية. وتزّودنا 
مة كم�ضكلة عاملية. وبتعزيز التعاون الدويل، ن�ضتطيع اأن نحدث  هذه التفاقيُة باأداة جديدة للت�ضّدي لبلء اجلرمية املنظَّ
تاأثـــريا حقيقيـــا يف مدى قـــدرة املجرمني الدوليني علـــى مزاولة ن�ضاطهم بنجـــاح، واأن ن�ضاعد املواطنـــني يف كل مكان يف 

كفاحهم املرير يف غالب الأحيان من اأجل �ضلمتهم وكرامتهم يف ديارهم وجمتمعاتهم املحلية."

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها )نيويورك،  امل�ضدر: الأمني العام كويف عنان، ت�ضدير اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
الأمم املتحدة، 2004(.

مة اأواًل- مقدِّ

1- هـــذا القتبا�ـــس الوارد اأعله عن الأمني العام للأمم املتحدة اآنذاك، كويف عنان، ي�ضف التحّديات التي تواجهها اليوَم الأمُم 
كّلها، وهي حتّديات ربطت النا�س جميعًا معًا برابط ل منا�س منه، مبن فيهم اأولئك ال�ضالعون يف اأن�ضطة غري قانونية. فقد ا�ضتوعب 
املجرمـــون انهدام احلواجز التقليدية بني الدول القومية ب�ضهولة اأ�ضـــرَع بكثري من احلكومات التي رّوجت لهذه احلواجز واعتمدتها 
يف املقام الأول. والأ�ضخا�س الذين يزاولون اأن�ضطة خارجة عن القانون ل يلتزمون مطلقًا بتلك احلواجز، بل ي�ضتغّلون و�ضع ال�ضوؤون 
ة وجمالت جديدة للقيام بعملياتهم، يعـــّززون فيها النظام اخلا�س بهم،  الدوليـــة الراهـــن اجلديد، الذي يتيح لهم مرونًة م�ضتجـــدَّ
اة يف اتفاقيـــة الأمم املتحدة ملكافحة  د وينحو نهجًا �ضديـــد الق�ضوة معًا.)1( كمـــا اأنَّ اأنواع اجلرائـــم املتوخَّ الـــذي يحظـــى بتمويـــل جيِّ
عة ودائمة وحقيقيـــة. ويف هذه املرحلة  دة ومتنوِّ مـــة عرب الوطنيـــة)2( والتهديدات التـــي تطرحها تلك اجلرائم متعـــدِّ اجلرميـــة املنظَّ
املّت�ضمـــة مبحدودّيـــة امليزانيـــات واملوارد، ويف �ضوء خطورة اجلرائم، ل بـــدَّ للدول التي تطلب امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة اأن تبذل 
ية الطلب لها  ُق�ضارى جهدها لتقدمي طلبات ُمقِنعة على نحو بنيِّ و�ضليمة قانونيًا، �ضعيًا اإىل احلفاظ على املوارد القّيمة. والدول متلقِّ
اأي�ضا دور رئي�ضي عليها اأن توؤّديه يف هذا ال�ضياق، لأنَّ مرونتها يف تف�ضري قوانينها وكذلك مقدرتها ورغبتها على تقدمي امل�ضورة للدولة 
الطالبة ب�ضاأن املتطّلبات املو�ضوعية والإجرائية اللزمة يف بلدانها لها تاأثري رئي�ضي يف جناح اأو اإخفاق اأيِّ طلب لت�ضليم املجرمني اأو 

للح�ضول على امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.

ـــم عليها قبول العوملة مـــع احلر�س يف الوقت نف�ضه على �ضـــون �ضيادتها بغية حمايـــة مواطنيها و�ضون دولتهم  2- والبلـــدان حمتَّ
الوطنية. ومن ثمَّ فاإنَّ املكلَّفني مبهام اإنفاذ القانون يجدون اأنف�ضهم يف و�ضع يثري ال�ضخرية ويدعو للأ�ضف معًا، لأنَّ اأيديهم قد تكون 

)1( ي�ضـــف برنـــارد راباتـــل هـــذه الديناميـــة وتاريخها على النحـــو التايل: "قبـــل خم�ضني عامـــا، كان ميكنهـــم اأن يعّولوا يف معظـــم احلالت على 

الأدلـــة التـــي يح�ضلـــون عليها على ال�ضعيد املحلـــي اأو الوطني. اأما الآن، فقـــد اأخذت اجلرائم )مبا فيهـــا الف�ضاد( تزداد تعقيدا. فقـــد اأ�ضبح املجرمون 
 اأكـــر تطـــورا، وي�ضتعينـــون باأفرقـــة حمامـــني مـــن ذوي املوؤهـــلت العاليـــة." )"Bernard Rabatel, "Legal challenges in mutual legal assistance  يف

 Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption: Enhancing Asia-Pacific Cooperation on Mutual Legal Assistance,

Extradition, and Return of the Proceeds of Corruption—Capacity-Building Program  "التحّديـــات القانونيـــة يف امل�ضاعدة القانونية املتبادلة"، 

الوارد يف "حرمان املف�ضدين وعائدات الف�ضاد من امللذ الآمن: تعزيز التعاون يف منطقة اآ�ضيا واملحيط الهادئ ب�ضاأن امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم 
املجرمـــني واإعـــادة عائدات الف�ضاد—برنامج لبناء القدرات"  يف اإطار مبادرة مكافحة الف�ضـــاد يف اآ�ضيا واملحيط الهادئ، التي ا�ضتهّلها م�ضرف التنمية 
الآ�ضيـــوي ومنظمـــة التعاون والتنمية يف امليدان القت�ضادي )مانيل، م�ضرف التنمية الآ�ضيوي؛ باري�ـــس، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�ضادي، 

2006(، ال�ضفحة 38.
)2( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574.



دليل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني

مة ل ملكافحة اجلرائم امل�ضمولة  مت اتفاقية اجلرمية املنظَّ مِّ مغلولـــًة بقيود القوانـــني نف�ضها التي ُيطَلب منهم المتثال لها.)3( وقد �ضُ
فيهـــا فح�ضـــُب، بل كذلك للت�ضدي للتحّديات التـــي تواجهها الدول عندما ُيطلب منها اأن تتعاون علـــى ال�ضعيد الدويل، مع احلفاظ 
يف الوقـــت نف�ضـــه على �ضيادتها ودعم قوانينها الوطنية.)4( ذلك اأنَّ التوّتر بني هاتـــني امل�ضلحتني املتنازعتني اأحيانا ل يلَزم اأن يكون 
عائقًا كما كان عليه احلال من قبُل، ول ميكن اأن يظلَّ عقبة اأمام الدول اإذا ما رغبت حقًا يف مواجهة التحّدي الذي تطرحه اجلرمية 
دًا، و�ضُي�ضار اإليها يف جميع  العامليـــة. وهنالـــك حتّديات كثرية اأمام التعاون الدويل. وقد قام العديد من اخلـــرباء بتوثيقها توثيقا جيِّ
ي لتلك التحّديات، مبا يبنّي بو�ضـــوح اأنَّ حالة القانون لي�ضت  موا�ضـــع هـــذا الدليل. و�ضرتد اإ�ضارات اأي�ضًا اإىل اأحدث تدابـــري الت�ضدِّ
�ضاكنًة بل ريب، واأنَّه ميكن حتقيق تغيري من خلل جهود عملية تبذلها الدول، واأنَّ تلك التغيريات ل ينبغي بال�ضرورة اأن تكون ذات 

د �ضيادة اأيِّ بلد. طبيعة جديدة على نحو غري معهود يهدِّ

مة واحلاجة اإىل هذا الدليل األف- اتفاقية اجلرمية املنظَّ

طًا منوذجيًا للتعاون الدويل يف جمال ت�ضليم املجرمني  مة باعتبارها منوذجا اأو خمطَّ 3- ميكن النظر اإىل اتفاقية اجلرمية املنظَّ
وامل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة. فاملادة 16 من التفاقية جتيز للـــدول الأطراف التي جتعل ت�ضليم املجرمني م�ضروطًا بوجود معاهدة 
اأن تعتـــرب التفاقيـــة اأ�ضا�ضا قانونيا لت�ضليـــم املجرمني يف علقاتها بالدول الأطراف الأخرى. وتتيـــح التفاقية اأي�ضا مرونًة يف النهج 
ر على الدول  بـــع، مـــن حيـــث اإنَّ جميع اجلرائم اخلا�ضعـــة لها ُتعترب م�ضمولـــة يف معاهدات ت�ضليـــم املجرمني القائمة، ممـــا يي�ضِّ املتَّ
الأطراف تنفيذها فيما يتعلق بتلك اجلرائم. وهذا بدوره يقلِّل من اجلهود والتكاليف التي ُيحتَمل اأن ترتّتب على تنفيذ ذلك الق�ضم 

من التفاقية.

رة". فاملادة 18 تتيح  4- وفيمـــا يخ�ـــسّ امل�ضاعدة القانونية، كثريًا ما ُي�ضار اإىل املادة 18 من التفاقية علـــى اأنَّها "معاهدة م�ضغَّ
للـــدول الأطـــراف اأن توّفر كل منهـــا للأخرى امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة على اأو�ضـــع نطاق ممكن فيما يتعلـــق باجلرائم امل�ضمولة 
قة على التفاقية قد جتاوز 160 دولًة، وهي ُمدَرجة يف قائمٍة يف دليل  بالتفاقية. ويف وقت كتابة هذا الدليل، كان عدد الدول امل�ضدِّ
ه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية.)5(  ة، املتاح بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضـــر، الذي اأعدَّ ال�ضلطـــات الوطنية املخت�ضّ

وُيوؤمل اأن يزداد ا�ضتخدام التفاقية باعتبارها اأ�ضا�ضا قانونيا لت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة.

مة عرب الوطنية قد اأوعز اإىل الأمانة، يف قراره 8/5  5- وكان موؤمتـــر الأطـــراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
املعنـــون "تنفيذ الأحكام املتعلقـــة بالتعاون الدويل من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرميـــة املنّظمة عرب الوطنية"،)6( باأن ت�ضع 
دليًل عمليًا لتي�ضري �ضوغ طلبات ت�ضليم املجرمني وطلبات امل�ضاعدة القانونية واإر�ضالها وتنفيذها عمًل باملادتني 16 و18 من اتفاقية 
مـــة، يف احلالت التي ُت�ضتخدم فيها هـــذه التفاقية كاأ�ضا�س قانوين للطلب. وقد اأُعدَّ هـــذا الدليل ا�ضتجابًة اإىل ذلك  اجلرميـــة املنظَّ

التكليف.
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مني وقدرتهم علـــى ا�ضتغلل الدول الفا�ضلة وتلبية رغبات  مة العاملية ومرونة املجرمني املنظَّ )3( للّطـــلع على مناق�ضـــة ب�ضاأن مدى اجلرمية املنظَّ

.Misha Glenny, McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld (New York, Knopf, 2008) الدول غري الفا�ضلة، انظر
)4( و�ضـــف فيليـــب رايت�ضل هـــذا التحّدي على النحو التايل: "اإنَّ اجلانب املخاتل يف �ضعوبته، كما ميكنكـــم اأن تتخّيلوا، هو توفري بنية تنظيمية فوق 

 Philip L. Reichel, Comparative( ".وطنية خمت�ضة تكافح اجلرمية عرب الوطنية دون اأن تنتهك روح القانون اجلنائي اأو الإجراءات اجلنائية لكل بلد
)Criminal Justice Systems: A Topical Approach, 5th ed. (Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2008، ال�ضفحة 11(.

. www.unodc.org/compauth/en/index.html :5( متاح يف املوقع ال�ضبكي التايل(

)CTOC/COP/2010/17 )6، الف�ضل الأول-األف.



مة مقدِّ

م هذا الدليل مِّ ملن �ضُ
6- "فيمـــا م�ضى، كان معظم اأع�ضاء النيابـــة العامة يق�ضون حياتهم املهنية بكاملها من دون ال�ضطرار اإىل احل�ضول على اأدّلة 
م الدليل لت�ضتخدمه ثلث  مِّ . وقد �ضُ د اأنَّ هـــذا الو�ضع قد تغريَّ اإثباتيـــة مـــن خارج احلدود الوطنية لبلدهم.")7( اأّما اليوم، فمن املوؤكَّ

فئات رئي�ضية م�ضمولة يف جمال امل�ضاعدة القانونية الدولية، وهي:
 ال�ضلطات املركزية و�ضائر ال�ضلطات الوطنية املخت�ضة

 مقّررو ال�ضيا�ضات العامة
  املهنيون املمار�ضون يف جمال العدالة اجلنائية، مبن فيهم املحامون واملحّققون والق�ضاة واملوظفون الق�ضائيون، املعنيون 

بامل�ضاعدة القانونية الدولية.

7- و�ضـــوف يكـــون بني قّراء الدليل مهنيون ممار�ضون ذوو خربة يف جمال القانـــون اجلنائي ممن يعَنون ب�ضفة منتظمة بق�ضايا 
التعـــاون الـــدويل، �ضواء يف �ضياق وظيفة اإدارية اأو عملياتية يتوّلونها، يف حني قد يكون هنالك اآخرون من امل�ضتِجّدين يف هذا املجال. 
لة خطوة فخطوة ب�ضاأن اأف�ضل ال�ضبل اإىل ا�ضتهلل ومتابعة اإجراءات عمليات ت�ضليم املجرمني  م الدليل اقرتاحات عملية مف�ضَّ ويقدِّ
وامل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلة من جهـــة الدولة الطالبة، واأف�ضل ال�ضبـــل اإىل ال�ضتجابة اإىل الطلبات الـــواردة ومتابعتها عند متثيل 
ية الطلب. والق�ضد من هذه القرتاحـــات اإفادة املمار�س امل�ضتِجّد واملمار�ـــس ذي اخلربة على حدٍّ �ضواء. وهي  م�ضالـــح الدولـــة متلقِّ
ُتعَر�س على القارئ من خلل موجزات ودرا�ضات حالة واقتبا�ضات مّما �ضّطره موؤّلفون يعّدون من كبار املمار�ضني يف جمال التعاون 
الدويل. كما ُيرى الن�س بحدِّ ذاته بقوائم مرجعية �ضّتى ُمرفقة به باعتبارها مبادئ توجيهية ب�ضاأن اأف�ضل املمار�ضات املّتبعة )انظر 

املرفق الأول اإىل املرفق ال�ضاد�س(.

8- وتتَّ�ضـــم بع�ـــس اأق�ضـــام هذا الدليل باأهمية خا�ضـــة للمهنيني املمار�ضني امل�ضوؤولـــني عن اإدارة القوانـــني وال�ضيا�ضات العامة يف 
لهم لإحـــداث تغيري يف هذا ال�ضـــدد. وُتناَق�س يف الدليل موا�ضيـــع رئي�ضية ومنها مثًل  حكومـــات بلدانهـــم، والذيـــن هم يف موقع يوؤهِّ
د مرارًا يف جميع اأق�ضام الدليل على  اأهمية ال�ضلطات املركزية وتنظيمها واإن�ضاوؤها ومو�ضعها �ضمن جهاز العدالة للبلد املعني؛ وُي�ضدَّ
اأهميـــة التوا�ضـــل املبّكر وامل�ضتمر بني الدول خـــلل جميع مراحل عملية امل�ضاعدة القانونية املتبادلـــة وت�ضليم املجرمني، كما ين�ضبُّ 
الرتكيـــز على ا�ضتخدام الأدوات املوجودة حاليًا ومنها مثـــًل اأداة كتابة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، لل�ضتعانة بها يف �ضياق 

هذه الت�ضالت.

رة الأخرى الدليل وعلقته بالأدوات املقرَّ
رات واجلرمية، �ضعيًا اإىل تعزيز التوا�ضل الفّعال، اأدوات م�ضاِعدة تكفل ات�ضاَل املهنيني املمار�ضني  ر املكتب املعني باملخدِّ 9- يوفِّ
بالأ�ضخا�س املعنيني فعًل عند طلب ت�ضليم جمرمني اأو م�ضاعدة قانونية متبادلة، وكذلك التوا�ضَل بطريقة فّعالة عند كتابة طلباتهم 
ق على وجهة نظر  لع بتعمُّ َث بناًء على املعرفة يف جمال امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني، والطِّ مونها، والتحدُّ التي يقدِّ

خمتلف الدول ب�ضاأن القوانني والإجراءات يف هذه املجالت، وهي الأدوات التالية:
 دليل ال�ضلطات الوطنية املخت�ضة املتاح بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر

 اأداة كتابة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة
 املكتبة القانونية املتاحة بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر

ار بالب�ضر)8(  قاعدة بيانات ال�ضوابق الق�ضائية املتعلقة بالجتِّ
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)Kimberly Prost, "Breaking down the barriers: international cooperation in combating transnational crime" )7، ال�ضفحة 13. متاح 

. www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html :يف املوقع ال�ضبكي التايل
. www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/index.html :8( متاحة يف املوقع ال�ضبكي التايل(



10- وقـــد �ضـــدر من قبـــُل الدليُل املتعّلق باملعاهـــدة النموذجية لتبـــادل امل�ضاعدة القانونيـــة يف امل�ضائل اجلنائيـــة، والدليُل املتعلق 
رها املكتب  باملعاهـــدة النموذجيـــة لت�ضليم املجرمني.)9( ويجـــدر النظر اإىل هذا الدليل باعتباره اأداًة من جمموعـــة الأدوات التي يوفِّ
املعنـــي باملخـــّدرات واجلرمية، وميكن ا�ضتخدامها مقرتنًة معًا لبلوغ الهدف املن�ضود يف حتقيـــق فعالية التعاون الدويل ب�ضفة عامة، 
مة ب�ضفة خا�ضة. واملعلومات الوفـــرية امل�ضتمّدة مبا�ضرة من اخلرباء املرموقني يف هذا املجال  وفيمـــا يتعلـــق باتفاقية اجلرمية املنظَّ
دت اأفرقُة  اآخـــذة يف التزايد با�ضتمـــرار، ومن �ضاأنها اأن ت�ضاعد املهنيني املمار�ضني واحلكومات على بلوغ الأهـــداف املن�ضودة. وقد اأكَّ
ها املكتب املعني باملخّدرات واجلرمية على اجلودة الرفيعة لهذه الأدوات،  خرباء عاملة يف ا�ضتعرا�ضاتها الأخرية للأدوات التي اأعدَّ
ر  د هذا الدليل علـــى اأنَّ ا�ضتخدام الأدوات من �ضاأنه اأن يي�ضِّ ولكـــْن مـــع الإ�ضارة اإىل اأنها غـــري م�ضتخدمة بامل�ضتوى املتوّخى.)10( وُي�ضدِّ
هـــا تتيح للدول الطالبة  ا، واأنَّ مًا جدًّ �ضياغـــة الوثائـــق توخيًا لطلب م�ضاعدة دوليـــة، واأنَّ الأدوات بحدِّ ذاتها ُتَعـــدُّ م�ضدَر معلوماٍت قيِّ

ية الطلب التعّرَف جيدًا بع�ضها على بع�س، والتوا�ضل بفعالية عند مناق�ضة امل�ضائل ذات ال�ضلة.)11( والدول متلقِّ

كيفية ا�ضتخدام الدليل

ت بق�ضد تقدمي �ضورة تقريبية عن متابعة م�ضـــار عمليات التفكري ميّر عربها  ـــم الدليـــل اإىل عدد من الف�ضول التـــي اأُِعدَّ 11- ُق�ضِّ
ـــا لطلب وارد ب�ضاأن  ا لطلب �ضادر واإمَّ مة اأ�ضا�ضا قانونيـــا اإمَّ املهنـــي املمار�ـــس وهو ب�ضـــدد البّت يف ا�ضتخدام اتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ
امل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلة اأو ت�ضليم املجرمني. ويـــرد �ضمن ن�س كلِّ ف�ضل من هذه الف�ضول عدد اإ�ضـــايف من العناوين الفرعية 

رة التي ترد بلون رمزي ت�ضهيًل للرجوع اإليها، وهي كما يلي: املختلفة والن�ضو�س املوؤطَّ

ح امل�ضاألة قيد املناق�ضة يف كٍلٍّ من ف�ضول الدليل. ويرد    الأُطر الرمادية تعر�س اقتبا�ضات من خمتلف امل�ضادر التي تو�ضِّ
فيها عادة اقتبا�ضان، واحد يف بداية الف�ضل وواحد يف نهايته لتوطيد ما جرت مناق�ضته.

د عليها يف كل ف�ضـــل، وتورد عادة اإ�ضارًة مرجعيـــة اإىل �ضتى اأق�ضام    الأُطـــر الزرقـــاء ُتوِجز النقاط الأ�ضا�ضيـــة التي ُي�ضدَّ
املعاهدة واأق�ضامها الفرعية واإىل اأف�ضل املمار�ضات املّتبعة لدى خمتلف البلدان.

ية ال�ضفراء ت�ضري اإىل احلالت اأو الق�ضايا امل�ضتمّدة من خمتلف الوليات الق�ضائية يف جميع اأنحاء العامل.    الأُطر الن�ضّ
وهـــي تبنيِّ ب�ضفة عامة كيفية اإ�ضدار القرارات يف حالت امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني يف جميع اأنحاء 

مة. العامل، كما تبنيِّ ب�ضفة خا�ضة كيف تدرك الدول نف�ضها اأو حماكمها لأحكام اتفاقية اجلرمية املنظَّ

ال وجمموعِة مهنيني ممار�ضني من ذوي املعرفة،  ر تن�ضيٍق فعَّ 12- وتبنيِّ جميع اأق�ضام الدليل اأنه يجب، على ال�ضعيد العملياتي، توفُّ
عات  ورغبـــٍة يف ال�ضـــري بالقانـــون ُقدمًا ا�ضتنـــادا اإىل حتليل قانوين �ضليم وح�ضـــن التوقيت. ويف الوقت نف�ضه، يجـــب العرتاف بالتوقُّ
عات؛ مّما ي�ضتلِزم التوا�ضل الفّعال وتبادل  املت�ضلة باخلدمات التي ميكن اأن يوؤّديها بلد ما من اأجل بلد اآخر كما يجب اإدارة هذه التوقُّ
 ، املعلومـــات اأو املعـــارف ب�ضـــاأن النظم ال�ضارية يف كل بلد، بدًل من رف�س الطلبات باقت�ضاب والـــرّد بعبارات عن تعّذر تلبيتها. ول بدَّ

ال قبل تقدمي الطلبات وخلله وبعده. اإ�ضافًة اإىل ذلك، من التوا�ضل الفعَّ
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دليل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني

. www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html :9( متاحان يف املوقع ال�ضبكي التايل(

)10( انظر تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة ت�ضليم املجرمني لعام 2004 )املتاح يف املوقع ال�ضبكي التايل: 

.)www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf

ها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية، جتدر الإ�ضارة اإىل اأنَّ ال�ضلطة املركزية يف الحتاد  )11( من الأمثلة على فائدة الأدوات التي اأعدَّ

الرو�ضـــي �ضّجعت، يف ورقة غرفـــة اجتماعات عنوانها "طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية مـــن بلدان جمموعة الثمانية: دليل اإر�ضادي 
هـــا املكتب املعني باملخّدرات واجلرمية للح�ضول على  خطـــوة فخطوة"، البلداَن علـــى الرجوع اإىل اأداة كتابة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة التي اأعدَّ

"مزيد من الإر�ضادات ب�ضاأن توجيه طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اإىل الحتاد الرو�ضي".



م م�ضرد م�ضطلحـــات وجيـــز يف نهاية الدليـــل لتي�ضري الإحـــالت املرجعيـــة بخ�ضو�س بع�س  13- وبغيـــة م�ضاعـــدة القـــارئ، ُيقـــدَّ
امل�ضطلحات واملخت�ضرات الواردة فيه.
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مة مقدِّ

م�ضاألة ينبغي التفّكر فيها مليًّا عند ا�ضتخدام الدليل:

التعاون هو طريقة للتفكري والعمل وهو كذلك جمموعة "اأدوات" اأو عمليات اإجرائية.

 ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons ،امل�ضـــدر: بولني ديفيد وفيونـــا ديفيد واآن غالغر
Cases دليل رابطة اأمم جنوب �ضرق اآ�ضيا للتعاون القانوين الدويل ب�ضاأن حالت الجّتار بالأ�ضخا�س )جاكرتا، رابطة بلدان جنوب �ضرقي اآ�ضيا 

والوكالة الأ�ضرتالية للتنمية الدولية ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية، 2010(، ال�ضفحة 23.





مة، وملَزمـــة بالتعاون على ال�ضعيد الـــدويل بح�ضب �ضروط  14- اأكـــر مـــن 160 دولـــًة هي الآن اأطـــراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ
مة العابرة للحدود الوطنية مكافحًة فّعالة ل بدَّ لل�ضلطات الوطنية من اأن تكون  التفاقيـــة. ذلـــك اأنه من اأجل مكافحة اجلرمية املنظَّ
ة م�ضتويات متنّوعة، مبـــا يف ذلك توفري امل�ضاعدة القانونية الدولية. ويتطلَّب التعاون يف هذا امل�ضمار  قـــادرة على العمل معًا على عدَّ
اأن يكـــون لدى امل�ضاركني وعي وتقديـــر للفوارق يف التقاليد والنظم القانونية لكي ي�ضتطيعوا العمل معًا على نحو فّعال، وكذلك توفري 

ل ال�ضمة املمّيزة للتعاون الدويل الفّعال.  املرونة الهامة يف النهج املتَّبع مّما ي�ضكِّ

15- اإنَّ كل النا�ـــس، ومنهـــم �ضمنـــًا املمار�ضـــون يف املهن القانونية، هـــم نتاج املجتمع الـــذي يعي�ضون فيه واملعايـــري القانونية التي 
ين�ضـــوون يف اإطارها. غري اأنَّ املحامني، واأع�ضاء ال�ضلطـــة الق�ضائية، لديهم، بطبيعة احلال، القدرة احلَركّية يف اأنهم در�ضوا قانون 
بلدهـــم، ثـــمَّ م�ضوا ُقدمًا يف ممار�ضته، وذلك مـــن دون اإمعان التفكري عادًة يف التقاليد والنظـــم القانونية لدى الأمم الأخرى. ومن 
ثـــمَّ فـــاإن طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املطلوبني تربز بحّدة ذلك الق�ضور املعريف القانوين واملجتمعي، على نحو يوؤّدي 
اأحيانـــًا اإىل نتائج �ضلبيـــة. فكيف ميكن التغّلب على العادات والتحّيزات املهنية التي انغر�ضت يف النف�س طيلة العمر الذي ينق�ضي يف 
املمار�ضـــة املهنيـــة �ضمن حدود تقليد قانوين واحـــد، وكيفية حتقيق املعرفة عن تقليد قانوين اآخر التـــي ي�ضتغرق اكت�ضابها عمرًا من 
املمار�ضـــة؟ اإنَّ الإجابـــة عن هذين ال�ضوؤالني تكمن يف اإبداء الرغبة يف تقدير النظام القانوين اخلا�س ببلد اآخر، ويف نقل املعرفة عن 
النظام القانوين اخلا�س باأحد البلدان اإىل البلدان الأخرى.)12( وينبغي اأن يكون ماثًل يف الأذهان دائمًا اأنه مع اأنَّ التقاليد والنظم 
القانونيـــة قـــد تختلف يف نهجها، فهي قائمة كّلها من اأجل التيّقن من وقـــوع الذنب على ال�ضخ�س املتَّهم اأو من ظهور براءته. ولذلك 

فاإنَّ هذه العمومّية يف الغر�س امل�ضرتك تتوّفر اأ�ضا�ضًا للتعاون الدويل.
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)12( "التعـــاون الثنائـــي والتعاون املتعّدد الأطراف يف اإنفاذ القانون كلهما ميّثل م�ضاكَل كثريًة للبلـــدان امل�ضمولة. غري اأنَّ ازدياد اجلرمية العابرة 

للحـــدود الوطنيـــة ي�ضري اإىل الفوائد املحتَملة من اجلهـــود التعاونية تبّز تلك امل�ضاكل. ومن اخلطوات ال�ضروريـــة يف �ضبيل حتقيق ذلك التعاون زيادة فهم 
ُنظـــم العدالـــة اجلنائية لدى خمتلف الأمم. ومن ثّم فـــاإنَّ ازدياد عدد الأ�ضخا�س الذين ياأخذون مبنظور دويل جتاه العدالة اجلنائية �ضوف يكون له فوائد 

عاملية." )Reichel, Comparative Criminal Justice Systems، ال�ضفحة 13(.

ثانياً-  التقاليد والنُّظم القانونية وكيفية تاأثريها على توفري 
امل�ساعدة القانونية املتبادلة

"ولكن التنفيذ الفّعال ل يقت�ضر على الت�ضريعات وال�ضوؤون الإدارية؛ بل اإنه ميتّد اإىل اأعمق من ذلك بكثري. فقد يكون لدى 
ر  ط ت�ضريعي وتعاهـــدي ممتاز ب�ضاأن امل�ضاعدة املتبادلة، وم�ضار اإجراءات اإداريـــة را�ضخ، ومع ذلك فقد يتعذَّ بلـــٍد ما خمطَّ
م اإمنا يكون جيـــدًا بح�ضب الأ�ضخا�س اجليدين الذين يديرونه  فعـــًل تقـــدمي م�ضاعدة فّعالة؛ وذلك لأنَّ اأف�ضل نظام ُم�ضمَّ
علـــى امل�ضتوى العملـــي. ويف اأحوال كثرية، يعتمد النجاح يف امل�ضاعدة املتبادلة اعتمادًا يـــكاد يكون كّليًا على املعرفة، وعلى 
مـــا هو اأهمُّ من ذلـــك—اأي املرونة—لدى ال�ضلطات الطالبة، وحتى ما هو اأهّم من ذلـــك، اأْي ال�ضلطات القائمة بتقدمي 

امل�ضاعدة."

 Kimberley Prost, "Breaking down the barriers: International cooperation in combating transnational ،امل�ضدر: كيمربيل برو�ضت
. www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html متاح يف املوقع ال�ضبكي .crime"



16- وثّمـــة قّلـــٌة فقط من اجلوانب اخلا�ضة ببلـــٍد ما وجمتمٍع ما ت�ضاهي يف طبيعتها اجلوهرية التـــي تتَّ�ضم بها هوية القوانني التي 
مـــة الأّمة وانعكا�س لتاريخها وثقافتهـــا. وال�ضيادة والنظم  يفر�ضهـــا علـــى جمموع مواطنيه.)13( ذلـــك اأنَّ القانون جزء من ن�ضيج حُلْ
القانونيـــة ميكن ا�ضتخدامهما ك�ضيـــٍف ودرٍع على حدٍّ �ضواء؛ واملجرمون يدركون ذلك جيدًا. "اإنَّ التحّدي لدى �ضلطات اإنفاذ القانون 
يف كل اأمـــة هـــو اأنَّ تلـــك ال�ضيادة، وهي مبداأ جوهري ت�ضتند اإليـــه علقات الدول، هي اأي�ضًا اأداة رئي�ضيـــة يف جمَمع اأ�ضلحة العنا�ضر 
الإجراميـــة يف جمتمعاتنـــا. لأنَّ املجرمني يعتمدون ب�ضّدة على حواجز ال�ضيادة لتح�ضني اأنف�ضهـــم خلفها ولدرء انك�ضاف الأدلة التي 

تثبت جرائمهم.")14(

د امل�ضت�ضـــارون القانونيون مبرور الزمن على النظـــام القانوين الذين يعملون يف اإطاره يوميـــًا؛ وميكن اأن ي�ضعب اأحيانًا  17- يتعـــوَّ
التغّلب على التحّيزات التي ت�ضبح طبيعة ثانية تقريبًا عندما يكون التعّر�س للنظم القانونية الأخرى حمدودًا. ويف الأحوال العادية، 
ب املحامـــون يف اإطار واحد من التقاليد القانونية الرئي�ضية يف العامل؛ ومن النـــادر ن�ضبيًا، حتى يف اليوم احلا�ضر، روؤية حماٍم  يتـــدرَّ
ة يف املجتمع، وخ�ضو�ضًا  خة ب�ضدَّ ب، وميار�س مهنته، يف اإطار اأكر من تقليد قانوين رئي�ضي واحد. والنظم القانونية تكون مرت�ضِّ تدرَّ
فيمـــا بني اأع�ضاء املهنة القانونية وال�ضلطة الق�ضائية. ومن َثمَّ فـــاإنَّ "التم�ّضك" بالقانون يعني اأحيانًا عدم املرونة يف تطبيقه؛ ورمبا 
ل يتبـــّدى ذلـــك يف اأيِّ حال باأكر مّما يتبـــّدى عندما يطلب اأع�ضاء ينتمون اإىل واحد من التقاليد القانونية من اأع�ضاء تقليد قانوين 
اآخـــر اعتمـــاد قوانينهم هم فيما يخ�ّس التعـــاون الدويل. وميكن اأن يكون لرّد فعٍل من هذا النحو عواقـــَب �ضلبيًة اأحيانًا حينما مي�ّس 

ذلك ميداَن التعاون الدويل.

19- لقـــد قيل الكثرُي عن احلاجة اإىل "هـــدم احلواجز" اأو عن الدخول يف حقبة جديدة من التعاون واملرونة؛ ولكن اأولئك املعنيني 
مبيدان اجلرمية العابرة للحدود الوطنية والتعاون الدويل يعلمون اأنَّ القول بذلك اأ�ضهل من فعله.)15( فاإنَّ املعاهدات تن�ضئ واجبات 
ملِزمـــة للـــدول الأطراف،)16( ولكّن التنفيـــذ الفعلي لطلٍب لت�ضليم املجرمـــني اأو للتما�س امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة ي�ضتلزم اأي�ضًا 
َية الطلب. ومن ثمَّ فاإنَّ اكت�ضاب فهم اأ�ضا�ضي للتقاليد القانونية  مة الطلب والدول متلقِّ حتليل ودرا�ضة القوانني الداخلية يف الدول مقدِّ
يف العـــامل، والتيّقن مـــن التقليد القانوين الذي يخ�ضع له البلد، ثمَّ حتديد النظم القانونية التي يتبعها كل بلد، هي جوانب �ضرورية 
يف التعـــاون الـــدويل. ويف هذا الدليل، يعدُّ "التقليد القانـــوين" الأ�ضا�َس املنطقيَّ واملنهجيَة املتَّبعة فيما تقـــوم عليه كيفية ا�ضتحداث 
القوانني وتف�ضريها واإنفاذها يف بلٍد ما، يف حني يدّل "النظام القانوين" على كيفية قيام كل بلد مبفرده با�ضتخدام اأو تف�ضري التقليد 

القانوين، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق بالإجراءات املتَّبعة. و�ضيبا�ضر الدليل النظر اإىل التقاليد القانونية.
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دليل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني

)13( التقليـــد القانـــوين ي�ضـــع النظام القانـــوين يف منظور ثقايف خا�س به. وهـــو يحيل اإىل مواقف عميقـــة اجلذور ور�ّضختها الأو�ضـــاع التاريخية، 

ب�ضـــاأن اأمـــور عّدة ومنها مثـــًل طبيعة القانون، ودور القانون يف املجتمع، وكيـــف ينبغي تنظيم �ضوؤون نظام قانوين ما وت�ضيـــري عمله، والطريقة التي ينبغي 
John Henry Merryman, اّتباعهـــا، اأو املّتبعـــة، يف �ضياغة القانون اأو تطبيقه اأو اإمتامه." املرجع نف�ضه، ال�ضفحـــة 100، مقتطف ُمعاد �ضبك عباراته من 
The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin Western America,  2 nd ed. )�ضتانفـــورد، كاليفورنيـــا، 

مطبعة جامعة �ضتانفورد، 1985(.
.Prost, "Breaking down the barriers", p. 2 )14(

 Prost, 15( تقريـــر عـــام 2004 ال�ضـــادر عـــن اجتماع فريق اخلـــرباء العامل غـــري الر�ضمي املعنـــي باملمار�ضة الفّعالـــة لأن�ضطة ت�ضليـــم املجرمني؛(

."Breaking down the barriers"

)16( انظر املادتني 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 1155، الرقم 18232(.



األف- التقاليد القانونية
ر عدد من التقاليد القانونيـــة املختلفة؛ وهذه التقاليد هي الآن الأ�ضا�ـــسُ الذي ي�ضتند اإليه  20- علـــى مـــدى القرون املن�ضرمـــة، تطوَّ
القانـــون يف كل بلـــٍد. وبـــداٍع من عوامل تاريخيـــة، جلاأ بع�س البلـــدان اإىل املزج بني تقاليـــد قانونية، فا�ضتحـــدث مقت�ضيات اإجرائية 
وقانونيـــة فريـــدة قد تتباين فيما بني املناطق املختلفـــة يف البلد الواحد نف�ضه و/اأو بخ�ضو�س جمالت خمتلفـــة من القانون. ومن ثمَّ 
فـــاإنَّ ا�ضتمـــرار الت�ضالت مـــع ال�ضلطات املركزية يف بلٍد ما ميكن اأن يوؤّدي اإىل اجتناب اأيِّ حتّديـــات قد تن�ضاأ نتيجًة لهذا التداخل يف 
التقاليد القانونية. علمًا باأنَّ بع�س التقاليد القانونية اأكر انت�ضارًا من غريها؛ ولذلك فاإنها �ضُتبَحث مبزيد من الدّقة يف هذا الف�ضل. 
مة عرب الوطنية، من املفيد الّطلع عن كثب على الأقل على جميع التقاليد  ولكْن باعتبار النطاق العاملي الذي تّت�ضم به اجلرمية املنظِّ

القانونية يف العامل، وذلك لأنَّ طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني قد تكون عاملية يف نطاقها حقيقًة.

21- التقاليد القانونية الرئي�ضية الثلثة هي التالية:

ر اجتاهًا وا�ضحًا ملواطني الدولة يبنيِّ لهم ما هو    تقاليد القانون املدين مبنية قيا�ضًا على نظام تدوين القوانني، مّما يوفِّ
القانون. وهو اأكر التقاليد القانونية املوجودة يف العامل �ضيوعًا.

ر من خلل الجتهادات الفقهية، مّما يعني اأ�ضا�ضًا اأنَّ املحاكم    تقاليد القانون العام مبنيَّة قيا�ضيًا على القانون الذي ُيطوَّ
هي التي ت�ضنع القانون. وقد ن�ضاأ القانون العام اأ�ضًل يف اإنكلرتا، وهو التقليد القانوين املتَّبع منطيًا يف بلدان الكومنولث 

التابعة للإمرباطورية الربيطانية �ضابقًا. وهو ثاين اأ�ضيع التقاليد القانونية املوجودة يف العامل.
  التقاليـــد القانونيـــة الإ�ضلمية )ال�ضرعية( مبنّية قيا�ضيًا على اأنه ل يوجـــد متييز بني النظام القانوين و�ضائر ال�ضوابط 
الرقابية على �ضلوك ال�ضخ�س. ويوؤّدي هذا التقليد عمله بناًء على افرتا�س باأنَّ الإ�ضلم، من حيث هو دين، يقّدم جميع 
الإجابـــات عـــن الأ�ضئلة ب�ضاأن ال�ضلوك املنا�ضب والت�ضّرف املقبول. ومن املهم اأن ُيذَكر اأنَّ املجتمعات امل�ضلمة لي�ضت كّلها 
ملزمة حتمًا بالقانون الإ�ضلمي وحده لي�س غري، واأنَّ بع�ضها يتَّبع نهجًا مزيجًا من القوانني املطّبقة فيها التي تدمج يف 

�ضميمها تقاليد قانونية اأخرى.)17(،)18(

باء- التقاليد القانونية املزدوجة/االأحادية
22- لدى البلدان اأي�ضًا تقاليد قانونية خمتلفة ب�ضاأن اإن�ضاء وتدميج القانون الدويل. وهذه التقاليد ُتعَرف باأنها التقاليد املزدوجة 
مة عمًل مبادتها 34.  والأحاديـــة. ومـــن �ضاأن كل بلد اأن ي�ضتخدم التقاليد التـــي ت�ضرتك فيها من اأجل تنفيذ اتفاقية اجلرميـــة املنظَّ
وتقت�ضـــي تلـــك املادة مـــن كل دولة طرف اأن تتَّخذ "ما يلزم من تدابـــري، مبا يف ذلك التدابري الت�ضريعيـــة والإدارية"، وفقًا لقانونها 
م الأفعال اجلنائية يف القانون الداخلي لكل دولة طرف، وفقًا للمواد 5  الداخلي، لتنفيذ التفاقية. وتقت�ضي علوة على ذلك اأن جُترَّ
و6 و8 و23 من التفاقية، ب�ضرف النظر عن الطابع عرب الوطني الذي تّت�ضم به تلك الأفعال اجلنائية اأو عن �ضلوع جماعة اإجرامية 
مة عمًل باملادة 5.  مة هو بخ�ضو�س الأفعال اجلنائية املجرَّ مة فيها. وال�ضتثناء الوحيد الذي يقت�ضي �ضلوع جماعة اإجرامية منظَّ  منظَّ
مة، فيجوز لكل دولة اأن تعتمد تدابري اأكر �ضرامًة اأو �ضّدًة من التدابري املن�ضو�س عليها يف التفاقية  ا يف مكافحة اجلرمية املنظَّ اأمَّ

)الفقرة 3 من املادة 34(.
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)17( بلـــدان مثـــل الأردن والكويـــت لديهـــا مزيج من القانون املـــدين وال�ضريعة الإ�ضلميـــة؛ واأّما كينيـــا ونيجرييا فلديهما مزيج مـــن القانون العام 

 Philip Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, A Topical Approach, 3rd ed. (Upper Saddle River, NJ,( وال�ضريعـــة الإ�ضلميـــة
.)Prentice Hall, 2002, p. 98

)18( يذكـــر رايت�ضـــل اأي�ضـــًا التقاليد القانونية ال�ضرتاكية باعتبارها واحدًة مـــن التقاليد القانونية الأربع املوجودة يف العـــامل اليوم، ومع اأنَّ هنالك 

بع�ـــس التنـــازع فيما بني الفقهاء الباحثني فيما اإذا كان ل يزال بالإمكان النظر اإليها باعتبارها كذلك. والتقاليد القانونية ال�ضرتاكية هي اأحدث التقاليد 
القانونيـــة املذكـــورة يف هذا الدليل. وبع�س الفقهـــاء الباحثني ينظر اإليها باعتبارها تعديًل لتقاليد القانون املـــدين. وهنالك فقهاء، باحثون اآخرون، مبن 
فيهـــم رايت�ضـــل، يعتقدون باأنهـــا ت�ضّوغ النظر اإليها بحّد ذاتها، اأي تقاليـــد قانونية متمّيزة. والتقاليد القانونية ال�ضرتاكية تتطـــّور مع تطّور النظام العاملي 

.)Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 3rd ed., p. 81( .اجلديد، ويبدو اأنها اأ�ضبحت مزيجًا مدَغمًا من التقاليد والنظم القانونية



23- ففي النظام القانوين املزدوج )الثنائي(، ُينظر اإىل القانون الدويل والقانون الداخلي باعتبارهما كيانني منف�ضلني، ويوؤّديان 
وظيفتهمـــا، يف معظمهما، على نحـــو م�ضتقّل كل منهما عن الآخر. وتبعًا للقاعدة العامة، ُتعترب الدول التي تتبع تقاليد القانون العام 
ق دولة ما على معاهدة اأو اتفاقية دولية، من دون اأن  مزدوجـــة التقاليـــد بطبيعتها، مع اأنَّ هنالك حالت ا�ضتثنائية. وميكـــن اأن ت�ضدِّ
يكـــون لهـــا تلقائيًا قوة القانون يف تلك الدولة املعيَّنة حتـــى ت�ضّن تلك الدولة ت�ضريعات داخلية جديدة اأو تعـــّدل الت�ضريعات الداخلية 
املوجـــودة لديهـــا، لكي تتبّدى فيها اأحكام املعاهدة اأو التفاقيـــة. ويف النظم املزدوجة اأي�ضًا، حينما ت�ضـــّدق الدولة على املعاهدة اأو 
التفاقيـــة، ت�ضبـــح ملَزمة ب�ضمـــان اأن تتمّثل يف ت�ضريعاتها الداخليـــة مقت�ضيات تلك املعاهدة اأو التفاقيـــة املعّينة. والفرتة الزمنية 
بـــني الت�ضديـــق والت�ضريع يف القانون الداخلي ميكـــن اأن تكون مطّولة، لأنَّ َمن ي�ضوغون الت�ضريعات ل بدَّ لهم من العمل على �ضياغة 
ا كانت لكـــي ت�ضبح تلك الت�ضريعات  نة اأيًّ الت�ضريعـــات الداخليـــة اجلديدة، ولأنَّ ذلك يجب اأن ميّر عـــرب عملية اإجرائية حكومية معيَّ

قانونًا يف الدولة. 

، عندمـــا ت�ضّدق دولة على  ـــا يف النظـــام الأحادي، فاإنَّ القانـــون الدويل والقانون الوطني يتَّ�ضمـــان بطبيعة موّحدة. ومن ثمَّ 24- اأمَّ
معاهـــدة، ي�ضبـــح للمعاهدة تلقائيًا ال�ضلطـــة نف�ضها التي يّت�ضف بها قانـــون داخلي، ول حاجة لل�ضري بخطـــوات اإ�ضافية لإدراجها يف 
الت�ضريعـــات الداخليـــة. ولدى كثري من الدول التي تعتمد القانـــون املدين نظام قانوين اأحادي، مع اأنَّ هنالـــك ا�ضتثناءات، على غرار 
الدولـــة املزدوجـــة النظام والدول التي تاأخـــذ بتقاليد القانون العام. وثّمـــة م�ضاألتان للنظر فيهما بخ�ضو�س نظـــم القانون الأحادي: 
نـــة باعتبارها واجبة التطبيق علـــى القانون الداخلي، اأو قـــد ُينَظر اإىل املعاهدة  اإذ اإنَّ الدولـــة قـــد ل تنظـــر اإىل بع�س املعاهدات املعيَّ
باعتبارها اأدنى مرتبة من اأيِّ اأحكام د�ضتورية توجد يف الدولة. واأخريًا، قد حتتاج الدولة الأحادية النظام اإىل تعديل قانونها الداخلي 

ل�ضتحداث عقوبات اأو للن�ّس على تدابري اأخرى غري مبيَّنة بو�ضوح يف املعاهدة، اإذا ما اقت�ضت املعاهدة اأن تفعل الدول ذلك.
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مة يف منت ت�ضريعاته الداخلية: مثال على نظام قانوين مزدوج ُينتَظر اأن يقوم باإدماج اأحكام اتفاقية اجلرمية املنظَّ

مة ا�ضتخدامًا  ح ا�ضتخدام اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّ اأخطرت اململكة املتحدة الأمانة باأنه لي�س لديها اأمثلة عملية تو�ضّ
فّعاًل، لأنَّ هذه التفاقية مل ُتدرج بعد يف ت�ضريعاتها الداخلية اأو اإجراءات ت�ضليم املجرمني اخلا�ضة بها. وعلوة على ذلك، 

لوحظ اأنَّ اململكة املتحدة عاكفة حاليًا على تعديل ت�ضريعاتها الداخلية يف هذا ال�ضدد.

 امل�ضـــدر: ورقـــة غرفة اجتماعات عنوانهـــا "فهر�س اأمثلة الق�ضايـــا املتعلقة بت�ضليم املجرمني وتبـــادل امل�ضاعدة القانونيـــة واأ�ضكال اأخرى من 
CTOC/COP/2010/( "مة عـــرب الوطنــية التعـــاون الـــدويل يف امل�ضائل القانونية، ا�ضــتنـــادًا اإىل اتفاقيـة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

CRP.5 وCorr.1(، الفقرة 98.

ا التنّوعات يف  25- هـــذا، واإنَّ اأو�ضاف التقاليد القانونية والنظـــم القانونية الواردة يف هذا الف�ضل ل تقّدم اإّل ملحًة عامًة عنها. اأمَّ
التقاليـــد القانونيـــة فتوجد يف النظم القانونية لكل دولة من الدول، اإىل جانـــب امتزاج التقاليد القانونية املختلفة. نتيجًة لذلك، قد 
يكـــون هنالـــك تنّوع غري قليل يف قواعد الإجراءات القانونية، والأدّلة الإثباتيـــة، والت�ضريعات، حتى فيما بني الدول  التي تت�ضارك يف 
التقاليـــد القانونية نف�ضهـــا. وهذا يبنّي بو�ضوح احلاجة التي ت�ضتدعـــي اأن ُيعنى املهنيون املمار�ضون بالّطـــلع على خمتلف التقاليد 

َية الطلب والدولة الطالبة. والنظم القانونية وذلك لكي يت�ضّنى اإجراء الت�ضالت الفّعالة بني الدول متلقِّ

26- وح�ضبما ُذِكر �ضابقًا، فاإنَّ تقاليد القانون املدين وتقاليد القانون العام هما التقليدان القانونيان الأكر انت�ضارًا. ولهذا ال�ضبب، 
�ضريّكز الدليل على املقارنة واملقابلة بينهما.



جيم- ملحة عامة وجيزة عن تقاليد القانون العام وتقاليد القانون املدين

27- ح�ضبما متَّ بيانه �ضابقًا، ي�ضتند القانون املدين اإىل تدوين القوانني، يف حني اأنَّ القانون العام ي�ضتند اإىل القوانني التي ي�ضعها 
الق�ضـــاة، اأو مراعاة ال�ضوابق الق�ضائية. والفارق الرئي�ضي بـــني التقليدين، الذي ي�ضّبب اأكر حتدٍّ اأمام املهنيني املمار�ضني يف جمال 
التعـــاون القانوين الدويل يتعلق بالإجراءات اجلنائية التي يّتبعهـــا كل تقليد منهما.)19( ومن الناحية الإجرائية، تتبع تقاليد القانون 
نـــد املنطقي باأنَّ املحاكمة هي عملية حتقيق م�ضتمّرة بحثًا عن احلقيقة اأكر مّما هي مناف�ضة بني جانبني.)20( وهذا يتيح  املـــدين ال�ضَّ
املجـــال للقا�ضي لكي ياأخذ كل املعلومات التـــي ُتعَر�س باعتبارها اأدّلة اإثباتية �ضمن �ضل�ضلة التحقيقات املتوا�ضلة. ونتيجًة لكون ذلك 
مـــن �ضمـــن العملية التحقيقية، ي�ضتطيع القا�ضي اأن يقـــّرر ما هي القوة الن�ضبية لكل بند من الأدّلـــة الإثباتية بتمحي�ضها باعتبارها 

جزءًا من التحقيق.

28- علـــى العك�ـــس من ذلـــك، فاإنَّ نظام التخا�ضـــم املوجود يف تقاليد القانـــون العام "يفرت�س اأنَّ احلقيقـــة �ضوف تربز من خلل 
َعى عليه من جانب اآخر.")21( ومن  مناف�ضـــة حـــّرة ومفتوحة على َمن لديه الوقائع ال�ضحيحة. فالنـزاع هو بني الدولة من جانب واملدَّ
الأجـــزاء البـــارزة يف عملية التقا�ضي يف تقاليد القانون العام التخا�ضمية اإخ�ضـــاع كل املعلومات، امل�ضتندية منها وال�ضفهية على حّد 
�ضواء، املق�ضود تقدميها اإىل املحاكم، لقواعد الإجراءات الق�ضائية والأدّلة الإثباتية. وم�ضموح خلل ذلك تقدمي احلجج اجلدالية 
ومناق�ضـــة اجلهـــود يف متحي�س املعلومات فيما يتعلق بجواز قبول الأدّلة الإثباتية؛ فل ُيقبـــل الدليل الإثباتي ول ُينَظر فيه اإّل بعد اأن 

يبّت القا�ضي ب�ضاأن جواز قبوله.

29- وهـــذه الختلفات يف الإجـــراءات الق�ضائية بني تقاليد القانون املدين وتقاليد القانون العـــام ذات اأهمية خا�ضة يف عمليات 
تبـــادل امل�ضاعـــدة القانونية وت�ضليم املجرمني. وهذه هي ب�ضفة خا�ضة احلالـــة بالن�ضبة اإىل عملية امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، التي 
ق يف  جُتمـــع فيها الأدلة الإثباتية، حيث توجـــد اختلفات حول َمن يقوم بذلك اجلمع )قا�ٍس جزئي يف تقاليد القانون املدين اأو حمقِّ
تقاليد القانون العام(، تبعًا للم�ضاألة التي جُتَمع ب�ضاأنها: اإذ لي�س ثّمة من قواعد خا�ضة بالأدّلة الإثباتية حتظر جواز قبولها يف تقاليد 
ا يف  القانـــون املـــدين، يف حني يوجـــد العديد من قواعد الأدّلة الإثباتية التي توؤّثر يف كل جوانـــب التحقيق يف تقاليد القانون العام. اأمَّ
عمليـــة ت�ضليم املجرمني، فالتحدّيـــات تت�ضابه اأي�ضًا، حيث اإنَّ الأدّلة الإثباتية التي جُتَمع يف اأحـــد التقليدين القانونيني يجب املوازنة 

بينها وتقدميها يف �ضكل ميكن لقا�ٍس من تقليد قانوين اآخر اأن يطّبق عليه قواعد الأدّلة الإثباتية والإجراءات.

30- تقـــّدم الفقرات الـــواردة اأعله و�ضفًا موجـــزًا للختلفات الرئي�ضية بـــني تقاليد القانون العام والقانـــون املدين، وخ�ضو�ضًا 
مـــن حيث تعّلقها بواجبـــات وم�ضوؤوليات اأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي. ولكن كيف ُيرتَجم ذلـــك اإىل حتّديات يف ميدان التعاون الدويل؟ 
اإنَّ القتبا�ـــس التـــايل ي�ضلِّط ال�ضوَء علـــى التحّديات النمطية التي قد ُتواَجه بخ�ضو�س طلبات امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة يف نظام 
القانون العام ونظام القانون املدين، كما اإنه يبنيَّ بو�ضوح التحّديات التي يفرزها النظامان فيما يخ�ّس البنود التي يعتربها املهنيون 

املمار�ضون �ضمن هذين النظامني بديهية فيما يتعلق باإفادات ال�ضهود:

دة: ل يجوز قبول اإفادة �ضاهد يف بع�س الأحيان يف دولة طالبة اإّل اإذا لبَّت ا�ضرتاطات حمدَّ
َية الطلب، اأو ا�ضتجـــواب مبا�ضر يجريه قا�ضي حتقيق اأو �ضابط    مقابلـــة يجريهـــا قا�س اأو �ضابط �ضرطة من الدولة متلقِّ

�ضرطة من الدولة الطالبة
ا بالتخاطب )التداول( بوا�ضطة الفيديو( ا �ضخ�ضيًا واإمَّ  ح�ضور املتَّهم اأو حماميه اأو كليهما معًا )اإمَّ

 اإدلء املتَّهم بالإفادة حتت الق�ضم، اأو تدوين حم�ضر َحريف للإفادة اأو موجز )حم�ضر وقائع( للمقابلة مع املتهم

11

التقاليد والنُّظم القانونية وكيفية تاأثريها على توفري امل�ضاعدة القانونية املتبادلة  

.Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 5th ed., p. 162 )19(

)20( املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 166.

)21( املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 169.



قة عن امل�ضتندات  عر�س امل�ضتندات الأ�ضلية اأو ن�ضخ م�ضدَّ
َية الطلب اأيُّ ا�ضرتاطات من هذا النحو ب�ضاأن جواز قبول اإفادات ال�ضهود.)22( ويف الوقت نف�ضه، قد ل يكون لدى الدولة متلقِّ

31- وفيمـــا يخ�ـــسّ ت�ضليـــم املجرمني، تربز مبزيـــد من احلّدة الفـــوارق بني التقليديـــن القانونيني الرئي�ضيني. ففـــي بع�س النظم 
ا يف النظم  القانونيـــة املنبثقـــة عـــن تقاليد القانون املدين، لل�ضلطة الق�ضائية القـــول الف�ضل يف م�ضاألة ت�ضليم اأحد الأفـــراد اأم ل. اأمَّ
القانونية التي ت�ضتند اإىل تقاليد القانون العام، ُيَعدُّ ت�ضليم املجرمني عمليًة اإجرائيًة ذات �ُضعبتني، وت�ضتمل عادًة على جل�ضة ا�ضتماع 
اأوليـــة تعقدهـــا املحكمة. فاإذا منحـــت املحكمة املوافقة على طلب الت�ضليـــم، حُتال الق�ضية اإىل الفرع التنفيـــذي من احلكومة، حيث 
ي�ضـــدر القـــرار النهائـــي ب�ضاأن ت�ضليم املجرم الفـــاّر. وتبعًا للدولة املعنية، مـــن اجلائز اإعادة النظر يف قـــرارات املحكمة اأو ال�ضلطة 
ا يف بع�س الوليـــات الق�ضائية التي ُيطبَّق فيها  التنفيذيـــة لـــدى حمكمة اأعلى قبل اإ�ضدار القرار النهائـــي ب�ضاأن م�ضاألة الت�ضليم. واأمَّ
القانـــون املـــدين، قد يكون القرار ب�ضاأن الت�ضليم حم�ضورًا �ضمن نطاق �ضلحية النظر لدى ال�ضلطة الق�ضائية فح�ضُب، ول دخل فيه 

لل�ضلطة التنفيذية؛ غري اأنَّ ذلك اآخذ يف التغرّي يف بع�س الدول.)23(

32- هـــذه املناق�ضـــة املوجزة الواردة اأعله بخ�ضو�س الختلفـــات بني اجلوانب املو�ضوعية والإجرائيـــة يف تقاليد القانون املدين 
وتقاليـــد القانـــون العام تبنيِّ بو�ضـــوح التحّديات التي توجد حني التطـــّرق اإىل م�ضائل التعاون الدويل التي ت�ضمـــل تقليدين قانونيني 
خمتلفني. وقد تبدو هذه الختلفات ع�ضّية على تذليلها يف بع�س الأحيان، ولكْن هل هنالك ف�ضحة للمرونة يف النهج؟ الق�ضم التايل 

ق اإىل هذا اجلانب املهم من التعاون الدويل.)24( من هذا الدليل يتطرَّ

دال- كيف ُتعاَلج االختالفات: املرونة يف تقاليد القانون العام ويف تقاليد القانون املدين

ث عن احلاجة اإىل املرونة يف النهج املتَّبع فيما  فات التي ُتعاِلج حتّديـــات التعاون الدويل، يتحدَّ 33- هـــذا الدليل، وغريه من امل�ضنَّ
ح على  م هذا الق�ضم بع�س الأمثلة ويو�ضِّ يتعلـــق بطلـــب امل�ضاعدة املتبادلة وت�ضليم املجرمني وتوفري تلك امل�ضاعدة وتلبية الطلب. ويقدِّ
نحـــو عـــام كيف ميكن العثور على املرونـــة يف تقاليد القانون العام وتقاليـــد القانون املدين. ذلك اأنَّ الفهـــم الأ�ضا�ضي لتلك التقاليد 
َية الطلب  ن املرونة يف بنيتها يكون مفيدًا عندما جتـــري املناق�ضات بني الدول الطالبة والدول متلقِّ القانونيـــة بنوعيتهـــا ولكيفية ت�ضمُّ
َيـــة الطلـــب(، لأنه يتيح لكل الطرفني التحّدث عن معرفة عن كيفيـــة العثور على املرونة يف النظم القانونية اخلا�ضة بها �ضعيًا  )متلقِّ
كة على  م لحقًا يف هذا الق�ضم حالتان افرتا�ضيتـــان لتو�ضيح العوامل املحرِّ اإىل حتقيـــق النجـــاح يف حت�ضيل نتائج اإيجابية. ثمَّ ُتقـــدَّ

نحو ملمو�س اأكر.

 1-  موجز عن االختالفات بني اإجراءات القانون العام واإجراءات القانون املدين 
وغريها من االختالفات العملية

34- فيما يلي بع�س الختلفات بني بلدان القانون املدين وبلدان القانون العام بخ�ضو�س طلب وتوفري امل�ضاعدة القانونية املتبادلة 
اأو ت�ضليم املجرمني، التي قد حتِدث حتّديات:
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دليل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني

.Rabatel, "Legal challenges in mutual legal assistance", p. 42 )22(

)23( ميكـــن الّطـــلع على مثال على تغرّي الت�ضريعات يف كلٍّ من النم�ضـــا واأملانيا: فقد اأّدى بدء �ضريان مفعول اأمر التوقيف الأوروبي بكلٍّ من النم�ضا 

واأملانيا اإىل اإجراء تعديلت جوهرية يف ت�ضريعاتهما اخلا�ضة بت�ضليم املجرمني. ومع اأنَّ القرار الأويل ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني يظّل منوطاً باملحاكم يف كل 
البلدين، مل تعد الت�ضريعات النم�ضاوية والأملانية ترتك للمحاكم اتخاذ القرار النهائي يف هذا ال�ضاأن، بل ت�ضند هذا الخت�ضا�س لل�ضلطة التنفيذية. ولكن 
يف النم�ضـــا، يف احلـــالت التي يتبـــنيَّ فيها اأنَّ طلب ت�ضليم املجرمني غري جائز قبوله )مبوجب قرار �ضابق ي�ضدر عـــن ال�ضلطة الق�ضائية املخت�ضة(، يجب 

على وزير العدل اأن يرف�س طلب الت�ضليم.
عة على توفري اأكرب قدر ممكن من التعاون واملرونة يف النهج  مة عرب الوطنية حت�ّس الدول املوقِّ )24( اتفاقيـــة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرميـــة املنظَّ

الذي تّتبعه يف التعاون الدويل )املادة 1؛ والفقرة 8 من املادة 16؛ والفقرة 1 من املادة 18(.



  اللغـــة وامل�ضطلحـــات القانونيـــة: على �ضبيل املثـــال، قد ل يكون م�ضطلح الإقـــرار اخلّطي بق�ضـــم )affidavit( اأو الأمر 
الق�ضائي باإح�ضار ال�ضخ�س للمحاكمة )writ of habeas corpus( مفهومًا لدى املهنيني املمار�ضني يف القانون املدين، 
اأو قـــد ل يكـــون م�ضطلح الإنابة الق�ضائية )commission rogatory( اأو حم�ضـــر الوقائع )procès-verbal( مفهومًا 

لدى املهنيني املمار�ضني يف القانون العام.
قة، قد يكـــون هنالك عدم فهـــم لتلك الأدوار  ـــة ووظائفهـــا: يف جميـــع مراحل الإجـــراءات املطبَّ   دور ال�ضلطـــات املخت�ضّ
والوظائـــف، وخ�ضو�ضًا دور ووظيفة قا�ضي التحقيـــق )juge d’instruction( يف نظم القانون املدين، واأدوار ووظائف 

عني العامني والق�ضاة يف نظم القانون العام. ال�ضرطة واملحامني واملدَّ
  امل�ضطلحـــات اجلنائيـــة وعنا�ضر اجُلرم: قـــد ي�ضبِّب هذا م�ضاكل يف تف�ضري قاعدة الو�ضـــف اجلنائي املزدوج اأو الثنائي 

.)"association de malfaiteurs" مثًل، التاآمر/ال�ضراكة يف الإجرام(
  القانـــون املحيط بعدم ت�ضليم مواطني البلد: القانون يف بلدان القانـــون املدين كثريًا ما ي�ضيء فهَمه املهنيون املمار�ضون 
يف القانـــون العـــام. ومن املهم اأن ُيذَكر اأنه خلفًا لبلدان القانـــون العام، كثريًا ما تر�ضي البلدان التي ل ت�ضلِّم مواطنيها 
وليتها الق�ضائية على اأ�ضا�س مبداأ "اجلن�ضية الإيجابية" تعوي�ضًا عن تلك الواقعة. وهذا املبداأ يتيح لتلك البلدان تطبيق 

قانونها اجلنائي الداخلي على الأفعال اجلنائية التي يرتكبها رعاياها يف اخلارج.
نها من    ال�ضّريـــة: قـــد ل يدرك املهنيون املمار�ضون يف القانون املدين اأنَّ دول القانون العام كثريًا ما ل تكون يف موقف ميكِّ
ح عن م�ضامـــني طلبات امل�ضاعدة القانونية  مة اإليها. ونتيجًة لذلك، قد ُيف�ضَ احلفـــاظ على �ضّرية طلبات الت�ضليـــم املقدَّ

املتبادلة مّما يخّل باإجراءات الق�ضايا.
  الأحكام الغيابّية: تقليديًا، ترف�س بلدان القانون العام اإمكانية احلكم على �ضخ�س لي�س حا�ضرًا �ضخ�ضيًا يف املحاكمة، 

يف حني اأنَّ بلدان القانون املدين تقبل اإ�ضدار الأحكام غيابيًا.)25(

2- املرونة يف القانون العام

ح القتبا�س التايل كيف ُي�ضِدر القا�ضي حكمه يف تقاليد القانون العام وما هي النتائج التي ترتّتب على اإ�ضدار  35- ميكن اأن يو�ضِّ
احلكم:

 حل�ضن احلظ املتاح للق�ضاة، ومن َثمَّ للأمم التي تن�ضوي يف اإطار هذا التقليد القانوين، اأنَّ القانون العام ين�ّس على املرونة 
مبنحـــه ال�ضلحيـــة للق�ضـــاة ل�ضتحداث حلول للق�ضايـــا الفريدة من خلل "و�ضـــع القوانني" )بو�ضتيمـــا، 1986(. والتقييد 
الوحيـــد يقت�ضـــي اأن يكون احلّل مبنيًا على اأ�ضا�س من القوانني املوجودة. والنتيجة التي ترتّتب على ذلك هي اأنَّ القانون ُين�َضاأ 

بقرار ق�ضائي و�ضابقة ق�ضائية بدًل من اإ�ضداره من قوانني ت�ضريعية اأو مدونات قوانني اأو بلغات �ضماوية.)26(

3- املرونة يف القانون املدين

36- املرونة يف القانون املدين ل توجد يف مقدرة القا�ضي على ا�ضتحداث القوانني ا�ضتنادًا اإىل تطبيق �ضابقة ق�ضائية على جمموعة 
فريـــدة مـــن الوقائع؛ واإمنا توجد املرونة يف نظام قانوٍن مدين يف املقدرة علـــى متييز خ�ضائ�س امل�ضائل القانونية باعتبارها م�ضاكل 
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التقاليد والنُّظم القانونية وكيفية تاأثريها على توفري امل�ضاعدة القانونية املتبادلة  

 Counter-Terrorism Legal Training Curriculum, Module 3, International املعنـــي باملخـــّدرات واجلرميـــة،  املتحـــدة  )25( مكتـــب الأمم 

.Cooperation in Criminal Matters: Counter-Terrorism, sect. 6

.Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 3rd ed., p. 140 )26(



قانونيـــة اأو م�ضـــاكل وقائعية. والقتبا�س التايل يبنيِّ بو�ضوح درجة املرونة التـــي تكون لدى قا�ٍس يف القانون املدين بخ�ضو�س م�ضائل 
الأدّلة الإثباتية وال�ضهادات املدىل بها:

د القانون املدين املحاكـــم بال�ضلحية   يف حـــني اأنَّ القانـــون العـــام يقت�ضي اعتبار الكثـــري من امل�ضائل م�ضائـــل قانونية، يـــزوِّ
التقديريـــة للنظـــر اإىل تلك امل�ضائل نف�ضهـــا باعتبارها م�ضائـــل وقائعية. ولننظْر على �ضبيـــل املثال اإىل امل�ضائـــل ب�ضاأن الأدّلة 
الإثباتية وال�ضهادات التي ُيدىل بها. فاإنَّ قا�ضي حمكمة مدنية قد يجد غرابًة يف اإبقاء اأيِّ جزء من دليل اإثباتي اأو اأيِّ �ضهادة 
ذات �ضلـــة باملو�ضـــوع خـــارج املحكمة، ومـــع ذلك فاإنَّ هـــذه امل�ضائل لدى ذلك القا�ضـــي هي م�ضائل وقائعية: هـــل ارتكب هذا 
ا لدى قا�ٍس من ق�ضاة القانـــون العام، فقد تكون هذه امل�ضائل نف�ضهـــا م�ضائل قانونية: هل ُجمعت  ال�ضخ�ـــس هـــذا اجُلرم؟ اأمَّ
هـــذه الأدّلة الإثباتية اأو ال�ضهادات املـــدىل بها على النحو )القانوين( املنا�ضب؟ من البديهي اأنَّ تزويد قا�ضي املحكمة املدنية 
ب�ضلحية تقديرية للبّت فيما اإذا كانت م�ضاألٌة ما هي م�ضاألة وقائعية اأو قانونية، مينح هذا التقليد القانوين درجة من املرونة 

غري موجودة يف اإطار القانون العام.)27(

 4-  مثال على املرونة: طلبات افرتا�سية اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة �سادرة عن واليات 
ق�سائية يف اإطار كلٍّ من القانون العام والقانون املدين والبّت ب�ساأنها

ق القانون  باع نهج مرن يف معاجلة حتّد �ضائع ميكن اأن ين�ضاأ بـــني ولية ق�ضائية طالبة تطبِّ 37- فيمـــا يلـــي مثـــال يبنيِّ كيف ميكن اتِّ
ق القانون العام. ومن املهم اأن ُيلَحـــظ التمييز بني ما هو غري قانوين وما ُينظر اإليه على  َية للطلب تطبِّ املـــدين ووليـــة ق�ضائية متلقِّ
م قد ُينظر اإليه من الناحية الإجرائية على اأنه بدعة ل �ضابقة لها،  ى اأو املقدَّ اأنه ل يتَّ�ضق مع القانون لي�س غرُي. ذلك اأنَّ الطلب املتلقَّ
َية الطلب اأو الدولة الطالبة مع اإجراء العمل املقرتح ميكن اأن يوؤّدي اإىل عدم ارتياٍح لدى املهنيني  ومن ثمَّ فاإنَّ عدم تاآلف الدولة متلقِّ
ر اأنَّ الرف�س يحدث  املمار�ضني حينما ينظرون اإىل الطلب على �ضوء القانون واخلربات اخلا�ضة بهم هم. ومن الأمور الأ�ضا�ضية تذكُّ
َية الطلب. ومع ذلك، ل ينبغي اأن ُيرَف�ـــس طلب لأنه يدخل يف م�ضمار ما هو  حينمـــا يكـــون ما هو مطلوب غـــري قانوين يف الدولة متلقِّ

غري ماألوف، واإمنا ينبغي اإجراء حتليل لكي ُيرى اإذا ما كان ميكن منح املوافقة على الطلب:

 اإذا �ضعـــى قا�ضـــي التحقيق اإىل مقابلة �ضاهـــد يف دولة من دول القانون العام، فل بّد من القول على نحو جازم باأنَّ قيام ذلك 
َية الطلب. ومن ناحية ثانية، لن يكون هناك انتهاك للقانون  القا�ضي باإجراء تلك املقابلة اأمر "ل يتَّ�ضق" مع قانون الدولة متلقِّ
الداخلـــي اإذا مـــا �ُضمح للقا�ضي باإجراء املقابلة. ويف هذه احلالة، فاإنَّ النجاح اأو الإخفاق اإمنا يعتمدان كّليًا على ما اإذا كانت 
َية الطلب ت�ضمح بجمع الأدّلة الإثباتية ب�ضكل منا�ضب للدولة الطالبة، حتى اإذا كان ذلك ل يّت�ضق مع  ال�ضلطات يف الدولة متلقِّ

َية الطلب.)28( العملية الإجرائية املعتادة املّتبعة يف الدولة متلقِّ

ـــق فيها القانون املدين وكيف  38- يف املقابـــل، يـــرد هنا مثال على طلب تقّدمه دولة مـــن دول القانون العام اإىل ولية ق�ضائية ُيطبَّ
ميكن اأن يوؤّدي اّتباع نهج مرن اإىل نتيجة ناجحة:

 يف نظـــام قانـــوين من نظم القانـــون املدين، كثريًا جدًا ما يقوم قا�ضي حتقيق يتوىّل ال�ضتمـــاع لإفادة �ضاهد باإعداد موجز اأو 
ق مع �ضاهد وُي�ضتجَوب مواجهًة اأمام املحكمة، فل بّد  ـــا يف القانون العام، فعندما ُيحقَّ "حم�ضـــر وقائع" عّما قاله ال�ضاهد. اأمَّ

مت ال�ضلطات  مـــن ت�ضجيـــل ما يديل به من اأدّلة اإثباتية يف حم�ضر حريف. ول ُي�ضمح بقبول موجز اأو حم�ضر وقائع. واإذا ما قدَّ
التـــي تتبع القانون العام طلبـــًا لأخذ الأدّلة الإثباتية من �ضاهد بناًء على "تفوي�س" يف دولة اأجنبية ولت�ضجيل املح�ضر احلريف 
مة، فاإنَّ تلك العملية الإجرائية هنا اأي�ضًا من �ضاأنها اأن تكون غري مّت�ضقة مع املمار�ضة املتَّبعة يف الدولة  بالأدّلة الإثباتية املقدَّ

الطالبة. غري اأنَّ ال�ضلطات الأجنبية لن تنتهك القانون ب�ضماحها بت�ضجيل حم�ضر حرفي.)29(
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)27( املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 141.

)Prost, "Breaking down the barriers" )28، ال�ضفحة 17.

)29( املرجع نف�ضه.
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39- �ضبق اأن ُذِكر اأنَّ الإجراءات اجلنائية يف تقاليد القانون العام حمكومة بقواعد معّقدة ب�ضاأن الأدّلة الإثباتية. ولكْن يف م�ضمار 
التعـــاون الـــدويل هنالك خطوات متَّ القيام بها، وخ�ضو�ضًا يف جمال ت�ضليم املجرمني، من اأجـــل الت�ضّدي للتحّديات التي تن�ضاأ فيما 
ا يف م�ضائل امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة، فاإنَّ تلك التحّديات تربز بحّدة اأكـــر، وذلك لأنَّ الأدّلة الإثباتية  يخ�ـــسّ هـــذه القواعد. اأمَّ
التي جُتَمع يف اخلارج �ضوف ُتعَر�س يف حمكمة داخلية. ويرد هنا بع�س الأمثلة الأ�ضا�ضية جدًا على قواعد الأدّلة الإثباتية يف القانون 
العام التي توجد فيما يتعلق مب�ضائل ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة على حّد �ضواء والتي ميكن اأن يتبنيَّ اأنها اإ�ضكالية 

حني معاجلة الطلبات التي ت�ضمل تقليدين قانونيني خمتلفني:

  �ضماع اإفادة الغري. بعبارة ب�ضيطة، يعني �ضماع اإفادة الغري اإفادة يديل بها خارج املحكمة �ضخ�س اآخر غري ال�ضخ�س الذي 
 يـــديل بالإفـــادة نف�ضها داخل املحكمة. ويوجد تعريف اأكمل لهذه القاعـــدة يف م�ضرد امل�ضطلحات الوارد يف هذا الدليل. 
وكقاعـــدة عامة، ل يجوز قبـــول الأدّلة الإثباتية من �ضماع اإفادة الغري بخ�ضو�س حقيقـــة م�ضمونها اأثناء املحاكمة. وقد 
ت�ضاهـــل بع�س البلدان ب�ضاأن القواعد املنافية ل�ضماع اإفادة الغري، وذلك يف �ضياق ت�ضليم املجرمني، مّما ي�ضمح للمحاكم 
بالنظـــر بعـــني العتبار يف �ضمـــاع اإفادة الغري لكي تبّت يف م�ضاألـــة ت�ضليم املجرمني ال�ضّيقة احلـــدود. ولكْن يف املحاكمة 
ـــل عليها مب�ضاعدة قانونية متبادلة،  اجلنائيـــة، التي �ضوف ُت�ضتخـــَدم فيها، على �ضبيل املثال، الأدّلة الإثباتية التي ُيح�ضَ
من اأجل البّت يف امل�ضاألة النهائية وهي اإدانة املتهم بالذنب اأو براءته، ُتطبَّق قاعدة عدم ال�ضماح بقبول �ضماع اإفادة الغري 

ب�ضرامة اأ�ضّد بكثري، ول ُيت�ضاَهل فيها اإّل يف بع�س الظروف املعّينة املقّررة على اأ�ضا�س را�ضخ.

  الق�ضيـــة الظاهرة الوجاهة. الوجاهة الظاهرة لأول وهلة تعبري لتينـــي يعني "ظاهر من اأول وهلة"، وهي معيار للأّدلة 
د معيـــاُر الوجاهة الظاهرة الدليَل  الإثباتيـــة، ي�ضيع تطبيقه علـــى ق�ضايا ت�ضليم املجرمني يف بلدان القانون العام. ويحدِّ
الإثباتي الذي من �ضاأنه اأن يكون كافيًا، ما مل ُيدَح�س، لأن يربهن على افرتا�س معنّي اأو واقعة معّينة. ويف �ضياق ت�ضليم 
املجرمني، ل بّد من اأن يكون لدى القا�ضي الذي ي�ضتمع اإىل عر�س ق�ضية ت�ضليم جمرم بع�س الأدّلة الإثباتية لكي يحكم 
َية الطلب ومن َثمَّ  بـــاأنَّ هنالـــك اأدّلـــة اإثباتية كافية عن ارتكاب ُجرم ميكـــن اأن يحاكم عليه املجرم الفاّر يف الدولـــة متلقِّ
ميكـــن ت�ضليمـــه اإىل الدولة الطالبة. وهذا املعيار للأدّلة الإثباتية ُيعترَب اأحيانًا حتّديًا اأمام بلدان القانون املدين، لأنها ل 
تاألف هذا العبء الإثباتي، ولذلك ل تعّد �ضيغة طلباتها ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني بو�ضعه يف العتبار. غري اأنَّ معيار الدليل 
الإثباتـــي الظاهـــر الوجاهة من اأول نظرة اأدنى بكثري من معيار "ل يطاله اأيُّ �ضك معقول" الذي يجب ا�ضتيفاوؤه من اأجل 

اإدانة �ضخ�س ما يف حمكمة جنائية يف بلد من بلدان القانون العام.

  ال�ضتمرارّيـــة. حينمـــا ُت�ضَبط مـــادة )ُمفَردة( باعتبارها دليـــًل اإثباتيًا يف بلد من بلدان القانون العـــام، وُيراد اإدخالها 
�ضمـــن الأدّلـــة الإثباتية يف حماكمـــة، من املعتاد اإقـــرار "�ضل�ضلة ُعهدة" لكي ُيبـــنيَّ اأنَّ ذلك احِلرز ظـــّل منذ اأن �ضبطته 
ال�ضرطة حتت �ضيطرتها ومل يتعّر�س للعبث به على نحو من �ضاأنه اأن يوؤّدي اإىل اتخاذ القا�ضي قرارًا م�ضّلًل. وهذا مهم 
علـــى وجـــه اخل�ضو�س يف ميدان علم التحليل اجلنائي )الطب ال�ضرعي( حيث تكون، على �ضبيل املثال، عّينات احلم�س 
اخللـــوي ال�ضبغي )احلم�ـــس النووي الريـبـــي( "DNA" والختبارات التحليليـــة اخلا�ضة باملخـــّدرات �ضريعة التعّر�س 
ملخاطـــر التلّوث املمكنة. علمًا باأنَّ فقدان ال�ضتمرارية قد ل يجعل حرزًا غري جائز القبول، ولكّن القا�ضي قد ي�ضند اإليه 
وزنـــًا اإثباتيـــًا �ضئيًل جدًا، مّما يعني اأنَّ الدليل الإثباتي ي�ضبح عدمي القيمة يف البّت يف م�ضاألة الإدانة بالذنب اأو احلكم 
بالـــرباءة. وميكـــن اأن يكون لهذه القاعدة تاأثـــري �ضديد على كيفية �ضياغة طلبات امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة، لأنه قد 
يكـــون من املهم جدًا يف بع�س الأحيان اأن حتافظ الدولـــة الطالبة على ا�ضتمرارية حرز اأدّلة معنّي، وخ�ضو�ضًا اإذا كانت 

طبيعته تّت�ضم بالأهمية للتحليل اجلنائي.

ق القانون العام، اأيُّ دليل اإثباتي يقّدمه لعر�ضه على املحكمة اأيٌّ من    مواجهة ال�ضهود وا�ضتجوابهم. يف نظام قانوين يطبِّ
طـــريف الدعـــوى اجلارية ميكن اأن يطعن فيه الغرمُي قبل اأن يبّت القا�ضي ب�ضاأن جـــواز قبوله اأو وزنه الإثباتي. وال�ضهادة 
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م يف العرتا�س على ال�ضهادة املدىل  مـــن ال�ضهود لي�ضت ا�ضتثناًء يف هذا ال�ضدد؛ والطريقـــة التي يّتبعها الطرف اخل�ضْ
م ال�ضاهد قد �ضاأل ال�ضاهد اأ�ضئلة )ا�ضتجواب  بهـــا هو يف ا�ضتجواب ال�ضهود مواَجهًة. اإْذ بعد اأن يكـــون الطرف الذي يقدِّ
مة يف �ضرد  ب�ضـــاأن الدليـــل الإثباتي الرئي�ضي(، يجوز للطرف اخل�ضم اأو اخل�ضوم توجيـــه اأ�ضئلة تطعن يف ال�ضيغة املقدَّ
ه من اأ�ضئلة اإىل ال�ضاهد  الأحداث. ومُيَنح هام�س تنّوع غري �ضئيل يف كثري من بلدان القانون العام ب�ضاأن ما ميكن اأن ُيوجَّ
يف ا�ضتجـــواب ال�ضهـــود باملواجهة، وميكن يف بع�س الأحيان اأن يكون توجيه الأ�ضئلـــة عدائيًا متامًا. ويف حالت امل�ضاعدة 
القانونية املتبادلة، ميكن اأن يتبنيَّ اأنَّ هذا اجلزء من اإجراءات الدعوى يف القانون العام يكون اإ�ضكاليًا اإذا كانت الدولة 

َية الطلب تتبع تقاليد القانون املدين، ولي�س لديها اأُلفة بهذه العملية الإجرائية اأو ل ت�ضمح بها. متلقِّ

40- ت�ضتلـــِزم التقاليد القانونية والنظم القانونية املختلفة اّتباع اإجراءات خمتلفة ومقت�ضيات خمتلفة ب�ضاأن احل�ضول على الأدّلة 
الإثباتيـــة اأثنـــاء التحقيق وب�ضاأن ا�ضتخدام ذلـــك النوع نف�ضه من الأدّلة الإثباتيـــة اأثناء املحاكمة. وميكن اأن يتبـــنيَّ اأنَّ هذه القواعد 
الإجرائية والإثباتية تكون حتّديًا يف م�ضماري امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني.)30( ولكن بع�س النظم القانونية يتطّلب 
قدرًا اأقّل من الأدّلة الإثباتية من اأجل احل�ضول على بع�س النتائج املعّينة، يف حني تتطّلب نظم اأخرى عددًا من الأدّلة الإثباتية اأكر 
ره هو عدم الفرتا�س بـــاأنَّ امل�ضائل لن ُتعاَلج على النحو نف�ضه الـــذي ُتعاَلج به يف الولية  بكثـــري مـــن ذلـــك. والدر�س الذي ينبغي تذكُّ
الق�ضائيـــة التابعة للدولة الطالبـــة. ومن َثمَّ ينبغي لل�ضلطات يف الدولة الطالبة اأن تبذل جهودًا لكي تتثّقف باملعرفة عّما ميكن توّقعه 
َية الطلب. كما اأنَّ املقت�ضيات الإثباتية اخلا�ضة بالدولة الطالبة يجب تو�ضيحها بغية اجتناب  مـــن خلل التحّدث مع ال�ضلطـــات متلقِّ
َيـــة الطلب اأنَّ الدليل  مهـــا الباحث كيمربيل برو�ضت: "يجب اأن يكـــون ماثًل يف الأذهان لدى الدولة متلقِّ امللحظـــة التاليـــة التي يقدِّ

الإثباتي غري اجلائز قبوله يف الدولة الطالبة يعادل عدم وجود دليل اإثباتي مطلقًا".)31(
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الكلمة النهائية ب�ضاأن النظم القانونية املختلفة:

"يف الواقـــع اأنَّ امل�ضكلـــة التي هي اأكرب من غريهـــا يف كثري من الأحيان لي�ضت الختلفات يف النظـــم القانونية، بل حالت 

�ضوء الفهم ب�ضاأن تلك الختلفات. اإذ يف كثري من احلالت ميكن التغّلب على الختلفات يف النظم اإذا ما بذلت الدولتان 
ح كل منهما للأخرى بعناية ومتامًا الدقائق التي تتمّيز بها قوانينهما. وي�ضاوي ذلك يف الأهمية  جهودًا متنا�ضقة لكي تو�ضَّ

اأنه ينبغي للدول اأن ت�ضتف�ضر عن النظم القانونية يف الدول الأخرى كّلما كان ثّمة �ضّك يف هذا اخل�ضو�س."

امل�ضدر: برنارد راباتيل )التحّديات القانونية يف امل�ضاعدة القانونية املتبادلة( "Legal challenges in mutual legal assistance"، يف: حرمان 
"Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption: Enhancing Asia- املف�ضدين وعائدات الف�ضاد من امللذ الآمن
 Pacific Cooperation on Mutual Legal Assistance, Extradition and Return of the Proceeds of Corruption—Capacity-Building
"Program، م�ضـــرف التنميـــة الآ�ضيوي )ADB(—منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�ضـــادي )OECD(—املبادرة املعنية مبكافحة 

الف�ضاد يف اآ�ضيا واملحيط الهادئ )مانيل، ADB؛ باري�س، OECD، 2006(، ال�ضفحة 39.

)Kimberly Prost," Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven )30، ال�ضفحة 36.

)31( املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 37.
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رها بخ�ضو�س التقاليد القانونية املختلفة: نقاط اأ�ضا�ضية ينبغي تذكُّ

َيـــة الطلب والدولة الطالبة. �ضوء  مـــن املهم بذل جهد للتثقف علـــى اأف�ضل نحو ممكن يف التقاليد القانونية يف الدولة متلقِّ
التوا�ضل وامل�ضاكل التي ي�ضّببها هما يف �ضوء الفهم.

عنـــد تقـــدمي طلبات امل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلة وت�ضليم املجرمـــني، يكون من الأمـــور الأ�ضا�ضية الو�ضـــوُح ب�ضاأن ما هي 
املقت�ضيات القانونية لدى الدولة الطالبة بخ�ضو�س املعلومات امللتَم�س احل�ضول عليها. فاإذا مل ترد املعلومات ب�ضكل قابل 

ل�ضتخدامه، يكون عندئذ ل جدوى من ا�ضتخدامه يف دعم م�ضار التحقيقات ول اأثناء املحاكمة.

َية الطلب والدولة  من املهم كذلك التثّقف باملعرفة من خلل فهم النظام القانوين الذي تعمل يف اإطاره كلٌّ من الدولة متلقِّ
الطالبـــة. كمـــا اأنَّ الت�ضريعات الداخلية يف كل دولة تت�ضّمن معارف تثقيفية، ومن �ضـــاأن اجلهود املبّكرة من اأجل فهم هذه 

م فوائد مثِمرة، ل بخ�ضو�س الق�ضية قيد النظر، بل ب�ضاأن كل ق�ضية يف امل�ضتقبل. النظم وطرائقها اأن تقدِّ

وينبغي لل�ضخ�س املعني اأن يتحّدث اإىل ال�ضلطات املركزية؛ فهي اجلهات الوطنية ذات اخلربة يف ميدان امل�ضاعدة الدولية. 
ز. وال�ضتفادة من هذه املعرفة، من �ضاأنها اأن ت�ضتتبع الثقة والتعاون الدويل املعزَّ

وقـــد جتعـــل طلباُت اللتما�س اجلهَة املعنيـــة تتخّطى حدود املجال املريح يف الت�ضّرف ملعاجلـــة ق�ضيٍة ما. ولكّن من الأمور 
ر اأهمية التفريق بني ما هو غري قانوين يف نظام قانوين معنيَّ وما هو غري متَّ�ضق مع القانون. ذلك اأنَّ الطلب  الأ�ضا�ضية تذكُّ

ق النجاح يف مراده. الذي ل يتَّ�ضق مع النظام القانوين ُيحتَمل اأن يكون بامل�ضتطاع معاجلته في�ضبح طلبًا يحقِّ





41- هـــذا الف�ضـــل يعالـــج مو�ضوع القانون الذي هو الأ�ضا�ـــس الذي ي�ضتِند اإليه كلُّ طلـــب للتما�س امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة اأو 
م مبقت�ضى قانون داخلي، اأو على �ضبيل مبداأ املعاملة باملثل. وتعالج  م ذلك الطلب يف اإطار معاهدة اأم ُقدِّ ت�ضليم املجرمني، �ضواء اأَُقدِّ
مة؛ ولكّن من املفيد  الف�ضـــول التاليـــة على نحـــو اأكر حتديدًا م�ضاألة تقدمي هذه الأنـــواع من الطلبات عمًل باتفاقية اجلرميـــة املنظَّ
ح كيف ُت�ضاغ هذه الطلبات، وملاذا ُتطَلب بنود  النظر اإىل الأ�ضا�س القانوين للم�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني، لأنه يو�ضّ

معّينة يف التفاقية، وما ميكن توّقعه عمومًا اأثناء عملية امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وعملية ت�ضليم املجرمني.

األف- امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني

42- امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف �ضياق امل�ضائل اجلنائية هي عملية اإجرائية تلتم�س وتقّدم بوا�ضطتها الدول امل�ضاعدة يف جميع 
ا ت�ضليم املجرمني فهو العملية الإجرائية الر�ضمية التي تطلب بوا�ضطتها دولٌة  الأدّلـــة الإثباتيـــة ل�ضتخدامها يف الق�ضايا اجلنائية. اأمَّ

ما اإنفاذ اإعادة �ضخ�س مّتهم اأو ُمدان بارتكاب جرمية لكي ُيحاَكم اأو لكي يوؤّدي عقوبة ُحكم عليها بها يف الدولة الطالبة.

باء- املعاهدات

43- طاملـــا ا�ضُتخدمـــت املعاهدات اأ�ضا�ضًا للتعـــاون الدويل يف جميع اأنحاء العـــامل منذ �ضنني عديدة. وفيمـــا يخ�ّس طيف التعاون 
الـــدويل املتعّدد الألوان، متثِّل املعاهدات الوا�ضطة التي تّت�ضـــم باأ�ضّد �ضفة ر�ضمية التي ميكن ا�ضتخدامها، �ضواء اأكان ذلك لأغرا�س 
ـــز وللتعاون ب�ضاأن اأنواع  امل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلة اأم كان لأغرا�س ت�ضليـــم املجرمني. ذلك اأنَّ املعاهدات تتيح املجال جلهد مركَّ
نـــة مـــن اجلرائم، اأو للنظر بعني العتبـــار اإىل دواعي القلق الإقليميـــة واإىل النظم القانونية اخلا�ضة مبنطقـــة حمّددة. كما اأنَّ  معيَّ
املعاهـــدات ُتلـــِزم الأطراف بالتعاون معًا مبقت�ضى القانون الدويل، �ضريطة اأن يندرج الطلب �ضمن نطاق �ضروط املعاهدة.)32( وهذا 
العتبار اخلا�س "بالنطاق" �ضوف ُيبَحث على نحو اأكمل يف هذا الدليل باأجمعه، لأنه ُيعدُّ �ضوؤاًل جوهريًا ل بّد من �ضوؤاله يف كل مرة 

م فيها طلب مبقت�ضى معاهدة. ُيقدَّ

ر تلك املعاهدات درجًة عاليًة من اليقني  44- وميكـــن ت�ضميم املعاهدات الثنائية بني الدول على النحو امللئـــم للدولتني ولكي توفِّ
بخ�ضو�س اللتزامات والتوّقعات يف اإجراءات عملية ت�ضليم املجرمني. وهذه هي احلالة على وجه اخل�ضو�س حينما تت�ضارك الدول 
يف التقاليـــد القانونية نف�ضهـــا، لأنَّ العمومية امل�ضرَتكة التي توجد يف املعاهدة �ضوف تتوا�ضل خـــلل م�ضار اإجراءات املحاكم كذلك. 
وح�ضبما تبنيَّ يف الف�ضل عن التقاليد القانونية، تزداد اإ�ضكالية ال�ضعي اإىل اليقني والو�ضوح حينما تكون الدولتان يف معاهدة ثنائية 
مـــن تقليديـــن قانونيني خمتلفني. ومن التحّديات الأخرى يف الدخول يف معاهـــدات ثنائية حتّدي التكاليف واجلهود التي ُتتكبَّد حتى 

ة منها. توؤتي كل معاهدة ثنائية ثمارها املرجوَّ

ا يت�ضاركون يف دواعي القلق الإقليمية نف�ضها فيما يخ�ّس، على �ضبيل  ا الأطراف يف املعاهدات الإقليمية فهم على الأرجح اإمَّ 45- اأمَّ
ا يت�ضاركون يف التقاليد القانونية نف�ضهـــا. وهنالك يف الوقت الراهن كثري من هذه املعاهدات  املثـــال، اأنـــواع معيَّنة من اجلرمية، واإمَّ
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 Manual on )32( مكتـــب الأمم املتحـــدة املعنـــي باملخـــّدرات واجلرميـــة، )دليـــل التعـــاون الـــدويل يف امل�ضائل اجلنائيـــة ذات ال�ضلـــة بالإرهـــاب(

International Cooperation in Criminal Matters related to Terrorism )نيويورك، 2009(، ال�ضفحتان 9 و10.



املوجـــودة؛ بع�ضهـــا موجـــود منذ فرتة من الزمن واأثبـــت جناحه متامًا.)33( واأّدت املعاهـــدات الإقليمية اأي�ضـــًا اإىل ا�ضتحداث و�ضائل 
اإقليميـــة تتيـــح املجال لتنفيذ املعاهـــدة. واحدة من اأ�ضهر هذه الو�ضائل اأمـــر التوقيف الأوروبي، الذي غـــريَّ الأ�ضلوب املّتبع يف ت�ضليم 

الأفراد املطلوبني �ضمن الحتاد الأوروبي.

46- وميكـــن تعريـــُف اأمـــر التوقيف الأوروبي باأنـــه اأيُّ قرار ق�ضائي ي�ضدر عـــن اأيِّ دولة ع�ضو يف الحتاد الأوروبـــي بغية توقيف اأو 
ت�ضليـــم �ضخ�ـــس مطلوب من جانب دولة ع�ضو اأخرى، لأغرا�س القيام مبقا�ضاته جنائيًا اأو تنفيذ حكم بال�ضجن عليه اأو اأمر احتجاز 
ب�ضاأنه. ومن اجلائز اأن ي�ضدر هذا الأمر التوقيفي ب�ضاأن اأفعال يعاقب عليها قانون الدولة التي اأ�ضدرته وذلك بوا�ضطة اإ�ضدار حكم 
باإيداعـــه بال�ضجـــن اأو اأمر احتجاز لفرتة اأق�ضاها 12 �ضهرًا، اأو ملدد عقوبة ل تقّل عن 4 اأ�ضهر، اإذا كان حكم العقوبة اأو الحتجاز قد 

�ضدرا من قبل.

47- ومـــن َثـــمَّ فاإنَّ مبداأ العرتاف املتبادل بالقرارات الق�ضائية يحّل حمّل نظام ت�ضليم املطلوبني التقليدي بني الدول الأع�ضاء يف 
ذة، بطلبات ت�ضليم  الحتـــاد الأوروبي. وهو يقت�ضـــي اأن تعرتف كل �ضلطة ق�ضائية وطنية، تت�ضّرف ب�ضفتها ال�ضلطـــة الق�ضائية املنفِّ

�ضخ�س مطلوب ال�ضادرة عن ال�ضلطة الق�ضائية يف دولة ع�ضو اأخرى )ال�ضلطة الق�ضائية امل�ضِدرة(.

48- وتتمّيز اإجراءات اأمر التوقيف الأوروبي بال�ضمات البتكارية التالية مقارنًة باإجراءات الت�ضليم ال�ضابقة:

  اإجراءات عاجلة: ينبغي اأن ُيتَّخذ القرار النهائي ب�ضاأن تنفيذ اأمر التوقيف الأوروبي يف غ�ضون فرتة 90 يومًا ق�ضوى بعد 
توقيـــف ال�ضخ�ـــس املطلوب. فاإذا وافق ذلـــك ال�ضخ�س على ت�ضليمه، يجب اتخاذ القرار يف غ�ضـــون 10 اأيام بعد اإبدائه 

موافقته.

  اإلغـــاء ا�ضـــرتاط التجرمي املزدوج يف ق�ضايا من�ضو�س عليها حتديـــدًا: ل ُي�ضرتط التجرمي املزدوج بخ�ضو�س 32 جرمية 
دة يف قائمـــة خا�ضعة للعقوبة بال�ضجـــن يف الدولة الع�ضو ال�ضادر عنها الأمر ملدة ق�ضـــوى ل تقّل عن ثلث �ضنوات  معـــدَّ
ا اجلرائم غري املدرجة يف القائمة اأو التي ل تندرج يف فئة اجلرائم اخلا�ضعة  وحمّددة مبوجب قانون الدولة الع�ضو. اأمَّ

حلّد العقوبة الأدنى ملدة ثلث �ضنوات فل تزال خا�ضعة ملبداأ التجرمي املزدوج.

  جعـــل الت�ضليم "خا�ضعًا للمرجعّية الق�ضائية": ُنقلت اإجراءات الت�ضليـــم اجلديدة من اأيدي ال�ضلطة التنفيذية اإىل اأيدي 
ة باإ�ضدار اأمر  ذة معـــًا املخت�ضّ ال�ضلطـــة الق�ضائيـــة. فاأ�ضبحت ال�ضلطات الق�ضائية ُتعترب هـــي ال�ضلطات امل�ضِدرة واملنفِّ

ذة. التوقيف الأوروبي وبتنفيذه اأي�ضًا بحكم قانون الدولة الع�ضو امل�ضِدرة واملنفِّ

  ت�ضليـــم املواطنـــني: مل يعد يجوز للدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي اأن ترف�ـــس ت�ضليم مواطنيها؛ غري اأنَّ هنالك حكمًا 
اختياريـــًا ب�ضـــاأن جعل تنفيـــذ اأمر التوقيف م�ضروطًا بكفالة اإعـــادة ال�ضخ�س املعني، بعد اإدانتـــه، اإىل الدولة التي يحمل 

جن�ضيتها لكي يوؤّدي مدة عقوبته فيها.

  اإلغـــاء ا�ضتثنـــاء اجُلرم ال�ضيا�ضي: مل يعد ا�ضتثناء اجُلرم ال�ضيا�ضي يف عداد الأ�ضباب الإلزامية اأو الختيارية التي ُي�ضتند 
اإليهـــا ب�ضـــاأن عدم تنفيذ اأمر توقيف اأوروبي. والعن�ضر الوحيد الباقي مـــن عنا�ضر هذا ال�ضتثناء ينح�ضر يف احليثيات 
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)33( انظر، على �ضبيل املثال، اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�ضة بامل�ضاعدة املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية، واتفاقية البلدان الأمريكية ب�ضاأن ت�ضليم 

املجرمـــني. وهاتان التفاقيتان ُت�ضتخدمان يف املنطقة التي ت�ضملهـــا منظمة الدول الأمريكية، وتي�ّضر تنفيذهما ال�ضبكة القاّرية لتبادل املعلومات لأغرا�س 
امل�ضاعدة املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية وت�ضليم املطلوبني؛ وهي �ضبكة الهدف منها توفري بّوابة اإلكرتونية لتبادل املعلومات ب�ضاأن م�ضائل امل�ضاعدة القانونية 
لع  املتبادلـــة وت�ضليم املجرمني املطلوبني للدول الأع�ضـــاء يف املنظمة، مّما يجعل عمليات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املطلوبني اأكر كفاءة. للطِّ

على مزيد من املعلومات، انظر الن�س املوؤّطر الوارد يف نهاية الق�ضم �ضاد�ضًا-باء، اأدناه.



الواردة يف ديباجة القرار الإطاري JHA/2002/584 ال�ضادر عن جمل�س الحتاد الأوروبي ب�ضاأن اأمر التوقيف الأوروبي 
واإجراءات الت�ضليم بني الدول الأع�ضاء )احليثية 12(، ويتَّخذ �ضكل �ضيغة حديثة من �ضرط عدم التمييز.

  احلْيـــد عن قاعدة التخ�ضي�ـــس: الدول الأع�ضاء مطالبة باإ�ضعـــار الأمانة العامة للمجل�س باأنهـــا يف علقاتها مع الدول 
الأع�ضـــاء الأخـــرى التي اأعطت الإ�ضعار نف�ضه تفرت�س باأنَّ املوافقة قد ُمنحـــت ب�ضاأن امللحقة الق�ضائية اأو اإ�ضدار حكم 
بالإدانة اأو الحتجاز لتنفيذ حكم بعقوبة ال�ضجن اأو اأمر احتجاز بخ�ضو�س ُجرم مرتكب قبل الت�ضليم غري اجُلرم الذي 

�ُضلِّم بخ�ضو�ضه ال�ضخ�س املعني.

دة الأطراف هي اأداة قوية اأي�ضًا يف ميـــدان التعاون الدويل. وميكن اأن تنطبق اتفاقياٌت متعّددة  49- كذلـــك فـــاإنَّ التفاقيات املتعدِّ
دة،  الأطـــراف مثـــل اتفاقيات مكافحة الإرهاب على نوع معنّي اأو فئة معّينة من اجلرائـــم، اأو هي ميكن اأن تن�سَّ على اإجراءات حمدَّ
مة.)34( وكانت التفاقيات الدولية اخلا�ضة باملخـــّدرات اأوىل التفاقيات املتعّددة  كمـــا هو ال�ضاأن فيما يتعلق باتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ
الأطراف التي طالبت بالتعاون الدويل فيما بني الدول الأع�ضاء؛ وقد اأر�ضت هذا املطَلب يف كل التفاقيات اجلنائية الأخرى، ومنها 
مـــة اتفاقية متعّددة الأطراف فهي ت�ضمل عددًا من الأنواع  مة، التي اأعقبتها. وبو�ضف اتفاقية اجلرمية املنظَّ اتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ
ا كيف ُت�ضتخَدم تلـــك التفاقية اأ�ضا�ضًا لت�ضليم  املختلفـــة مـــن اجلرائم، ومنطقـــًة جغرافيًة بالإمكان اأن تكون وا�ضعة الرقعـــة جدًا. اأمَّ

املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة فهي م�ضاألة �ضُينظر فيها عن كثب اأكر يف الف�ضول التالية.

 50- ومن حيث الأ�ضل، كان ت�ضليم املجرمني ي�ضتند اإىل مواثيق وجماملت دبلوما�ضية ونوايا ح�ضنة بني روؤ�ضاء دول ذات �ضيادة.)35( 
ومل يكـــن يوجـــد تاريخيًا واجب عام ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني. فالبلـــدان الراغبة يف اإقامة علقة من هذا النحو تدخل يف معاهدات اأو 
اتفاقـــات ثنائيـــة خا�ضة بت�ضليم املجرمني. غري اأنَّ ظهـــور املعاهدات وازدياد تنفيذها اأن�ضاأ التزامـــات بت�ضليم املجرمني يف الأحوال 
مة تن�ّس على اأنَّ كل ُجرم من اجلرائم  التـــي مل تكـــن موجودة فيها من قبُل.)36( فالفقرة 3 من املادة 16 من اتفاقية اجلرميـــة املنظَّ
التي تومئ اإليها هذه التفاقية "ُيعترب مدرجًا يف عداد اجلرائم اخلا�ضعة للت�ضليم يف اأّية معاهدة لت�ضليم املجرمني �ضارية بني الدول 
الأطراف". ويف حال عدم وجود معاهدة، واإذا ما كانت دولة ت�ضّر عادًة على وجود معاهدة ب�ضاأن الت�ضليم، ُيتاح اخليار لتلك الدولة 
ل�ضتخـــدام هـــذه التفاقية ذاتها كوا�ضطة لت�ضليـــم املجرمني. كما تن�ّس الفقرة 4 من املادة 16 على اأنه يف حال عدم وجود معاهدة، 
واإذا كانت دولة ما ت�ضّر عادًة على وجود معاهدة ب�ضاأن الت�ضليم، "جاز لها اأن تعترب ]التفاقية[ الأ�ضا�س القانوين للت�ضليم فيما يتعلق 

باأيِّ ُجرم تنطبق عليه هذه املادة."

51- هذا، واإنَّ التفاو�س على معاهدات اإفرادية و�ضياغتها ميكن اأن يكونا عملية ُمكِلفة وت�ضتغرق وقتًا طويًل مما قد ل يكون �ضمن 
حدود املوارد املالية لدى جميع الدول. ومن َثمَّ فاإنَّ املعاهدات الثنائية، حتى واإن كانت �ضائعًة وفّعالًة جدًا، قد ل تكون ممكنة، حتى 
واإن كانـــت متّثـــل رغبًة لدى الدول امل�ضاركة يف اإبرامها. ومـــن الناحية الواقعية، لي�س من املمكن اإبرام معاهدة ثنائية مع كل دولة يف 
العـــامل، ولكن ازدياد عوملـــة اجلرمية تقت�ضي من الدول اأن يكون لديها بع�س و�ضائل التعاون الدويل مع كل اجلهات يف العامل. وفيما 
يخ�ـــسّ تلـــك الدول التي ترغـــب يف مبا�ضرة عملية �ضياغة معاهدة مع دول اأخرى، اأو رمّبا يف اإطـــار منطقة اإقليمية، فقد اأعدَّ مكتب 
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)34( التفاقيات املتعّددة الأطراف ميكن اأن تقت�ضي اأي�ضًا من الدول الأطراف اإن�ضاء منظمات لل�ضتعانة بها يف تي�ضري التعاون الدويل. ومن الأمثلة 

علـــى ذلك ال�ضبكة الإيبريية الأمريكيـــة للم�ضاعدة القانونية (IberRed(، املنظمة املن�ضاأة لتعزيز التعاون الق�ضائـــي فيما بني البلدان الإيبريية الأمريكية. 
وتقـــّدم هـــذه ال�ضبكة )اإيربريد( الدعـــم والت�ضهيلت للتعاون الق�ضائي فيما يتعلـــق بت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلـــة يف امل�ضائل اجلنائية، 
مة عرب الوطنية، واتفاقيـــة الأمم املتحدة ملكافحة  ـــر، ونقل الأ�ضخا�س املحكـــوم عليهم، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحـــة اجلرمية املنظَّ واختطـــاف الق�ضَّ

ر الوارد يف نهاية الق�ضم �ضاد�ضًا-باء، اأدناه. لع على مزيد من املعلومات، انظر الن�س املوؤطَّ الف�ضاد. وللطِّ
)35( انظر تقرير عام 2004 ال�ضادر عن الفريق العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفعلية لأن�ضطة الت�ضليم، الفقرة 8.

)36( املرجع نف�ضه، الفقرة 9.



الأمم املتحـــدة املعنـــي باملخـــّدرات واجلرمية املعاهدة النموذجية لتبـــادل امل�ضاعدة يف امل�ضائل اجلنائيـــة،)37( التي ميكن اأن ت�ضاعد 
بقدر كبري اأولئك املكّلفني مبهام �ضياغة الوثائق واإجناز عملية ال�ضياغة يف حينها. وتتناول الفقرتان 6 و7 من املادة 18 من اتفاقية 
مة م�ضاألة التفاعل بني املعاهدات الثنائية واملتعّددة الأطراف وتلك التفاقية. وفيما يلي النقاط الرئي�ضية التي ينبغي  اجلرمية املنظَّ

تذُكرها بخ�ضو�س التفاقية وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة بوا�ضطة املعاهدات:

  التفاقية ل جتّب اأيَّ معاهدة ب�ضاأن امل�ضاعدة القانونية املتبادلة قائمة بني الدول؛ بل اإنَّ التفاقية تتيح للدول اخليار يف 
ر التعاون. ا�ضتخدام الفقرات 9-29 من مادتها 18، اإذا كان من �ضاأنها اأن تي�ضِّ

ق الفقرات 9-29 من املادة 18 من التفاقية اإذا مل توجد معاهدة قائمة بني دولتني طرفني، مّما يتيح املجال لّتباع    ُتطبَّ
اإطار للم�ضاعدة القانونية املتبادلة، عند تقدمي طلب وفقًا للتفاقية.

قت على التفاقية، فهي ملَزمة عندئذ بتلك اللتزامات التي ُينظر اإليها على اأنها غري متييزية.    اإذا كانت دولة ما قد �ضدَّ
وعلـــى �ضبيل املثال، الفقرة 8 من املـــادة 18 تن�ّس على اأنه ل يجوز للدول الأطراف اأن ترف�س تقدمي امل�ضاعدة القانونية 

املتبادلة بدعوى ال�ضّرية امل�ضرفية.

ع اأي�ضـــًا الدول الأطراف على اإبرام اتفاقات اإقليميـــة اأو ثنائية خا�ضة بها بغية تعزيز  مة ت�ضجِّ 52- كمـــا اأنَّ اتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ
مة عرب الوطنية.)38( التعاون ب�ضاأن اجلرمية املنظَّ

جيم- القانون الداخلي

مة، مبا تنطوي عليه من فوائد ا�ضرتاتيجية واإجرائية، باعتبارها وا�ضطة  ل دول كثرية على اتفاقية اجلرمية املنظَّ 53- يف حني تعوِّ
حتظـــى بالختيـــار ب�ضاأن امل�ضاعدة الدولية، فاإنَّ بع�س البلدان ت�ضتخدم قانونها الداخلي باعتبـــاره الأ�ضا�س الذي يقوم عليه، كّليا اأو 
جزئيـــًا، كلٌّ مـــن ت�ضليم املجرمني اأو امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة. ويف بع�س الأحوال، يتطّرق القانـــون الداخلي اإىل م�ضاألة معاجلة 
ا ب�ضاأن امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. ولدى بلدان اأخرى قوانني داخلية ميتّد نطاقها  الطلبـــات الـــواردة اإّما ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني واإمَّ
اإىل اأبعـــّد مـــن اجلانـــب الإجرائي، اإىل منح ال�ضلطـــة من اجلانب الفعلي ب�ضاأن قبـــول تلك الطلبات، بينما لدى بلـــدان اأخرى توليفة 
جتمـــع بني هذين النهجـــني؛ بل اإنَّ لدى بلدان اأخرى اأي�ضًا، يف ت�ضريعاتها، اأحكامًا حمـــّددًة ت�ضمح بت�ضليم املجرمني مبوجب قانونها 
ح املهنيون املمار�ضون باأن ينظروا عن كثب يف القانون الداخلي للبلد املعني  الداخلـــي، بـــدًل من التعويل يف ذلك على معاهدة. وُين�ضَ
نوا ما اإذا كان ت�ضليم املجرمني بل وجود معاهدة �ضبيًل ميكن ال�ضري فيه ب�ضاأن  وبـــاأن يتحّدثوا اإىل ممّثلي �ضلطته املركزيـــة لكي يتبيَّ

ق�ضية حمّددة.

54- وعـــادًة، حتـــّدد الت�ضريعات الداخلية الطريقة الإجرائية التي ينبغي اّتباعهـــا يف معاجلة الطلبات الواردة والطلبات ال�ضادرة 
علـــى حّد �ضـــواء، وكيف ينبغي اإر�ضال تلك الطلبات. ومن َثـــمَّ فاإنَّ ا�ضتعرا�س ت�ضريعات البلد املعني قبـــل الت�ضال به ب�ضاأن طلٍب ما 
ميكـــن اأن يكـــون مفيدًا جدًا، لأنـــه يتيح املجال للدول الطالبة من التحّدث عن معرفة ب�ضـــاأن الطلب الذي تعتزم تقدميه، ومن توفري 
ية  ر الجتـــاه وامل�ضاعدة لكلٍّ من الدولـــة الطالبة والدولة متلقِّ م الطلب فعًل. ولذلـــك فاإنَّ القانون الداخلي يوفِّ الو�ضـــوح حينمـــا ُيقدَّ
ر معلومات عّما اإذا كان نوع  ر الجتاه بخ�ضو�س تنفيذ اأيِّ معاهدة، وميكـــن اأن يوفِّ الطلـــب، بطريقتـــني: اأي اأنَّ القانـــون ميكن اأن يوفِّ

املعلومات اللزمة يحتاج لأن يكون مو�ضوع طلب يف اأيِّ حال من الأحوال.
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)37( انظر قرار اجلمعية العامة 117/45، املرفق، وقرارها 112/53، املرفق الأول.

)38( "تنظر الدول الأطراف، ح�ضب القت�ضاء، يف اإمكانية عقد اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعّددة الأطراف تخدم الأغرا�س املتوّخاة من اأحكام 

هـــذه املـــادة، اأو ت�ضعها مو�ضع التطبيـــق العملي، اأو تعّززها" )الفقرة 30 من املـــادة 18(، و"ت�ضعى الدول الأطراف اإىل اإبـــرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية 
ومتعّددة الأطراف لتنفيذ ت�ضليم املجرمني اأو تعزيز فاعليته" )الفقرة 17 من املادة 16(.



دال- مبداأ املعاملة باملثل

55- مبـــداأ املعاملة باملثل هو مبداأ را�ضخ منـــذ وقت طويل يف العلقات بني الدول بخ�ضو�س م�ضائل القانون الدويل والدبلوما�ضية. 
َية الطلب النوع نف�ضه من امل�ضاعدة يف امل�ضتقبل، اإْن ُطلب اإىل الدولة  م للدولة متلقِّ وهو يف الأ�ضا�س وعٌد باأنَّ الدولة الطالبة �ضوف تقدِّ
َية الطلب اأن تفعل ذلك يف اأيِّ وقت. وهذا املبداأ ُيدَمج عادًة يف منت املعاهدات ومذّكرات التفاهم والقوانني الداخلية. وهو �ضائد  متلقِّ
ا يف بلدان القانـــون العام، فل ُينَظر  علـــى وجـــه اخل�ضو�س يف الدول التـــي تتبع تقاليد القانون املدين، حيث ُيعتـــرَب عهدًا ُملِزمًا. اأمَّ
ق مبداأ املعاملة باملثل  اإليـــه على اأنه مبداأ اإلزامي. اإذ اإنَّ بع�س البلـــدان ت�ضتخدم ت�ضريعاتها الداخلية اأ�ضا�ضًا لت�ضليم املجرمني، وتطبِّ
مة على وجه التحديد اإىل مبداأ  باعتبارها �ضرطًا اأ�ضا�ضيًا للنظر يف ت�ضليم مطلوب اإىل دولة اأخرى.)39( وت�ضري اتفاقية اجلرمية املنظَّ
املعاملة باملثل يف الفقرة 1 من املادة 18، وتلِزم كل الدول الأطراف بالتقّيد به.)40( وميكن ا�ضتخدام هذا املبداأ اأي�ضًا باعتباره وعدًا 
قائمـــًا بذاتـــه بـــاأنَّ اأيَّ دولة �ضوف تفعل باملثل من اأجل دولة اأخرى يف امل�ضتقبل، يف حال ن�ضوء حاجة اإىل ذلك. وكما هي احلالة ب�ضاأن 
م جان-برنارد �ضميـــد، وهو قا�ضي حتقيق يف جنيف يف �ضوي�ضرا،  اأيِّ وعـــد، ينبغـــي بذل كل جهد ل�ضمان الوفاء بهذا الوعد. وقد قدَّ
امللحظـــة التالية ب�ضاأن اأهمية الوفاء بالوعـــود التي ُتعطى: "واأخريًا، هنالك دائمًا مرة مقبلة. ففي التعاون الدويل، كما يف اأيِّ عمل 

جتاري، من م�ضلحة اأيِّ طرف اأن يحرتم الوعود التي ُتعطى".)41(
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ـــر �ضبل التعـــاون الدويل )امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة وت�ضليم املجرمني( ا�ضتنـــادًا اإىل القوانني الداخليـــة التي تراعي �ضمانات  )39( اليابـــان توفِّ

املعاملـــة باملثـــل باعتبارها �ضروطًا اأ�ضا�ضيـــًة لتقدمي هذه امل�ضاعدة )انظر الفقرة الفرعية )2( من املادة 3 مـــن قانون ت�ضليم املجرمني، والفقرة )2( من 
املـــادة 4 مـــن قانون امل�ضاعدة الدولية يف التحقيقات وغريها من امل�ضائل ذات ال�ضلة، وكلهما متاحان يف املوقع ال�ضبكي اخلا�س بوزارة العدل يف اليابان 

. www.moi.go.jp/ENGLISH

)40( تن�ّس املادة، جزئيًا، على اأنَّ الدول "متّد كل منها الأخرى تبادليًا مب�ضاعدة مماثلة".

 ،Jean-Bernard Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", in Denying Safe Haven   )41(

ال�ضفحة 47.





روا  "عند البّت فيما اإذا كان يوجد اأ�ضا�س قانوين للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، ينبغي للمهنيني املمار�ضني اأن يفكِّ

من خلل اأفق وا�ضع فيما يخ�ّس ال�ضكوك الواجب تطبيقها."

امل�ضدر: Kimberley Post, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven، ال�ضفحة 32.

56- مع اأنَّ القتبا�س الوارد اأعله ي�ضري اإىل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، فاإنه ميكن اأن ي�ضري ب�ضهولة كذلك اإىل ت�ضليم املجرمني. 
مة على طلب ر�ضمي للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأو لت�ضليم  ق هذا الف�ضل اإىل م�ضاألة تطبيـــق اتفاقية اجلرمية املنظَّ ويتطـــرَّ
املجرمـــني. وُتبحث يف م�ضائل مثل النطاق، والعلقة بـــني التفاقية واملعاهدة ال�ضابقة يف الوجود، والت�ضديق. وعلى غرار كل جانب 
مـــن جوانب التعاون الدويل، فاإنَّ الت�ضالت الفّعالة بني الدولتني الطرفـــني امل�ضمولتني، وو�ضوح الغر�س، هما من الأمور الأ�ضا�ضية 

يف احل�ضول على نتائج ناجحة ويف الوقت املنا�ضب.

مة باعتبارها الأ�ضا�َس القانوين للتعاون الدويل فتعتمد على عدد  ا معرفة ما اإذا كان ميكن ا�ضتخدام اتفاقية اجلرمية املنظَّ 57- اأمَّ
من العوامل:

 النطاق

قتا على التفاقية َية الطلب قد �ضدَّ  ما اإذا كانت الدولة الطالبة والدولة متلقِّ

  مـــا اإذا كانـــت الدولة قـــد اأدجمـــت التفاقية يف مـــنت قوانينها، مّما يعطـــي التفاقية مفعـــول القانون وقّوتـــه الإنفاذية 
)م�ضاألـــة التقاليـــد القانونيـــة املزدوجة/الأحاديـــة(. لكن عدم اإدمـــاج اأحكام التفاقيـــة يف القوانـــني الداخلية ل يعني 
اأنَّ الدولـــة غـــري ملَزمة باأحـــكام التفاقية لدى الت�ضديـــق عليها. وهذا الإلـــزام موجود يف املادة 27 مـــن اتفاقية فيينا 
 لقانـــون املعاهـــدات،)42( والتي تن�ّس على اأنه "ل يجـــوز لأيِّ طرف اأن يحتّج باأحكام قانونـــه الداخلي لتربير عدم تنفيذ 

معاهدٍة ما".

مت حتّفظًا اأو اإعلنًا يحّد من م�ضاركتها فيما يخ�ّس التفاقية.  ما اإذا كانت الدولة قد قدَّ

األف- النطاق

مة نطاق اللتـــزام بت�ضليم املجرمني وذلك بالن�س على وجوب منح  د الفقـــرة 1 من املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ 58- حتـــدِّ
املوافقـــة على طلـــب ت�ضليم املجرمني، رهنًا با�ضرتاط ازدواج التجرمي، بخ�ضو�س "اجلرائم امل�ضمولة بهذه التفاقية، اأو يف احلالت 
مة يف ارتكاب ُجـــرم م�ضار اإليه يف الفقـــرة 1 )اأ( اأو )ب( من املـــادة 3 وعلى وجود  التـــي تنطـــوي علـــى �ضلوع جماعـــة اإجرامية منظَّ
ق اللتزام بالت�ضليم بداءًة على اجلرائم امل�ضمولة  ية الطلب". وُيطبَّ ال�ضخ�س الذي هو مو�ضوع الت�ضليم يف اإقليم الدولة الطرف متلقِّ
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مة  رابعاً-  اتفاقية اجلرمية املنظَّ
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بالتفاقيـــة، واجلرائـــم اخلطرية التي ُيعاقب عليهـــا باحلرمان من احلرية ملّدة اأق�ضاها اأربع �ضنوات علـــى الأقل اأو بعقوبة اأ�ضّد من 
ذلـــك، وعلـــى اجلرائم امل�ضمولة يف اإطار الربوتوكـــولت)43( �ضريطة اأن تكون بطبيعتها عابرة للحـــدود الوطنية وت�ضتمل على جماعة 

مة. اإجرامية منظَّ

ق اللتـــزام بت�ضليم املجرمني اأي�ضًا يف احلـــالت التي ت�ضتمل فيها  59- اإ�ضافـــًة اإىل ذلـــك، ورهنًا با�ضـــرتاط ازدواج التجرمي، ُيطبَّ
ية  مة، والتي يكون فيها ال�ضخ�س املطلوب ت�ضليمه موجـــودًا بب�ضاطة يف اإقليم الدول متلقِّ اجلرائـــم على �ضلـــوع جماعة اإجرامية منظَّ
الطلـــب، دومنا حاجـــة اإىل اإثبات الطبيعة العابرة للحدود الوطنيـــة التي يتَّ�ضم بها الت�ضّرف الإجرامـــي. وبهذا املعنى، ُيعترب نطاق 
ار  تطبيق املادة 16 من التفاقية اأعر�س جماًل من نطاق تطبيق التفاقية ذاتها، لأنَّ هذا احلكم يجوز تطبيقه اأي�ضًا يف حالت الجتِّ

الداخلي غري امل�ضروع التي ُيعتقل فيها اجلاين يف اإقليم دولة طرف اأخرى.

60- ويتَّ�ضـــم مبثـــل هذا النطـــاق العري�س اأي�ضًا تطبيـــُق اأحكام امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة املوجودة يف املـــادة 18 من التفاقية. 
ففـــي الفقـــرة 1 من املـــادة 18، ُتطاَلب الدول الأطراف بتقـــدمي "اأكرب قدر ممكن مـــن امل�ضاعدة القانونية املتبادلـــة يف التحقيقات 
وامللحقـــات الق�ضائيـــة والإجراءات الق�ضائية فيما يت�ضل باجلرائـــم امل�ضمولة بهذه التفاقية". وهذا يعنـــي اأنَّ هذه التحقيقات اأو 
امللحقـــات الق�ضائيـــة اأو الإجراءات الق�ضائية ينبغي اأن تكون ذات �ضلة بجرائم التفاقية واجلرائم اخلطرية واجلرائم الواردة يف 

مة فيها. الربوتوكولت، �ضريطة اأن تكون ذات طبيعة عابرة للحدود الوطنية واأن ت�ضتمل على �ضلوع جماعة اإجرامية منظَّ

61- اإ�ضافـــًة اإىل ذلـــك اأي�ضًا، ُتلَزم الدول الأطراف كذلك باأن "متـــّد كلٌّ منها الأخرى تبادليًا مب�ضاعدة مماثلة" عندما تكون لدى 
الدولـــة الطـــرف الطالبة "دواٍع معقولة" اإىل اأنَّ واحدة، اأو اأكر من واحـــدة من اجلرائم، هي ذات طابع عرب وطني، مبا يف ذلك اأنَّ 
ية الطلب واأنَّ جماعة  �ضحايـــا تلـــك اجلرائم اأو ال�ضهود عليها اأو عائداتها اأو اأدواتها اأو الأدّلـــة عليها موجودة يف الدولة الطرف متلقِّ

مة �ضالعة يف ارتكابها. اإجرامية منظَّ

د معيارًا اإثباتيـــًا اأدنى باملقارنة  د بخ�ضو�س امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة يحدِّ 62- ومّمـــا يتبـــنيَّ بو�ضوح هو اأنَّ هذا احلكم املحـــدَّ
باملـــادة 3 مـــن التفاقية، التي ل ت�ضرتط اإّل اإمكانية معقولة، بدًل من اأدّلة اإثباتية ت�ضتند اإىل وقائع، فيما يخ�ّس الطابع عرب الوطني 
مـــة يف ارتكابه. والق�ضد من هذه العتبة املعيارية الإثباتيـــة الأدنى هو تي�ضري طلبات امل�ضاعدة  للُجـــرم و�ضلـــوع جماعة اإجرامية منظَّ
مة متوافرًا يف حالة  القانونية املتبادلة، وذلك لغر�س تقرير ما اإذا كان وجود الطابع عرب الوطني للُجرم واجلماعة الإجرامية املنظَّ
نـــة، ومـــا اإذا كان التعاون الدويل قد يكون �ضروريًا ويجوز التما�ضـــه مبقت�ضى التفاقية من اأجل ما يلي ذلك من تدابري حتقيقية  معيَّ

اأو ملحقة ق�ضائية اأو ت�ضليم املجرمني.

ق فيها بتطبيق الوقائع على التعاريف ف�ضوف ي�ضبح مهمًا عندما يحني  ـــا تو�ضيح طبيعة ومدى اجلرمية املزعومـــة اأو املحقَّ 63- اأمَّ
َية الطلب. فاإنَّ اأيَّ مناق�ضات ُتعقد قبـــل اإعداد طلب امل�ضاعدة القانونية  وقـــت مبا�ضرة الت�ضالت بال�ضلطـــة املركزية يف الدولة متلقِّ
املتبادلة اأو طلب ت�ضليم املجرمني وم�ضمون ا�ضتمارة الطلب الفعلي فهي اأمور �ضوف ت�ضبح اأكر و�ضوحًا بكثري اإذا ما متَّ النظر بعناية 

يف م�ضاألة كيفية اندراج اجلرمية املزعومة، على نحو ملئم �ضمن اإطار التفاقية.

مة واملعاهدات املوجودة من قبُل باء- اتفاقية اجلرمية املنظَّ

مة  64- هنالك اأحكام يف املادة 16 )ت�ضليم املجرمني( واملادة 18 )امل�ضاعدة القانونية املتبادلة( كلتيهما من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
تتنـــاولن م�ضاألـــة املعاهدات املوجودة من قبـــُل وكيف تتفاعل مع التفاقية. وهاتان املادتان لهمـــا فرادتهما اخلا�ضة بهذه التفاقية، 
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)43( املرجع نف�ضه، املجّلدات 2225، و2237، و2241، و2326، الرقم 39574.



ن هام يف اإتاحة املجال للدول لكي تتفاعل ب�ضهولة داخليًا مع هذه التفاقية الدولية. ومن املهّم ملحظة الأحكام يف هاتني  وهما مكوِّ
املادتني لأنها قد تكون ذات تاأثري على كيفية ت�ضيري الطلبات الفعلية مبقت�ضى التفاقية.

معاهدات ت�سليم املجرمني املوجودة من قبُل جيم- 

65- الفقـــرات مـــن 3 اإىل 6 من املادة 16 من التفاقية تتعلق بكيـــف ينبغي للدول اأن تدرك هذه التفاقية تبعًا ملا اإذا كانت ت�ضرتط 
وجود معاهدة من اأجل القيام فعًل بت�ضليم املجرمني. وميكن تلخي�ضها كما يلي:

لة يف التفاقية ُتعترب جرائم خا�ضعة لت�ضليم مرتكبيها يف اأيِّ معاهدة    تبنيِّ الفقرة 3 من املادة 16 اأنَّ كل اجلرائم املف�ضَّ
موجودة من قبُل اأو معاهدة ُتربم يف امل�ضتقبل بني الدول الأطراف.

ية الطلب، التي ت�ضـــرتط وجود معاهدة للقيام بت�ضليم املجرمني،  ت الدولة متلقِّ   تبـــنيِّ الفقـــرة 4 من املادة 16 اأنه اإذا تلقَّ
ية الطلب اأن تعترب  طلبًا من دولة طرف طالبة ل ترتبط معها مبعاهدة ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني، جاز للدولة الطرف متلقِّ

هذه التفاقية ذاتها الأ�ضا�َس القانوين للقيام بالت�ضليم فيما يتعلق باأيٍّ من اجلرائم امل�ضمولة بالتفاقية.

  ُتلِزم الفقرُة 5 من املادة 16 الدولَة الطرف التي ت�ضرتط وجود معاهدة ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني )اأ( باأْن تبنيِّ ما اإذا كانت 
�ضُتعترب هذه التفاقية الأ�ضا�س القانوين لت�ضليم املجرمني فيما ي�ضمل دوًل اأطرافًا اأخرى يف التفاقية؛ و)ب( باأن ت�ضعى 
اإىل اإبرام معاهدات ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني مع �ضائر الدول الأطراف يف هذه التفاقية، اإذا مل تكن تقبل اعتبار التفاقية 

اأ�ضا�ضًا قانونيًا يف هذا اخل�ضو�س.

  ُتلِزم الفقرُة 6 من املادة 16 الدوَل الأطراف التي ل ت�ضرتط وجود معاهدة ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني، باأن تعرتف باجلرائم 
دة يف التفاقية باعتبارها جرائم خا�ضعة لت�ضليم مرتكبيها فيما بينها. املعدَّ

دال- معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة املوجودة من قبُل

66- الفقرتـــان 6 و7 مـــن املادة 18 تتعلقـــان بكيفية اإدراك التفاقية من ِقبـــل الدول التي لديها معاهدات موجـــودة من قبُل ب�ضاأن 
ا متعّددة الأطراف. وميكن تلخي�س اأحكامهما كما يلي: ا ثنائية واإمَّ امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، اإمَّ

  الفقرة 6 من املادة 18 تبنيِّ اأنَّ اأحكام امل�ضاعدة القانونية املتبادلة الواردة يف التفاقية ل مت�ّس باللتزامات النا�ضئة عن 
اأيِّ معاهدة موجودة من قبُل اأو ُترَبم يف امل�ضتقبل ب�ضاأن امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، اأكانت ثنائية اأو متعّددة الأطراف.

ق الفقرات 9 اإىل 29 )التي ت�ضمل كل    الفقرة 7 من املادة 18 تبنيِّ اأنَّ الدول الأطراف اإذا مل تكن مرتبطة مبعاهدة، ُتطبَّ
جوانـــب طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة(. واإذا كانت الدول الأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب عندئذ 
ثُّ الدوُل الأطراف على  تطبيـــق اأحكام تلك املعاهـــدة، ما مل تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقـــرات 9 اإىل 29. وحُتَ

تطبيق تلك الفقرات اإذا كانت ت�ضهم يف زيادة فعالية امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.

ق من الت�سديق هاء- اأهمية التحقُّ

َية الطلب كلتاهما طرفني فيها. وينبغي للدولتني  مة اإّل اإذا كانت الدولتان الطالبـــة ومتلقِّ 67- لـــن ُت�ضتخـــَدم اتفاقيُة اجلرمية املنظَّ
َيـــة الطلب التحّقق بوا�ضطـــة املوقع ال�ضبكي اخلا�ـــس بوديع التفاقيـــة)44( للتاأّكد من اأنَّ الدولتـــني كلتيهما طرفان يف  الطالبـــة ومتلقِّ
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.http://untreaty.un.org 44( املوقع ال�ضبكي اخلا�س مبعاهدات الأمم املتحدة هو(



التفاقية. فاإذا مل تكونا كذلك، فينبغي للدولتني مع ذلك اأن ت�ضعيا اإىل القيام معًا بامل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأو ت�ضليم املجرمني، 
ا با�ضتك�ضاف مـــا اإذا كانت توجد نّية للن�ضمـــام اإىل التفاقية يف وقٍت ما يف  ـــا با�ضتخـــدام طرائق اأخـــرى اأو معاهدات اأخرى واإمَّ اإمَّ

امل�ضتقبل، كما يبنيِّ امللّخ�س الوارد اأدناه.
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مثال على الت�ضديق الذي يوؤّدي اإىل التعاون:

...  يف حزيران/يونيـــه 2007، طلبـــت الإمارات العربيـــة املتحدة ت�ضليم مواطن �ضربي ُي�ضتَبـــه يف �ضلوعه يف عملية �ضطو 
م�ضّلـــح علـــى متجر للمجوهرات يف ني�ضان/اأبريل 2007. ولعدم وجود معاهـــدة ُي�ضتَند اإليها، رف�ضت هولندا الطلب بحّجة 
ر الأ�ضا�س القانـــوين اللزم لو كانت الإمارات العربيـــة املتحدة دولًة طرفًا يف  مـــة ميكن اأن توفِّ اأنَّ اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظَّ
مة يف 7 اأيار/مايو 2007، واأعادت بعد ذلك  قت الإمارات العربية املتحدة على اتفاقية اجلرمية املنظَّ التفاقيـــة. وقـــد �ضدَّ
تقـــدمي طلـــب ت�ضليم املواطـــن ال�ضربي امل�ضتَبه فيه. فمنحت املحكمـــة العليا يف هولندا موافقتها علـــى الطلب، م�ضتخدمًة 

التفاقية اأ�ضا�ضًا قانونيًا لذلك. و�ُضلِّم امل�ضتبه فيه يف �ضباط/فرباير 2009.

امل�ضدر: ورقة غرفة موؤمترات، عنوانه "فهر�س اأمثلة الق�ضايا املتعلقة بت�ضليم املجرمني وتبادل امل�ضاعدة القانونية واأ�ضكال اأخرى من التعاون 
 CTOC/COP/2010/CRP.5( "مـــة عرب الوطنيـــة  الـــدويل يف امل�ضائـــل القانونية، ا�ضتنـــادًا اإىل اتفاقية الأمم املتحـــدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

وCorr.1(، الفقرة 79.

مة: رها لدى اتِّخاذ قرار ب�ضاأن ما اإذا كان ميكن ال�ضتفادة من اتفاقية اجلرمية املنظَّ نقاط اأ�ضا�ضية ينبغي تذكُّ

النظر فيما اإذا كان يتعنّي باأّية حال تقدمي طلب ر�ضمي ب�ضاأن امل�ضاعدة التي حتتاجون اإليها والتحّقق من ذلك. وهل هنالك 
بدائل متاحة تتيح لكم بلوغ هدفكم من دون ال�ضطرار اإىل اإعداد طلب ر�ضمي؟

َية الطلب اأو الدولة  التاأّكد من خلل املوقع ال�ضبكي اخلا�س بوديع التفاقية اأو من خلل اأيِّ و�ضيلة اأخرى من اأنَّ الدولة متلقِّ
قتا على التفاقية. الطالبة قد �ضدَّ

التاأّكد من خلل ال�ضلطات املركزية من اأنَّ مواد التفاقية قد اأُدجمت يف منت القانون الداخلي للدولة.

التاأّكد من خلل ال�ضلطة املركزية من اأنه ل يوجد اأيُّ معاهدة ثنائية اأو من اأيِّ نوع اآخر تاأخذ الأ�ضبقية يف التعاون الدويل 
َية الطلب. مع الدولة متلقِّ

التاأّكد من اأنَّ نوع اجلرمية التي ي�ضري اإليها طلبكم تندرج �ضمن نطاق التفاقية.

ا�ضتعرا�ـــس امل�ضطلحـــات الواردة يف املادة 2 من التفاقية، لأنها �ضوف ت�ضاعد علـــى تو�ضيح مناق�ضاتكم ومرا�ضلتكم مع 
الدولة الطالبة.
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ـــع التعـــاون الدويل فيمـــا يخ�ّس امل�ضائل اجلنائية على نحـــو جدير بالعتبار يف ال�ضنوات الأخـــرية.)45( وذلك لأنَّ املقدرة  68- تو�ضَّ
علـــى ارتكاب اجلرائم عرب الإنرتنـــت، وحالة ال�ضفر الدويل، وعوملة الأ�ضواق الدولية، كلُّها عوامـــل اأحدثت زيادًة يف طلبات التما�س 
ل على التفاقات القائمة، اأو  امل�ضاعدة على ال�ضعيد الدويل. وبغية مكافحة ا�ضتفحال خطر اجلرمية الدولية، بداأت بلدان كثرية تعوِّ
�ضة املو�ضوع من اأجل مكافحة الأهداف  اأخـــذت تعمـــل بجدٍّ على ا�ضتحداث اتفاقات ثنائية اأو متعّددة الأطـــراف اأو اإقليمية اأو خم�ضَّ
لها املجرمون اليـــوم. ويف العديد من الأحوال، ُيلَحظ اأنَّ اجلماعات والأفـــراد مّمن يقرتفون جرائم دولية  املتنّقلـــة التـــي اأ�ضبح ميثِّ
يحظـــون بتمويـــل جيد وُيبدون قدرًا غري هنيِّ من الذكاء واحِلنكة املتطّورة حني اقرتافهم جرائمهم، مّما ينّم على بعد مدى اجلهود 
التـــي يتنّكبونهـــا لإخفاء الأدّلة الإثباتية على اأفعالهم، وعن �ضخامة الروة التي يراكمونها بف�ضل ذلك. علمًا باأنَّ هنالك العديد من 
الأُنا�ـــس يف اأنحـــاء كثرية من العامل ي�ضتخدمون كثريًا من املعاهدات الدولية املختلفة من اأجل اإح�ضار اأولئك الأ�ضخا�س للمثول اأمام 
العدالـــة، ولكـــنَّ املجرمني يتَّ�ضمون باملرونة وتتوافر لديهم املوارد اللزمة ول�ضـــوف ي�ضتغّلون اأيَّ منَفذ ميكن اأن يتيحه لهم ا�ضطراب 

وحدة ال�ضف اأو عدم التفاق بني الدول.

دة. وذلك  ًة معقَّ مة العابرة للحـــدود الوطنية مهمَّ 69- وُيَعـــدُّ تنظيـــُم اجلهود التي تبذلهـــا اأيُّ دولة من اأجل مكافحة اجلرمية املنظَّ
لأنَّ احلر�س على تتبُّع م�ضار كل التفاقات واملعاهدات ومذّكرات التفاهم وخدمات الت�ضال بني اأجهزة ال�ضرطة والأنظمة القانونية 
والتطـــّورات يف القانـــون الداخلي والقانون الدويل وخمتلف دوائر خدمات اإنفاذ القانون والتحقيقات التي هي م�ضدر الطلبات التي 
م، اإىل جانب م�ضار كل الطلبات الواردة وال�ضادرة نف�ضها، يتطلَّب وجود خربة و�ضلطة قانونيتني واإداريتني بغية حتقيق الفعالية  ُتقدَّ
يف ذلك كّله. وقد اأخذ هذا املجال من القانون يزداد تعّقدًا، وذلك لوجود كثري من الو�ضائل املختلفة التي ُت�ضتخَدم فيما بني خمتلف 
البلـــدان. ومـــن َثمَّ فاإنَّ ال�ضلطة املركزية املعيَّنة هـــي الأداة التي ُيحتاج اإليها من اأجل احلفاظ علـــى ال�ضبط والإ�ضراف ال�ضروريني 

للتحّكم بهذه امل�ضائل.

امل�ضكلـــة احلرجة هي عدم وجود، اأو عدم كفاية، الربامج والإجراءات اخلا�ضة بتنفيذ برامج امل�ضاعدة القانونية املتبادلة 
تنفيـــذًا فّعـــاًل، وبتوفري الأدّلة الإثباتية على م�ضتوى عملي ويف كل حالة علـــى حدة... وعلى احلكومات اأن ت�ضنَّ الت�ضريعات 
الوثيقـــة ال�ضلـــة باملو�ضوع، واأن تتفاو�س علـــى الأدوات ال�ضرورية، واأن تن�ضئ اإطارًا اإداريًا من �ضـــكٍل من الأ�ضكال املعيَّنة، 
 واأ�ضّدهـــا اأهميـــًة �ضـــكل ال�ضلطـــة املركزية، مـــن اأجل معاجلـــة طلبات امل�ضاعـــدة املتبادلة وتوفـــري املوارد اللزمـــة لتنفيذ

الطلبات.

امل�ضدر: "Kimberley Prost, "Breaking down the barriers، ال�ضفحة 16.

)Prost, "Breaking down the barriers" )45، ال�ضفحة 1.
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دليل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني

مة ال�سلطة املركزية واتفاقية اجلرمية املنظَّ األف- 

مة على وجه التحديد اإىل اإن�ضاء �ضلطة مركزية)46( لدى كل طرف من  70- ت�ضري الفقرة 13 من املادة 18 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
الأطراف يف التفاقية، وجتعل تعيني �ضلطة مركزية لأغرا�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة مطلبًا اإلزاميًا على كل طرف:

ي طلبات امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة وتقـــوم بتنفيذ تلك  لـــة بتلقِّ  تعـــنيِّ كل دولة طـــرف �ضلطة مركزية تكـــون م�ضوؤولة وخموَّ
الطلبـــات اأو باإحالتهـــا اإىل ال�ضلطات املخت�ضة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطـــرف منطقة خا�ضة اأو اإقليم خا�س ذو نظام 
م�ضتقـــل للم�ضاعدة القانونية املتبادلة، جاز لها اأن تعنيِّ �ضلطة مركزية منفردة تتوىّل املهام ذاتها فيما يتعلق بتلك املنطقة اأو 
بذلـــك الإقليم. وتكفل ال�ضلطـــات املركزية �ضرعة و�ضلمة تنفيذ الطلبات املتلّقاة اأو اإحالتهـــا. وحيثما تقوم ال�ضلطة املركزية 
ع تلك ال�ضلطة املخت�ضة على تنفيذ الطلب ب�ضرعة وب�ضورة �ضليمة. ويخطر  ة لتنفيذه، ت�ضجِّ باإحالـــة الطلب اإىل �ضلطة خمت�ضّ
نة لهذا الغر�س وقت قيام كل دولة طرف باإيداع �ضك ت�ضديقها على  الأمني العام للأمم املتحدة با�ضم ال�ضلطة املركزية املعيَّ
ه طلبات امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة واأيُّ مرا�ضلت تتعلق بها  هـــذه التفاقيـــة اأو قبولها اأو اإقرارها اأو الن�ضمام اإليها. وتوجَّ
اإىل ال�ضلطات املركزية التي تعّينها الدول الأطراف. ول مي�ّس هذا ال�ضرط حق اأّية دولة طرف يف اأن ت�ضرتط توجيه مثل هذه 
الطلبـــات واملرا�ضلت اإليها عرب القنوات الدبلوما�ضيـــة، ويف احلالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، عن 

طريق املنّظمة الدولية لل�ضرطة اجلنائية، اإن اأمكن ذلك.)47( 

واإذ ل يوجـــد مطلـــب يقت�ضـــي اإن�ضاء �ضلطـــة مركزية لأغرا�س ت�ضليـــم املجرمني، فلعّل الـــدول ترغب يف النظر يف جعـــل هذه الهيئة 
الر�ضمية م�ضوؤولة عن معاجلة م�ضائل ت�ضليم املجرمني اأي�ضًا، مثلما هي املمار�ضة املتَّبعة يف بع�س البلدان.

باء- فوائد ال�سلطة املركزية والواجبات التي ميكن اأن توؤّديها

71- ينبغـــي لل�ضلطـــة املركزية اأن تكون مركز جتميع كل املعلومات اخلا�ضة بت�ضيـــري اأيِّ �ضكل من اأ�ضكال التعاون القانوين اجلنائي 
الـــدويل مـــع اأيِّ دولة. والفائدة من وجود �ضلطة مركزية هـــي اأنَّ الدولة يكون لديها �ضيطرة اأكر علـــى الطلبات الواردة وال�ضادرة، 
وتبـــداأ يف تكويـــن مركز خربة اخت�ضا�ضية ب�ضاأن التعاون الـــدويل. وبف�ضل وفرة ال�ضكوك الدولية التي قد تكون اأيُّ دولة طرفًا فيها، 
دة للطلبات  ومـــن َثـــمَّ ُتكلَّف ال�ضلطة املركزيـــة مبهام معاجلة الطلبات، فاإنَّ مفهوم وجود هذه ال�ضلطة من اأجـــل توفري ا�ضتجابة موحَّ
ال�ضـــادرة والـــواردة يكون ُمدَركًا متامًا. وهذا ي�ضاعد اأي�ضًا على اجتناب ازدواج اجلهود وانعدام الّت�ضاق مّما ينتج عن الفتقار اإىل 
ال�ضيطرة الرقابية.)48( ذلك لأنَّ ال�ضتجابات املتوا�ضلة واملّت�ضقة من جانب ال�ضلطات املركزية ل ي�ضاعد فح�ضُب على تبيان املتطّلبات 
ا نتيجـــة للتعامل مع تلك  الداخليـــة بـــل كذلـــك على تنمية معرفـــة اأ�ضا�ضية عن النظم القانونيـــة الأخرى ومتطّلبات تلـــك النظم، اإمَّ
ا من خلل املهام الوظيفية اخلا�ضة بالتوا�ضل البعيد املدى والت�ضال التي ميكن  املتطّلبات الأجنبية على اأ�ضا�س عملياتي يومي واإمَّ
اأن توؤّديهـــا هـــذه ال�ضلطات. وقد اأُدرجت يف هذا الف�ضل قائمة �ضاملة بالواجبات واخلدمات التي ميكن اأن توؤّديها ال�ضلطات املركزية 

م ذلك  ة من�ضورًا على اخلط احلا�ضوبي املبا�ضر. ويقدِّ )46( يتيـــح مكتـــب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية دليًل لل�ضلطات الوطنية املخت�ضّ

ار غـــري امل�ضروع يف املخّدرات واملوؤّثرات العقلية لعام  الدليـــل مرجعـــًا �ضهـــًل يف الت�ضال بالبلدان التي هي اأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتِّ
مة، والتي اأن�ضـــاأت �ضلطات ُتعنى بالتعاون الدويل يف  1988 )الأمم املتحـــدة، جمموعـــة املعاهدات، املجّلـــد 1582، الرقم 27627( واتفاقية اجلرمية املنظَّ

.)www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html امل�ضائل اجلنائية )انظر املوقع ال�ضبكي
)47( ينبغـــي اأن ُيلَحـــظ اأنه ل يوجد تو�ضية ب�ضاأن كيفية وجوب اإدارة ال�ضلطة املركزية وتزويدها باملوظفني. غري اأنَّ هنالك عّدة من�ضورات خمتلفة 

تتحّدث عن �ضرورة اأن يكون يف ِملك موظفي ال�ضلطة املركزية مهنيون ممار�ضون من ذوي اخلربة يف الأمور اجلنائية.
 )48( انظـــر تقريـــر عام 2001 ال�ضادر عـــن فريق اخلرباء العامل غـــري الر�ضمي ب�ضاأن اأف�ضل املمار�ضـــات يف اأن�ضطة امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة

)www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf(، ال�ضفحة 7.
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ع اأن يكون مب�ضتطاع  وذلـــك لإعطاء املهنيني املمار�ضني اإر�ضادات توجيهية ب�ضاأن نطـــاق الواجبات واخلربات الخت�ضا�ضية التي ُيتوقَّ
هذه املكاتب اأن توؤّديها لكي تكون ذات فعالية.

72- وتتميَّز مزاولُة اأعمال التعاون الدويل اليومية على نحو مّت�ضق بفائدة ُم�ضاَفة يف تكوين ِملك من املحامني الذين من �ضاأنهم 
اأن ينمـــّوا خـــربة اخت�ضا�ضية يف ميدان قانـــوين يزداد تعقيدًا وتو�ّضعًا.)49( وهذه اخلربة الخت�ضا�ضيـــة ميكن هي اأي�ضًا اأن ُت�ضتخَدم 
داخليـــًا لإ�ضـــداء امل�ضورة اإىل اإدارات حكومية اأخرى بخ�ضو�س امل�ضائل التي ينطوي عليها التعاون الدويل، كما ميكن اأن توؤّدي وظيفة 
عني العامني ب�ضـــاأن امل�ضائل التي تن�ضاأ يف مثـــل هذه الأنواع من  تثقيفيـــة، يف اإ�ضـــداء امل�ضـــورة وتوفري الإر�ضاد لأجهـــزة ال�ضرطة واملدَّ
ى بف�ضل امتلك هذه اخلربة الخت�ضا�ضية التن�ضيق يف  املوؤ�ض�ضـــات.)50( وت�ضمـــل الأمثلة على الواجبات الإ�ضافية التي ميكن اأن ُتـــوؤدَّ
عمليات القب�س على املجرمني الفاّرين ونقلهم، والتن�ضيق والدعم يف عمليات البحث يف دول اأخرى، وتوفري امل�ضورة القانونية ب�ضاأن 

امل�ضائل اخلا�ضة بالتعاون الدويل لوزراء احلكومة.

مة الدولية لل�سرطة اجلنائية وتفاعلها التكاملي   جيم-  املنظَّ
مع ال�سلطات املركزية

مة الدوليـــة لل�ضرطة اجلنائية  مة اأنه ميكن ال�ضتفـــادة من املنظَّ 73- تذكـــر الفقـــرة 13 من املـــادة 18 من اتفاقية اجلرميـــة املنظَّ
)الإنرتبـــول( يف احلالت العاجلة لتكون قناة ات�ضالت ب�ضاأن امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة اإذا ن�ضاأت حاجة اإىل ذلك. وكذلك حتّث 
اأحـــكام التفاقيـــة الواردة يف املواد 26 اإىل 29 بخ�ضو�س اإنفاذ القانون والتعاون الدويل على حدٍّ �ضواء على ال�ضتفادة من اخلدمات 

املتاحة من خلل الإنرتبول.

مها الإنرتبول للدول التي ت�ضعى اإىل اإقامة ات�ضالت  74- ومن املفيد اأن يكون ثّمة اإدراك باملزايا املفيدة الكثرية التي ميكن اأن تقدِّ
فّعالـــة ب�ضاأن م�ضائل التعاون الدويل. ويف ذلك امل�ضمار، ُتناُط باأجهـــزة ال�ضرطة والأجهزة الق�ضائية وهيئات ال�ضت�ضارات القانونية 
مهـــامُّ اإيجـــاد طرائق التكامل فيما بينها يف التحقيقات التـــي متتّد عرب البلدان والتقاليد القانونية املختلفـــة. ومن َثمَّ فاإنَّ م�ضاهمة 
د يف ال�ضبكـــة املوازية من املكاتب املركزية الوطنية التابعـــة لها. وهذه املكاتب ُتن�َضاأ  الإنرتبـــول يف م�ضمـــار ال�ضلطات املركزية تتج�ضَّ
مبقت�ضى املادة 32 من د�ضتور الإنرتبول، وُتدار بو�ضفها جهات الت�ضال املحورية لدى كل دولة ع�ضو لأغرا�س الت�ضال الداخلي مع 

الإدارات الأخرى يف تلك الدولة الع�ضو، بوجود مكاتب مركزية وطنية يف الدول الأخرى، ومع الأمانة العامة للإنرتبول.

75- وكل مكتـــب مركزي وطنـــي مو�ضول ب�ضبكة املنظومة العامليـــة للت�ضالت ال�ضرطية املاأمونة املتاحة يوميـــًا على مدار ال�ضاعة 
ن من اإر�ضال طلبات التعاون يف حينها وبطريقة اآمنة. ومن خلل هذه املنظومة، يجوز اإحالة الطلبات  والأ�ضبوع )I-24/7(، التي متكِّ

املتعلقة بامل�ضاعدة القانونية املتبادلة وبت�ضليم املجرمني بالطريقتني التاليتني )وهما لي�ضتا ح�ضريتني تبادليًا(:

)اأ( مـــن ال�ضلطـــة الوطنية املعنية )مثًل حمكمة وطنية( اأو من ال�ضلطة املركزية اإىل املكتب املركزي الوطني يف البلد. ثمَّ 
ه اإليه الطلب، الذي يحيله بدوره اإىل ال�ضلطات  يحيـــل املكتـــب املركزي الوطني الطلَب اإىل املكتب املركزي الوطني التابع للبلـــد املوجَّ

ذ من خلل املمار�ضة املتَّبعة حاليًا لدى الإنرتبول، بانتظام؛ املعنية. وهذا امل�ضار الت�ضّوري ُينفَّ

)ب(   متديـــد نطـــاق منظومة الت�ضـــالت املتاحة دائمًا )I-24/7(، وفقـــًا للت�ضريعات الوطنية وللإطـــار القانوين اخلا�س 
�ضة بالقيام بدور املوؤ�ض�ضة العامة  بالإنرتبول، اإىل اأبعد من حدود املكاتب املركزية الوطنية، لكي ي�ضمل ال�ضلطات الوطنية املعنية املفوَّ

)49( "القوانـــني اخلا�ضـــة بت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة ميكن اأن تبدو مبهمـــة لغري الخت�ضا�ضيني. وكثري من ال�ضروط الأ�ضا�ضية 

 )Seehanat Prayoonrat, "The use of financial intelligence units for mutual ".للتعاون ُت�ضتَمّد من مفاهيم ُتَعدُّ فريدة يف هذين امليدانني من القانون
.legal assistance in the prosecution of corruption", in Denying Safe Haven, p. 29)

)50( انظـــر تقريـــر عـــام 2001 ال�ضادر عن فريق اخلـــرباء العامل غري الر�ضمي ب�ضاأن اأف�ضـــل املمار�ضات يف اأن�ضطة امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة، 

الق�ضم 1-3.
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يف اإنفـــاذ القانون اجلنائـــي. وبناًء عليه فاإنَّ اإمكانية و�ضل ال�ضلطات املركزية مبا�ضرًة مبنظومـــة الت�ضالت املتاحة دائمًا لأغرا�س 
تعميم طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة جديرة بالنظر فيها بعني العتبار وباملناق�ضة على امل�ضتوى الوطني.

ن اأي�ضًا املحّققني من تدقيق املعلومات  76- كمـــا اأنَّ منظومة الت�ضالت املتاحة دائمًا على مـــدار ال�ضاعة والأ�ضبوع )I-24/7( متكِّ
 ،)DNA( ذات ال�ضلـــة ا�ضتنـــادًا اإىل قواعد بيانات الإنرتبـــول )مثًل عن خلفية ال�ضوابـــق الإجرامية، واحلم�س اخللـــوي ال�ضبغي

وب�ضمات الأ�ضابع، ووثائق ال�ضفر امل�ضروقة اأو املفقودة(.

مة عرب قنوات الإنرتبول ميكن تقدميها بعدٍد من الطرائق ومنها: 77- وكذلك فاإنَّ طلبات التعاون املعمَّ

)اأ( مـــن خلل اإ�ضدار الأمانة العامة للإنرتبول الن�ضرات )املذّكرات( اخلا�ضة بها بناًء على طلب بلٍد ع�ضو. ومن �ضمن 
خمتلـــف الن�ضـــرات التي ميكن اأن ت�ضدرهـــا الإنرتبول، قد يكون للن�ضـــرات التالية �ضلة وثيقة على وجه اخل�ضو�ـــس بطلبات ت�ضليم 
املجرمـــني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة: )1( الن�ضرات احلمراء، وهي طلبات ب�ضاأن التما�س حتديد مكان �ضخ�س ما والقب�س عليه 
بغية ت�ضليمه، وُتعترَب يف كثري من البلدان الأع�ضاء يف الإنرتبول طلبات �ضاحلة للحب�س الحتياطي يف انتظار ت�ضليم املطلوبني؛ )2(
الن�ضـــرات الزرقـــاء، وهي طلبات للح�ضول على معلومات )مثًل حتديد مكان، حتديد هويـــة( عن �ضخ�س مو�ضع اهتمام يف حتقيق 

جنائي؛

ـــى "تعميم" تر�ضلها مبا�ضـــرًة دولة طالبة اإىل كل البلـــدان الأع�ضاء يف الإنرتبـــول اأو بع�ضها،  )ب(  مـــن خـــلل ر�ضالة ُت�ضمَّ
ل يف قواعد بيانات الإنرتبول؛ وُت�ضجَّ

َية الطلب. )ج(   من خلل تبادل ر�ضائل على م�ضتوى ثنائي بني الدول الطالبة والدول متلقِّ

مة الدولية لل�سرطة اجلنائية )االإنرتبول(  دال-  برامج �سّباط ات�سال ال�سرطة وتفاعلهم التكاملي مع املنظَّ
ومع ال�سلطات املركزية

78- برامـــج �ضّباط ات�ضـــال ال�ضرطة، التي توجد لدى كثري من قوات ال�ضرطة يف جميع اأنحـــاء العامل، ميكن اأن تكون مفيدة جدًا 
لأولئـــك املعنيـــني بالتعاون الـــدويل. وكثري من قوات ال�ضرطة يف العامل لديها �ضّباط معيَّنون يف اخلـــارج من اأجل اإقامة الت�ضال مع 
دة. وبف�ضل ذلك يكت�ضبون معرفة يف جمـــال عملياتهم، عن اأمور عّدة ومنها بنية  قـــوات ال�ضرطة يف بلـــدان اأو مناطق جغرافية حمدَّ
القيـــادة يف قـــوات ال�ضرطة املحلية؛ وبنية الإدارات املحلية، مبـــا يف ذلك املحاكم؛ والتحّديات اجلغرافيـــة اأو ال�ضيا�ضية املحلية التي 
قـــد توجـــد، وكّلها قد يكون لها تاأثري على امل�ضائل اخلا�ضة بالتعـــاون الدويل. وميكن ل�ضّباط الت�ضال اأن يوؤّدوا اأي�ضًا وظيفة اإبلغية 
مفيـــدة، بكونهم "عيون واآذان" ال�ضلطة املركزية املعنية، واملواظبة علـــى اإعلم امل�ضاركني الآخرين بالتحّديات التي ُيحتَمل اأن تن�ضاأ 
يف اأثنـــاء م�ضـــار طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأو ت�ضليم املجرمني. وكثريون من �ضّبـــاط الت�ضال هوؤلء اأع�ضاء يف قوات �ضرطة 
هي اأي�ضًا اأع�ضاء يف الإنرتبول، ومن َثمَّ لديهم �ضبل الو�ضول اإىل اأدوات التحقيق الفّعالة التي تتيحها هذه الوكالة لأع�ضائها. ولهذه 

الأ�ضباب، ينبغي اأن ُيعترَب �ضّباط الت�ضال فئة تكمل جهود ال�ضلطات املركزية وكذلك الوكالت، مثل الإنرتبول.

لة لل�سلطات املركزية االإنرتبول وبرامج �سّباط ات�سال ال�سرطة: كيانات مكمِّ

ينبغـــي لل�ضلطـــات املركزية اأن تنظر بعني العتبار يف ال�ضتفادة من اخلـــربات الخت�ضا�ضية والقدرات املوجودة لدى هذه 
الكيانات من اأجل تكميل عمل هذه ال�ضلطات املركزية والت�ضّدي لتحّديات التعاون الدويل.
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ال�ضلطات املركزية: اأهمية التوا�ضل مع الأ�ضخا�س املنا�ضبني وق�ضية اخلربة الداخلية يف عامل دويّل الطابع  

هاء- اإن�ساء ال�سلطة املركزية

79- ال�ضلطـــة املركزيـــة هي كيـــان اإداري، وبذلك فهي ميكن اإن�ضاوؤهـــا بب�ضاطة بو�ضعها �ضمن اإطار املخّطـــط التنظيمي لأيِّ هيئة 
اأو اإدارة حكوميـــة م�ضوؤولـــة عـــن �ضوؤون امل�ضاعدة والعدالة على ال�ضعيـــد الدويل. ومن َثمَّ ينبغي اأن تكـــون ال�ضلطة "املركزية" كذلك 
ـــع مركزي للخربة الخت�ضا�ضيـــة واملعلومات، حيث يجري الت�ضّرف ب�ضاأن كّل م�ضائـــل امل�ضاعدة الدولية اخلا�ضة  فح�ضـــُب، اأْي جممَّ
بالدولـــة. وهـــذا يتيح املجال للّت�ضـــاق يف ال�ضتجابة ولرتكيز اجلهود مّما مـــن �ضاأنه اأن يعود بالنفع على الدولـــة، �ضواء اأكانت دولة 
د من حيث علقتها بالأجهزة  ا اأين هو مو�ضع ال�ضلطة املركزية، ومـــا هو دورها املحدَّ طالبـــة اأم كانـــت دولة م�ضتجيبة للطلب.)51( اأمَّ
ها مِبلك موظفيها، فهي عوامـــل من �ضاأنها اأن تقّرر ما اإذا كانت  اأو الإدارات الأخـــرى املكلَّفـــة مبهـــام تويّل �ضوؤون العدالة، وَمن ميدُّ
مة اأو كيان رئي�ضي يتوىّل تي�ضري امل�ضاعدة  ال�ضلطـــة املركزيـــة هي بب�ضاطة كيان من�ضاأ ا�ضتجابًة للمادة 13 من اتفاقية اجلرميـــة املنظَّ

الدولية ح�ضبما تتوّخاه التفاقية.

80- وينبغي للدول اأن تبذل ق�ضارى جهدها لإن�ضاء �ضلطة مركزية يف اأقرب وقت ممكن، لأنَّ من امل�ضاوئ البارزة يف طلب امل�ضاعدة 
الدوليـــة ويف تقدميهـــا عدم وجود هذا املكتـــب الوظيفي. كما ينبغي لأولئك امل�ضوؤولني عن ال�ضيا�ضـــة العامة الإجرائية يف كل دولة اأن 
يوؤّكـــدوا اأي�ضـــًا لنظرائهم الداخليني اأنَّ الت�ضاور مع �ضلطتهم املركزية ينبغي اأن يكون واحدًا من اأول ال�ضواغل الرئي�ضية حني معاجلة 

ال�ضوؤون الدولية، لأنه يوؤّدي اإىل التن�ضيق الفّعال للطلبات الواردة وال�ضادرة وال�ضيا�ضة العامة والتعاون الدويل عمومًا.

دة يف القائمة الواردة اأدناه و�ضف الغاية املثالية التي ينبغي اأن ي�ضعى اإليها اأولئك العازمون على  81- ويرد يف اإجراءات العمل املعدَّ
د القائمة على اأهمية وظائف ال�ضلطة املركزية، وعلى التحّديات التي ُتواَجه يف اأثناء اإن�ضاء �ضلطة  اإن�ضاء �ضلطة موجودة من قبُل. وتوؤكِّ
فّعالة. وهي ت�ضف اأي�ضًا الوظائف التي تقوم بها ال�ضلطات املركزية القوية والفّعالة ويكون لها تاأثري يف م�ضمار التعاون الدويل. علمًا 

باأنَّ هذه الغاية املثالية �ضعب بلوغها، ولكنها تبنيِّ بو�ضوح ما ينبغي ال�ضعي اإليه من اأجل حتقيق الفعالية:

املعاجلة العملية للطلبات

ية لكل الطلبات الواردة وال�ضادرة ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة  الت�ضّرف كجهة متلقِّ

  ا�ضتعرا�ـــس جميـــع الطلبات للتاأّكد من اأنها وافية بالغر�س واإ�ضنادها للم�ضت�ضاريـــن القانونيني من اأجل اتخاذ اإجراءات 
عمل ب�ضاأنها

  الرتا�ضـــل مـــع الدول الطالبة بخ�ضو�س مدى وفـــاء الطلب بالغر�س اأو احلاجة اإىل تكملته، مثـــًل اإ�ضداء م�ضورة قانونية 
ية الطلب ب�ضاأن ما هو اللزم المتثال له من قوانني الدولة متلقِّ

دات( �ضيغة الطلبات للتاأّكد من اأنها وافية بالغر�س، وتقدمي معلومات عن الكيفية التي ميكن    ا�ضتعرا�س م�ضاريع )م�ضوَّ
بها حت�ضينها

ن من ال�ضتجابة للطلبات العاجلة يف حينها  توفري تغطية على مدار ال�ضاعة مّما ميكِّ

  الإجابـــة عن ال�ضتف�ضارات واإعداد املعلومـــات وال�ضيغ النموذجية احلا�ضوبية والأمثلـــة التو�ضيحية للبلدان الراغبة يف 
تقدمي طلبات

  التن�ضيـــق مـــع ال�ضلطات املركزيـــة الأخرى من اأجل القيام بعمليـــات العتقال اأو البحث يف احلـــالت املعّقدة التي ت�ضمل 
ـــي احتياجات اإنفاذ  قة تلبِّ مّتهمـــني متعّدديـــن يف وليات ق�ضائيـــة وبلدان متعّددة، وذلك يف الوقـــت نف�ضه وبطريقة من�ضَّ

القانون على اأف�ضل نحو، مثًل حينما يكون عن�ضر املفاجاأة مفيدًا

)51( املرجع نف�ضه، الق�ضم 2.
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عني العامني    اإ�ضـــداء امل�ضورة ب�ضاأن قوانني وممار�ضات ت�ضليم املجرمني و/اأو امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة لل�ضرطة واملدَّ
ذونها مون الطلبات اأو ينفِّ على م�ضتوى الدولة وق�ضاة التحقيق الذين يقدِّ

  اإ�ضـــدار التعليمـــات اإىل امل�ضت�ضاريـــن القانونيـــني الذين قد ميثلون يف املحاكـــم ب�ضاأن املواقف التـــي يتَّخذونها، بدءًا من 
العتقال ومرورًا بعملية الت�ضليم الإجرائية وانتهاًء اإىل حالت ال�ضتئناف

  اإ�ضـــداء امل�ضورة للوزراء، مبـــا يف ذلك تلخي�س قوانني الدعاوى وال�ضوابق والأدّلـــة الإثباتية وتاريخ اإجراءات الدعوى يف 
م، وتقدمي اأيِّ معلومات اأخرى ذات  املحاكم، وكذلك امل�ضورة ب�ضاأن تطبيق قانون ت�ضليم املجرمني على وقائع الطلب املقدَّ

�ضلة باملو�ضوع
  الت�ضّرف كجهة ات�ضال ل�ضلطات الهجرة/احلدود وغريها من الإدارات احلكومية التي قد يكون لديها اهتمام بال�ضخ�س 
امللتَم�س البحث عنه يف حالت ت�ضليم املجرمني، اأو يف الأدّلة الإثباتية امللتَم�س العثور عليها يف حالت امل�ضاعدة القانونية 

املتبادلة 
 تهيئة ما يلزم من الرتتيبات لنقل ال�ضجني عرب الدولة خلل عمليات ت�ضليمه الفعلي للدولة الطالبة

عني العامني/ال�ضلطات الق�ضائية وال�ضرطة ب�ضاأن ما ميكن توّقعه عند ال�ضفر من اأجل جمع    اإمكانية اإ�ضداء امل�ضورة للمدَّ
ية الطلب، مثـــًل احلاجة اإىل احل�ضول على موافقات م�ضّبقة، اأو اأيِّ �ضيء اآخر قد يكون  الأدّلـــة الإثباتية اإىل الدولة متلقِّ

ية الطلب لزمًا للمتثال اإىل جوانب اأخرى من قوانني الدولة متلقِّ
  اإمكانيـــة احلفـــاظ على الأدوات املتاحة حاليًا على اخلط احلا�ضوبي املبا�ضر لكي ت�ضتخدمها وت�ضتعر�ضها الدول الطالبة 

التي تنظر يف مو�ضوع تقدمي طلب اإىل الدولة املعنية

قناة لالت�ساالت
ذة بخ�ضو�س الطلبات الـــواردة، وكو�ضيلة توا�ضل مع ال�ضلطات املركزية    الت�ضـــّرف كمحـــور ات�ضالت متاح لل�ضلطة املنفِّ

الأخرى بخ�ضو�س الطلبات ال�ضادرة
  الت�ضـــّرف كجهة ات�ضال لل�ضلطات الق�ضائية التي قد تتوىّل تنفيـــذ الطلبات، ور�ضد تطّورات الق�ضايا يف اأثناء م�ضارها 

َية الطلب من خلل النظام الق�ضائي لدى الدولة متلقِّ
  القيـــام باأن�ضطـــة اإي�ضال التوعيـــة اإىل ال�ضلطـــات املركزية الأخرى—من خـــلل اآليات غري ر�ضمية )مثـــًل اجتماعات 
رة(—من اأجل مناق�ضة امل�ضائل و/اأو الق�ضايا التي هي مو�ضع  ثنائية( اأو ر�ضمية )مثًل زيارات منتظمة يف مواعيد مقرَّ

اهتمام م�ضرتك، وفتح قنوات للت�ضالت

مركز للخربة االخت�سا�سية
  الت�ضـــّرف كمركـــز للخربة الخت�ضا�ضية يف القانون اجلنائي الدويل فيما يتعلـــق بت�ضليم املجرمني/امل�ضاعدة القانونية 

املتبادلة
  التفاو�س على املعاهدات والت�ضّرف كمركز للخربة الخت�ضا�ضية يف تنفيذ املعاهدات، ل من اجلانب النظري فقط بل 

من جانب املمار�ضة العملية اأي�ضًا
  اإ�ضداء امل�ضورة لل�ضيا�ضيني على ال�ضعيد الوطني ب�ضاأن القوانني وال�ضيا�ضات العامة املتعلقة بت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة 

القانونية املتبادلة
 اإر�ضاد وا�ضعي الت�ضريعات ب�ضاأن التغيريات الت�ضريعية املقرتحة اأو اللزمة

ري ال�ضيا�ضات العامة لدى النظر يف تعديل الت�ضريعات لزيادة الفعالية يف اإعمال    توفري امل�ضورة والقرتاحات العملية ملقرِّ
القوانني الت�ضريعية اخلا�ضة بت�ضليم املجرمني اأو امل�ضاعدة القانونية املتبادلة 
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 الت�ضّرف كجهة ات�ضال بالقنوات الدبلوما�ضية/اخت�ضا�ضيي ال�ضيا�ضات العامة والوزراء الأجانب

  امل�ضاركـــة يف املنتديات الإقليمية واملتعّددة الأطراف، مثـــًل موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
مة عرب الوطنية املنظَّ

عني العامني داخل البلد    توفري التدريب للمعنيني من اأ�ضحاب امل�ضلحة الداخليني واخلارجيني على حدٍّ �ضواء، مثًل املدَّ
وال�ضركاء يف جمال ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة خارج البلد

 اإقامة و�ضون التمثيل يف الربامج املختلفة ومنها النوع اخلا�س بق�ضاة الت�ضال

حون املثاليون جلهاز موظفي ال�سلطة املركزية املر�سَّ

  لرئا�ضة ال�ضلطة، �ضخ�س لديه خربة اخت�ضا�ضية يف قوانني ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك 
املعرفة العملية والنظرية يف هذا اخل�ضو�س

عني  ري ال�ضيا�ضات العامة( مّمن لديهم خربة يف القانون اجلنائي ب�ضفتهم مدَّ   املحامون )يف مقابل الدبلوما�ضيني ومقرِّ
عامني وق�ضاة عاجلوا ق�ضايا فعلية يف النظام القانوين اجلنائي يف الدولة

حون مّمن لديهم مقدرة يف اأكر من لغة واحدة، وكذلك مهارات دبلوما�ضية، ويتحّلون بالكتمان  املر�ضَّ

حون من ذوي املرونة والقدرة البتكارية من حيث حماولة اإيجاد احللول وتقدمي امل�ضاعدة )بدًل من اأولئك الذين    املر�ضَّ
ي�ضارعون اإىل القول: "نحن ل نفعل ذلك بتلك الطريقة"(، ومّمن يتحّلون بانفتاح الذهن ب�ضاأن مقت�ضيات قوانني الدول 

الأخرى

عون العامون الذين يتداولون العمل من    امل�ضت�ضـــارون القانونيون الذين هم اأ�ضًل مهتّمون بهذا املجال من القانون، واملدَّ
وحدة اإىل اأخرى من اأجل احل�ضول على الأدّلة الإثباتية يف اخلارج وجلب املجرمني الفاّرين اإىل العدالة

االعتبارات االإدارية
  مـــن ال�ضـــروري اأن تدرك الإدارة العليـــا اأنَّ ال�ضتثمارات املالية يف حينها يف اإن�ضاء �ضلطـــة مركزية قوية ومتطّورة �ضوف 
حتّقق النتائج املن�ضودة. ومع اأنَّ اجلرمية ق�ضية وطنية �ضديدة احل�ضا�ضية حمليًا، مل تعد ت�ضتطيع الدول اأن تتحّمل عبء 

عدم ال�ضتثمار يف اإن�ضاء �ضلطة مركزية قوية، لأنَّ الكثري جدًا من اجلرائم املحلية لها اأبعاد دولية اأي�ضًا.

 من ال�ضروري العرتاف باأنه ل توجد �ضوى طريقة واحدة للم�ضّي ُقدمًا، وهي: زيادة التعاون بني الدول.

موا طلبًا    ت�ضليـــم املجرمـــني وامل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة ي�ضتنـــدان اإىل مبداأ املعاملـــة باملثل: يف يوم ما عليكـــم اأن تقدِّ
عاجـــًل، و�ضوف تريـــدون ا�ضتجابة تعاونية؛ واأف�ضل طريقة ل�ضمان التعاون هي يف احلفاظ على خطوط توا�ضل مفتوحة 

من خلل الت�ضال املنتظم، ويف تقدمي امل�ضاعدة اإىل اجلهات الأخرى حينما حتتاج اإىل امل�ضاعدة.

  تركيـــز هـــذه املهام الوظيفية يف مو�ضـــع واحد من �ضاأنـــه اأن ي�ضاعد على جتميـــع الكفاءات، مّما يـــوؤّدي اإىل ا�ضتجابات 
مّت�ضقـــة واأ�ضـــرع، حيث يت�ضّنـــى للم�ضت�ضارين القانونيـــني تطوير اخلـــربة الخت�ضا�ضية القانونية وكذلـــك العلقات مع 
م م�ضار الق�ضايا على ر بثمن يف �ضمان تقدُّ  ال�ضلطات املركزية الأخرى. وميكن اأن تكون هذه العلقات ذات قيمة ل ُتقدَّ

نحو عاجل.
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واو- تكوين جهاز موظفي ال�سلطة املركزية وحتديد مو�سعها
82- حتتـــاج ال�ضلطـــة املركزيـــة اإىل جهاز موظفـــني يتوّلون معاجلة م�ضائـــل وا�ضعة الطيـــف ومعّقدة، ومنها مثـــًل �ضعف القوانني 
واملعاهـــدات اأو انق�ضاء عهدها، والفتقـــار اإىل الوعي بالقوانني واملمار�ضات الوطنية والدوليـــة اخلا�ضة بت�ضليم املجرمني، وم�ضاكل 
�ضاع الطيف والتعقيد، من  الت�ضـــال والتن�ضيـــق بني الهيئات الداخلية والدول. وهوؤلء املوظفون مطالبون اأي�ضًا بتقدمي متثيل جيد لتِّ

الناحية القانونية والتنظيمية، املوجودين يف هذا امل�ضمار.)52( 

83- ومـــن �ضـــاأن الطلبات ال�ضـــادرة والواردة ب�ضاأن امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلـــة اأو ت�ضليم املجرمني اأن تكـــون يف اأ�ضا�ضها عملية 
قانونيـــة ت�ضتمـــل على القوانني والإجراءات اجلنائية الداخلية، ومنها مثًل قواعد الأدّلـــة الإثباتية والبحث والتفتي�س وال�ضبط، لدى 
دولتني معنيتني على الأقل، اإىل جانب القوانني الداخلية الواجب تطبيقها، اإن وجدت، اخلا�ضة مبا�ضرًة بامل�ضاعدة القانونية املتبادلة 
اأو ت�ضليـــم املجرمـــني. وقـــد يكون من ال�ضـــروري اأي�ضًا النظر بعـــني العتبار اإىل م�ضائـــل املمار�ضة القانونية اجلنائيـــة الدولية، مثل 
م�ضاألـــة تف�ضـــري معاهدٍة ما، اأو رمّبا عدد من املعاهدات، �ضعيًا اإّما اإىل اإيجاد موقـــف لتقدمي طلب اأو لل�ضتجابة اإىل طلب. ويف كثري 
مـــن احلـــالت، �ضوف يكون هنالك اأي�ضًا تفاعـــل مع ال�ضرطة، وجل�ضات املثول اأمام ق�ضاة التحقيـــق وق�ضاة املحاكم، ومفاو�ضات مع 
عني العامني وال�ضهود والإدارة، وتقييم امل�ضتندات القانونية، ومذّكرات اأو مرافعات وعر�س اأحراز. حماميي الدفاع، وات�ضالت باملدَّ

84- وينبغـــي للم�ضت�ضاريـــن القانونيني، الذين هم من ِملك موظفي ال�ضلطة املركزية، اأن تكون لديهم خربة يف التعامل والت�ضال 
�ضون يف الق�ضايا اجلنائية  بفعالية �ضمن جمال ي�ضتلزم توافر جمموعة من املهارات املتعّددة. ومن ثمَّ ينبغي اأن يكون املهنيون املتمرِّ
مّمـــن لديهم خـــربة �ضابقة يف املقا�ضاة وكذلك لديهم رغبة يف العمل اجلماعي مع �ضـــركاء خارجيني وداخليني، هم الذين ي�ضّكلون 

ذلك النوع من الأ�ضخا�س الذين ُينَظر يف تعيينهم يف جهاز موظفي هذا املكتب الر�ضمي الهام.

85- وتنظر الدول املختلفة اإىل دور وم�ضوؤوليات ال�ضلطة املركزية بطرائق خمتلفة، كما ت�ضع ال�ضلطَة املركزيَة يف فروع خمتلفة من 
احلكومة. فبع�س الدول تنظر اإىل ال�ضلطة املركزية على اأنها ذات وظائف خا�ضة بالعلقات الأجنبية اأو الدبلوما�ضية، يف حني ينظر 
اإليها بع�ضها الآخر على اأنها ذات وظيفة قانونية ذات اأبعاد خا�ضة بالعلقات الأجنبية. وبع�ضها اأي�ضًا ينظر اإليها على اأنَّ لها وظيفة 
خـــاذ اإجراءات عمل ب�ضاأنها، مع القيام بقدر �ضئيل من ال�ضتعرا�س  اإداريـــة، يف اإحالـــة الطلبات اإىل الفروع الأخرى من احلكومة لتِّ

والتحليل للطلبات على م�ضتوى ال�ضلطة املركزية اأو عدم القيام بذلك مطلقًا.

86- وقـــد ورد فيما �ضبق و�ضـــف دور وم�ضوؤوليات مثل هذا املكتب الر�ضمي، اإىل جانب تقـــدمي ملحة عن ال�ضمات املقرتحة اخلا�ضة 
بامل�ضت�ضاريـــن القانونيـــني الذين ينبغي اأن يكونوا يف جهاز موظفيـــه. وباعتبار طبيعة الأعمال املو�ضوفة ونوعهـــا، ُيقرتح اأنَّ اإدارة اأو 
ع �ضمنه ال�ضلطة املركزية. كما اأنَّ اخلربة الخت�ضا�ضية القانونية من النوع املذكور  وزارة العدل من �ضاأنها اأن تكون اأف�ضل مكان ُتو�ضَ
عني العامني وال�ضرطة وغريها من الأجهزة  �ضابقًا، وكذلك وجود خطوط ات�ضال داخلية م�ضتقّرة من قبُل مفتوحة مع املحاكم واملدَّ

مات ت�ضند مفهوم و�ضع ال�ضلطة املركزية �ضمن هذه الإدارة اأو الوزارة. التحقيقية، كلُّها مقوِّ

زاي-  ال�سلطة املركزية واملوظفون الدوليون: ُحجج ب�ساأن تعيني اأع�ساء من جهاز موظفي ال�سلطة املركزية 
يف منا�سب يف اخلارج

87- يف ف�ضول �ضابقة من هذا الدليل، ُذكر اأنَّ اختلف التقاليد القانونية ميكن اأن ُين�ضئ حواجز تعرقل امل�ضاعدة الدولية الفّعالة. 
با  لة يف النظام القانوين الذي ينتمي اإليه املرء ميكن اأن ي�ضبِّ ذلك اأنَّ عدم الإملام اجليد بالنظم القانونية الأجنبية والتحّيزات املتاأ�ضِّ
ر التغّلـــب عليها. كما اأنَّ الختلفات البارزة يف مقت�ضيات النظـــم القانونية املختلفة ميكن اأن  مـــا ُيلحـــظ اأحيانًا من �ضعوبات يتعذَّ
يـــوؤّدي اإىل انعـــدام فعالية طلبات امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة وت�ضليم املجرمني، مّما يوؤّدي بـــدوره اإىل التاأّخر والإحباط والهدر يف 

معاجلة الطلبات.)53(

)52( تقرير عام 2004 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة الت�ضليم، الفقرة 12.

)53( املرجع نف�ضه، الفقرة 68.
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88- ومـــن َثـــمَّ فاإنَّ وجـــود ممثِّل وطني معنيَّ يف من�ضب اأجنبي هـــو ترتيب اإيجابي يف اإن�ضاء نظام تعـــاون دويل اأكر فعالية، ويتيح 
الفوائد التالية:

ـــل الوطنـــي ميكنه اأن ي�ضدي امل�ضـــورة ب�ضاأن الطلب واأن يعاجلـــه يف الوقت احلقيقي اأثناء �ضاعـــات دوام العمل لدى    املمثِّ
ية الطلب. الدولة الطالبة والدولة متلقِّ

ـــل الوطنـــي ُتتاح له الفر�ضة للتفاعـــل �ضخ�ضيًا مع املمثِّلني الآخرين، مّما ي�ضاعد علـــى اكت�ضاب معرفة مبا�ضرة عن    املمثِّ
التقاليد والنظم القانونية الأخرى.

لـــون الوطنيون ميكنهم اأن يت�ضاركوا �ضخ�ضيًا يف معرفتهم عن نظمهم القانونية مع غريهم من املمثِّلني اأثناء م�ضار    املمثِّ
تقدمي امل�ضاعدة اأو يف اأُطر غري ر�ضمية اأو تثقيفية.

89- ومتثِّل ال�ضلطُة املركزية جزءًا �ضروريا من اأيِّ نظام للم�ضاعدة الدولية، وينبغي اأن مُتَنح كل ال�ضلطة وال�ضلحية ال�ضروريتني 
ن من اأفراد عاملني مـــن ذوي املعرفة الذي ُيكلَّفون  لكـــي يكـــون مب�ضتطاعهما اأداء واجباتهما. وينبغي تزويدهـــا بجهاز موظفني مكوَّ
�ضة لل�ضطـــلع بامل�ضاعدة القانونية املتبادلة واإي�ضـــال اخلدمات. و�ضوف ت�ضبح ال�ضلطـــات املركزية �ضروريًة اأكر  مبهـــام خم�ضّ

فاأكر كّلما انهمكت الدول يف الت�ضّدي للتحّدي املتزايد دائمًا ال�ضادر عن اجلرمية الدولية.

الكلمة الأخرية عن اأهمية ال�ضلطات املركزية وواجباتها وا�ضرتاط اخلربة الخت�ضا�ضية:

 كّلمـــا ا�ضتمـــّر ت�ضاوؤل تقيُّـــد اأو�ضاط اجلرمية واملجرمـــني باحلدود الدوليـــة، التي ُيوعز املجتمـــع احلديث اللتزام 
بهـــا، اأ�ضبحـــت املهمة الوظيفية اخلا�ضـــة بت�ضليم املجرمني اأكر اأهميًة. ويف الوقـــت الراهن، من اللزم اأن ي�ضبح 
لع اأكر فاأكر على املمار�ضة القانونيـــة الدولية، ل على م�ضتوى نظري فح�ضب بل  املعنيـــون بهـــذه املمار�ضة على اطِّ
علـــى م�ضتوى عملـــي اأي�ضًا. ومن الناحية الوظيفية، ل بـــّد لنظم العدالة اجلنائية احلديثة مـــن اكت�ضاف وت�ضنيف 

وا�ضتيعاب القواعد وال�ضيا�ضات العامة واملمار�ضات اخلا�ضة ب�ضركائهم يف املجتمع الدويل.

امل�ضدر: Charles A. Caruso, "Legal challenges in extradition and suggested solutions", in Denying Safe Haven، ال�ضفحة 66.
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مثال على ات�ضالت ناجحة بني �ضلطتني مركزيتني:

 يف كانـــون الثاين/ينايـــر 2008، اأجـــرت �ضلطات اإنفاذ القانـــون يف اململكة املتحدة حتقيقًا يف ق�ضيـــة احتيال ب�ضاأن 
�ضريبـــة القيمـــة امل�ضافة وغ�ضل اأمـــوال انطوت على مبالغ مالية كبـــرية. وملا كانت �ضركة �ضينيـــة، تقع يف مقاطعة 
مت �ضلطات اململكة املتحدة طلبا تلتم�س فيه م�ضاعدة قانونية متبادلة  غوانغدونـــغ ال�ضينيـــة، على �ضلة بالق�ضية قدَّ
يف ال�ضـــوؤون اجلنائية مـــن وزارة العدل ال�ضينية ا�ضتنادًا اإىل اتفاقية اجلرمية املنظمـــة؛ وذلك على اأمل اأن يت�ضّنى 
لهـــا اأن توفـــد اإىل ال�ضني م�ضوؤولـــني يتوّلون جمع الأدلة. واأحالـــت وزارة العدل ال�ضينية الطلـــب اإىل الإدارة العامة 
للجمـــارك يف ال�ضـــني بعدما ا�ضتعر�ضته الوزارة واأّكدت اأنه يتما�ضى مـــع العنا�ضر الرئي�ضية لل�ضكل املن�ضو�س عليه 
مة. واأجرت �ضلطات البلدين عّدة جولت من امل�ضاورات ب�ضاأن توقيت جمع الأدّلة وو�ضائل  يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ
جمعها، وب�ضاأن ال�ضبل التي تكفل لل�ضهود الإدلء ب�ضهاداتهم وما يرتبط بذلك من تكاليف، وب�ضاأن منهجية التحقيق 
، حتت اإ�ضراف ال�ضلطات املركزية ال�ضينية، تزويد �ضلطات اململكة املتحدة  ونطاقه. ويف 15 ني�ضان/اأبريل 2008 متَّ
ب�ضهـــادات ال�ضهـــود وما يتعلق بها من اأدّلة وثائقية. وقد بذلـــت ال�ضلطات ال�ضينية املعنية جهدًا �ضخمًا على امتداد 

مراحل هذه العملية حتى تكفل جلمع اأدلة الق�ضية اأن يتكّلل بالنجاح.

امل�ضـــدر: انظر ورقة غرفة الجتماعـــات، املعنونة: "فهر�س اأمثلة الق�ضايا املتعلقة بت�ضليم املجرمني وتبادل امل�ضاعدة القانونية واأ�ضكال اأخرى 
CTOC/COP/2010/( "مة عرب الوطنية مـــن التعاون الدويل يف امل�ضائل القانونية، ا�ضتنـــادًا اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

CRP.5/Corr.1(، الفقرة 1.

اأهمية تتبَّع م�سار الطلبات الواردة وال�سادرة

ثة عن الطلبـــات وتقدميها ُيعترَب واحدًا مـــن اأهّم العوامل يف    ُذكـــر من قبـــُل اأنَّ الإقرار بت�ضّلـــم معلومات حمدَّ
التعاون الدويل.

مت طلبـــات اأن تبذل ق�ضارى جهدها اأي�ضـــًا يف احلر�س على تتبُّع م�ضـــار الطلبات من    ينبغـــي للـــدول التي قدَّ
منظـــور جـــاٍر على نحو متوا�ضل. واإذا مل يعد ثّمة من حاجـــة اإىل امل�ضاعدة، فينبغي اإبلغ ذلك فورًا اإىل الدول 

ية الطلب لكي يت�ضّنى لها اإغلق امللّف وتوجيه انتباهها اإىل تلك امل�ضائل التي ما زالت جارية. متلقِّ

 ميكن اأن يبلغ التوا�ضل واملجاملة �ضوطًا بعيدًا يف تعزيز التعاون الدويل.
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ال�ضلطات املركزية: اأهمية التوا�ضل مع الأ�ضخا�س املنا�ضبني وق�ضية اخلربة الداخلية يف عامل دويّل الطابع  

اأف�ضل املمار�ضات املتَّبعة يف التعاون الدويل: 

مها �ضلطتها املركزية عند معاجلة الطلبات  ا�ضتحدثـــت الربازيل نظاَم تذكـــرٍي ُي�ضتعان به يف تتبُّع م�ضار الإجابات التي تقدِّ
ال�ضـــادرة، ويف اأمتتة هذه العمليـــة. وقد تبنيَّ اأنَّ هذا النظام ي�ضاعد كثريًا على بلـــوغ اأهداف الت�ضالت اجليدة التوقيت 
َية الطلب. وي�ضتلِزم هذا النظام الربازيلي مـــا يلي بخ�ضو�س كل طلب تتلّقاه ال�ضلطة املركزية من  وامل�ضتمـــّرة بالدول متلقِّ

هيئات اأخرى:

ه    اإقـــرار بر�ضالـــة ر�ضمية اأو ر�ضالة بالربيد الإلكرتوين اإىل الهيئة الطالبة باأنَّ الطلب قد اأُحيل اإىل الدولة املوجَّ
اإليها الطلب.

ية الطلب  ن من توجيه ر�ضائل تذكريية لكي يت�ضّنـــى الت�ضال بالدول متلقِّ   مـــلء ا�ضتمـــارة "تنبيه نظامي"، متكِّ
كل 30 اأو 60 اأو 90 يومًا )تبعًا للحالة العاجلة للم�ضاألة( للتما�س معلومات حديثة العهد عن تنفيذ الطلب.

َية الطلب والطالبة    توجيه اإ�ضعار اإىل ال�ضلطة الطالبة عن اإجراء حتقيقات ا�ضتعلمية، وت�ضجيع ال�ضلطتني متلقِّ
على ا�ضتخدام الربيد الإلكرتوين اأو اأيِّ تكنولوجيا ات�ضال اأخرى للإ�ضراع يف الإبلغ عن النتائج.

رها فيما يخ�ّس ال�ضلطات املركزية نقاط اأ�ضا�ضية ينبغي تذكُّ

مة اإن�ضاء �ضلطة مركزيـــة تتوىّل �ضوؤون امل�ضاعدة    تقت�ضـــي الفقرة 13 من املادة 18 مـــن اتفاقية اجلرمية املنظَّ
القانونية املتبادلة. )لعّل الدول ترغب يف اأن يتوىّل هذا الكيان معاجلة م�ضائل ت�ضليم املجرمني اأي�ضًا.( وينبغي 

اإن�ضاء هذا الكيان يف اأقرب وقت ممكن ل�ضمان الفعالية العملياتية بخ�ضو�س التعاون الدويل.

  ينبغـــي لل�ضلطـــة املركزية اأن تكون اأكر من جمّرد مركـــز توزيع لتعميم الطلبات. اإذ ينبغـــي لها اأن تاأخذ على 
عاتقهـــا القيـــام بدور نا�ضط يف التعاون الـــدويل، وينبغي من َثمَّ تزويدها باملوظفـــني وتكليفها باملهام ودعمها 

وفقًا لذلك.

  ينبغـــي لل�ضلطة املركزية اأن تن�ضط يف تعزيز التعاون مـــع ال�ضبكات املن�ضاأة من قبُل، ومنها مثًل ال�ضبكات التي 
رها وترعاها الإنرتبول وكذلك خمتلف برامج �ضّباط ات�ضال ال�ضرطة. توفِّ

ثة    الإقـــرار بت�ضّلـــم طلب للتما�س امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلـــة اأو ت�ضليم املجرمني، واإر�ضـــال املعلومات املحدَّ
واإجـــراء الت�ضـــالت يف حينها بخ�ضو�س م�ضار التقّدم اأو التحّديات التي ُتواَجه ب�ضاأن هذه الطلبات، هي كّلها 

من اأركان التعاون الدويل التي ينبغي العمل بن�ضاط على تعزيزها من جانب ال�ضلطة املركزية.





�ساد�ساً-  ت�سلي���م املجرمني: العملية االإجرائي���ة الإعادة ال�سخ�س 
املتَّهم الناجحة
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90- "ت�ضليـــم املجرمني هـــي العملية الإجرائية الر�ضمية التي تطلب بوا�ضطتها اإحدى الوليـــات الق�ضائية من ولية ق�ضائية اأخرى 
َية الطلب مّتهم اأو ُمدان بارتكاب ُجرم جنائي واحـــد اأو اأكر انتهاكًا لقانون  اإنفـــاذ اإعـــادة �ضخ�س موجود يف الولية الق�ضائيـــة متلقِّ
الوليـــة الق�ضائيـــة الطالبـــة. وُتلتَم�س الإعادة لكي يواجه ذلـــك ال�ضخ�س املحاكمة يف الوليـــة الق�ضائية الطالبـــة اأو لكي ُتوَقع عليه 

العقوبة على ذلك اجُلرم اأو اجلرائم".)54(

ية الطلب على حدٍّ  91- وميكـــن اأن يكـــون ت�ضليم املجرمني عملية ت�ضتنـزف الوقت وباهظة التكلفة لدى الدولة الطالبة والدولة متلقِّ
ر اأ�ضا�س �ضليم من حيث املبادئ العامة لت�ضليم املجرمني ومعرفة كيف تتمثَّل هذه املبادئ يف اتفاقية  �ضواء؛ ولذلك فاإنَّ من املهم توفُّ

مة. اجلرمية املنظَّ

األف- ت�سليم املجرمني باعتباره من اأدوات التعاون الدويل

92- ت�ضليـــم املجرمـــني هو واحد من اأقدم اأ�ضـــكال التعاون الدويل: اإذ ميكـــن تتبُّع جذور هذا ال�ضكل التعـــاوين ال�ضاربة عميقًا يف 
الع�ضور القدمية جدًا. وهذا املفهوم، امل�ضتنَبط اأ�ضًل بق�ضد التما�س اإعادة الأ�ضخا�س املزعوم ارتكابهم جرائم �ضيا�ضية، قد تطّور 
مت اللتزامـــات املتعلقة به بوا�ضطة املعاهدات الثنائية والإقليمية  بحيـــث اأ�ضبـــح ي�ضمل الآن كامل طيف اجلرائم اجلنائية، كما تدعَّ
واملتعـــّددة الأطـــراف. ومع اأنَّ ت�ضليم املجرمني ل يزال ُي�ضتخـــَدم طيلة قرون من الزمن، فاإنَّ القانون مل يتطّور بحيث يفر�س التزامًا 
اإيجابيـــًا علـــى اأيِّ دولة بتنفيذ الت�ضليم. وذلك لأنَّ اللتزام بالت�ضليـــم ل ين�ضاأ اإّل يف حال وجود معاهدة، بل حتى حينذاك توجد قيود 
نة واأ�ضنـــاف معيَّنة من الأ�ضخا�ـــس، الذين قد ل ميكن  نـــة حتـــدُّ منـــه، مثلما �ضُيبنيَّ فيما يلـــي، فيما يخ�ّس اأفعـــال اإجرامية معيَّ معيَّ
ت�ضليمهـــم، تبعـــًا للولية الق�ضائية املعنية. غري اأنَّ كون ال�ضخ�س غري خا�ضع للت�ضليـــم ل يعني بال�ضرورة عدم خ�ضوعه للمحاكمة اأو 
للعقوبـــة، مثلمـــا �ضُيناَق�س لحقًا يف هذا الف�ضـــل. واأوًل، �ضيلقي هذا الدليُل نظرًة على كيفية تنظيـــم اإدارة الت�ضليم، وعلى ال�ضروط 

مة مع كلِّ هذه العوامل. الأ�ضا�ضية للت�ضليم يف الدول، وكيف تتلءم اتفاقية اجلرمية املنظَّ

باء- ت�سليم املجرمني وكيفية اإدارته

93- تتبايـــن كيفيـــة اإدارة ت�ضليـــم املجرمـــني تبعـــًا لتبايـــن الـــدول التـــي تتوّخـــى الت�ضـــّرف ب�ضـــاأن اإجـــراء من هـــذا النحـــو، لأنَّ 
 القوانـــني الداخليـــة يف الدولـــة اأو معاهداتهـــا هـــي التـــي تبـــنيِّ بتف�ضيـــل عـــادًة قواعـــَد الإجـــراءات والأدّلـــة الإثباتيـــة اخلا�ضـــة

"علـــى امل�ضتوى الدويل، توؤّدي اأوجه التباين الداخلية الناجتة عن اختلف قوانني ت�ضليم املجرمني املو�ضوعية والإجرائية، 

مـــن حيـــث حجمها ونطاقها فح�ضُب، اإىل ن�ضـــوء اأخطر العقبات امل�ضتمّرة اأمام ت�ضليم املجرمـــني على نحو من�ضف و�ضريع 
وقابل للتنّبوؤ به."

امل�ضدر: تقرير عام 2004 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة الت�ضليم، الفقرة 11.

)54( املرجع نف�ضه، الفقرة 7.
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 بذلـــك.)55( ويف العـــادة، ُتعاَلج امل�ضائل التالية يف القانون الداخلي، ومن َثمَّ فاإنَّ ا�ضتعرا�س الت�ضريعات اخلا�ضة بالدولة التي ُيلتَم�س 
م لنا اإر�ضـــاداٍت مفيدًة من اأجل حتديد �ضمات الت�ضالت التي �ضوف جُتـــرى لحقًا مع ال�ضلطة املركزية  منهـــا ت�ضليـــم املجرمني يقدِّ

َية الطلب: للدولة متلقِّ

 اإجراءات العتقال والبحث وال�ضبط والت�ضليم الفعلي
 كيفية الت�ضّرف ب�ضاأن طلب ت�ضليم املجرمني

 ما هي اأ�ضباب الرف�س التي ُتطبَّق، وما اإذا كان الرف�س اإلزاميًا اأم تقديريًا
  مـــا هي القـــرارات، اإن ُوجدت، التـــي تتَّخذها ال�ضلطة التنفيذية، وما هـــي القرارات، اإن ُوجدت، التـــي تتَّخذها ال�ضلطة 

الق�ضائية
خـــاذ القرارات تلك، وما هو مدى ا�ضتبعاد، اإن ُوجد، قواعد الأدّلة    مـــا هي متطّلبات الأدّلة الإثباتية التي حتكم عملية اتِّ

الإثباتية مواد معيَّنة ذات �ضلة من العتبار
  مـــا اإذا كان الأ�ضخا�ـــس امللتَم�س ت�ضليمهم يبقون رهن الحتجاز يف انتظار اتِّخاذ تلك القرارات، واإْن مل يكن كذلك، فما 

د ل�ضمان عدم فرار اأولئك الأ�ضخا�س  هي ال�ضروط التي حُتدَّ
  مـــا هـــي اآليات اإعادة النظر وال�ضتئناف اأو الّطعن التي ُتطبَّق علـــى اأيٍّ من تلك القرارات، ويف اأيِّ مرحلة )مراحل( من 

عملية ت�ضليم املجرمني ميكن ذلك
  ما هي املّدة الزمنية الفا�ضلة بني ت�ضّلم طلب ت�ضليم �ضخ�س مطلوب و�ضدور القرار النهائي ب�ضاأن اإعادة ذلك ال�ضخ�س 

اأو عدم اإعادته.)56(

مة التفاعـــل بني التفاقية والقانون الداخلي للدولة املعنية فيما يتعلق  94- تبـــنيِّ الفقـــرة 7 من املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
بت�ضليم املجرمني:

ية الطلب اأو معاهدات ت�ضليم   يكـــون ت�ضليـــم املجرمني خا�ضعًا لل�ضروط التي ين�ّس عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقِّ
غة للت�ضليم والأ�ضباب التي يجوز للدولة الطرف  املجرمـــني املنطبقة، مبا يف ذلك ال�ضرط املتعلق باحلّد الأدنى للعقوبـــة امل�ضوِّ

ية الطلب اأن ت�ضتند اإليها يف رف�س الت�ضليم. متلقِّ

َية الطلب يف عدد مـــن العوامل عند معاجلة م�ضاألة تتعلق  95- وتبعـــًا للت�ضريعات الداخليـــة يف الدولة املعنية، قد تنظر الدولة متلقِّ
بت�ضليـــم املجرمـــني. فاإنَّ القرار بت�ضليم �ضخ�س اإىل دولة اأخرى هو عادًة نتيجة لنظـــام ذي �ضعبتني ي�ضمل فرع ال�ضلطة الق�ضائية يف 
بـــدء العملية وفرع ال�ضلطة التنفيذيـــة اأثناء اجلزء الآخر من العملية. وتبعًا للولية الق�ضائية، قد تنظر املحاكم يف عدد من العوامل 
املختلفة لدى اتخاذ القرار ب�ضاأن م�ضاألة الت�ضليم، ومن بينها ازدواج التجرمي، وحتديد الهوية، ومدى كفاية الأدّلة الإثباتية الداعمة، 
ووجـــود معاهـــدة خا�ضة بت�ضليم املجرمني. ولدى اإحالة الق�ضية اإىل ال�ضلطة التنفيذية، قد ينظر املمثِّل احلكومي امل�ضوؤول عن �ضوؤون 
ت�ضليم املجرمني، قبل اإ�ضدار الأمر بالت�ضليم الفعلي، يف م�ضائل اأخرى، ومنها مثًل �ضواغل حقوق الإن�ضان، ُتَعدُّ منف�ضلًة عن امل�ضائل 
ا  التي نظرت فيها املحكمة. ويف بع�س الوليات الق�ضائية، ميكن اللجوء اإىل التما�س الطعن واإعادة النظر يف القرارات ال�ضادرة اإمَّ
ا عـــن ال�ضلطة التنفيذية، مع ما ينتج عن ذلك من موا�ضلة التقا�ضي. وهـــذه العملية الإجرائية خا�ضعة ملهل زمنية  عـــن املحكمة واإمَّ
�ضارمـــة لتقـــدمي امل�ضتندات، واإمتام الطعون، وجلب امل�ضتبـــه فيه للمثول اأمام املحكمة، والت�ضليم الفعلـــي للم�ضتبه فيه، اإذا ما �ضدر 
الأمـــر بالقيـــام بذلك. كما اأنَّ هذه العمليـــة الإجرائية ميكن اأن تبدو معّقدة متامًا لأولئك الذيـــن لي�س لديهم اطلع جيد على نظام 
، وهنالك درجة عالية من املخاطر بـــاأنَّ حماولة ت�ضيري عملية اإجرائية اأجنبية دومنا ت�ضـــاور دائم مع ال�ضلطة املركزية  قانـــون معـــنيَّ

�ضوف توؤّدي اإىل الإخفاق.

)55( املرجع نف�ضه، الفقرة 90.

)56( املرجع نف�ضه، الفقرة 92.
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بع�س املراجع املفيدة ب�ساأن حتديد متطّلبات ت�سليم املجرمني لدى خمتلف الدول

ي�ضعـــب اأحيانـــًا التمييـــز بي�ضٍر بني متطّلبات خمتلف الدول فيمـــا يخ�ّس ت�ضليم املجرمني. وقد اأعـــدَّ مكتب الأمم املتحدة 
ر روابط  املعنـــي باملخّدرات واجلرمية جمموعة وافية من قواعد البيانات، الداخلية منهـــا واخلا�ضة بوكالت اإقليمية، توفِّ
قت على اتفاقية  �ضبكيـــة مرجعيـــة تبنيِّ متطّلبـــات التعاون الدويل لدى كثري مـــن البلدان، مبا يف ذلك كل الدول التـــي �ضدَّ
مـــة. ويـــرد اأدناه ملّخ�س عـــن كل املهام التي تقـــوم بها هذه الـــوكالت واملنطقة اجلغرافيـــة التي ت�ضملها.  اجلرميـــة املنظَّ
 وميكـــن العثـــور على تلـــك الروابط ال�ضبكية يف املوقـــع ال�ضبكي اخلا�س مبكتـــب املخّدرات واجلرمية علـــى العنوان التايل:

. www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/international-cooperation-networks.html

ه مكتب املخّدرات واجلرمية ة الذي اأعدَّ الدليل االإلكرتوين عن ال�سلطات الوطنية املخت�سّ

ة، املن�ضور على اخلط احلا�ضوبي املبا�ضر، �ضبل الو�ضول بُي�ضر اإىل  يتيـــح الدليُل الإلكـــرتوين عن ال�ضلطات الوطنية املخت�ضّ
ار غري امل�ضروع يف  ة املعيَّنة مبوجب اتفاقية الأمم املتحـــدة ملكافحة الجتِّ معلومـــات الت�ضال بال�ضلطات الوطنيـــة املخت�ضّ

مة عرب الوطنية وبروتوكولتها. املخّدرات واملوؤّثرات العقلية لعام 1988)اأ( واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

ة على ال�ضعيد الأقاليمي، يحتوي الدليل احلا�ضوبي  ومـــن اأجل تي�ضري الت�ضالت وحّل امل�ضاكل فيما بني ال�ضلطات املخت�ضّ
على معلومات اأ�ضا�ضية جدًا عّما يلي:

 ع�ضوية الدول يف �ضبكات التعاون الدويل املوجودة حاليًا
 املتطّلبات القانونية والإجرائية ملنح املوافقة على الطلبات

مة باعتبارها الأ�ضا�س القانوين للطلبات  ا�ضتخدام اتفاقية اجلرمية املنظَّ
 الروابط ال�ضبكية التي حتيل اإىل القوانني الوطنية واملواقع ال�ضبكية

 تبيان الطلبات التي ميكن تقدميها من خلل الإنرتبول وجميع الدول الأطراف يف الإنرتبول

وجميع الدول الأطراف يف التفاقيات ميكنها الو�ضول اإىل الدليل احلا�ضوبي، املحمي بكلمة �ضّر.

املنابر االإقليمية الق�سائية لبلدان منطقتي ال�ساحل وجلنة املحيط الهندي

ار غري امل�ضروع التابعـــان ملكتب املخّدرات واجلرمية منابر ق�ضائية  مة والجتِّ اأن�ضـــاأ فـــرع منع الإرهاب وفرع اجلرمية املنظَّ
اإقليميـــة مـــن اأجـــل تعزيز التعـــاون الدويل يف امل�ضائـــل اجلنائيـــة يف منطقتي ال�ضاحل واملحيـــط الهندي. كمـــا اأَعدَّ مكتب 
املخـــّدرات واجلرمية جمموعـــة وافية من التفاقـــات الثنائية والإقليميـــة والدولية اخلا�ضة بت�ضليـــم املجرمني وامل�ضاعدة 
القانونيـــة املتبادلة، وهي دليـــل عملي ل�ضياغة الطلبات الفعليـــة للتما�س ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة 

للدول الأع�ضاء يف جلنة املحيط الهادئ.

وقد اأُطلق املنرب الإقليمي الق�ضائي لبلدان منطقة ال�ضاحل الأفريقية )وهي حاليًا بوركينا فا�ضو ومايل وموريتانيا والنيجر( 
خلل اجتماع ُعقد يف باماكو من 22 اإىل 24 حزيران/يونيه 2010.

)اأ( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 1582، الرقم 27627.
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�سبكة الكومنولث ملوظفي االت�سال

الغر�ـــس من �ضبكـــة الكومنولث ملوظفي الت�ضال هو تي�ضري التعـــاون الدويل يف الق�ضايا اجلنائية بـــني الدول الأع�ضاء يف 
الكومنولث، مبا ي�ضمل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املطلوبني وتوفري املعلومات القانونية والعملية ذات ال�ضلة.

وتتاأّلف ال�ضبكة من موظف ات�ضال واحد على الأقل من كل ولية من الوليات الق�ضائية �ضمن الكومنولث.

الأع�ضاء:

اأ�ضرتاليـــا، اأنتيغوا وبربـــودا، اأوغندا، بابوا غينيـــا اجلديدة، باك�ضتـــان، بربادو�س، بروين دار ال�ضـــلم، بليز، بنغلدي�س، 
بوت�ضوانـــا، ترينيـــداد وتوباغـــو، توفالو، تونغا، جامايـــكا، جزر البهاما، جـــزر �ضليمان، جمهورية تنزانيـــا املتحدة، جنوب 
اأفريقيـــا، دومينيـــكا، زامبيا، �ضاموا، �ضانت فن�ضنت وجـــزر غرينادين، �ضانت كيت�س ونيفي�س، �ضانـــت لو�ضيا، �ضري لنكا، 
�ضنغافـــورة، �ضوازيلند، �ضرياليـــون، �ضي�ضيل، غامبيا، غانا، غرينـــادا، غيانا، فانواتو، فيجي، قرب�ـــس، الكامريون، كندا، 
كرييباتـــي، كينيـــا، لي�ضوتو، مالطة، ماليزيـــا، ملوي، ملديف، اململكة املتحـــدة، موري�ضيو�س، موزامبيـــق، ناميبيا، ناورو، 

نيجرييا، نيوزيلندا، الهند.

ال�سبكة الق�سائية االأوروبية

ال�ضبكة الق�ضائية الأوروبية هي �ضبكة موؤلَّفة من جهات ات�ضال وطنية ُتعنى بتي�ضري التعاون الق�ضائي يف ال�ضوؤون اجلنائية 
بني الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي. واأمانة هذه ال�ضبكة هي جزء من الوكالة الأوروبية للتعاون الق�ضائي "يوروَج�ْضت"، 

ولكنها توؤّدي وظائفها بو�ضفها وحدة منف�ضلة.

يوروَج�ْست

الوكالـــة الأوروبيـــة للتعاون الق�ضائي " يوروَج�ْضت" هي هيئـــة للتعاون الق�ضائي اأُن�ضئت لغايـــة توفري جمال للحرية والأمن 
والعدالـــة �ضمـــن الحتاد الأوروبي. ومب�ضتطاعها اأي�ضـــًا اأن ُتربم، عن طريق جمل�س الحتـــاد الأوروبي، اتفاقات تعاون مع 
الـــدول غـــري الأع�ضاء وكذلك املنظمـــات اأو الهيئات الدولية من اأجل تبادل املعلومات اأو اإعـــارة املوظفني. وبناًء على طلٍب 
م امل�ضاعدة يف التحقيقات وامللحقات الق�ضائية فيما  من اإحدى الدول الأع�ضاء، ميكن لهذه الوكالة "يوروَج�ْضت" اأن تقدِّ
يخ�ـــسّ تلـــك الدولة الع�ضـــو والدولة غري الع�ضو، اإذا ما كان يوجد اتفاق تعاون ُمـــرَبم اأو اإذا كانت توجد م�ضلحة اأ�ضا�ضية 
يف تقـــدمي تلك امل�ضاعدة. واإ�ضافًة اإىل اتفاقات التعاون، حتافظ يوروَج�ْضت اأي�ضًا على �ضبكة من جهات الت�ضال يف جميع 

اأنحاء العامل.

الأع�ضاء:

اإ�ضبانيا، اإ�ضتونيا، اأملانيا، اإيرلندا، اإيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، اجلمهورية الت�ضيكية، الدامنرك، رومانيا، 
�ضلوفاكيـــا، �ضلوفينيـــا، ال�ضويد، فرن�ضـــا، فنلندا، قرب�س، لتفيـــا، لك�ضمربغ، ليتوانيـــا، مالطة، اململكة املتحـــدة، النم�ضا، 

هنغاريا، هولندا، اليونان.
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ال�سبك���ة القاّري���ة لتب���ادل املعلومات الأغرا�س امل�ساع���دة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وت�سلي���م املطلوبني، التابعة ملنظمة 
الدول االأمريكية

ن هذه ال�ضبكة القاّريـــة من ثلثة عنا�ضر: موقع �ضبكي للعموم، وموقع �ضبكـــي خ�ضو�ضي، ونظام ماأمون للت�ضالت  تتكـــوَّ
الإلكرتونية.

ـــر املوقع العمومي لل�ضبكـــة معلومات قانونية تت�ضل بامل�ضاعدة املتبادلة وت�ضليـــم املطلوبني من اأجل 34 دولة ع�ضوا يف  ويوفِّ
منظمة الدول الأمريكية.

ويت�ضّمـــن املوقـــع اخل�ضو�ضي لل�ضبكة معلومات عن الأفراد املنخرطني مبا�ضـــرة يف التعاون القانوين يف امل�ضائل اجلنائية. 
ويت�ضّمـــن املوقع ال�ضبكي اخلا�ـــس معلومات عن الجتماعات وجهـــات الت�ضال يف البلدان الأخـــرى وم�ضردًا مل�ضطلحات 

التدريب على نظام الت�ضالت الإلكرتونية املاأمون.

الأع�ضاء:

الأرجنتـــني، اإكـــوادور، اأنتيغوا وبربـــودا، اأوروغواي، باراغواي، الربازيـــل، بربادو�س، بليز، بنما، بوليفيـــا )دولة-املتعّددة 
القوميـــات(، بريو، ترينيـــداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، اجلمهورية الدومينيكيـــة، دومينيكا، �ضانت فن�ضنت وجزر 
غريناديـــن، �ضانـــت كيت�س ونيفي�ـــس، �ضانت لو�ضيـــا، ال�ضلفادور، �ضورينـــام، �ضيلي، غرينـــادا، غواتيمـــال، غيانا، فنزويل 

)جمهورية-البوليفارية(، كندا، كو�ضتاريكا، كولومبيا، املك�ضيك، نيكاراغوا، هايتي، هندورا�س، الوليات املتحدة.

ال�سبكة االإيبريية-االأمريكية للتعاون الق�سائي الدويل )اإيربريد(

لة مـــن جهات ات�ضال بـــوزارات العدل  ال�ضبكـــة الإيبريية-الأمريكيـــة للتعـــاون الق�ضائـــي الدويل هي بنيـــة موؤ�ّض�ضية م�ضكَّ
وال�ضلطـــات املركزية والنيابات العامـــة واأجهزة الدعاء العام وال�ضلطات الق�ضائية يف 23 بلـــدا توؤلف جمتمع اأمم اأمريكا 

اللتينية، والهدف منها هو ال�ضتفادة املثلى من �ضكوك التعاون الق�ضائي املدين واجلنائي وتوثيق التعاون بني البلدان.

الأع�ضاء:

الأرجنتني، اإ�ضبانيا، اإكوادور،اأندورا، اأوروغواي، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بنما، بورتوريكو، بوليفيا )دولة-املتعّددة 
القوميـــات(، بـــريو، اجلمهورية الدومينيكيـــة، ال�ضلفادور، �ضيلـــي، غواتيمـــال، فنزويـــل )جمهورية-البوليفارية(، كوبا، 

كو�ضتاريكا، كولومبيا، املك�ضيك، نيكاراغوا، هندورا�س.

جيم- ال�سروط امل�سّبقة ب�ساأن ت�سليم املجرمني

1- اجلرمية اخلا�سعة لت�سليم املجرمني

َية الطلب والدولـــة الطالبة هو ما اإذا كانـــت اجلرمية املزعومة  96- ال�ضـــرط امل�ضّبـــق الأول الذي يجـــب اأن تنظر فيه الدولـــة متلقِّ
يها  ا م�ضاألة ما هـــي اجلرمية اخلا�ضعة لت�ضليـــم املجرمني فيمكن تبنِّ يف طلـــب الت�ضليـــم جرميًة ي�ضمح القانون بت�ضليـــم مرتكبها. اأمَّ
ا بطريقة العقوبة على اجلرائم. وتعني طريقة القائمة اأنَّ املعاهدة  دة واإمَّ ا بطريقة قائمة اجلرائم املعدَّ بطريقتني يف اأيِّ معاهدة: اإمَّ
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تعّدد يف قائمة اجلرائم التي يجوز اأن ُي�ضَمح بخ�ضو�ضها بت�ضليم املجرمني. وهذه الطريقة توجد عادًة يف املعاهدات التي هي اأقدم 
ا يف طريقة العقوبة، فاإنَّ  عهدًا، ولكنها ميكن اأن تكون اإ�ضكاليًة، لأنها ت�ضتلزم درجًة من الدّقة ي�ضعب على الدولة الطالبة بلوَغها. اأمَّ
د بح�ضب �ضّدة العقوبة التي يجوز فر�ضها. ويف هذه احلالة، ميكن اأن يكون التحديد اأكر عمومًا، لأنَّ  اجلرمية اخلا�ضعة للت�ضليم حُتدَّ
طول مّدة العقوبة املحتمل من �ضاأنه اأن يكون عامًل حا�ضمًا يف تقرير ما اإذا كانت اجلرمية خا�ضعة لت�ضليم املجرمني. وتقرُّ اتفاقية 

مة بهاتني الطريقتني يف الفقرة 1 من املادة 16 منها. اجلرمية املنظَّ

د الفقـــرة 1 من املـــادة 16 من التفاقية نطاق اللتـــزام بت�ضليم املجرمني وذلك بالن�ّس على وجـــوب منح املوافقة على  97- وحتـــدِّ
طلـــٍب لت�ضليم املجرمني، رهنًا با�ضرتاط ازدواج التجرمي فيما يخ�ّس "اجلرائم امل�ضمولة بهذه التفاقية، اأو يف احلالت التي تنطوي 
مة يف ارتكاب ُجرم ُم�ضار اإليه يف الفقـــرة 1 )اأ( اأو )ب( من املادة 3، وعلى وجود ال�ضخ�س الذي  علـــى �ضلـــوع جماعة اإجرامية منظَّ
هـــو مو�ضـــوع طلب الت�ضليم يف اإقليم الدولة الطرف الطالبـــة...". وُيطبَّق مبدئيًا اللتزام بت�ضليـــم املجرمني على اجلرائم امل�ضمولة 
بالتفاقية، واجلرائم اخلطرية املعاَقب عليها بعقوبة احلرمان التام من احلرية ملّدة اأربع �ضنوات على الأقل اأو بعقوبة اأ�ضّد من ذلك 
)املـــادة 3(، وكذلـــك على اجلرائم امل�ضمولة مبقت�ضى الربوتوكولت، �ضريطة اأن تكـــون ذات طابع عرب وطني واأن تكون �ضالعة فيها 

مة. جماعة اإجرامية منظَّ

ق اأي�ضًا اللتـــزام بت�ضليم املجرمني مبقت�ضى املادة 16 يف احلالت التي ت�ضتمل  98- ولكـــْن رهنًا با�ضرتاط ازدواجية التجرمي، ُيطبَّ
َية  مة تكون �ضالعة فيها، وعلى وجود ال�ضخ�ـــس املطلوب ت�ضليمه يف اإقليم الدولة متلقِّ فيهـــا هـــذه اجلرائم على جماعة اإجرامية منظَّ
الطلـــب، دومنـــا �ضـــرورة لإثبات الطابع عرب الوطنـــي للت�ضّرف الإجرامي. وبهـــذا املعنى، يكون نطاق تطبيق املـــادة 16 من اتفاقية 
ار  مـــة اأعر�س من نطاق تطبيق التفاقية نف�ضها، لأنَّ هذا الن�س ميكن اأن يكون واجب التطبيق اأي�ضًا يف حالت الجتِّ اجلرميـــة املنظَّ

غري امل�ضروع على ال�ضعيد الداخلي التي ُيقَب�س فيها على اجلاين يف اإقليم دولة طرف اأخرى.

ـــع الفقـــرُة 2 من املادة 16 من التفاقية نطاَق ما ُيَعدُّ ُجرمًا خا�ضعًا لت�ضليم املجرمني من حيث اإنها تتيح املجال لحتمال  99- وتو�ضِّ
ن عّدة جرائم خطرية منف�ضلة" وبع�ضها لي�ـــس م�ضموًل بالتفاقية، "جاز للدولة الطرف  واقعـــي باأنـــه "اإذا كان طلب الت�ضليم يت�ضمَّ
ق هـــذه املادة" فيما يتعلـــق باجلرائم غري امل�ضمولـــة بالتفاقية. ولهـــذا فائدة كربى للـــدول الطالبة والدول  يـــة الطلـــب اأن تطبِّ متلقِّ
مة(  يـــة الطلـــب على حدٍّ �ضواء، لأنـــه يتيح املجال لل�ضطلع بت�ضليـــم املجرمني عمًل باتفاقية واحـــدة )اتفاقية اجلرمية املنظَّ متلقِّ
عًة  بخ�ضو�ـــس جمرم فـــاّر اأو جمموعة من املجرمـــني الفاّرين مّمن ُيزَعم باأنهـــم ارتكبوا جمموعًة من اجلرائم ت�ضمـــل طائفًة متنوِّ
ية  َية الطلب، كما يتيـــح للدولة متلقِّ مـــن اأ�ضـــكال ال�ضلـــوك الإجرامي. وهذا ي�ضمح اأي�ضـــًا باإحالة طلب واحد فح�ضـــُب اإىل الدولة متلقِّ
ط بقدر كبري م�ضـــار عملية الت�ضليم نها من التعامل مع الطلـــب باعتباره اإجراًء واحدًا مبفـــرده، مّما ُيب�ضِّ  الطلـــب اخليـــار الـــذي ميكِّ

الإجرائية.

مة 2- اجلرائم اخلا�سعة لت�سليم املجرمني واتفاقية اجلرمية املنظَّ

باع عدد من الطرائق: د جرائم خا�ضعة لت�ضليم املجرمني باتِّ مة اأحكامًا حتدِّ 100- ُتن�ضئ اتفاقية اجلرمية املنظَّ

لة يف التفاقية ُتعترب جرائم خا�ضعـــة لت�ضليم املجرمني يف معاهدة    تبـــنيِّ الفقـــرة 3 من املـــادة 16 اأنَّ كل اجلرائم املف�ضَّ
ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني موجودة من قبل اأو توجد يف امل�ضتقبل بني الدول الأطراف.

ت دولة طرف، ت�ضرتط وجود معاهدة للقيـــام بت�ضليم املجرمني، طلبًا من دولة    تبـــنيِّ الفقـــرة 4 من املـــادة 16 اأنه اإذا تلقَّ
ية الطلب اأن تعترب هذه التفاقية  طرف طالبة ل ترتبط معها مبعاهدة ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني، جاز للدولة الطرف متلقِّ

نف�ضها الأ�ضا�َس القانوين للقيام بت�ضليم املجرمني ب�ضاأن اأيِّ جرمية م�ضمولة بالتفاقية.
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  تفر�س الفقرة 5 من املادة 16 على الدول الأطراف التي ت�ضرتط وجود معاهدة ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني: )اأ( اأن تبنيِّ ما 
اإذا كانت �ضتَّتخذ التفاقية الأ�ضا�َس القانوين لت�ضليم املجرمني مع الدول الأخرى الأطراف يف التفاقية؛ )ب( اإذا كانت 
ل تقبل بالتفاقية اأ�ضا�ضًا قانونيًا لذلك، اأن ت�ضعى اإىل اإبرام معاهدات ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني مع �ضائر الدول الأطراف 

يف هذه التفاقية.

  تفر�ـــس الفقـــرة 6 من املـــادة 16 على الدول الأطراف التي ل ت�ضرتط وجود معاهدة ب�ضـــاأن ت�ضليم املجرمني، اأن تعرتف 
دة يف التفاقية باعتبارها جرائم خا�ضعة لت�ضليم املجرمني فيما بينها. باجلرائم املعدَّ

دال- االختبارات االإثباتية

ا يف املعاهدة التي يجري  101- مثلمـــا ُذكـــر من قبُل، من �ضاأن املقت�ضيـــات الإثباتية بخ�ضو�س طلب ت�ضليم املجرمني اأن توجـــد اإمَّ
ية الطلب. علمـــًا باأنه �ضوف يكون هنالك دائمًا تباينـــات يف تلك املقت�ضيات،  ـــا �ضمن القانـــون الداخلي للدولة متلقِّ ا�ضتخدامهـــا واإمَّ
دة اخلا�ضة بذلك يف املعاهدة، وخ�ضو�ضًا اإذا ما  ا�ضتنـــادًا اإىل التقاليـــد القانونية والنظام القانوين للدولة، ورمّبا املقت�ضيات املحـــدَّ
كانـــت ثنائية. وُتذكر اأدنـــاه الختبارات الرئي�ضية الثلثة التي ُت�ضتخَدم يف جمال ت�ضليـــم املجرمني؛ ويف العادة يوجد واحد من هذه 

الختبارات، اأو توليفة متنّوعة منها، يف معظم الت�ضريعات الداخلية اأو املعاهدة:

  الختبـــار "بـــل دليل اإثباتـــي" ل ي�ضرتط تقدمي دليل اإثباتي فعلـــي على اجُلرم املزعوم ارتكابه، بـــل ُي�ضرتط تقدمي بيان 
د الت�ضّرف الإجرامي املزعوم لإر�ضاء اأُ�ض�س  اجُلـــرم والعقوبة الواجب تطبيقها واأمر اعتقال ال�ضخ�س املعني وبيان يحدِّ

طلب ت�ضليم املطلوب يف الولية الق�ضائية التي ت�ضتخدم هذا الختبار.

  اختبار الدليل الإثباتي على "الق�ضية املحتَملة" ي�ضرتط تقدمي ما يكفي من الأدّلة الإثباتية لإن�ضاء اأُ�ض�س معقولة ُي�ضتَند 
اإليها يف ال�ضتباه باأنَّ ال�ضخ�س امللتَم�س ت�ضليمه ارتكب اجُلرم املزعوم.

  اختبار الدليل الإثباتي "الظاهر الوجاهة" ي�ضرتط وجوب تقدمي دليل اإثباتي فعلي اإىل ال�ضلطات، من �ضاأنه اأن يتيح لها 
ت�ضكيل راأٍي باأنَّ ال�ضخ�س امللتَم�س ت�ضليمه كان �ضيتعنّي مثوله للمحاكمة لو اأنَّ الت�ضّرف املزعوم يف اجُلرم اجلنائي وقع 

َية الطلب. يف الدولة متلقِّ

102- وبنـــاًء علـــى قاعدة عامة، ت�ضـــرتط دوُل القانون العام تقـــدمَي اأدّلة اإثباتية فعلية ُت�ضـــاف اإىل اأيِّ اأمٍر ب�ضـــاأن ت�ضليم �ضخ�س 
مطلـــوب، يف حـــني متيـــل دول القانون املدين اإىل ا�ضرتاط تقدمي الأمـــر م�ضافًا اإليه بيان وقائع. ومن ثمَّ فـــاإنَّ عملية التمييز الدقيق 
يـــة الطلب، اإىل جانب الإعـــداد الفعلي للم�ضتندات، هـــي العملية التي يثبت اأنهـــا اأكرب التحّديات  ملـــا ُي�ضـــرَتط فعلـــه يف كل دولة متلقِّ
م طلبات ت�ضليـــم املجرمني اإىل دولة ذات تقاليـــد قانونية خمتلفة. وعلى غرار مـــا يتّم ب�ضاأن طلبات  اأمـــام الدولـــة الطالبـــة التي تقدِّ
َية الطلب، اإىل جانب الت�ضـــالت امل�ضتمّرة بال�ضلطة  امل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلة، فاإنَّ البحـــث امل�ضّبق يف ا�ضرتاطات الدولـــة متلقِّ
ية الطلب، هي الو�ضيلة الرئي�ضية يف دفع طلب ب�ضـــاأن ت�ضليم املجرمني ُقدمًا. وتن�ّس الفقرة 8 من املادة 16   املركزيـــة يف الدولـــة متلقِّ
 مـــن التفاقيـــة على ال�ضعـــي اإىل موا�ضلـــة اإزالة احلواجز التـــي تعرقل ت�ضليـــم املجرمني وذلك بح�ـــسِّ الدول على العنايـــة بتب�ضيط

متطّلبات الت�ضليم.

مـــة فيما يخ�ّس ت�ضليم املجرمني، يجب اأوًل اإثبات وجود ال�ضخ�س الفاّر يف دولة اأخرى،  ل�ضتخـــدام اتفاقية اجلرمية املنظَّ
وذلك قبل موا�ضلة اإجراءات الطلب الفعلي ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني.
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1- ازدواجية التجرمي
103- ازدواج التجـــرمي، اأو ثنائيـــة التجرمي، مفهوم �ضائد يف قوانني ت�ضليم املجرمـــني، واإْن تكن قد ُبذلت جهود من اأجل احلدِّ من 
ال�ضعوبـــات التـــي كان يفرزهـــا �ضابقًا. وحني النظـــر اإىل م�ضاألة ازدواجية التجرمي فيمـــا يخ�ّس ت�ضليم املجرمـــني، ُي�ضتح�َضن اإبقاء 

العوامل التالية ماثلًة يف الأذهان:

  ينبغـــي اأن يكون الرتكيـــز يف ازدواج التجرمي على ال�ضلوك املو�ضوعي الذي تنطـــوي عليه اجلرمية، ل على امل�ضطلحات 
ف الفقرة 2 من املادة 43 من اتفاقيـــة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد)57(  الفنيـــة اأو التعاريف اخلا�ضـــة باجلرمية. وتعرِّ

الختباَر القائَم على الت�ضّرف كما يلي:
 يف م�ضائـــل التعاون الدويل، كّلمـــا ا�ضرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار ذلـــك ال�ضرط م�ضتوفى ب�ضرف 
ية الطلـــب تدرج اجُلرم املعني �ضمن نف�ـــس فئة اجلرائم التي  النظـــر عّمـــا اإذا كانت قوانـــني الدولة الطرف متلقِّ
تدرجـــه فيهـــا الدولة الطـــرف الطالبة اأو ت�ضتخـــدم يف ت�ضميته نف�ـــس امل�ضطلح الذي ت�ضتخدمـــه الدولة الطرف 
الطالبـــة، اإذا كان ال�ضلوك الـــذي يقوم عليه اجُلرم الذي ُتلتم�س ب�ضاأنه امل�ضاعـــدة ُيعترب فعًل اإجراميًا يف قوانني 

كلتا الدولتني الطرفني.

ية الطلب متماثلة مو�ضوعيًا فح�ضُب من حيث ال�ضرر الذي ت�ضعى اإىل    يلـــزم اأن تكون قوانني الدولة الطالبة والدولة متلقِّ
منعه والأن�ضطة التي تعتزم املعاقبة عليها

  اإذا كانـــت قوانـــني اإحدى الدول اأو�ضع نطاقًا مـــن قوانني دولة اأخرى، ما دام ميكن اإدراج الت�ضـــّرف الذي ُيلتَم�س ب�ضاأنه 
ت�ضليم املجرمني يف قوانني الدولتني، اعُترب اجُلرم عندئذ ُجرمًا خا�ضعًا لت�ضليم املجرمني

  ل يلزم اأن ُت�ضتن�َضخ عنا�ضر القوانني الت�ضريعية املتعلقة ح�ضرًا بالخت�ضا�س الق�ضائي �ضمن النظامني القانونيني لكي 
ينطوي ال�ضلوك على ُجرم خا�ضع لت�ضليم املجرمني)58(

مة 2- ازدواجية التجرمي واتفاقية اجلرمية املنظَّ
مة مفهوَم ازدواجية التجرمي، فتبنيِّ اأنَّ ا�ضرتاط ازدواجية التجرمي  104- تتناول الفقرُة 1 من املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
ُي�ضتوفى اإذا كان اجُلرم الذي ُيلتَم�س ب�ضاأنه الت�ضليم "معاقبًا عليه مبقت�ضى القانون الداخلي لكلٍّ من الدولة الطرف الطالبة والدولة 
ر جتـــرمي الأفعال اجلنائية  يـــة الطلـــب". ولدى ان�ضمـــام الدول اأطرافـــًا يف التفاقية، يجب عليها كلُّهـــا اأن تعتمد ت�ضريعات تقرِّ متلقِّ
املتوّخـــاة يف التفاقيـــة. ونتيجـــًة لذلك، لدى تنفيذ التفاقية، توجـــد تلقائيًا عمومية م�ضرتكة يف القانون بني الـــدول الطالبة والدول 

قت على التفاقية، مّما يتيح املجال لت�ضوية م�ضاألة ازدواجية التجرمي. ية الطلب، التي �ضدَّ متلقِّ

3- قاعدة التخ�سي�س اأو تقييد اال�ستخدام
105- الق�ضـــد مـــن قاعدة التخ�ضي�س اأو تقييد ال�ضتخدام ل�ضمان كون اجلرميـــة اأو اجلرائم التي تلتم�س ب�ضاأنها الدولة الطالبة 
اإعـــادة ال�ضخ�ـــس امل�ضتبه فيه بارتكابها لكي ُي�ضتجَوب مبقت�ضـــى طلب الت�ضليم، هي اجلرائم الوحيدة التـــي �ضوف ُي�ضتجَوب ب�ضاأنها 
ية الطلب ما وافقت عليـــه حينما تاأمر بت�ضليم �ضخ�س موجود يف وليتها  يف الدولـــة الطالبـــة. وهذا يكفل اأي�ضًا اأن تدرك الدولة متلقِّ
الق�ضائيـــة اإىل الدولـــة الطالبـــة، واأن يدرك امل�ضتبه فيـــه، اأثناء ال�ضتماع اإليـــه بخ�ضو�س ت�ضليمه وفيما بعُد على حـــدٍّ �ضواء، ما هي 
هـــة اإليه. وعلى غرار ما يجري يف كثري مـــن التحقيقات واملحاكمات، قد تظهر وقائع جديـــدة، وذلك بدوره يوؤّدي اإىل  املزاعـــم املوجَّ

)57( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 2349، الرقم 42146.

 Charles A. Caruso, "Legal challenges in extradition and suggested solutions", in Denying Safe Haven to the Corrupt and the )58(

.Proceeds of Corruption
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ن�ضـــوء مزاعـــم جديدة، ورمّبا تهـــم جديدة. واإذا ما اأُخذت يف العتبـــار التهم اجلديدة بعد الت�ضليم الفعلـــي يف الدولة الطالبة، فل 
ية  ية الطلب وبالت�ضاور معها. ومن َثمَّ فاإنَّ ا�ضتمرار الت�ضالت بني الدولة الطالبة والدولة متلقِّ يجب توجيهها اإّل مبوافقة الدولة متلقِّ
الطلب تتيح املجال لكي ُتعاَلج تلك احلالت املحتمَلة يف حال ن�ضوئها. وت�ضبح قاعدة التخ�ضي�س حا�ضمة الأهمية حني اإعداد �ضيغة 

عى بها على ال�ضخ�س امل�ضتبه فيه. طلب الت�ضليم. ولذلك يجب اأن ُيتاح وقت كاف للنظر بدّقة يف ما هي اجلرائم املدَّ

4- رجعّية املفعول

مة عن م�ضاألة مـــا اإذا كانت التفاقية ُتطبَّق مبفعول رجعي. وال�ضوؤال الذي ينبغي الإجابة عنه  106- ت�ضكـــت اتفاقية اجلرمية املنظَّ
َية الطلب. ولي�س  ز النفـــاذ يف الدولة متلقِّ ـــق على الت�ضّرفات التي حدثت من قبل دخول التفاقية حيِّ هـــو مـــا اإذا كانت التفاقية ُتطبَّ
وا�ضحًا ما اإذا كانت اأيُّ حمكمة قد عاجلت حتى الآن هذه امل�ضاألة فيما يخ�ّس التفاقية. غري اأنَّ عّدة حماكم وطنية قد تناولت هذه 
رت اأنَّ من اجلائز تطبيق معاهدٍة ما مبفعول رجعي، لأنَّ اإجراءات  امل�ضاألـــة فيمـــا يخ�ّس تطبيق معاهدات اأخرى مبفعول رجعي، فقرَّ

ق�ضايا ت�ضليم املجرمني لي�ضت اإجراءات جنائية.

هاء- رف�س طلب ت�سليم املجرمني

ا حظرًا �ضريحًا بخ�ضو�س ت�ضليم  ا مانعًا واإمَّ 107- تقليديًا، كان هنالك عدد من املبادئ اأو العوامل التي ميكن اأن تبنيِّ اأنها ُتعدُّ اإمَّ
املجرمني. وهذه املبادئ، اأو العوامل، التي ُتبَحث مبزيد من التف�ضيل فيما يلي اأدناه، هي:

 عدم ت�ضليم املواطنني

 دواعي القلق ب�ضاأن ق�ضوة العقوبة التي ُتفَر�س على الفاّرين يف الدولة الطالبة

ا بخ�ضو�س عدالة املحاكمة يف الدولة الطالبة ا بخ�ضو�س املعاقبة واإمَّ  م�ضائل حقوق الإن�ضان، اإمَّ

 عدم ت�ضليم املجرمني فيما يخ�ّس اجلرائم املالية

 ا�ضتثناء اجلرمية ال�ضيا�ضية من ت�ضليم املجرمني

1- عدم ت�سليم املواطنني

108- مبداأ عدم ت�ضليم املواطنني موجود يف دول كثرية، وخ�ضو�ضًا الدول ذات تقاليد القانون املدين، وتبعًا للبلد املعني، قد يكون 
ية الطلب لروؤية  الرف�ـــس اإلزاميًا اأو تقديريًا؛ ومـــن اجلدير بالهتمام، كما هو دائمًا، النظر اإىل الت�ضريعات الداخلية يف الدولة متلقِّ
ما اإذا كان ثّمة اإمكانية تتيح للدولة ت�ضليم امل�ضتبه فيه الذي هو من مواطنيها مبقت�ضى نظامها القانوين. غري اأنه ينبغي اأن ُيلَحظ 
اأنَّ عـــدم الت�ضليـــم ل يعني بال�ضرورة عدم امللحقة الق�ضائية. ولي�س هنالـــك ملذات اآمنة يف العامل ب�ضاأن كثري من اأنواع اجلرائم، 

مثال على الطعن يف رجعّية املفعول يف ازدواجية التجرمي

اأبلغت اإحدى الدول عن رف�س طلب ت�ضليم جمرم بناًء على عدم ازدواجية اجُلرم، لأنَّ الت�ضّرف ال�ضلوكي مل يكن خمالفًا 
َية  َية الطلب حينما ارُتكب اجُلرم، مع اأنه متَّ فيما بعُد جترمي ذلك الت�ضّرف ال�ضلوكي يف الدولة متلقِّ للقانون يف الدولة متلقِّ

م الطلب. الطلب واعُترب ُجرمًا جنائيًا حينما ُقدِّ
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مة. وينبغي للدول التي هي اأطراف يف التفاقية اأن ت�ضنَّ قوانني داخلية  مبا يف ذلك اجلرائم التي تنظر فيها اتفاقية اجلرمية املنظَّ
مة بق�ضد معاقبة الذين يثبت عليهم ذنب ارتكاب تلك اجلرائم. مبقت�ضى التفاقية تكون م�ضمَّ

يه يف احلالت التي ل ميكن فيه ت�ضليم مواطن  ا حماكمته هـــو مبداأ اآخر ينبغي تق�ضّ ا ت�ضليم املجرم واإمَّ 109- كذلـــك فـــاإنَّ مبداأ اإمَّ
مـــن رعايـــا دولـــٍة ما. وتعرتف التفاقية بهذا املبداأ يف الفقرة 10 من املادة 16 منها؛ غـــري اأنَّ تلك الفقرة ل تذهب بعيدًا حتى اإلزام 
يـــة الطلب التي ترف�س الت�ضليـــم، عندما تطلب  الدولـــة املعنيـــة بامللحقة الق�ضائيـــة؛ بل تعمد بدًل من ذلـــك اإىل اإلزام الدولة متلقِّ
ة بق�ضد امللحقة". ولكنَّ مّما  ر له اإىل �ضلطاتهـــا املخت�ضّ اإليهـــا الدولـــة التي تلتم�س الت�ضليم، بـــاأن "حتيل الق�ضية دون اإبطاء ل مربَّ
ُي�ضاِعـــف ال�ضعوبـــة يف مبا�ضرة ملحقـــة ق�ضائية ناجحة يف هذه الأنواع مـــن الق�ضايا اأنَّ اجلرمية مل ُتقـــرَتف يف الدولة التي يقيم 
الآن فيهـــا امل�ضتبـــه فيه. كمـــا اأنَّ الختلفات يف التقاليـــد والنظم القانونية بني الدولـــة التي اأُجريت فيها التحقيقـــات والدولة التي 
ُيـــراد عر�ـــس الق�ضية على املحاكمة فيها ميكن اأن تزيد مـــن م�ضاعفة امل�ضكلة. وهذه هي احلالة خ�ضو�ضًا اإذا كان ثّمة م�ضاألة ب�ضاأن 
ية الطلب لديها ولية ق�ضائية ب�ضـــاأن حماكمة الق�ضية داخليًا. وينبغي ال�ضتفـــادة من امل�ضاعدة القانونية  مـــا اإذا كانت الدولـــة متلقِّ
يـــة الطلب. كما ميكن توفري الأدّلة  املتبادلـــة يف ق�ضايـــا من هذا النـــوع لل�ضتعانة بها يف امللحقة الق�ضائية املقرتحة يف الدولة متلقِّ
 الإثباتيـــة التـــي جمعت حتى ذلـــك التاريخ، وميكن اإحـــراز اأيِّ اأدّلة اإثباتية اإ�ضافيـــة من خلل مزيد من طلبـــات امل�ضاعدة القانونية 

املتبادلة.)59(

110- كما تتوّخى الفقرة 11 من املادة 16 من التفاقية م�ضاألة ت�ضليم املواطنني امل�ضروط، فيما يخ�ّس الدول التي ت�ضمح قوانينها 
ية الطلب. وُيحتمل اأن تن�ضاأ �ضعوبات ب�ضاأن  بت�ضليم مواطنيها بناًء على �ضرط ق�ضاء مّدة احلكم ال�ضادر نتيجًة لذلك يف الدولة متلقِّ
َية الطلب اإىل التن�ضيق بني جهودهما بخ�ضو�س مقدار الوقت اللزم ملحاكمة الفاّر  هـــذا اخليـــار اإذا مل تعمد الدولتان الطالبة ومتلقِّ
ية الطلب م�ضتعـــّدة لل�ضماح ببقاء اأحد مواطنيهـــا يف ُعهدة الدولة  يف الدولـــة الطالبـــة ومقدار الوقت اللزم لكي تكـــون الدولة متلقِّ
الطالبـــة قبـــل اإعادته اإليها. واجتنابًا لهذه امل�ضكلة، ينبغي اأن تكون ال�ضروط املفرو�ضة بخ�ضو�س النقل موؤّقتًا ل�ضخ�س فاّر لكي ميُثل 
َية الطلـــب وعلى ما هو �ضروري ل�ضمان اإعادة  للمحاكمـــة يف دولـــة اأخرى مق�ضورًة علـــى ما يقت�ضيه القانون الداخلي يف الدولة متلقِّ

ال�ضخ�س الفاّر من الدولة الطالبة لدى ا�ضتكمال حماكمته.

2- ق�سوة العقوبة

111- ُتَعدُّ اعتبارات ق�ضوة العقوبة املحتَملة داعيًا للقلق فيما يخ�ّس حالت ت�ضليم املجرمني. فاإذا كان القانون الداخلي يف الدولة 
ية  َية الطلب يحتوي على اأحكام تن�ّس على رف�س ت�ضليم املجرمني ا�ضتنادًا اإىل احتمال فر�س عقوبة الإعدام، يجوز للدولة متلقِّ متلقِّ

الطلب اأن تنظر يف اإمكانية العمل باخليارات التالية:

  التما�ـــس �ضمانات اأو احل�ضول على ما يلزم من معلومات مـــن الدولة الطالبة باأنَّ عقوبة الإعدام لن ُتفَر�س على املتهم 
اإذا ما اأُدين باجُلرم

  اإذا اأمكن قانونيًا، تقدمي الق�ضية للمحاكمة يف وليتها الق�ضائية هي، باعتبار العمومية امل�ضرَتكة التي تتَّ�ضم بها الأفعال 
مة الإجرامية يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ

  التما�ـــس اإعـــادة امل�ضتبه فيه بعد اإدانته من جانب الدولـــة الطالبة لكي يوؤّدي مّدة العقوبة املحكـــوم بها وذلك يف الولية 
َية الطلب الق�ضائية للدولة متلقِّ

)59( انظر تقرير عام 2004 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة الت�ضليم، الفقرة 134.



51

ت�ضليم املجرمني: العملية الإجرائية لإعادة ال�ضخ�س املتَّهم الناجحة

َية الطلب اأحكام د�ضتورية اأو غريها من الأحكام التي ت�ضتند اإىل القانون حتظر ت�ضليم املجرمني اإىل  وحتـــى اإن كان لـــدى الدولة متلقِّ
اأيِّ دولـــة ب�ضـــاأن جرمية ميكن اأن ُيعاَقب عليها بالإعدام، فقد يكون مب�ضتطاعهـــا اأن متنح املوافقة على طلب من تلك الدولة الطالبة 
واأن تفي مع ذلك بالتزاماتها القانونية اأو الد�ضتورية. ومّما يجدر الهتمام به دائمًا ال�ضتعلم من ال�ضلطة املركزية يف الدولة املعنية 

وال�ضتف�ضار منها ما اإذا ميكنها اأن جتري مناق�ضات ا�ضتك�ضافية مع ال�ضلطة املركزية يف الدولة الأخرى.

3- م�سائل حقوق االإن�سان فيما يخ�ّس التعذيب/املعاملة

112- اإنَّ م�ضاألـــة حقوق الإن�ضان، وخ�ضو�ضًا اإمكانيـــة اأن يوؤّدي ت�ضليم املجرمني اإىل التعذيب، هي اأي�ضًا داعي قلق ل بدَّ من النظر 
اإليـــه بعـــني العتبار عند ال�ضطلع بعملية الت�ضليم. واإذا مـــا ن�ضاأت بالفعل تلك الدواعي املقلقة، ينبغي للدول اأن تتوا�ضل فيما بينها 
واأن تلتم�س تاأكيدات باأنَّ هذا النوع من الت�ضّرف املحظور لن يحدث. فاإن مل ُي�ضتَطع تقدمي هذه التاأكيدات، فينبغي للدول اأن تنظر 
ية الطلب. وتفر�س اتفاقية  يف م�ضاألـــة اأن يـــوؤّدي ال�ضخ�س امل�ضتبه فيه، اإذا ما اأُديـــن يف الدولة الطالبة، مّدة عقوبته يف الدولـــة متلقِّ
عة  دة على الأطراف املوقِّ مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة)60( التزامات حمدَّ
فيمـــا يخ�ـــسّ نقل اأفراد اإىل بلدان اأخرى. وتقت�ضي املادة 3 من تلك التفاقية اأنه ل يجوز لأيِّ دولة طرف اأن تطرد اأيَّ �ضخ�س اأو اأن 
تعيـــده اأو اأن ت�ضلِّمـــه، اإىل بلد اآخر، اإذا توافرت لديها "اأ�ضباب حقيقية تدعـــو اإىل العتقاد باأنه �ضيكون يف خطر التعّر�س للتعذيب". 
َيـــة الطلب اأن تنظر فيما اإذا كانـــت توجد اأ�ضباب تدعو اإىل العتقاد بـــاأنَّ ال�ضخ�س املعني �ضوف  ، ُي�ضرَتط على الدول متلقِّ ومـــن َثـــمَّ
�ـــس خلطـــر خ�ضوعـــه للتعذيب. ومن اللزم للدول الأطـــراف اأن تراعي "جميع العتبارات ذات ال�ضلـــة، مبا يف ذلك، يف حالة  يتعرَّ
النطباق، وجود منط من النتهاكات الفادحة اأو ال�ضارخة اأو اجلماعية حلقوق الإن�ضان يف الدولة املعنية"، لدى اتخاذ القرار ب�ضاأن 

ت�ضليم ذلك ال�ضخ�س.

ت تاأكيدات من الدولـــة الطالبة باأنها لن ت�ضتخدم التعذيـــب اأو غريه من اأ�ضكال  ـــم بع�ُس الدول الأفـــراَد اإذا تلقَّ 113- و�ضـــوف ُي�ضلِّ
ر اخلا�س املعني مب�ضاألة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة  املعاملة اللاإن�ضانية اأو املهينة جتاه اأولئك الأفراد. ولكنَّ املقرِّ
القا�ضيـــة اأو اللاإن�ضانية اأو املهينـــة ا�ضتنتج يف تقريره اإىل اجلمعية العامة اأنَّ "الدول ل ت�ضتطيع اأن تلجاأ اإىل التاأكيدات الدبلوما�ضية 
�س خلطـــر التعذيب اأو �ضوء  بو�ضفهـــا و�ضيلـــة لـــدرء التعذيب و�ضـــوء املعاملة عند وجود اأ�ضبـــاب تدعو للعتقاد بـــاأنَّ �ضخ�ضًا ما معرَّ
املعاملـــة لـــدى عودتـــه" )A/60/316، الفقـــرة 51(. ويف الواقع، متيل عـــّدة حجج اإىل اأن تبـــنيِّ بو�ضوح اأنَّ التاأكيـــدات الدبلوما�ضية 
و�ضيلـــة ناق�ضـــة: وعلى �ضبيل املثال، فاإنَّ دواعي القلق باأنَّ ا�ضـــرتاط تقدمي تاأكيد دبلوما�ضي من جانب دولة طالبة مكافئ للعرتاف 
ال�ضمنـــي بـــاأنَّ التعذيب ُي�ضتخـــَدم عمومًا ومنهجيـــًا يف الدولة الطالبـــة. واإ�ضافًة اإىل ذلك، ثبـــت اأنَّ اآليات الر�ضد فيمـــا بعد اإعادة 
ال�ضخ�ـــس املعنـــي لي�ضت �ضمانة لدرء التعذيـــب: فالتاأكيـــدات الدبلوما�ضية لي�ضت ملِزمـــة قانونًا، ولذلك فلي�س لهـــا ِثقل قانوين ول 
ل بها؛ واأنَّ ال�ضخ�س الذي تهدف اإىل حمايته لي�س له اأن يلجاأ اإىل الطعن لدى اأيِّ جهة اإذا ما انُتهكت   ت�ضتمل على جزاءات اإذا ما اأُخِّ

التاأكيدات.

114- وثّمـــة مبـــادئ توجيهية اأخرى يجب على الدول اأن تنظر اإليها بعني العتبار عند اتِّخاذ القرار ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني، توجد 
يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان.)61( وفيما يلي بع�س املبادئ ذات ال�ضلة باملو�ضوع الواردة يف مثل هذه التفاقيات:

 حق ال�ضخ�س يف احلرية ويف الأمان)62(
 احلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة.)63(

)60( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 1465، الرقم 24841.

)61( قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(.

)62( املرجع نف�ضه، املادة 3.

)63( املرجع نف�ضه، املادة 5.
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4- اعتبارات حقوق االإن�سان
115- العتبـــارات اخلا�ضـــة بحقوق الإن�ضان جـــزء هام من التحليل الذي يجـــب على كل الأطراف يف عمليـــة ت�ضليم املجرمني اأن 
مة اإىل حقوق الإن�ضان  ت�ضطلـــع بـــه عند النظر يف طلـــب ت�ضليم جمرمني. وت�ضري الفقرة 13 من املادة 16 من اتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ

فيما يخ�ّس املحاكمة امل�ضروعة ح�ضب الأ�ضول املرعية والإن�ضاف يف عملية ت�ضليم املجرمني:

 ُتكَفـــل لأيِّ �ضخ�ـــس ُتتَّخـــذ بحقه اإجراءات فيما يتعلق باأيٍّ مـــن اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املـــادة معاملة من�ضفة يف كل 
مراحـــل الإجـــراءات، مبا يف ذلك التمّتع بجميع احلقوق وال�ضمانات التي ين�ـــسّ عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك 

ال�ضخ�س يف اإقليمها.

5- م�سائل حقوق االإن�سان اأثناء املحاكمة
116- من املهّم اإدراك امل�ضائل التالية عند معاجلة طلب ت�ضليم جمرمني: العملية التي جتري، اأْي طلب الت�ضليم؛ والنتيجة النهائية 
لحتمال حماكمة ال�ضخ�س املعني يف ولية ق�ضائية اأخرى، التي ينبغي النظر اإليها من خلل عد�ضة اعتبارات حقوق الإن�ضان طوال 

اإجراءات عملية الت�ضليم.

مة، على وجه التحديد، اإىل م�ضائل معيَّنة خا�ضة بحقوق الإن�ضان  117- وت�ضري الفقرة 14 من املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
م لغر�س  فيما يتعلق بالتمييز حيث تبنيِّ اأنه ل يوجد اأيُّ التزام بالت�ضليم على اأيِّ دولة اإذا كانت تلك الدولة تعتقد اأنَّ طلب الت�ضليم ُقدِّ
"ملحقة اأو معاقبة �ضخ�س ب�ضبب نوع جن�ضه اأو عرقه اأو ديانته اأو جن�ضيته اأو اأ�ضله العرقي اأو اآرائه ال�ضيا�ضية، اأو اأنَّ المتثال للطلب 

�ضيلِحق �ضررًا بو�ضعية ذلك ال�ضخ�س لأيِّ �ضبب من تلك الأ�ضباب".

118- والقائمـــة التاليـــة تبنيِّ دواعـــي قلٍق اأخرى يجب و�ضعها يف العتبار فيما يخ�ّس م�ضائل حقـــوق الإن�ضان التي لها تاأثري �ضديد 
على اإن�ضاف املحاكمة:

 احلق يف امل�ضاواة اأمام القانون)64(
 احلق يف ال�ضتماع اإىل ق�ضية كل �ضخ�س يف حماكمة من�ضفة وعلنية)65(

 احلق يف توفري م�ضت�ضار قانوين ومرتجمني)66(
 احلق يف افرتا�س الرباءة)67(

  احلـــق يف عـــدم اعتبـــار �ضخ�سٍ ما مذنبًا بارتكاب جرائـــم مبفعول رجعي اأو يف عدم فر�س عقوبـــات ذات مفعول رجعي 
عليه)68(

 احلق يف عدم اإجبار �ضخ�س ما على تعري�س نف�ضه للتجرمي)69(

م طلب لت�ضليمه  119- وامل�ضائل ذات ال�ضلة بالفقرة 116 الواردة اأعله ميكن اأن تن�ضاأ عندما تتّم حماكمة جمرم فاّر غيابيًا، وُيقدَّ
لكـــي يـــوؤّدي مّدة عقوبته. وينبغي للـــدول اأن تنظر يف عدد من العوامل عند اتِّخاذ قرار ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني ا�ضتجابًة اإىل طلب من 

هذا النوع:
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)64( املرجع نف�ضه، املادة 7؛ العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 14، الفقرة 1.

)65( العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية )قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(، املرفق(، املادة 14، الفقرة 1؛ والإعلن العاملي 

حلقوق الإن�ضان، املادة 10.
)66( املرجع نف�ضه، املادة 14، الفقرة 3.

)67( الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان، املادة 11، الفقرة 1.

)68( املرجع نف�ضه، املادة 11، الفقرة 2.

)69( العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 14، الفقرة 3 )ز(.
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 هل حترم الإجراءات القانونية ال�ضخ�َس الفارَّ من احلق يف حماكمة عادلة؟

 هل �ضارك ال�ضخ�س الفاّر على نحو جمٍد يف دفاعه؟

 هل ُتتاح فر�ضٌة لل�ضخ�س الفاّر ل�ضتئناف احلكم ال�ضادر عليه لدى اإعادته اإىل الدولة الطالبة؟

 هل ميكن اأن متنح الدولة الطالبة املوافقة على اإجراء حماكمة جديدة؟

6- اجلرائم املالية

120- حتظـــر الفقـــرة 15 من املـــادة 16 من التفاقية رف�س ت�ضليـــم املجرمني بناًء على اأنَّ اجلرمية املزعومـــة تتَّ�ضم بطابع مايل. 
والتفاقيـــة اإذ تفعـــل ذلك اإمنا تعربِّ عن داعي القلق املتزايد يف اأنَّ اجلرائم التي تنطوي على �ضمات مالية، ومنها مثًل جرائم غ�ضل 
مة العابرة للحدود الوطنية، ولذلك فل ينبغي اأن تكون يف منعٍة من التحقيق  نات اجلرمية املنظَّ الأموال، هي عنا�ضر رئي�ضية من مكوِّ

ب�ضاأنها وت�ضليم مرتكبيها وملحقتهم ق�ضائيًا.)70(

 

7- اال�ستثناء اخلا�س باجلرائم ال�سيا�سية

ا�ضتثناء اجلرائم ال�ضيا�ضية مبني على ثلثة اأركان منطقية اأ�ضا�ضية، هي:  -121

 العرتاف بالختلف يف الراأي ال�ضيا�ضي

 كفالة حقوق املتَّهم
ية الطلب.)71(  حماية الدولتني الطالبة ومتلقِّ

122- وبنـــاًء علـــى ما ُذكر اأعله، ميكن اأن ُيرى اأنَّ الركـــن املنطقي الرئي�ضي الذي ي�ضتند اإليه هذا ال�ضتثناء هو اإقامة التوازن بني 
م�ضلحتـــني رئي�ضيتـــني متناف�ضتني، هما: العرتاف بالختـــلف يف الراأي ال�ضيا�ضي باعتباره �ضكًل مـــن اأ�ضكال الحتجاج، واحلقوق 

مثالن على قرارين اتُّخذا ب�ضاأن قبول اأو رف�س ت�ضليم جمرمني ا�ضتنادًا اإىل الإدانة بعد حماكمة غيابيًا:

  �ضخ�ـــس فاّر كان حماميـــًا هرب من الولية الق�ضائية للدولة الطالبة قبل اإثبـــات الّتهم عليه، لعلمه باأنَّ خطر 
القب�ـــس عليـــه و�ضيك الوقوع. وقد ُحوكم غيابيًا؛ وثبت اأنه كان علـــى ات�ضال مبحاميه املعنيَّ من املحكمة اأثناء 

حماكمته غيابيًا. ويف هذه الق�ضية، تبنيَّ عدم وجود حظر قانوين على ت�ضليمه.

هة له ول مبحاكمته فيما    يف ق�ضيـــة اأخـــرى، كان هنالك اأدّلة تثبت اأنَّ ال�ضخ�س الفاّر مل يكن يعلم بالّتهم املوجَّ
بعُد غيابيًا. وقد بذل حماميه املعنيَّ من املحكمة جهده حتى ا�ضتنفد حقوقه يف ال�ضتئناف، ومل ي�ضمح القانون 

الداخلي يف الدولة الطالبة باإجراء حماكمة جديدة له. ويف هذه الق�ضية ُرف�س ت�ضليمه.

حة للمعاهـــدة النموذجية ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني وللمعاهـــدة النموذجية ب�ضاأن  )70( مكتـــب الأمم املتحـــدة املعني باملخـــّدرات واجلرمية، الأدّلة املنقَّ

 . www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf امل�ضاعدة املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية، الفقرة 23. متاحة يف املوقع ال�ضبكي
.Caruso, "Legal challenges in extradition and suggested solutions" in Denying Safe Haven, p. 60 )71(
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مة على  رات النفوذ التي قد تكـــون م�ضمَّ لـــة يف ال�ضعـــي اإىل بلـــوغ ذلـــك املَثل الأعلى؛ وحقوق الـــدول يف حماية نف�ضها مـــن موؤثِّ املتاأ�ضِّ
اإيذائهـــا اأو تدمريهـــا. ومـــن َثمَّ فاإنَّ الأفعال الإرهابيـــة، ومنها مثًل الهجمـــات الإرهابية بالقنابل اأو متويل الإرهـــاب، من �ضاأنها اأّل 
ت�ضتفيـــد من هذه احلماية.)72( ولكـــنَّ ا�ضتثناء اجلرائم ال�ضيا�ضية ُي�ضتخَدم اأحيانًا ك�ضبب لرف�س ت�ضليم املجرمني. ويتبنيَّ اأحيانًا اأنه 
م  ا�ضتثناء اإ�ضكايل، وذلك ل�ضعف تعريف ما ُيعدُّ جرميًة �ضيا�ضيًة.)73( وميكن اأن يوؤّدي ذلك اإىل اّتهامات واّتهامات م�ضادة ودفوع ُتَقدَّ
مبقت�ضـــى هـــذا ال�ضتثناء، مّما ميكن اأن يـــوؤّدي اإىل اأن ي�ضبح ال�ضتباه وال�ضطراب القاعدَة ال�ضائـــدَة يف هذا امليدان. وينبغي بذل 
جهـــود مـــن اأجل النظر يف خلفية ما هو مزعوم يف الطلب للتاأّكد مـــن اأنَّ اجلرمية �ضيا�ضية بالفعل يف حدِّ ذاتها اأو اأنَّ الّتهم اجلنائية 

حتجب ما هو ب�ضفة اأ�ضا�ضية طلبًا �ضيا�ضيًا بطبيعته.

م من دولة طرف  123- كما اأنَّ ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب حتظر على الدول الأطراف رف�س اأيِّ طلب ت�ضليم جمرمني ُيقدَّ
اأخرى )بخ�ضو�س اأيِّ جرمية ا�ضتنادًا اإىل تلك ال�ضكوك( بناًء على اأنه يتعّلق بجرمية �ضيا�ضية اأو بجرمية متعّلقة بجرمية �ضيا�ضية اأو 
بجرمية ذات دوافع �ضيا�ضية. ومن ذلك اأنَّ التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل)74( ترف�س �ضراحًة تطبيق ال�ضتثناء 
دة يف التفاقيـــة. وحتتوي كل التفاقيات والربوتوكـــولت اللحقة ب�ضاأن مكافحة  اخلا�ـــس باجلرائـــم ال�ضيا�ضية على اجلرائم املحدَّ

الإرهاب على هذا احلكم نف�ضه:

 ل يجوز، لأغرا�س ت�ضليم املجرمني اأو امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، اعتبار اأيِّ جرمية من اجلرائم املن�ضو�س عليها يف املادة 
2 جرميًة �ضيا�ضيًة اأو جرميًة مت�ضلًة بجرمية �ضيا�ضية اأو جرمية ارُتكبت بدوافع �ضيا�ضية. وبالتايل، ل يجوز رف�س طلب ب�ضاأن 
�س على مثل هذه اجلرميـــة ملجّرد اأنه يتعلق بجرمية �ضيا�ضية اأو جرمية  ت�ضليـــم املجرمـــني اأو امل�ضاعدة القانونية املتبادلة موؤ�ضَّ

مت�ضلة بجرمية �ضيا�ضية اأو جرمية ارُتكبت بدوافع �ضيا�ضية.)75(

124- وقـــد اأثبـــت القرار 1373 ال�ضادر عـــن جمل�س الأمن )2001( �ضّحة هـــذا النهج بتمديد نطاق ا�ضتبعـــاد ال�ضتثناء اخلا�س 
باجلرائـــم ال�ضيا�ضيـــة لي�ضمل اأفعال الإرهاب عمومًا. ففي الفقرة 3 )ز( من القرار، دعـــا املجل�ُس الدوَل اإىل "كفالة عدم العرتاف 

بالّدعاءات بوجود بواعث �ضيا�ضية كاأ�ضباب لرف�س طلبات ت�ضليم الإرهابيني امل�ضتبه بهم".

 واو-  و�سع الالجئني وعدم اإعادتهم الق�ْسرّية: التفاعل بني اإجراءات اللجوء 
وت�سليم املجرمني

ـــع يف احل�ضبان فيما يخ�ـــسّ ت�ضليم املجرمني هـــو احلماية املمنوحـــة للجئني مبوجب  125- العامـــل الآخـــر الـــذي يجـــب اأن ُيو�ضَ
د هـــذه احلماية اإذا اتُّهـــم طالب اللجوء بارتـــكاب جرمية خطرية اأو بالقيـــام بعمل اإرهابي  املعاهـــدات الدوليـــة، واحلـــدود التي تقيِّ
م بق�ضد التوفيق بني  همـــا مو�ضـــوع طلب ت�ضليم جمرمني. ومثلما ميكـــن اأن ُيرى فيما يلي اأدناه، هنالك حتليل ينبغي اإجـــراوؤه م�ضمَّ
امل�ضلحتـــني املتعار�ضتـــني يف حمايـــة اللجئـــني ويف حماية البلد الـــذي يوجد فيه طالب اللجـــوء اإذا ما اأُدين بحكـــم نهائي بارتكاب 

"جرمية خطرية ب�ضفة خا�ضة".

ـــا مبـــداأ عـــدم الإعادة الق�ضريـــة فهو موجود يف الفقـــرة 1 من املادة 33 مـــن التفاقية اخلا�ضة بو�ضـــع اللجئني )مركز  126- اأمَّ
اللجئ(،)76( التي تن�ّس على ما يلي:

)72( انظر املادة 11 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 2149، الرقم 37517(؛ 

واملادة 14 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 2178، الرقم 38349(.
.Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", p. 48 )73(

)74( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 2149، الرقم 37517.

)75( املرجع نف�ضه، املادة 11.

)76( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجّلد 189، الرقم 2545.
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ه باأيِّ �ضورة من ال�ضور اإىل حـــدود الأقاليم التي تكون حياته اأو حّريته    ل يجـــوز لأيِّ دولـــة متعاقـــدة اأن تطرد لجئًا اأو تردَّ
نة اأو ب�ضبب اآرائه ال�ضيا�ضية. دتني فيها ب�ضبب عرقه اأو دينه اأو جن�ضيته اأو انتمائه اإىل فئة اجتماعية معيَّ مهدَّ

د تدابري احلماية التي متنحها التفاقية فيما يتعّلق بو�ضعية اللجئني. فقد  127- غري اأنه ينبغي اأن ُيلَحظ اأنَّ هنالك حدودًا تقيِّ
دعـــا جمل�س الأمـــن يف قراره 1373 )2001( الدوَل اإىل "اتِّخاذ التدابري املنا�ضبة طبقـــًا للأحكام ذات ال�ضلة من القوانني الوطنية 
والدوليـــة، مبـــا يف ذلك املعايـــري الدولية حلقوق الإن�ضان، قبل منح مركـــز اللجئ، بغية �ضمان عدم قيـــام طالبي اللجوء بتخطيط 

اأعمال اإرهابية اأو تي�ضريها اأو ال�ضرتاك يف ارتكابها.")77(

ل حمايًة  128- كما تبنيِّ الفقرة 2 من املادة 33 من التفاقية املتعّلقة مبركز اللجئني اأنَّ جمّرد الحتجاج بو�ضعية اللجئ ل ي�ضكِّ
تلقائيًة مبقت�ضى الفقرة 1 من املادة 33 من التفاقية:

ـــر دواع معقولة لعتباره خطـــرًا على اأمن البلد الـــذي يوجد فيه اأو   علـــى اأنـــه ل ُي�ضَمـــح بالحتجاج بهـــذا احلق لأيِّ لجئ تتوفَّ
لعتباره ميثِّل، نظرًا ل�ضبق �ضدور حكم نهائي عليه لرتكابه ُجرمًا ا�ضتثنائّي اخلطورة، خطرًا على جمتمع ذلك البلد.

زاي- االت�ساالت املفتوحة يف حال رف�س ت�سليم املجرمني

129- اإنَّ الت�ضـــالت عامـــل مهـــم حتى يف حال احتمال رف�س طلـــب ت�ضليم جمرمني. وتبنيِّ الفقرة 16 من املـــادة 16 من اتفاقية 
َية الطلب، حيثما اقت�ضى الأمـــر، اأن تتيح للدولة الطالبة فر�ضًة وافرًة  مة اأنه قبل رف�ـــس الت�ضليم، ينبغي للدولة متلقِّ اجلرميـــة املنظَّ
َية الطلب من دواعي قلق اأيًّا كانت. وهذا يتيح للدولة الطالبة الفر�ضة اإىل تدارك ما قد يوجد  ملعاجلـــة مـــا قد يكون لدى الدولة متلقِّ
ل من خلل املناق�ضـــات اإىل معرفة جديدة وتقديـــر اأف�ضل فيما يخ�ّس  مـــن �ضوائـــب يف طلبها ب�ضـــاأن الت�ضليم، اأو على الأقـــل التو�ضّ
َية الطلب. ذلك لأنَّ ال�ضلطـــة املركزية التي لديها اّطلع جيد على القانـــون اجلنائي الدويل ولديها خربة يف  متطّلبـــات الدولـــة متلقِّ
ل اإىل هذه النتائج فيها، هو اأمر ميكن اأن ي�ضاعد يف التحّوط  التعامـــل مـــع مناطق معيَّنة من العامل اأو مع البلدان التي ُيحتَمـــل التو�ضّ

م�ضبقًا لحتمال ن�ضوء م�ضاألة من هذا القبيل، وميكن اأن ي�ضاعد على معاجلتها ال�ضتباقية مع الدولة الطالبة.

حاء- العملية االإجرائية لت�سليم املجرمني

130- اإنَّ العمليـــة الإجرائيـــة التـــي تقوم بها اإحـــدى الدول التي تلتم�س نقـــل �ضخ�س من دولة اأخرى لغر�ـــس حماكمته جنائيًا هي 
م�ضعـــى معّقـــد وخطـــري ال�ضاأن. لأنَّ ما ُيلتَم�س يف طلب ت�ضليم جمرمني اأمر فوق العادة من حيـــث اإنه ي�ضمل نظمًا قانونيًة يف اأكر من 
دولـــة واحـــدة—اأْي جمموعة معّقدة من القوانني والإجراءات املق�ضود منها حماية �ضيـــادة الأّمة، وحقوق ال�ضخ�س املّتهم، ونزاهة 
نظـــام العدالـــة. ومن َثمَّ فاإنَّ عملية ت�ضليم املجرمني معّقدة قانونيـــًا واإجرائيًا، وذات ا�ضرتاطات �ضارمة ب�ضاأن تقدمي امللّفات وب�ضاأن 
املواعيـــد النهائيـــة. كما ميكن اأن يتبنيَّ اأنَّ القيام بالعملية معّقد لوج�ضتيًا كذلك، لأنَّ نقل ال�ضخ�س املّتهم يجب ال�ضطلع به اأحيانًا 
يف اللحظـــة الأخـــرية. والق�ضـــد من هذا الق�ضم من الدليل معاجلة هـــذه ال�ضواغل، على اأمل تقدمي بع�ـــس الإر�ضادات التوجيهية يف 

اجتناب التحّديات ال�ضائعة التي ا�ضُتبينت يف طلبات ت�ضليم املجرمني.

 )77( انظـــر اأي�ضـــًا خل�ضـــة التعـــاون الـــدويل يف امل�ضائـــل اجلنائيـــة: الوحـــدة 3 مـــن منهـــاج التدريـــب القانـــوين اخلا�ـــس مبكافحـــة الإرهـــاب، 

الق�ضم 2-1-3-2.
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131- ومثلما هي احلال دائمًا، ُتَعدُّ الت�ضالت الو�ضيلة الأ�ضا�ضية يف هذا ال�ضدد. ويجب اأن ُتبا�َضر الت�ضالت وُيحاَفظ عليها قبل 
تقدمي الطلب واأثناءه وبعده.)78(

1- حتديد مكان امل�ستبه فيه

132- مـــن اأجـــل توجيـــه طلب اإىل دولٍة ما باأن ت�ضلِّم �ضخ�ضًا بنقلـــه من اأرا�ضيها، يتعنّي اأّوًل على الدولـــة الطالبة اأن ُتثبت اأنَّ ذلك 
ه اإليها الطلب كان ذلك اأف�ضل، لأنَّ حتديد  مة اإىل الدول املوجَّ َية الطلب. وكّلما ُكرت املعلومات املقدَّ ال�ضخ�س موجود يف الدولة متلقِّ

مكان �ضخ�س ما يف بلٍد ما ُيحتَمل اأن يكون عملية اإجرائية ت�ضتنـزف وقتًا طويًل وت�ضتهلك موارد كثرية:

مة مبّكرًا يف  هة اإىل الإنرتبول )الن�ضرات الزرقاء اأو احلمراء( املقدَّ   طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأو الطلبات املوجَّ
مرحلة التحقيقات قد ت�ضاعد يف حتديد مكان امل�ضتبه فيه.

َية الطلب، اأن تر�ضل و�ضفـــًا ج�ضديًا وغري ذلك من و�ضائط    عنـــد التما�ـــس ت�ضليم �ضخ�س م�ضتبه فيـــه، ينبغي للدولة متلقِّ
التعـــّرف علـــى الهوية، اإذا ما اأُتيحـــت، اأْي بيانات احلم�س اخللـــوي ال�ضبغي وب�ضمات الأ�ضابـــع واجلن�ضية ورقم جواز 

ال�ضفر وبطاقة الهوية.

 يف بع�س الوليات الق�ضائية، ميكن اأن ي�ضاعد تقدمي اأ�ضماء اأفراد الأ�ضرة، وخ�ضو�ضًا ا�ضم الأب، يف اإثبات الهوية.

133- وينبغي تقدمي اأكرب قدر من املعلومات كما ينبغي بذل كل جهد ممكن، با�ضتخدام الطرائق املتاحة، من اأجل التحّقق من اأنَّ 
د مكانه. كذلك ينبغي  َية الطلب اأن حتدِّ َية الطلب قبل الطلب اإىل �ضلطات الدولة متلقِّ امل�ضتبـــه فيـــه موجود فعًل يف اإقليم الدولة متلقِّ
مة مـــن الدولة الطالبة، يف اأن ت�ضارع اإىل حتديد مكان ال�ضخ�س  خر جهدًا، لدى ت�ضّلمها املعلومات املقدَّ َيـــة الطلب اأّل تدَّ للدولـــة متلقِّ
الفـــاّر وذلـــك لكي يت�ضّنى البدء باإجـــراءات ت�ضليم املجرمني واإمكانيـــة اجتناب هروب الفاّر اإىل ولية ق�ضائيـــة اأخرى، مّما ي�ضتلزم 

تقدمي طلب ت�ضليم جمرمني اآخر.

ا ملبا�ضرة  َية الطلب اإىل حتديد مكان امل�ضتبه فيه باأ�ضـــرع وقت ممكن. وهذا يتيح املجال اإمَّ 134- ومـــن املهـــّم اأن ت�ضعى الدول متلقِّ
ا ملوا�ضلة الدولـــة الطالبة حتقيقاتهـــا، اإذا مل يعد امل�ضتبـــه فيه موجودًا �ضمـــن تلك الولية  عمليـــة ت�ضليـــم املجرمـــني الر�ضميـــة، واإمَّ
د مكان امل�ضتبه فيـــه، يجب على الدولة  الق�ضائيـــة، ورمّبـــا ال�ضروع يف عملية اإجرائيـــة لت�ضليم املجرمني يف دولة اأخـــرى. وحاملا ُيحدَّ

الطالبة اأن تكفل اأنه هو ال�ضخ�س املطلوب.

2- ثالثة عوامل رئي�سية ينبغي النظر اإليها بعني االعتبار لدى حتديد مكان امل�ستبه فيه

135- حاملا يتّم حتديد مكان امل�ضتبه فيه اأو تاأكيد هويته، يجب على الدولة الطالبة اأن حتر�س، قبل امل�ضّي ُقدمًا يف م�ضار اإجراءات 
طلب ت�ضليم املجرمني، على ما يلي:

َية الطلب ت�ضليم ال�ضخ�س املعني.  اأن يكون مب�ضتطاع الدولة متلقِّ

 اأن يكون قد متَّ حتديد الأ�ضا�س القانوين الذي ي�ضتند اإليه طلب ت�ضليم املجرمني.

َية الطلب فيما يخ�ّس �ضـــكل وم�ضمون طلب ت�ضليم    اأن يكـــون قـــد متَّ التيّقن من مقت�ضيات القانـــون الداخلي للدولة متلقِّ
ر اأنَّ كل دولة لديها مقت�ضيات خمتلفة.)79( املجرمني. ومن املهّم تذكُّ

)78( انظر تقرير عام 2004 ال�ضادر عن الفريق العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة الت�ضليم، الفقرات 115-113.

)79( املرجع نف�ضه، الفقرة 91.
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لة ومت�ضابكـــة جدًا ت�ضتمل على اأطراف  وتن�ضـــاأ هـــذه العوامل الثلثة املذكورة يف بداية العمليـــة الإجرائية التي ميكن اأن ت�ضبح مطوَّ
فها  دة. كما اأنَّ التخطيط عن�ضر رئي�ضي؛ ولكن احلفاظ على تتبُّع م�ضار الأحداث اأثناء تك�ضُّ وم�ضتويات حماكم ووليات ق�ضائية متعدِّ
هـــو م�ضوؤوليـــة تقع على عاتق جميع املعنيـــني فيها. واإحدى طرائق القيام بذلـــك ا�ضتخدام قائمة مرجعية للطلبـــات ال�ضادرة ب�ضاأن 
ت�ضليـــم املجرمني، مثل القائمة املرجعية الـــواردة يف املرفق الرابع من هذا الدليل. وتر�ضد القائمُة املرجعيُة املوظَف املهني املمار�س 
اإىل خطـــوات تدبُّـــر كلِّ العوامل التي �ضوف يكون لها تاأثري يف اأيِّ عملية ت�ضليـــم جمرمني، فتتيح له الرتكيز على خمتلف العوامل من 
ع وروده، وتوفـــري املزيد من تتبُّع امل�ضار  قبـــل اأن ت�ضبـــح حتّديـــًا حمتَمًل اأو مانعًا حمتَمًل فيما يخ�ـــسّ اأيَّ طلب ت�ضليم جمرمني متوقَّ

والإر�ضاد اإذا ما �ضار الطلب على نحو فّعال.

3- احلب�س االحتياطي

136- احلب�ـــس الحتياطـــي )الحتجاز املوؤّقت( يتيح املجال لحتجاز ال�ضخ�س امل�ضتبه فيه قبل بدء اإجراءات ق�ضية ت�ضليمه. وهذا 
مة، لأنَّ املجرمـــني الدوليني قد يكون لديهم  مفيـــد علـــى وجه اخل�ضو�س يف احلـــالت من النمط املتوّخى يف اتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ
ات�ضالت و�ضبكات من �ضاأنها اأن تتيح لهم املجال للتهّرب من ال�ضلطات اإْن ُتركوا مطَلقي ال�َضراح. وينبغي للدولة الطالبة اأن تتخاطب 
ث الفقرة  َية الطلب. وتتحدَّ َية الطلب ب�ضاأن التاأّكد مّما يلزم من اأجل تنفيذ احلب�س الحتياطي يف الدولة متلقِّ مع �ضلطات الدولة متلقِّ

مة عن اإمكانية اإ�ضدار اأمر حب�س احتياطي )احتجاز موؤّقت(: 9 من املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ

ية الطلب، رهنًا باأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لت�ضليم املجرمني، وبناًء على   يجوز للدولة الطرف متلقِّ
طلب من الدولة الطرف الطالبة، اأن حتتجز ال�ضخ�س املطلوب ت�ضليمه واملوجود يف اإقليمها، اأو اأن تتَّخذ تدابري منا�ضبة اأخرى 

ة. غ ذلك وباأنها ظروف ملحَّ ل�ضمان ح�ضوره اإجراءات الت�ضليم، متى اقتنعت باأنَّ الظروف ت�ضوِّ

وعند التما�س اإنفاذ حب�س احتياطي، من املهّم احلر�س على اأن ُيو�ضع يف العتبار ما يلي:

  مثاليًا، ينبغي اأن يذكر طلُب احلب�س الحتياطي اأو طلب ت�ضليم املجرمني الأحكاَم الواجب تطبيقها من اتفاقية اجلرمية 
َية الطلب كلتيهما طـــرف يف التفاقية )وبروتوكولتهـــا، اإذا كان هذا قابًل  مـــة، واأنَّ الدولـــة الطالبة والدولـــة متلقِّ املنظَّ

للتطبيق(.

  حينما يتّم احلب�س الحتياطي، يبداأ التوقيت، و�ضوف يكون على الدولة الطالبة تقدمي كّل املعلومات اللزمة لبدء �ضماع 
د القوانني الداخلية عادًة هذه املهلة الزمنية للبدء مبا يرتاوح بني 30  ق�ضية الت�ضليم يف غ�ضون مهلة زمنية معيَّنة. وحتدِّ
يومًا و60 يومًا. وتعني هذه املهل الزمنية الق�ضرية اأنه يجب العناية مبّكرًا بتحديد القيود الزمنية بخ�ضو�س كلِّ ق�ضية. 
وقـــد عاجلت ف�ضول �ضابقة يف هـــذا الدليل املقت�ضيات املتباينة يف خمتلف التقاليد والنظـــم القانونية، وكيف ميكن اأن 

ها فيما يخ�ّس ت�ضليم املجرمني.)80( ب التثبيط اأو التاأّخر. وهذه التحّديات تربز على اأ�ضدِّ ت�ضبِّ

َية الطلب مـــن �ضاأنه اأن يعني علـــى التخفيف من ال�ضغوط    الت�ضـــال املبّكـــر وامل�ضتمّر بال�ضلطة املركزيـــة يف الدولة متلقِّ
ر،  الإجرائيـــة التي تن�ضـــاأ منذ بدء حركة العمليـــة الإجرائية اخلا�ضة بت�ضليـــم املجرمني. وبقدر مـــن التخطيط والتب�ضّ
واملناق�ضـــات ب�ضاأن اإمكانية الإفراج عن املوقوف بكفالة، واإعداد امل�ضتندات الداعمة، واملواعيد النهائية لتقدمي امللفات، 
َية الطلب وما هو متوّقع لدى الدولة الطالبة، كّلها خطوات ميكن القيام  وو�ضف العملية الإجرائية بكاملها يف الدولة متلقِّ

مًا. بها مقدَّ

)80( املرجع نف�ضه، الفقرتان 88 و89.
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  ل ينبغـــي ا�ضتخـــدام تدبري احلب�ـــس الحتياطي اإّل اإذا كان لزمًا على نحو عاجل من اأجـــل �ضمان ح�ضور امل�ضتبه فيه يف 
جل�ضات ال�ضتماع اللحقة.)81(

  اإي�ضال طلب احلب�س الحتياطي يف انتظار ت�ضليم املجرم ميكن القيام به بوا�ضطة و�ضائل عّدة، ومنها نظام الت�ضالت 
)I-24/7( التابع للإنرتبول. وينبغي للدول اأن تنظر بعني العتبار اإىل ال�ضتفادة من هذه اخلدمة.

طاء- �سياغة طلب ت�سليم املجرمني واإر�ساله

137- بداأ هذا الف�ضل باقتبا�س من تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة ت�ضليم املجرمني، 
التابـــع ملكتـــب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية، يبنيِّ اأنَّ التحّدي الرئي�ضي الذي ُيواَجه يف جمال ت�ضليم املجرمني يتمثَّل يف 
مة اإىل احلدِّ من هذا  حجـــم ونطاق القوانـــني التي حتكم اإدارة هذه املمار�ضة يف جميع اأنحاء العامل. وت�ضعـــى اتفاقية اجلرمية املنظَّ
التحـــّدي مـــن خلل الأحكام التي تتيـــح املجال للدول الأطراف لبلوغ درجـــٍة ما من العمومية امل�ضرتكـــة بخ�ضو�س اجلرائم بذاتها، 
وتاأثريهـــا علـــى مبادئ مثل مبداأ ازدواجية التجـــرمي وبخ�ضو�س بع�س العوامل الإجرائية الأخرى. غـــري اأنَّ ما يبقى واردًا يف جمال 
القانون ل يزال يعتمد جدًا على النظم القانونية لكل دولة والت�ضريعات اخلا�ضة بكلٍّ منها التي حتكم ت�ضليم املجرمني. وهذا الق�ضم 
مـــن الدليـــل يعالج عمومـــًا اإعداد طلبات ت�ضليم املجرمـــني واإر�ضالها. ومن املهّم احلر�س على اأن ُيو�ضـــع يف العتبار اأنه �ضوف يكون 

هنالك العديد من التنّوع والتباين يف املواد اللزمة ويف التوقيت من دولة اإىل اأخرى.

138- والعامل الرئي�ضي الذي من �ضاأنه اأن يوؤّدي اإىل اإعداد طلب ت�ضليم جمرمني ناجح اإمّنا هو يف الت�ضالت امل�ضتمّرة بني الدولة 
َيـــة الطلب. ذلك لأنَّ الت�ضالت قبـــل اإر�ضال الطلب واأثنـــاءه وبعده �ضوف ت�ضاعد جدًا، و�ضـــوف يكون لها اأثر  الطالبـــة والدولـــة متلقِّ

ملمو�س يف النجاح املمكن يف التطبيق.

139- وهنالـــك طائفـــة متكاملة من العتبـــارات التي ينبغي اأن تكون ماثلًة يف الأذهان عند اإعـــداد طلب ت�ضليم املجرمني. واأف�ضل 
مة ومتَّ�ضقة هي و�ضع قائمة مرجعية عامـــة، كالقائمة الواردة يف املرفق اخلام�س من  طريقـــة منهجيـــة يف مقاربة ذلك بطريقة منظَّ
ث عن كلِّ احتمال ممكن، ولكنها مع ذلك  هذا الدليل. وقد ل تكون القائمة املرجعية من هذا النوع �ضاملًة على نحو ح�ضري اأو تتحدَّ
نها من بدء الت�ضالت  منطلـــق جيـــد. واإذا كانت القائمة املرجعية كاملًة، ف�ضـــوف تكون الدولة الطالبة يف موقف اأف�ضل بكثـــري ميكِّ
زة وجدت فيها نف�ضها الدولة الطالبة يف موقف  ا اإذا كانت هنالك حالة ممكنة متميِّ َية الطلـــب. اأمَّ بال�ضلطـــة املركزية يف الدولة متلقِّ
َية الطلب بغية ا�ضتكمال القائمـــة املرجعية، فيمكن عندئذ اأن  مـــن عـــدم التاأّكد من املقت�ضيات التي يلزم ا�ضتيفاوؤهـــا يف الدولة متلقِّ
نة. وينبغي النظر اإىل القوائم املرجعية ل على اأنها عملية ملء فراغات  ز اأيُّ حمادثة جُترى مع ال�ضلطة املركزية على م�ضاألة معيَّ تركِّ
يف ا�ضتمارة، بل بالأحرى على اأنها دليل توجيهي للت�ضالت، ال�ضفهية اأو املكتوبة على حدٍّ �ضواء، مّما من �ضاأنه اأن يوؤّدي اإىل �ضياغة 

طلب ت�ضليم جمرمني ح�ضب الأ�ضول قبل اإحالته.

ن�ضيحة ب�ضاأن �ضياغة طلب احلب�س الحتياطي بخ�ضو�س ت�ضليم املجرمني:

مـــن حـــني اإىل اآخر، تن�ضاأ اأحوال ُيلَحـــظ فيها اأنَّ هنالك عّدة اتفاقيات دولية قد تنطـــوي على اأحكام ميكن تطبيقها على 
عـــي العام من اأن  ن املدَّ الوقائـــع املزعومـــة. ويف بع�ـــس الأحيان اأي�ضًا قد ل تكـــون الوقائع مكتملة علـــى نحو كاف لكي متكِّ
د عـــن يقني ما هي التفاقية الدولية الواجـــب تطبيقها. ويف تلك احلالت، ينبغي اأن يحيـــل طلب احلب�س الحتياطي  يحـــدِّ
دة املعلومة واإىل اأيِّ اأحكام اأخرى ذات �ضلة باملو�ضـــوع واردة يف اتفاقات دولية تكون الدولتان الطالبة  اإىل الأحـــكام املحـــدَّ

َية الطلب طرفني فيها. ومتلقِّ

)81( املرجع نف�ضه.
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ملحوظة عن الرتجمة

  ينبغي للدول الطالبة اأن حتر�س على نوعية ترجمات الطلب بحيث تبنيِّ بدّقة ما هو املطلوب؛ ومن اأهّم البنود 
يف ذلك املفاهيم وامل�ضطلحات القانونية الأ�ضا�ضية اللزمة

  ميكـــن اأن ت�ضاعـــد الت�ضالت امل�ضتمّرة بني ال�ضلطات املركزية، والت�ضـــارك يف �ضيغ ا�ضتمارات الطلبات، على 
َية الطلب كفالة اإر�ضال الطلب بدّقة اإىل الدولة متلقِّ

 ينبغي للدول الطالبة اأن ُتعنى باإعداد جمموعات متكاملة من املواد مبقت�ضى طلب ت�ضليم املجرمني

  ينبغـــي تبيـــان الوقائع بتف�ضيل على نحو يثبت بو�ضوح اأنَّ املعايري القانونية الواجب تطبيقها )كما هو مبنيَّ يف 
َية الطلب( قد ا�ضُتوفيت؛ اأْي اأنَّ اجُلرم كان ُيعدُّ ُجرمًا حيث ُزعم  املعاهدة اأو القانون الداخلي لدى الدولة متلقِّ

وقوعه، واأنَّ اجُلرم ارتكبه اجلاين الفاّر، واأنَّ ال�ضخ�س املطلوب ت�ضليمه هو ذلك اجلاين الفاّر

  ينبغـــي اجتناب جمموعات املـــواد التي حتتوي على مقادير كبـــرية من الوثائق التي تتعّلـــق بالق�ضية اجلنائية 
بذاتهـــا، ولكنهـــا ل ت�ضاعد على العناية مب�ضائل اأ�ضيق نطاقًا بخ�ضو�س ت�ضليم املجرمني، لأنَّ حتليلها من اأجل 
لة يف معاجلة  ا�ضتبانة �ضلتها الوثيقة باملو�ضوع ي�ضتلزم جهدًا كبريًا، مّما ميكن اأن يوؤّدي اإىل حالت تاأّخر مطوَّ

الطلب

  قـــد يكون اأحيانـــًا اإثبات الوثائـــق ب�ضفة ر�ضمية ا�ضرتاطـــًا �ضعبًا الوفاء بـــه وعائقًا يحتمـــل اأن يعرقل النجاح 
يف طلـــب ت�ضليـــم املجرمـــني. واجتنابًا لذلـــك، فـــاإنَّ ال�ضلطـــات ال�ضوي�ضرية، علـــى �ضبيل املثـــال، تدير قاعدة 
بيانـــات حتتوي على متطّلبـــات ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة لدى البلـــدان الأخرى. واملوقع 
 ال�ضبكـــي لقاعدة البيانـــات متاح باللغات الفرن�ضيـــة والإيطالية والأملانيـــة، ومتاح اأي�ضًا الو�ضـــول اإليه للعموم

)www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rhf/index.html(

م معلومات عـــن ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعـــدة القانونية املتبادلـــة يف اأوروبا،    هنالـــك م�ضـــدر م�ضابه اآخـــر يقدِّ
باللغتني الإنكليزية والفرن�ضية، هو املوقع ال�ضبكي اخلا�س مبجل�س اأوروبا عن العدالة اجلنائية العابرة للحدود 

 .)www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/Tools_implementation1_en.asp( الوطنية
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ياء- ال�سواغل اللوج�ستية يف حال جناح طلب ت�سليم املجرمني

مة العابرة للحدود الوطنية، وهـــو مو�ضوع طلب ت�ضليمه،  140- اإنَّ نقـــل �ضجـــنٍي كان قد اتُّهم بارتكاب ُجرم يتعّلـــق باجلرمية املنظَّ
ك  لي�س م�ضاألًة ل تعني �ضوى و�ضعه على منت طائرة اأو اأيِّ وا�ضطة نقل اأخرى. ذلك لأنَّ القرار باأمر الت�ضليم الفعلي، حاملا ُيتََّخذ، يحرِّ
م�ضـــارًا من الأحـــداث التي ميكن اأن جتري ب�ضرعة، ويجب على الدولة الطالبة اأن تكون م�ضتعّدًة للت�ضّرف فورًا حاملا يتّم اتِّخاذ اأمر 
الت�ضليم. ومن َثمَّ فاإنَّ التخطيط الدقيق فيما يخ�ّس التوقيت وتعيني م�ضار الطريق وحتديد امل�ضوؤولية عن النقل، كلُّها اأمور ل بدَّ من 

النظر فيها بعني العتبار. وينبغي النظر يف العوامل التالية:

  َمـــن هـــو الطرف الذي �ضيكون م�ضوؤوًل عن نقل ال�ضجني؟ وحاملا يتّم البّت يف ذلك، ل ينبغي م�ضاركة اأطراف اأخرى فيه، 
لأنَّ احتمالت الرتباك تت�ضاعف مع كلِّ م�ضارك جديد؛ حيث اإنَّ هنالك عوامل كثرية جدًا، ومنها مثًل بطاقات ال�ضفر 
وتاأ�ضـــريات الدخـــول والأمـــن والتدابري التي يتعنيَّ اتِّخاذهـــا اإذا ما اأُحيـــدت الطائرة عن م�ضارها، ومـــن َثمَّ فل ينبغي 

ا�ضرتاك اأ�ضخا�س كثريين يف هذه العملية.

  ينبغـــي تخطيـــط م�ضار الطريق بعناية بحيث ُتو�ضـــع يف العتبار اجلن�ضية الوطنية والتبعيـــة املواطنية لل�ضجني واأ�ضرته. 
علمًا باأنَّ م�ضار الطريق املبا�ضر هو الأف�ضل، ولكْن اإذا مل يت�ضنَّ حتقيق ذلك، فينبغي اجتناب حمطات التوّقف يف بلدان 
ع بحقوق املواطنيـــة اأو غري ذلك �ضعيًا اإىل اللتفاف علـــى عملية الت�ضليم.)82(   ثالثـــة مّمـــا قد يتيح فر�ضـــًة لل�ضجني للتذرُّ

وقد يحاول ال�ضجناء اأي�ضًا املطالبة بو�ضعية اللجئ؛ فينبغي النتباه اإىل هذه الإمكانية.

  ينبغـــي التعامـــل مع اأيِّ متطّلبـــات اأو �ضواغل قد تن�ضاأ اإذا ما تعنيَّ اأن ميّر ال�ضخ�س اجلـــاري ت�ضليمه، عرَب بلد ثالث. فقد 
تن�ضاأ م�ضاكل فيما يخ�ّس الإذن بعبور ذلك البلد الثالث.

رها يف جميع م�ضائل ت�ضليم املجرمني: نقاط اأ�ضا�ضية ينبغي تذكُّ

  لـــكلِّ دولة ت�ضريعات خمتلفة ب�ضـــاأن ت�ضليم املجرمني، مع ما تنطوي عليه من اإجـــراءات خمتلفة، ومهل زمنية 
خمتلفة، واختبارات اإثباتية خمتلفة.

  املهـــل الزمنيـــة واملواعيد النهائية جزء من هذه العملية الإجرائية يف جميع اأنحاء العامل، وب�ضرف النظر عن 
َمواطـــن القوة اأو الأ�ضباب اجلوهرية يف ق�ضيٍة ما، فاإنها ميكـــن اإ�ضقاطها من جّراء الإخفاق يف اللتزام بهذه 

املقت�ضيات.

َية الطلب، لأنَّ تلك ال�ضلطة مب�ضتطاعها    من املهّم اأن تت�ضاور الدولة الطالبة مع ال�ضلطة املركزية يف الدولة متلقِّ
ح العملية الإجرائية للدولة الطالبة حر�ضًا على موا�ضلة م�ضاركتها فيها. اأن تو�ضِّ

َية الطلب يف اإعلمها بالتزاماتها. ومن  ل على الدولة متلقِّ   من �ضاأن ال�ضلطة املركزية يف الدولة الطالبة اأن تعوِّ
َثمَّ فاإنَّ تقدمي الطلبات واإ�ضداء امل�ضورة يف الوقت املنا�ضب، اإىل جانب الت�ضالت امل�ضتمّرة، كلُّها ت�ضاعد على 

�ضمان تقدمي الدولة الطالبة املوادَّ اللزمَة يف الوقت اللزم.

)82( املرجع نف�ضه، الفقرة 121.
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لها كاف- بدائل ت�سليم املجرمني: ا�ستخدامها ومدى تقبُّ

د اأدناه تدابري اتَّخذها  141- يف املا�ضي، مار�س بع�س البلدان بدائل لت�ضليم املجرمني حينما مل يكن الت�ضليم الر�ضمي متاحًا. وُتعدَّ
بع�ـــس الـــدول لتحقيق اإعادة املجرم الفـــاّر دومنا ا�ضطرار فعًل اإىل مبا�ضرة عملية ت�ضليم ر�ضمية. علمـــًا باأنَّ اتِّخاذ القرارات ب�ضاأن 
متـــى مُتاَر�ـــس تلـــك البدائل وما اإذا كان ميكن اللجـــوء اإليها فيجب اأن يتّم على اأ�ضا�س كل حالة على حـــدة، وعلى �ضوء ما ُلوحظ من 
ا اللجوء اإىل خيارات من  اأنَّ هـــذه التدابـــري قد اعُتربت غري قانونية يف بع�س الوليات الق�ضائية، وينبغي النظر اإليها بحذر كبري. اأمَّ
قبيل اخليار املتعّلق ببلد ي�ضمح باأن "ُي�ضلِّم ب�ضفة غري ر�ضمية" ال�ضخ�س امل�ضتبه فيه دومنا عملية اإجرائية خا�ضة بت�ضليم املجرمني، 
اأو خيـــار القب�ـــس على امل�ضتبه فيه يف املياه الدوليـــة،)83( فهما بديلن لطلب ت�ضليم املجرمني الر�ضمـــي. وهنالك خياران اآخران—

نان بو�ضوح اأ�ضلـــوب الوزن بني العوامل الـــذي قد يتعنيَّ القيام به عنـــد ا�ضتخدام بدائل   همـــا الجتـــذاب، والإبعـــاد والرتحيل—يبيِّ
ت�ضليم املجرمني.

1- االجتذاب

142- عندما ل ُيتاح ت�ضليم املجرمني، مثًل يف حال عدم وجود معاهدة، ُي�ضتخَدم اأ�ضلوب الإغراء باعتباره خيارًا.)84( وي�ضتمل هذا 
طًا افرتا�ضيًا )�ضيناريو( يدفع بامل�ضتبه فيه للخروج من  الأ�ضلوب عادًة على الدور الذي يقوم به عاملون غري مك�ضوفني ي�ضعون خمطَّ

ملذه الآمن اإىل بلٍد ميكن اأن يتّم ت�ضليمه منه.

ة حتذيرّية ب�ضاأن ترتيبات ال�ضفر ق�ضّ

اتَّخـــذت دولـــة طالبة ترتيبـــات لإرجاع مواطن اأجنبي اإىل الوليـــة الق�ضائية التي يتبع لها، وذلك مـــن خلل عملية ت�ضليم 
املجرمـــني. اأثناء العبور، ُنقـــل ذلك ال�ضخ�س الأجنبي عرب بلـــد يحمل ال�ضخ�س الفاّر جن�ضيتـــه املواطنّية. ولدى الو�ضول 
اإليه، احتّج ال�ضخ�س الفاّر بجن�ضيته املواطنّية، وطلب عدم ت�ضليمه اإىل الدولة الطالبة. ومل ي�ضمح بلد اجلن�ضية املواطنّية 
بت�ضليم ذلك ال�ضخ�س اإىل الدولة الطالبة. ونتيجًة لذلك، وعلى الرغم من طلب الت�ضليم الناجح، اأّدى اختيار م�ضار طريق 

اإعادة ال�ضخ�س الفاّر اإىل احتجاجه باجلن�ضية املواطنّية يف البلد الآخر، ومن َثمَّ اجتناب املحاكمة.

مثال على عملية عبور ناجحة من خلل بلد ثالث ا�ضتنادًا اإىل الت�ضالت والتخطيط

ـــت ال�ضلطات الربازيلية طلب عبور من بلد اأوروبي. وكان الق�ضد اأن ُينقل ال�ضخ�س الفاّر من  يف اآب/اأغ�ضط�ـــس 2011، تلقَّ
بلـــد جنوب اأمريكي، مع حمطة توّقف يف الربازيل اأثناء العبـــور. ثمَّ ُت�ضتاأَنف الرحلة اإىل البلد الأوروبي املعني. قبل القيام 
بالعبـــور، ات�ضلـــت ال�ضلطة املركزية يف البلـــد الأوروبي بال�ضلطة املركزيـــة يف الربازيل لتاأكيد ما هـــي امل�ضتندات اللزمة 
لل�ضمـــاح بالنقـــل. واأجابت الربازيل علـــى ال�ضتف�ضار، بتقدمي معلومات عـــن امل�ضتندات اللزمة. وقـــد اأُعيدت امل�ضتندات 
ت اإعادة الفاّر  املتوّخـــاة اإىل الربازيل بوا�ضطة القنوات الدبلوما�ضية. ونتيجًة لذلـــك، جرى النقل دومنا حادث طارئ، ومتَّ

بنجاح.

.Caruso, "Legal challenges in extradition and suggested solutions", p. 63 )83(

)84( املرجع نف�ضه.
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143- وتنظـــر الوليـــات الق�ضائية املختلفة اإىل هـــذا اخليار بطرائق خمتلفة. فـــاإنَّ بع�ضها يرى اأنَّ هذه الأنـــواع من التدابري غري 
قانونية، مّما يجيز اإمكانية فر�س جزاءات جنائية، يف حني ل يرى بع�ضها الآخر ذلك. وتبعًا للدولة املعنية من َثمَّ فقد يكون هنالك 
ا اأن  اإمكانية يف اأنَّ اأيَّ ح�ضن نيَّة قد يكون موجودًا اأو ماأموًل اكت�ضابه بني الدولة التي تبا�ضر هذا التدبري ودولة امللذ الآمن ميكن اإمَّ
د نتيجًة للتدبري املتَّخذ. والدول لها ذاكرة طويلة الأجل؛ و�ضواء اأكان هذا النوع من الفعل قانونيًا اأم مل  ا اأن يتبدَّ �س لل�ضبهة واإمَّ يتعرَّ
يكـــن، فاإنـــه ميكـــن النظر اإليه من وجهة نظر �ضلبية. ولذلك ل ينبغي اللجوء اإىل هذا التدبـــري اإّل بعد مناق�ضة مع خرباء يف املو�ضوع 

لدى ال�ضلطة املركزية.)85(

2- الّطرد والرتحيل

144- الّطـــرد والرتحيـــل هما تدبري ممكن اآخر اتُّخذ حينما ل توجد معاهدة بني الدولتني. والفارق ب�ضاأن هذا النهج هو اأنه ميكن 
َية الطلب �ضعيًا اإىل اجتناب العتقال و/اأو  ا�ضتخدامه لإعادة مواطن تابع للدولة الطالبة عندما يكون قد لذ بالفرار اإىل الدولة متلقِّ
َية  مة املنطقية يف اأنَّ امل�ضتبه فيه قد فرَّ اإىل الولية الق�ضائية للدولة متلقِّ املحاكمة واملعاقبة. ويكون العمل بهذا اخليار بناًء على املقدِّ
الطلب حامًل جواز �ضفر الدولة الطالبة.)86( وبعد ذلك تلغي الدولة الطالبة جواز ال�ضفر، تاركًة امل�ضتبه فيه بل وثائق �ضفر �ضاحلة. 
َية الطلب؛ اإْذ لها هي خيار ترحيل امل�ضتبه فيه اإىل الدولة الطالبة، حيث يكون  ا ما يحدث بعد ذلك فهو مرتوك لتقدير الدولة متلقِّ اأمَّ
َية الطلب،  ك النظام القانوين اخلا�س بالهجرة يف الدولة متلقِّ امل�ضتبه فيه حينذاك بل وثائق �ضفر �ضاحلة. وهذا ما ُيحتَمل اأن يحرِّ

وذلك باعتبار ترحيل امل�ضتبه فيه الفاّر ثانيًة اإىل الدولة الطالبة تدبريًا علجيًا حمتمًل.

145- وهنالـــك حتّديـــات حمتملة اأمام اللجوء اإىل هذا الأ�ضلوب، لأنه غـــري قانوين يف بع�س الوليات الق�ضائية. فهو اأ�ضلوب يعتمد 
َية الطلـــب تكليف ق�ضائي مبقت�ضى قانونهـــا الداخلي ملبا�ضرة هذه امل�ضاألـــة بهذه الطريقة،  اأي�ضـــًا علـــى مـــا اإذا كان لدى الدولة متلقِّ
م احلاجة اإىل النظر بعناية يف م�ضار هذا العمل من جانب َمن  وكذلـــك مـــا اإذا كانت على ا�ضتعداد للقيام بذلك. وهـــذه العوامل تدعِّ

ع.)87( هم خرباء يف املو�ضوع لدى ال�ضلطتني املركزيتني التابعتني للوليتني الق�ضائيتني، وذلك لجتناب التهام بالت�ضليم املقنَّ

)85( املرجع نف�ضه.

)86( املرجع نف�ضه، ال�ضفحة 64.

 (F.C.), 2005 FC 310 [2005] )ع، انظر ق�ضية ريبمان �ضد كندا )النائب العام امل�ضاعد لع على املعامل القيا�ضية لت�ضليم املجرمني املقنَّ )87( للطِّ

F.C.R. 285 3، الفقرتان 10 و11:

ع. واأّما عبء اإثبات عدم �ضّحة اأمـــر الرتحيل يف ظاهره اأو اأنه �ضوري، اأو  عـــي باأن اأمر الإبعاد هـــو، يف الواقع، ت�ضليم مقنَّ  ]10[ مل يقنعنـــي املدَّ
لي�ـــس بح�ضـــن نيَّة، فهو على الطرف الذي يزعمه )ق�ضية مور �ضد وزير القوى العاملة والهجرة، S.C.R. 839 [1968](. وبعبارة اأخرى، يجب 
ع، اأن يبنيِّ وجود غر�س غري �ضليم اأو �ضوء نيَّة مـــن جانب احلكومة. وعلوة على ذلك، فاإنَّ اإثبات  عـــي لكـــي يدعم حّجة الت�ضليم املقنَّ علـــى املدَّ

م الطلب عبئًا ثقيًل. ع يلقي على عاتق مقدِّ الت�ضليم املقنَّ
 ]11[  زيـــادًة علـــى ذلك، اأّكدت هذه املحكمة يف ق�ضية هامل �ضد كندا )وزير العمالـــة والهجرة(، F.C. 547 (T.D.) 1 [1996] ]يف ال�ضفحتني 

562 و563[:
1- اإذا كان غر�س العملية ترحيل ال�ضخ�س لأنَّ وجوده ل ُيف�ضي اإىل حتقيق ال�ضالح العام، اأْي ممار�ضة م�ضروعة لل�ضلحية للرتحيل.

ا اإىل دولٍة ما لأنها طلبت ت�ضليمه، اأْي لي�س ممار�ضة م�ضروعة لل�ضلحية للرتحيل. 2- اإذا كان الغر�س ت�ضليم ال�ضخ�س بو�ضفه جمرمًا فارًّ
3- الأمر متاح للمحكمة لل�ضتعلم عّما اإذا كان غر�س احلكومة قانونيًا اأو غري ذلك.

4- العبء يقع على عاتق الطرف الذي يزعم عدم قانونية ممار�ضة ال�ضلحية. وهو عبء ثقيل الوطاأة.
5- للفوز يف الق�ضية، من ال�ضروري اإثبات اأنَّ الوزير مل يعترب حقًا اأنَّ من امل�ضلحة العامة طرد ال�ضخ�س املعني.

ف من ذلك العبء. 6- اإنَّ اعتماد امليثاق مل يخفِّ
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146- ويف بع�ـــس الأحيـــان، بعد مراجعة الوقائـــع والقانون، قد يظهر للدولة الطالبة عدم وجود طريقـــة جمدية وقانونية للتما�س 
َية الطلب لكي ترى ما اإذا  اإعـــادة ال�ضخ�ـــس املتَّهم. ومع ذلك ينبغي ل�ضلطات الدول الطالبة اأن تتخاطب مع نظرائهـــا يف الدول متلقِّ
قة ب�ضاأن كيفية اإجناز اإعادة ال�ضخ�س املتَّهم على نحو قانوين. وينبغي اأن يكون ماثًل يف الأذهان اأنَّ  كان لديهـــا اأيُّ وجهـــة نظر متعمِّ
ي اإىل ت�ضوية للم�ضكلة �ضليمة  َية الطلب قد توؤدِّ اأيَّ نـــوع مـــن الت�ضال اأف�ضل من عدم الت�ضال مطلقًا، واأنَّ املباحثات مع الدولـــة متلقِّ

قانونيًا وُمر�ضية للطرفني.

فكرة ختامية عن ممار�ضة ت�ضليم املجرمني

"�ضعيـــًا اإىل القيـــام بعملية ت�ضليم املجرمني على نحو فّعـــال وقابل للتنّبوؤ به، من ال�ضروري جـــدًا للدولة التي تلتم�س اإنفاذ 

اإعـــادة ال�ضخ�س املطلوب )اأي الدولة الطالبة( اأن تبا�ضر العمليـــة انطلقًا من احلقيقة الرا�ضخة باأنَّ ت�ضليم املجرمني له 
خ�ضو�ضية بح�ضب كلِّ بلد بذاته."

امل�ضدر: تقرير عام 2004 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة الت�ضليم، الفقرة 90.

رها فيما يخ�ّس طلبات ت�سليم املجرمني نقاط اأ�سا�سية ينبغي تذكُّ

مة لتِّخاذ القرار فيما اإذا كان ميكن توفري الأ�ضا�س القانوين اللزم لتقدمي الطلب. ينبغي مراجعة اتفاقية اجلرمية املنظَّ

ينبغي ا�ضتخدام الأدوات الأخرى التي يتيحها مكتب املخّدرات واجلرمية، واملواقع ال�ضبكية اخلا�ضة بالدولة التي تعتزمون 
تقـــدمي الطلب اإليها، وغـــري ذلك من املواقع ال�ضبكية الدولية، لكي تّطلعوا جيدًا علـــى التقاليد القانونية والنظم القانونية 

والقوانني الداخلية التي لها تاأثري على طلبكم.

َيـــة الطلب، يف اأقرب وقت ممكن بعـــد ا�ضتعلمكم باأكرب قدر  ينبغـــي مبا�ضـــرة الت�ضـــال بال�ضلطة املركزية يف الدولة متلقِّ
َية الطلب، والتباحث مع ال�ضلطة املركزية ب�ضاأن الطلب املعتَزم تقدميه. ممكن عن متطّلبات الدولة متلقِّ

َية الطلب لرتوا اإذا كان يفي  اإذا اأمكن تطبيق ذلك، ينبغي اإر�ضال م�ضروع �ضيغة طلب اإىل ال�ضلطة املركزية يف الدولة متلقِّ
َية الطلب من اأجل زيادة حت�ضني تقدمي  مبتطّلبـــات تلـــك الدولة. كما ينبغي بحث املو�ضوع على نحو اإ�ضايف مع الدولـــة متلقِّ

طلبكم.

يف مرحلة مبّكرة من م�ضار عملية الطلب، ينبغي معاجلة امل�ضائل اللوج�ضتية، ومنها مثًل املهل الزمنية والتكاليف وترتيبات 
ال�ضفر والنقل.

َية الطلـــب، ومبا�ضرتها قبل تقـــدمي الطلب، واحلفاظ عليهـــا اأثناء تقدمي  ينبغـــي احلفـــاظ علـــى الت�ضالت بالدولـــة متلقِّ
روا اأنَّ هذه العملية، واإن تكن ممار�ضة قانونية، �ضوف تعتمد على العلقات التي  الطلب، ومتابعتها بعد تقدمي الطلب. وتذكَّ

رونها وت�ضعون اإىل احلفاظ عليها فيما يت�ضل مبو�ضوع هذا الطلب وبالطلبات يف امل�ضتقبل على حدٍّ �ضواء. تطوِّ
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لوا على ح�ضن نوايا لدى الدول الأجنبية  عني العامني من اأن يعوِّ 147- "من اأجل احل�ضول على الأدّلة الإثباتية، ل بدَّ للق�ضاة واملدَّ
ا ما كان �ضمـــول املعاهدات والتفاقات بني  حتـــى يف حـــال وجود التزامات دولية من�ضو�س عليهـــا يف املعاهدات والتفاقات.")88( واأيًّ
ا كيف ي�ضف الذين  الدولتـــني املعنيتـــني، فاإنَّ امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة تظّل م�ضاألًة تتعّلق بالتما�س امل�ضاعدة من دولـــة اأخرى. اأمَّ
يت�ضّرفـــون بالنيابة عـــن الدولة الطالبة امل�ضاعدة املطلوبة، وما اإذا كانوا ُيعترَبون جديريـــن بالتعويل عليهم وجديرين بالثقة، فهما 
م الذين  َية الطلـــب، كيف يقدِّ ـــلن مقيا�س درجة امل�ضاعـــدة التي تتلّقاها الدولة. ويف املقابـــل، فيما يخ�ّس الدولة متلقِّ م�ضاألتـــان متثِّ
يت�ضّرفون بالنيابة عن الدولة تلك امل�ضاعدة، واملهل الزمنية وال�ضراحة بخ�ضو�س حالت رف�س اأو تاأجيل طلبات امل�ضاعدة القانونية 
املتبادلـــة، اإمّنـــا هي عوامل لها ُبعد كبري يف بناء الثقة. واأخريًا، فاإنَّ مدى ُح�ضن توا�ضـــل الدولتني املعنيتني فيما بينهما من �ضاأنه اأن 

ا اإخفاقه. ا جناح اأيِّ طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة واإمَّ ر اإمَّ يقرِّ

148- واملغزى من امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اإمّنا هو يف اإتاحة املجال لطائفة وا�ضعة من اأ�ضكال امل�ضاعدة بني الدول يف احل�ضول 
مة عن تقـــدمي الدول الأطراف  ث الفقرتـــان 1 و2 من املادة 18 من اتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ علـــى الأدّلـــة الإثباتية واإبرازهـــا. وتتحدَّ
"بع�ضهـــا لبع�س اأكرب قدر ممكن من امل�ضاعدة القانونية املتبادلة" وتقـــدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة "بالكامل"، ولكْن اإجراءات 
العمـــل هذه ل ميكن القيـــام بها اإّل حني يكون الطلب بذاته قد اأُحيل بطريقة فّعالة وحني جتـــري الت�ضالت امل�ضتمّرة اأثناء تنفيذه. 
م اأي�ضًا اإر�ضادًا  والتعليـــق الـــوارد اأعله ل يقت�ضر على تبيان ما هـــي التحّديات امل�ضرتكة اأمام امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة بل يقـــدِّ
َية الطلب، اأمٌر  توجيهيًا ب�ضاأن كيفية اجتناب هذه املاآِزق. ومن َثمَّ فاإنَّ فهم احتياجات الدولة الطالبة، وكذلك احتياجات الدولة متلقِّ

ل بدَّ منه لت�ضيري اإجراءات طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة ت�ضيريًا يوؤّدي اإىل النجاح يف هذا امل�ضعى.

األف- بدائل الطلبات الر�سمية اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة

قبـــل ال�ضروع يف اإن�ضاء طلب ر�ضمي للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، ينبغي تخ�ضي�س وقت للنظر وال�ضتف�ضار فيما   -149
اإذا كان ذلك الطلب الر�ضمي ينبغي �ضياغته يف ذلك الوقت فعًل. ويف حالة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، ينبغي النظر بعني العتبار 

تعليق على امل�ضاعدة القانونية املتبادلة:

َية الطلب  ـــراد م�ضكلتان عامتان من حيث طبيعتهما. الأوىل حينما ل تكون لـــدى الدولة الطالبة ول الدولة متلقِّ "تن�ضـــاأ باطِّ
معرفـــة �ضليعة بالنظام القانوين لـــكلٍّ منهما، مّما يوؤّدي اإىل �ضوء �ضياغة طلبات التعـــاون، و�ضياع الوقت الثمني، واخللل 
القانـــوين يف و�ضائل الإثبات التي تكون �ضئيلة الفائدة للدولة الطالبـــة. والثانية اأنَّ ال�ضكليات الديوانية املعّقدة واإجراءات 

الطعن ميكن اأن تبطئ طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اإىل درجة اجلمود."

 Jean-Bernard Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", in Denying Safe امل�ضـــدر: 
.Haven, p. 45

.Rabatel, "Legal challenges in mutual legal assistance", p. 38 )88(
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فيمـــا اإذا كان ميكـــن اإجناز الأهداف احلالية من خلل التعاون فيما بني جهاَزي ال�ضرطة، اأو فيما اإذا كانت الوثائق اللزمة متاحة 
َية الطلب، ولذلك فهي �ضاأن ل يتطلَّب م�ضاعدة قانونية متبادلة. ويف الأحوال العادية، كّلما كان الطلب  يف املجال العمومي للدولة متلقِّ
اأقّل تطّفًل اأو اأقّل اإرغامًا، رجحت اإمكانية اإجنازه دومنا ا�ضطرار للجوء اإىل طلب ر�ضمي، مّما من �ضاأنه اأن ي�ضتغرق وقتًا اأكر مّما 
ا اإذا كان التحقيق اللزم ُيعترَب عملية متوا�ضلة، فقد  ي�ضتغرقه الطلب غري الر�ضمي، مهما كان النظام القائم يتَّ�ضم بالكفاءة.)89( اأمَّ
رة من علقة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، ل تكون هناك فيها حاجة اإىل  تكـــون هنالـــك فرتة من الوقت، وخ�ضو�ضًا يف املراحل املبكِّ

اإعداد طلب ر�ضمي. ولذلك فاإنَّ معرفة متى ُتبا�َضر الطلبات الر�ضمية هامة بقدر اأهمية معرفة كيف ُتبا�َضر هذه الطلبات.

 150- وينبغـــي التفكـــري يف ال�ضتفـــادة مـــن اخليـــارات املتناَولـــة بالبحـــث اأدنـــاه، وبخا�ضـــٍة اأثنـــاء املراحـــل الأوليـــة مـــن عمليـــة
التحقيق.

 1-  االت�ساالت فيما بني اأجهزة ال�سرطة: �سّباط االت�سال واالت�ساالت 
فيما بني الهيئات

151- ح�ضبما ُذِكر �ضابقًا، هنالك عدد من القنوات املختلفة اخلا�ضة بالت�ضالت ميكن اأن ي�ضتخدمها املحّققون قبل الذهاب اإىل 
ع املحّققون على اغتنام فر�ضة وجود هذه اخليارات،  �ضلطة مركزية لإعداد طلب ر�ضمي للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. وُي�ضجَّ
رة من التحقيق، من اأجل اإحراز املعلومات التي ميكن ا�ضتخدامها يف اأيِّ اإجراءات ق�ضائية اأو كاأ�ضا�س  وخ�ضو�ضًا اأثناء املراحل املبكِّ
للقيـــام فيمـــا بعُد بتقدمي طلـــب م�ضاعدة قانونية متبادلة. ولكـــْن ينبغي ممار�ضة احلذر حني ا�ضتغلل وجـــود هذه اخلدمات، وذلك 
لكـــي ل يح�ضـــل املحّققون على بيانات اإثباتية من م�ضدر معلومات ل ُي�ضَمـــح باإدخالها يف البيانات الإثباتية. ولذلك فاإنَّ الت�ضالت 
امل�ضتمـــّرة بال�ضلطة املركزية التابعة لدولـــة املحّققني، واحلر�س على مراعاة القاعدة العامة باأنـــه كّلما ازدادت ح�ضا�ضية املعلومات 
ازدادت على الأرجح احلاجة اإىل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، عاملن من �ضاأنهما اأن ي�ضاعدا على كفالة جناح التحقيقات الدولية 

يف احل�ضول على الأدّلة الإثباتية من م�ضادر اأجنبية.

َيـــة الطلـــب اأنَّ امل�ضاعـــدة القانونيـــة  ر فيـــه الدولـــة متلقِّ 152- ومـــن املهـــم خ�ضو�ضـــًا اجتنـــاب حـــدوث و�ضـــع ميكـــن اأن تت�ضـــوَّ
املتبادلـــة مـــا هـــي اإّل حماولـــة لإجـــراء حتقيـــق جنائـــي اأجنبـــي قد يكـــون خمـــلًّ بقوانني تلـــك الدولـــة. وبلوغـــًا اإىل تلـــك الغاية، 
�ضـــوف يكـــون مـــن املفيـــد اأن ت�ضـــع كلُّ دولـــة تعليمـــات تف�ضيليـــة خطـــوة فخطـــوة ب�ضـــاأن كيفيـــة اإجـــراء التحقيقـــات الأجنبية يف 
 اإقليمهـــا. وميكـــن الّطـــلع علـــى مثـــال علـــى هـــذه التعليمـــات يف الربوتوكـــول اخلا�ـــس باملحّققـــني اجلنائيـــني الأجانـــب يف كندا

. )www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm(

153- والت�ضـــالت فيما بني اأجهزة ال�ضرطة ميكـــن اأن تكون طريقة مفيدة جدًا يف احل�ضول على املعلومات، وبخا�ضة يف املراحل 
رة من عملية حتقيٍق يحتاج اإىل م�ضاعدة قانونية متبادلة، ويف م�ضائل ت�ضليم املجرمني اأي�ضًا.)90( ذلك اأنَّ لدى كثري من اأجهزة  املبكِّ
بة وُمثَبتة �ضحتها وبروتوكولت  ال�ضرطـــة �ضبـــكات را�ضخة من �ضّباط الت�ضال يف جميع اأنحاء العامل، وكذلك خطوط ات�ضـــال جمرَّ
مة الدولية لل�ضرطة اجلنائية  مـــع غريهـــا من اأجهزة ال�ضرطة الكثرية التي تتعامل فيما بينها دومًا. واإ�ضافـــًة اإىل ذلك، هنالك املنظَّ
م امل�ضاعدة دومًا اإىل اأع�ضائها يف حتقيقاتهم.)91( ويف بع�س احلالت، فاإنَّ م�ضائل مثل تعيني موا�ضع ال�ضهود  )الإنرتبـــول( التـــي تقدِّ

)89( تقرير عام 2001 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي ب�ضاأن اأف�ضل املمار�ضات يف اأن�ضطة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، الق�ضم 4.

)90( انظـــر تقريـــر عـــام 2004 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غـــري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطـــة الت�ضليم. ويقرتح فريق اخلرباء 

العامل، يف الفقرة 52 من ذلك التقرير، ا�ضتخدام امل�ضاعدة القانونية املتبادلة من اأجل تعزيز ودعم طلبات ت�ضليم املجرمني.
)91( اأفرقـــة اخلـــرباء العاملة غري الر�ضمية تنا�ضر بقّوة ا�ضتخدام موارد الإنرتبول عند اإعداد طلبـــات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وطلبات ت�ضليم 

املجرمـــني )انظـــر تقرير عام 2004 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفّعالة لأن�ضطة الت�ضليم، الفقرات 83-87؛ وتقرير 
عام 2001 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل ب�ضاأن اأف�ضل ممار�ضة يف اأن�ضطة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، الق�ضم 4(.
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ا  اأو امل�ضتبـــه فيهـــم، واإجـــراء املقابلت، والت�ضارك يف ملّفات اأو وثائـــق ال�ضرطة عن �ضخ�سٍ ما اأو تقدير مـــا اإذا كان ال�ضاهد م�ضتعدًّ
للتحـــّدث مـــع املحّققني، كلُّها اأمور ميكن القيام بها من خلل اأجهزة ال�ضرطة، دومنا حاجة اإىل اللجوء اإىل طلب امل�ضاعدة القانونية 
املتبادلـــة. وثّمـــة قاعدة تقول اإنه كّلما ازدادت ال�ضمة الإرغامية يف الطلب، قلَّ احتمال احل�ضول على املعلومات بهذه الطريقة، ولكن 
ميكـــن القيـــام بخطوات اأولية ب�ضيطة يف م�ضار حتقيٍق ما ب�ضرعـــة وبتكلفة رخي�ضة. وميكن اأن تثبت هذه اخلطوات اأنها ذات قيمة ل 
ن الفر�س املتاحة  ر بثمـــن حينما يحني وقت ا�ضتهلل طلب ر�ضمي، حيث اإنَّ هذه املعلومات ميكن اإدماجها يف الطلب، مّما يح�ضِّ ُتقـــدَّ
د ما ميكن طلبه وما ميكن القيام به ب�ضاأن املعلومات التي  لنجاح الطلب منذ اأول البدء به. ومن املهّم التذّكر باأنَّ هنالك حدودًا تقيِّ

يتّم احل�ضول عليها على نحو غري ر�ضمي، ولكنَّ تلك املعلومات ميكن اأن تكون مفيدة جدًا عند اإعداد الطلبات الر�ضمية.

2- االت�ساالت فيما بني الهيئات

154- الت�ضـــالت فيمـــا بني الهيئـــات والأجهزة ميكن اأن ت�ضاعد هي اأي�ضـــًا على تي�ضري امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة دومنا حاجة 
ُل خطوط  اإىل طلـــب ر�ضمـــي. ومن الأمثلة اجليدة على ذلك الت�ضالت بني ال�ضلطـــات املركزية وجهات الت�ضال التي تتبع لها. وتكمِّ
الت�ضـــال التي ميكن اإقامتهـــا بني هذه الأجهزة اخلطوَط التي اأن�ضاأتها ال�ضرطة من قبُل. ومـــن املهّم التنويه مبقدرة الإنرتبول على 
تقـــدمي امل�ضاعـــدة يف اإي�ضـــال طلبات امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلـــة يف حينها وعلى نحو اآمـــن. وت�ضري الفقرة 13 مـــن املادة 18 من 
مة اإىل اأنَّ الدول قد ترغب يف ا�ضتخدام هذا اخليار. كما اأنَّ �ضبكة الإنرتبول العاملية للت�ضالت الدائمة بني  اتفاقية اجلرمية املنظَّ
ال�ضرطة )I-24/7(، املذكورة من قبُل يف هذا الدليل، اأ�ضبحت را�ضخة وت�ضتمل على مكاتب مركزية وطنية منت�ضرة يف جميع اأنحاء 
العامل. وهذه ال�ضبكة من املكاتب ميكن ا�ضتخدامها اأثناء املرحلة التحقيقية من اإعداد ملّفات الق�ضايا، كما ميكن ا�ضتخدامها اأي�ضًا 
بالقـــرتان بال�ضلطـــات املركزية كقناة لإحالة الطلبات من �ضلطة مركزيـــة اإىل اأخرى حينما تكون الت�ضالت املبا�ضرة حتّديًا خطري 

ال�ضاأن.

مثال على اجلزاءات املحتَملة ب�ساأن عدم التما�س احل�سول على االإذن الالزم للقيام بتحقيق

املادة 271 من القانون اجلنائي ال�ضوي�ضري

الأن�ضطة املخالفة للقانون ل�ضالح دولة اأجنبية

1-  اأيُّ �ضخ�س يقوم باأن�ضطة ل�ضالح دولة اأجنبية على الأرا�ضي ال�ضوي�ضرية من دون �ضلحية قانونية، حيث تكون تلك 
الأن�ضطة من م�ضوؤولية ال�ضلطة العمومية اأو املوظف العمومي امل�ضوؤول، واأيُّ �ضخ�س يقوم بتلك الأن�ضطة ل�ضالح جهة 
ع على القيام بتلك الأن�ضطة، يكون عر�ضًة لعقوبة احلب�س ملّدة اأق�ضاها ثلث  مة اأجنبية، واأيُّ �ضخ�س ي�ضجِّ اأو منظَّ

�ضنوات اأو لعقوبة نقدية، اأو يف احلالت اخلطرية لعقوبة احلب�س ملّدة ل تقّل عن �ضنة واحدة.

عاء الكاذب اأو بالتهديد وياأخذه اإىل اخلارج من اأجل  2-  اأيُّ �ضخ�ـــس يختطف �ضخ�ضًا اآخر با�ضتخـــدام العنف اأو بالدِّ
مة اأخـــرى، اأو لتعري�ضه خلطر على حياتـــه اأو ج�ضده، يكون عر�ضًة  ت�ضليمـــه اإىل �ضلطـــة اأو جهة اأجنبيـــة اأو اأيِّ منظَّ

لعقوبة احلب�س ملّدة ل تقّل عن �ضنة واحدة.

3- اأيُّ �ضخ�س يتَّخذ ترتيبات من اأجل ذلك الختطاف يكون عر�ضًة لعقوبة احلب�س اأو لعقوبة نقدية.
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مة عبارات اأي�ضًا تتعّلق بتوفري املعلومات ب�ضفة غري ر�ضمية. فتجيز الفقرة 4 من املادة 18  ـــن اتفاقية اجلرمية املنظَّ  155- وتت�ضمَّ
للـــدول اأن تبـــادر على نحـــو ا�ضتباقي باإر�ضال معلومـــات تتعّلق مب�ضائل جنائيـــة اإىل غريها من الدول. وتبنيِّ الفقـــرة 5 من املادة 18 
باإجمـــال بروتوكول ا�ضتخـــدام ون�ضر املعلومات املتعّلقة مب�ضائل مثـــل ال�ضّرية والإف�ضاء. وتوجد عبارات اإ�ضافيـــة تتعّلق بالت�ضارك يف 
املعلومـــات ب�ضفـــة غري ر�ضمية، ومنهـــا مثًل العبارات الواردة يف الفقرة 29 من املادة 18، ُتلـــِزم الدول بتوفري وثائق حكومية متاحة 

للجمهور العام، ومتنحها ال�ضلحية التقديرية بتوفري وثائق حكومية غري متاحة للجمهور العام.

3- االت�ساالت القن�سلية

ل بع�ـــس البلدان علـــى قن�ضلياته يف اخلارج لتقـــدمي امل�ضاعدة يف احل�ضول علـــى امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة، وذلك  156- يعـــوِّ
بديـــًل عـــن اإعـــداد طلب ر�ضمي للتما�ـــس هذه امل�ضاعـــدة. فاملك�ضيك، علـــى �ضبيل املثال، ت�ضتخـــدم قن�ضلياتها مـــن اأجل احل�ضول 
نة اأو ُموِجبات ق�ضائيـــة معيَّنة.)92( ولـــدى ا�ضتنفاد القنوات  علـــى الأدّلـــة الإثباتيـــة، اأو الإقـــرارات اأو املعلومات ب�ضاأن حتقيقـــات معيَّ
 القن�ضليـــة، تلجاأ ال�ضلطـــات املك�ضيكية حينذاك اإىل تقدمي طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة ر�ضمي باعتباره الو�ضيلة اخلا�ضة بالتعاون

الدويل.

َية الطلب ينبغي اأن ُي�ضار اإليه يف اأيِّ  روا اأنَّ اأيَّ ات�ضال غري ر�ضمي ب�ضلطات الدولة متلقِّ ينبغي للممار�ضني املهنيني اأن يتذكَّ
طلب ر�ضمي للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.

مثال على امل�ضاكل التي ُيحتَمل اأن تن�ضاأ نتيجًة للت�ضالت غري الر�ضمية بني املحّققني:

ـــق معنيَّ يف اخلارج علقته غري الر�ضميـــة بجهاز حتقيقي اآخر من اأجل حيازة معلومـــات ح�ّضا�ضة كان من  ا�ضتخـــدم حمقِّ
ئة من التهمة املعنية، ومبوجب  �ضاأنها اأن تتطّلب عادًة اأمر تفتي�س للح�ضول عليها. وكانت الوثائق حتتوي على معلومات ُمربِّ
َية الطلـــب والدولة الطالبة كلهما يف  قانـــون الدولـــة الطالبة، ل بدَّ من اإف�ضائها ملحامـــي الدفاع. وقد ُو�ضعت الدولة متلقِّ

موقف �ضعب لأن:

َية الطلب على الت�ضريح بها، واأنَّ تلك املعلومات    املعلومـــات كانت ذات طبيعـــة ح�ّضا�ضة، ومل توافق الدولة متلقِّ
نف�ضها كان ُيحتَمل ال�ضعي اإىل عر�ضها يف �ضيغة ُتتاح للجمهور.

َيـــة الطلب ل ميكنها اأن توافق على الت�ضريح بتلـــك املعلومات من دون اأمر تفتي�س، ولذلك مل يكن    الدولـــة متلقِّ
ممكنًا اإف�ضاء املعلومات من جانب الدولة الطالبة بح�ضب التزاماتها مبقت�ضى القانون.

)92( ت�ضتنـــد املك�ضيـــك يف النموذج القن�ضلـــي التي تاأخذ به اإىل الفقرة )ط( من املـــادة 5 من اتفاقية فيينا للعلقـــات القن�ضلية )الأمم املتحدة، 

زان  جمموعة املعاهدات، املجّلد 596، الرقم 8638(. كما اأنَّ املادة 59 من قانون الإجراءات اجلنائية املك�ضيكي واملادة 44 من قانون ال�ضلك اخلارجي تعزِّ
التعاون الدويل بتقنني ا�ضتخدام القن�ضليات كو�ضيلة لتنفيذ الإنابات الق�ضائية ال�ضادرة عن ال�ضلطات املك�ضيكية.
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باء- املبادئ العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة

1- مدى كفاية االأدّلة االإثباتية

157- من اأجل اإعداد طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة يحظى بالنجاح، ل بدَّ من وجود اأدّلة اإثباتية كافية لتقدمي ذلك الطلب. علمًا 
َية الطلب، وجزئيًا اأي�ضًا  نًا جزئيـــًا يف الت�ضريعات القانونية ال�ضادرة عن الدولـــة متلقِّ بـــاأنَّ مقـــدار الأدّلة الإثباتية اللزمة يكون مبيَّ
بح�ضـــب طبيعة امل�ضاعـــدة امللتَم�ضة. وعمومًا، كّلما ازدادت ال�ضمـــة الإرغامية )الق�ْضرّية( يف و�ضيلة احل�ضول علـــى الأدّلة الإثباتية، 
م اإفادة اإىل ال�ضرطة من �ضاأنها اأن تتطّلب  ازداد التداخـــل والتعقيـــد يف املتطّلبات الإثباتية. وعلى �ضبيل املثال، فاإنَّ مقابلة �ضاهد يقدِّ
اأدّلـــة اإثباتيـــة اأقّل مّما يتطّلبـــه تقدمي طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة يلتم�س القيام بتفتي�س مـــكان عمل �ضخ�سٍ ما اأو منزله. كما اأنَّ 
املتطّلبـــات الإثباتيـــة من اأجل احل�ضول على النوع نف�ضه من امل�ضاعدة يف الدول املختلفة يتباين بدرجة كبرية جدًا، تبعًا للمقت�ضيات 
َية الطلب، وعقد  التعاهدية والت�ضريعات الداخلية والنظم القانونية لدى الدول امل�ضمولة. ومن َثمَّ فاإنَّ ا�ضتعرا�س قوانني الدولة متلقِّ
نا الدولة الطالبة من تقدمي طلب م�ضاعدة قانونية  َية الطلب، من �ضاأنهما اأن ميكِّ مناق�ضات قبلّية مع ال�ضلطة املركزية يف الدولة متلقِّ

متبادلة ي�ضتويف تلك املقت�ضيات.

2- ثنائية/ازدواجية التجرمي

158- ثنائيـــة اأو ازدواجيـــة التجـــرمي مبـــداأ قانوين يقت�ضي اأن يكـــون ت�ضّرف ال�ضخ�س الـــذي هو، يف هذه احلالـــة، مو�ضوع طلب 
َية الطلب علـــى حدٍّ �ضواء. وهو  م�ضاعـــدة قانونيـــة متبادلـــة، ت�ضّرفًا ميكن اعتبـــاره ُجرمًا جنائيًا يف الدولة الطالبـــة ويف الدولة متلقِّ
مفهـــوم يوؤّدي غالبـــًا دورًا اأكرب يف القانون اخلا�س بت�ضليم املجرمني؛ غري اأنه ميكن اأن يوجـــد اأحيانًا يف القانون اخلا�س بامل�ضاعدة 
ج من عدم لزومه مطلقًا، اإىل لزومه ب�ضاأن بع�ٍس من اأعمال امل�ضاعدة القانونية املتبادلة التي تتَّ�ضم  القانونيـــة املتبادلة اأي�ضـــًا. ويتدرَّ
بالإرغام، اإىل لزومه ب�ضاأن اأيِّ نوع من اأنواع امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.)93( وكل ذلك �ضوف يتوّقف على الت�ضريعات الداخلية لدى 
َية الطلب؛ وينبغي لأولئك الذين ي�ضوغون طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأن ي�ضعوه دائمًا يف ح�ضبانهم اأثناء �ضياغة  الدولة متلقِّ
طلباتهم.)94( كما ينبغي الت�ضديد على اأنَّ اختبار ازدواجية التجرمي اإمّنا هو معرفة ما اإذا كان الت�ضّرف )ال�ضلوك( الذي هو مو�ضوع 
طلـــب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة هو ت�ضّرف اإجرامي يف كلتـــا الدولتني، ولي�س ما اإذا كان ذلك الت�ضّرف خا�ضعًا للعقاب باعتباره 

اجُلرم نف�ضه يف كل دولة منهما.)95(

.Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven, p. 32 )93(

)94( "لهـــذا ال�ضبـــب، من املهم و�ضف اجلرمية امل�ضتَند اإليها بو�ضوح جدًا، لكي ت�ضتطيع ال�ضلطـــات الأجنبية حتديد ُجرم مماثل يف نظامها. وعلى 

�ضبيـــل املثـــال، فاإنَّ جرمية �ضوء ا�ضتخدام املمتلكات املوؤ�ض�ضيـــة )abus de biens sociaux( يف القانون الفرن�ضي حتتاج اإىل تف�ضريها على نحو يتيح املجال 
ر ما اإذا كان الت�ضّرف املعني ي�ضاهي خيانـــة الأمانة اأو الختل�س يف وليتها الق�ضائية. كمـــا اأنَّ الو�ضف الوا�ضح للت�ضّرف  لل�ضلطـــات الأجنبيـــة لكـــي تقرِّ
 Rabatel, "Legal( ".)اجلنائـــي لـــه اأي�ضًا مزية منع حدوث �ضوء فهم ب�ضاأن قاعدة ‘ل ُيعاد الأمر مّرتني‘ )عدم جـــواز املحاكمة مّرتني على اجُلرم نف�ضه

.)challenges in mutual legal assistance" in Denying Safe Haven,  p. 40

)Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven, p. 33 )95؛ انظـــر اأي�ضـــًا الفقـــرة 2 

مة. وُيعترَب  مـــن املـــادة 43 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد، التي تناولت م�ضاألة ازدواجية التجرمي ب�ضّدة اإنفاذية اأكر من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
ل الت�ضّرف ُجرمًا جنائيًا يف كلتا الدولتني: ا�ضرتاط ازدواجية التجرمي م�ضتوفًى ما دام ي�ضكِّ

 يف م�ضائـــل التعـــاون الدويل، كّلما ا�ضرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار ذلك ال�ضرط م�ضتوفى ب�ضرف النظر عّما اإذا كانت قوانني الدولة 
ية الطلب تدرج اجُلرم املعني �ضمن نف�س فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة اأو ت�ضتخدم يف ت�ضميته نف�س امل�ضطلح  الطرف متلقِّ
الذي ت�ضتخدمه الدولة الطرف الطالبة، اإذا كان ال�ضلوك الذي يقوم عليه اجُلرم الذي ُتلتم�س ب�ضاأنه امل�ضاعدة يعترب فعًل اإجراميًا يف قوانني كلتا 

الدولتني الطرفني.
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مة يف م�سائل امل�ساعدة القانونية املتبادلة 3- ازدواجية التجرمي واتفاقية اجلرمية املنظَّ

مة م�ضاألة ازدواجية التجرمي، فتتيح املجال للدولة اأن ترف�س طلبًا  159- تتنـــاول الفقـــرة 9 من املادة 18 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
يف حال عدم حتّقق ازدواجية التجرمي، ولكنها تتيح لها اأي�ضًا اخليار يف التنازل عن ا�ضرتاط ازدواجية التجرمي وتقدمي امل�ضاعدة يف 
َية الطلب. وينبغي للدول الطالبة  اأيِّ حالة تراها ملئمة، ب�ضرف النظر عّما اإذا كان الت�ضّرف املق�ضود ميثِّل ُجرمًا يف الدولة متلقِّ
َية الطلب التي ُيعدُّ ا�ضرتاط ازدواجية التجرمي فيها من �ضمن قوانينها  اأن ت�ضتك�ضـــف اإمكانيـــة اللجوء اإىل هذا اخليار مع الدول متلقِّ
اخلا�ضـــة بامل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة. كذلك فاإنَّ الفقرة 9 )ب( من املادة 46 مـــن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد مت�ضي 

ُقدمًا فتن�ّس على اأنَّ ازدواجية التجرمي ل تلزم اإّل بخ�ضو�س الإجراءات الق�ْضرية )الإرغامية(.

4-  التقييدات املفرو�سة على نقل اأو ا�ستخدام املعلومات التي ُيح�َسل عليها بامل�ساعدة القانونية املتبادلة

مة مبداأ تقييـــد ا�ضتخدام املعلومات التي جُتَمـــع نتيجًة لطلب  160- ت�ضـــون الفقـــرة 19 من املـــادة 18 من اتفاقية اجلرميـــة املنظَّ
امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بالتحقيقات اأو امللحقات الق�ضائية التي هي مو�ضوع الطلب، ما مل مُيَنح الإذن با�ضتخدامها يف م�ضائل 
ل عليها التي تنطـــوي بطبيعتها على اإمكانية تربئـــة �ضخ�س متَّهم فيجوز اإف�ضاوؤهـــا لذلك ال�ضخ�س  ـــا املعلومـــات املتح�ضَّ اأخـــرى. اأمَّ
ية  املتَّهـــم. واإذا مـــا اتُّخذ اإجراء من هذا النحـــو، "ويف احلالة الأخرية، تقوم الدولـــة الطرف الطالبة باإخطـــار الدولة الطرف متلقِّ
ر، يف حالة ا�ضتثنائية،  ية الطلب، اإذا ما ُطلب منها ذلـــك. واإذا تعذَّ الطلـــب قبـــل حدوث الإف�ضاء واأن تت�ضاور مـــع الدولة الطرف متلقِّ

ية الطلب، دون اإبطاء، بحدوث الإف�ضاء." توجيه اإ�ضعار م�ضبق، قامت الدولة الطرف الطالبة باإبلغ الدولة الطرف متلقِّ

جيم- اأ�سباب رف�س طلب التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة

1- امل�سلحة الوطنية اأو العمومية

دة ترغب الدولـــة يف حمايتها. ومع اأنَّ هذا املبداأ ل  161- مبـــداأ امل�ضلحـــة الوطنية اأو العموميـــة مفهوم عري�س ي�ضمل جوانب متعدِّ
ُي�ضتخَدم على نحو �ضائع، فاإنه ميكن تطبيقه يف احلالت التي تنطوي على �ضمات خا�ضة بالأمن الوطني.)96( وما قد يراه املمار�ضون 
د فيه النظَر اأجهزٌة خمتلفٌة—وبع�ضها اأجهـــزة اإنفاذ القانون، وبع�ضها اأجهزة  املهنيـــون يف هذا اليوم احلا�ضـــر اإمّنا هو و�ضع ت�ضدِّ
عة عديدة.)97( وهذه الأنواع من امل�ضاهد الفرتا�ضية قد تكون �ضائدة باأكر مّما  ا�ضتخبارات—اإىل الهدف نف�ضه وذلك لأ�ضباب متنوِّ
ر يف امل�ضتقبل اأكر من ذي قبل. والفقرة 21 )ب( من املادة 18   كان ي�ضتبـــه فيهـــا اأ�ضًل؛ وميكن ا�ضتخـــدام هذا املبداأ على نحو متكرِّ

مة تذكر هذا يف عداد الأ�ضباب التي ُي�ضتَند اإليها يف جواز رف�س طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. من اتفاقية اجلرمية املنظَّ

نة ب�ضاأن  162- واحلكـــم الـــذي اأ�ضدرته حمكمة العدل الدولية يف 4 حزيران/يونيه 2008، يف الق�ضية اخلا�ضة ببع�س الأ�ضئلة املعيَّ
ن معلومات اإر�ضادية، لأنه ي�ضون املبداأ القائل الذي مفاده  امل�ضاعدة املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية )جيبوتي �ضد فرن�ضا(،)98( يت�ضمَّ

.Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", p. 34 )96(

)97( يف معر�س ال�ضهادة التي اأدىل بها املدير ال�ضابق لوكالة ال�ضتخبارات املركزية، جيم�س وول�ضي، اأمام جلنة املجل�س الت�ضريعي املعنية بال�ضوؤون 

امل�ضرفيـــة، يف عـــام 1999، �ضلَّـــط ال�ضوَء على هذه املع�ضلة حينما طلب اإىل اأع�ضاء جمل�س ال�ضيوخ النظـــَر بعناية يف هذا الو�ضع الفرتا�ضي التايل: "اإذا 
ـــك ناطق باللغة الإنكليزية، رمّبا يف مطعم يف واحد مـــن الفنادق الفاخرة على �ضّفة بحرية  اأردمت اأن جتازفـــوا با�ضتهـــلل حمادثة مع �ضخ�س رو�ضي حمنَّ
ر ثمنها بنحو 000 3 دولر وينتعل حذاًء خفيفًا من ماركة غوت�ضي؛ ويخربكم باأنه م�ضوؤول تنفيذي يف �ضركة جتارية رو�ضية،  جنيـــف، وكان يرتـــدي بذلة ُيقدَّ
ثكـــم عن م�ضروع م�ضرتك، فاأنتم تكونـــون حينذاك اأمام اأربعة احتمالت. قد يكون ما يقوله عن نف�ضه. وقد يكون �ضابط ا�ضتخبارات رو�ضيًا  ويريـــد اأن يحدِّ
مة رو�ضية. ولكنَّ اجلزء املثري للهتمام حقـــًا اأنه قد يكون الثلثة معًا."  يعمـــل علـــى نحو �ضّري ب�ضفة جتارية. وقد يكون ع�ضـــوًا يف جماعة اإجرامية منظَّ

.)Glenny, McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld, pp. 110-111(
.Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177 )98(
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اأنَّ الـــدول لديهـــا ال�ضلحيـــة التقديرية لرف�س تبادل امل�ضاعـــدة القانونية يف حالت معيَّنة؛ ولكنَّ الركـــن املنطقي الذي ت�ضتند اإليه 
اإمّنـــا هـــو تقدمي امل�ضاعدة على اأمّت نحو ممكن، وعدم رف�س طلب من هذا النحو اإّل بح�ضن نيَّة و�ضمن فئة حمدودة من ال�ضتثناءات 
متها املحكمة بخ�ضو�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة فهي، واإْن كانت ل تخ�ّس مبا�ضرًة اتفاقية  ا امللحظات التي قدَّ امل�ضموح بها. اأمَّ

مة، تظّل على توافق فيما يخ�ّس املبادئ املتوّخاة يف التفاقية. اجلرمية املنظَّ

2- مدى ق�سوة املعاقبة

163- يف الآونـــة الأخـــرية، اأخذت تن�ضاأ اعتبارات يف النظر اإىل الق�ضوة املحتملة يف املعاقبة يف حالت امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. 
وهـــذا املبـــداأ اإمّنـــا يتعّلق بحالت ت�ضليم املجرمـــني، ولكن اأ�ضبح ُينَظر اإليه يف حـــالت امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة كذلك. وهنالك 
ن اأحكامًا ب�ضاأن رف�س امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة يف احلالت التي قد توؤّدي فيها التحقيقات  معاهـــدات وقوانـــني لدى الدول تت�ضمَّ
َية  اإىل توجيـــه تهـــم قد ينتج عنها فر�س عقوبة الإعدام اأو عقوبة قا�ضية ولاإن�ضانية ومهينة اأو اإىل تعذيب. والتحّدي اأمام الدولة متلقِّ
الطلـــب هـــو عدم وجـــود موؤ�ّضرات كافية تدّل علـــى احتمال اأن يوؤّدي التحقيق اإىل هـــذه النتيجة. وخ�ضو�ضًا اإذا مـــا كان التحقيق يف 
لع جيد على القانون اجلنائي الدويل وخربة يف التعامل مع مناطق  رة. ومن َثمَّ فاإنَّ وجود �ضلطة مركزية التي لديها اطِّ مراحله املبكِّ
نة ُيحتَمل فيها ح�ضول هذه النتيجة، ميكن اأن ي�ضاعد على توّقع ن�ضوء هذه امل�ضاألة وعلى القيام بردِّ فعل ا�ضتباقي ب�ضاأن  اأو بلدان معيَّ
معاجلتهـــا مـــع الدولة الطالبة وذلك من خلل احل�ضول على املعلومات اللزمة عن اإ�ضدار احلكم بالعقوبة يف حال الإدانة ِمن َقبل 

تقدمي امل�ضاعدة املطلوبة.

3- ال�سّرية امل�سرفية

164- كان مبـــداأ ال�ضّرية امل�ضرفية، يف املا�ضي، �ضببًا ُي�ضتَند اإليـــه يف رف�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة فيما يخ�ّس بع�س الدول. 
ولكـــن الفقـــرة 8 من املادة 18 من التفاقية حتظـــر على الدول الأطراف رف�س تقدمي امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة عمًل بالتفاقية 
بناًء على هذا ال�ضبب. وعلى نحو مماثل، حتظر الفقرة 22 من املادة 18 على الدول الأطراف رف�س تقدمي امل�ضاعدة بناًء على هذا 
ال�ضبـــب فح�ضـــُب عندما تنطوي الق�ضية على جرائم مالية. ومع ذلك، قد تكـــون هنالك اأحوال ت�ضرُّ فيها دولٌة ما على احلفاظ على 
عت الدولة الطالبة م�ضهدًا  ـــا اإذا توقَّ ال�ضّريـــة امل�ضرفيـــة حتى يف مواجهة اأحـــكام مثل احلكم املوجود يف الفقرة 22 من املادة 18. اأمَّ
ح به هو اأن تنظر بعنايـــة فيما هو مطلوب ولأيِّ غر�س، لكي تتبنيَّ ما اإذا  افرتا�ضيـــًا مـــن هـــذا النوع اأو اإذا واجهته فعًل، فاإنَّ ما ُين�ضَ

ى اإىل تقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة مثال على تقدمي �ضمانات ب�ضاأن عدم فر�س عقوبة الإعدام مّما اأدَّ

م اإليها الطلب من اأجل احل�ضول على معلومات  مت دولة طالبة طلب التما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اإىل دولة مقدَّ قدَّ
ل�ضتخدامهـــا فيمـــا يتعّلق بتحقيق يف جرمية اأخذ رهائن ت�ضتمـــل على ال�ضروع بقتل الرهائن على اأيـــدي جماعة اإرهابية. 
َية الطلب احل�ضول على  وكانت تهمة ال�ضروع يف القتل تنطوي على احتمال فر�س عقوبة الإعدام. وقد التم�ضت الدولة متلقِّ
مت الدولة الطالبة معلومات عن اأنه خلل  ا على اللتما�س، قدَّ �ضمانـــات بعـــدم فر�س عقوبة الإعدام يف تلك الق�ضية. وردًّ
الع�ضرين �ضنًة املا�ضية مل ي�ضدر حكم بعقوبة الإعدام ول بعقوبة ال�ضجن املوؤبَّد على اأيٍّ من الأ�ضخا�س الذين اأُدينوا بُجرم 
َية الطلب تزويد الدولة الطالبـــة باملعلومات التي التم�ضت  رت الدولة متلقِّ ال�ضـــروع يف القتـــل. ونتيجًة لهذه ال�ضمانات، قـــرَّ

احل�ضول عليها.
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ث مع ال�ضلطة املركزية لكي ت�ضتف�ِضر عّما ميكن القيام به من اأجل البتِّ يف  كان الرف�ـــس ي�ضتنـــد اإىل كيفية �ضياغة الطلب، واأن تتحدَّ
هذه احلالة.)99(

4- اجلرائم ال�سيا�سية

165- كما يف ت�ضليم املجرمني، ُيَعدُّ ا�ضتثناء اجلرائم ال�ضيا�ضية �ضببًا حمتَمًل لرف�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأي�ضًا. والقوانني 
نـــة بتف�ضيل يف الف�ضل اخلا�ـــس بت�ضليم املجرمني من هـــذا الدليل. كما اأنَّ  ل هذا ال�ضتثنـــاء هي نف�ضها املبيَّ مـــات التـــي ت�ضـــكِّ واملقوِّ
املحاذيـــر نف�ضهـــا توجد فيما يخ�ّس طلبـــات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة على غرار ما يخ�ّس طلبـــات ت�ضليم املجرمني؛ وينبغي بذل 
جهـــود مـــن اأجل النظر فيمـــا هو كامن خلف اجلرمية املزعومة يف طلـــب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة لكي ُيـــرى ما اإذا كانت بالفعل 

جرمية �ضيا�ضية يف حدِّ ذاتها اأو ما اإذا كانت التُّهم حتجب ما ُيعترَب يف اأ�ضا�ضه طلبًا �ضيا�ضيًا بطبيعته.

5- اعتبارات حقوق االإن�سان

166- اعتبـــارات حقـــوق الإن�ضان هي عن�ضر هام من عنا�ضر اإعداد طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة �ضادر، واتِّخاذ الإجراء اللزم 
ب�ضاأن طلب وارد. ويتعنيَّ النظر يف اجلوانب التالية من حقوق الإن�ضان فيما يتعّلق ب�ضوؤون امل�ضاعدة القانونية املتبادلة:

 حق ال�ضخ�س يف احلّرية والأمان)100(
 احلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب اأو للعقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو املهينة)101(

 احلق يف امل�ضاواة اأمام القانون)102(
 احلق لكل فرد يف اأن تكون ق�ضيته حمّل نظر من�ضف وعلني)103(

 احلق يف وجود حماٍم ومرتجمني)104(
 احلق يف اعتبار ال�ضخ�س بريئًا)105(

 احلق يف عدم الإدانة مبفعول رجعي ويف عدم توقيع عقوبات مبفعول رجعي)106(
 حق ال�ضخ�س يف اأّل ُيكَره على ال�ضهادة �ضد نف�ضه اأو على العرتاف بذنب)107(

167- عنـــد معاجلـــة طلب وارد من دولة طالبة، من ال�ضـــروري اأن ُتوؤَخذ يف العتبار كلُّ هذه العوامـــل. وفيما يخ�ّس اأولئك الذين 
يتوّلـــون اإعـــداد الطلبات ال�ضادرة، من املهـــّم معاجلة اأيِّ دواعي قلق قد تن�ضـــاأ بخ�ضو�س املعلومات املطلوبـــة، وكيف يتمُّ احل�ضول 

َية الطلب والطالبة على حدٍّ �ضواء. عليها. وينبغي النظر يف هذه العوامل على اأ�ضا�س م�ضتمّر من جانب الدولتني متلقِّ

)Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", p. 48 )99. ويلمح املوؤلِّف اإىل الختلفات بني الحتيال 

عاء بال�ضّرية امل�ضرفية يف حني ل يتيح الآخر ذلك. ومن َثمَّ فاإنَّ  املايل والتهّرب من ال�ضرائب مبقت�ضى القانون ال�ضوي�ضري، وكيف يتيح الأول املجاَل للدِّ
عاءات. ن املرء من التغّلب على اأيِّ م�ضكلة يواجهها يف هذا النوع من الدِّ الت�ضاور مع خبري يف هذا امليدان قد ميكِّ

)100( الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان، املادة 3.

)101( املرجع نف�ضه، املادة 5.

)102( املرجع نف�ضه، املادة 7.

)103( العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 14، الفقرة 1.

)104( املرجع نف�ضه، املادة 14، الفقرة 3.

)105( الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان، املادة 11، الفقرة 1.

)106( املرجع نف�ضه، املادة 11، الفقرة 2.

)107( العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 14، الفقرة 3 )ز(.
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168- ومع اأنه قد يبدو ابتداًء اأنَّ الإخلل بهذه املبادئ، اأو دواعي القلق ب�ضاأن احتمال الإخلل بها، قد يعني رف�س الطلب تلقائيًا، 
فـــاإنَّ احلالـــة لي�ضت بال�ضـــرورة كذلك. وقبل القرار بالرف�س بخ�ضو�ـــس وجود دواعي قلق بناًء على اأيٍّ مـــن الأ�ضباب الآنفة الذكر، 
مة؛ اإْذ تن�ّس تلك املادة على اأن "تت�ضاور الدولة الطرف  ينبغي النطلق من ن�ّس الفقرة 26 من املادة 18 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
يـــة الطلـــب، مع الدولة الطـــرف الطالبة للنظر فيما اإذا كان ميكن تقدمي امل�ضاعدة رهنًا مبا تـــراه �ضروريًا من �ضروط واأحكام.  متلقِّ

فاإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة امل�ضاعدة رهنًا بتلك ال�ضروط، وجب عليها المتثال لتلك ال�ضروط."

6- املحاكمة مّرتني على اجُلرم نف�سه

169- عـــدم جـــواز املحاكمـــة مّرتني على اجُلرم نف�ضه مبداأ ميكـــن اأن يتبنيَّ اأحيانًا اأنه ينطوي على اإ�ضـــكالت عند معاجلة م�ضائل 
امل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلـــة. والـــدول املختلفة لديهـــا تعاريف خمتلفة ملـــا ُيعدُّ عدم جـــواز املحاكمة مّرتني على اجُلـــرم نف�ضه يف 

املعاهدات التي هي اأطراف فيها ويف ت�ضريعاتها الداخلية. والتعاريف املختلفة ت�ضع يف احل�ضبان ما يلي:

َية الطلب اأو الدولة الطالبة اأو يف كلتيهما؟  هل ُعوِقب ال�ضخ�س على اجلرمية يف الدولة متلقِّ

 هل ُعوِقب ال�ضخ�س على اجلرمية يف دولة ثالثة؟

  اأحيانـــًا لي�ـــس ال�ضـــوؤال هو مـــا اإذا كان ال�ضخ�س قد ُعوِقب، بل مـــا اإذا كان ال�ضخ�س قد )اأ( ُحوِكـــم اأو )ب( قد اأُدين اأو 
ئ؟ )ج( قد ُبرِّ

دًا للتما�س امل�ضاعدة القانونية  ـــا الإجابـــة عن ال�ضوؤال عن وجود اأيٍّ من هذه احلالت الفرتا�ضية فيما يخ�ّس طلبـــًا حمدَّ 170- اأمَّ
َية الطلب. واإذا ما  ـــف على الوقائع املحيطة بكل حالة منها وعلى مقت�ضيات الت�ضريعات اأو املعاهـــدات يف الدولة متلقِّ املتبادلـــة فيتوقَّ
ن�ضاأت م�ضاألة عدم جواز املحاكمة مّرتني على اجُلرم نف�ضه، فمن املمكن اأن يحظى طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بالنجاح اإذا ما 

كانت الوقائع تدعم توجيه تهمة غري التهمة التي ُيحَتّج ب�ضاأنه مببداأ عدم جواز املحاكمة مّرتني على اجُلرم نف�ضه.)108(

7- حقوق امل�ستبه فيهم املتَّهمني بجرائم جنائية

171- الأفـــراد الذيـــن ي�ضتهدفهم حتقيٌق ما اأو الذين ي�ضبحون م�ضتبهًا فيهم بخ�ضو�س جرميـــٍة ما يحقُّ لهم التمّتع بحقوقهم يف 
الدولـــة التـــي جتري فيها مقابلتهم ال�ضتجوابية. ومن املهّم يف م�ضائل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة تبيان ما اإذا كان ال�ضخ�س املزَمع 
مقابلتـــه ل�ضتجوابـــه ُيعتـــرَب م�ضتبهًا فيه يف التحقيق. فاإن مل يتـــم القيام بذلك، ُيحتَمل ن�ضوء خماطـــرة يف مواجهة عدم جواز قبول 

الأدّلة الإثباتية اأثناء املحاكمة.

مثال على رف�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بناًء على اأ�ضباب اإجرائية:

ية الطلب عقد جل�ضة ا�ضتماع ل�ضتجـــواب �ضخ�س بالتداول بالفيديو. وقد رف�ضت الدولة  طلبـــت دولـــٌة طالبٌة اإىل دولة متلقِّ
دة، كان اأحدها اأنها تعتـــرب جل�ضات ال�ضتماع  َيـــة الطلـــب، مبوجب قرار حمكمـــة، ذلك الطلب بناًء على اأ�ضبـــاب متعدِّ متلقِّ
َية الطلب  ال�ضتجوابية بالتداول بالفيديو و�ضيلًة غري جائز قبولها. ويف هذه احلالة املعيَّنة، كان املراد اأن ت�ضتمع الدولة متلقِّ
اإىل مديري ح�ضابات م�ضرفية، كانوا قد اأعطوا من قبُل موافقتهم على حدوث جل�ضة ال�ضتماع بوا�ضطة التداول بالفيديو 

وعلى اإر�ضال تقريرهم الر�ضمي اإىل الدولة الطالبة.

.Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", p. 35 )108(
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مة دال- رف�س طلب التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة: اأحكام اتفاقية اجلرمية املنظَّ

ن اتفاقية اجلرمية  ية الطلب. وتت�ضمَّ 172- يف بع�س الأحيان، قد ُيرَف�س طلب تقدمي م�ضاعدة قانونية متبادلة من جانب دولة متلقِّ
مـــة عـــددًا مـــن املواد التي تتناول م�ضاألة هـــذا الرف�س وما ميكن القيام به بـــدًل عن ذلك اإذا �ضدر قـــرار الرف�س. وعلى غرار  املنظَّ
الأجـــزاء الأخـــرى مـــن التفاقية، ل يقت�ضـــر الرتكيز على الإجـــراء الذي ميكن اتِّخاذه، بـــل ي�ضمل اأي�ضًا احلفـــاظ على الت�ضالت 

املفتوحة وال�ضعي اإىل اإيجاد البدائل بني الدولتني.

173- مبقت�ضى الفقرة 21 من املادة 18 من التفاقية، يجوز رف�س طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة للأ�ضباب التالية:

م الطلـــب وفقًا لأحكام املادة 18، وح�ضبما ميكن اأن ُيـــرى، ُيحتَمل اأن يوؤّدي اخلروج عن ال�ضيغة ال�ضكلية اإىل    اإذا مل ُيقـــدَّ
عواقب �ضلبية.

يـــة الطلـــب اأنَّ تنفيـــذ الطلب قد مي�ـــسّ �ضيادتها اأو اأمنهـــا اأو نظامها العـــام اأو م�ضاحلها    اإذا راأت الدولـــة الطـــرف متلقِّ
الأ�ضا�ضية الأخرى.

ية الطلب اأن يحظر على �ضلطاتها تنفيذ الإجراء املطلوب ب�ضاأن    اإذا كان مـــن �ضـــاأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقِّ
اأيِّ جرم مماثل، لو كان ذلك اجُلرم خا�ضعًا لتحقيق اأو ملحقة اأو اإجراءات ق�ضائية يف اإطار وليتها الق�ضائية.

ية الطلب فيما يتعلق بامل�ضاعدة القانونية    اإذا كانـــت ال�ضتجابـــة للطلب تتعار�س مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقِّ
املتبادلة.

1- تاأجيل طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة

َية الطلب، غري الرف�ـــس، هو التاأجيل، والذي تتناوله الفقرة 25 من املادة 18 من التفاقية.  174- اخليـــار الآخر املتاح للدول متلقِّ
ولكن التاأجيل ل ي�ضتند اإىل الأ�ضباب نف�ضها التي ي�ضتند اإليها الرف�س. بل اإنَّ له جملًة من الأ�ضباب التي ينطلق منها والتي من �ضاأنها 

ا اأ�ضباب تاأجيل طلٍب ما فت�ضتند اإىل اأنَّ توقيت الطلب يتداخل مع: اأن توؤّدي اإىل عدم املوافقة على الطلب اإّل يف مرحلة لحقة. اأمَّ

 حتقيق جاٍر

 اإجراء ق�ضائي جاٍر

 ملحقة ق�ضائية جارية.

ويف الطرف الآخر من التداول بالفيديو، كان املراد اأن تعقد حمكمٌة جل�ضَة ا�ضتماع علنية. وكان واحد من اأ�ضباب الرف�س 
ما يلي:

َية  َية الطلـــب )اإذ مل ين�ّس ل تبادل الر�ضائل بـــني الدولة متلقِّ "هـــذه العمليـــة الإجرائية مل يكن لهـــا اأ�ضا�س يف الدولة متلقِّ

َية الطلـــب فيما يخ�ّس امل�ضاعـــدة املتبادلة ول قانون الإجـــراءات اجلنائية  الطلـــب ول القانـــون الداخلي لـــدى الدولة متلقِّ
الحتادي على اإمكانية تنظيم جل�ضة ا�ضتماع ا�ضتجوابية بوا�ضطة التداول بالفيديو(."
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2- املَهل الزمنية لتاأجيل طلب م�ساعدة قانونية متبادلة

م مبقت�ضى اتفاقية  ذ طلب امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة املقـــدَّ َية الطلـــب اأن تنفِّ 175- يف الأحـــوال العاديـــة، من �ضـــاأن الدولة متلقِّ
مة وذلك يف اأقرب وقت ممكن، ومن �ضاأنها اأي�ضًا اأن تتقيَّد باأيِّ مهل زمنية مذكورة يف الطلب، بح�ضب الفقرة 24 من  اجلرمية املنظَّ
لة يف تنفيذ الطلب؛ وقد  املادة 18. علمًا باأنَّ حالت الرف�س وحالت التاأجيل ميكن اأن ين�ضاأ عنها ما ميكن اأن يكون حالت تاأّخر مطوَّ
يكـــون مـــن اللزم اأن تقـــوم الدولة الطالبة باإعادة تقييم الو�ضع لكي ترى اإْن كانت ل تزال تريد موا�ضلة ال�ضري يف هذا الطريق اأو ما 

اإذا كان ميكن العثور على املعلومات من م�ضادر اأخرى.

 3-  خطوط االت�ساالت التي ينبغي اأن تظّل مفتوحة يف حال رف�س اأو تاأجيل طلب م�ساعدة
قانونية متبادلة

ل طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة، فلي�ضت هذه هي نهاية امل�ضاألة. ذلك اأنَّ الفقرات 23 و25 و26 من املادة 18   176- اإذا ُرف�س اأو اأُجِّ
َية الطلب باإبداء اأ�ضباب الرف�س. وُتلقي الفقرة 26  تتناول كّلها احتمال حدوث الرف�س اأو التاأجيل. فاإنَّ الفقرة 23 ُتلِزم الدولة متلقِّ
َية الطلب التزامًا باأن تتباحث مع الدولة الطالبة ب�ضاأن اإمكانية القبول بالأحكام وال�ضروط التي من �ضاأنها اأن  على عاتق الدولة متلقِّ

تتيح املجال للموافقة على الطلب اأو لعدم تاأجيله.)109(

4- ا�ستثناء امل�سائل املالية: وجوب عدم رف�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة

177- مبوجـــب الفقـــرة 22 من املادة 18 من التفاقية، ل ميكن رف�ـــس طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة ل ل�ضبب �ضوى اعتبار اجُلرم 
ينطوي على م�ضائل مالية، ومنها مثًل غ�ضل الأموال اأو عائدات اجلرمية.

هاء- �سياغة الطلب املزَمع اإ�سداره

مة، فـــاإنَّ م�ضاألتي كيفية تقدمي الطلب وكيفية  م طلب م�ضاعـــدة قانونية متبادلة مبقت�ضى اتفاقية اجلرمية املنظَّ 178- عندمـــا ُيقدَّ
تبيـــان الأ�ضبـــاب التي ي�ضتند اإليها، هما مـــن البنود الهاّمة التي ينبغي النظر فيها بعني العتبـــار؛ و�ضُتبحث هاتان امل�ضاألتان يف هذا 
الق�ضم من الدليل. وينبغي للمرء اأن ي�ضع دائمًا يف احل�ضبان اأنَّ التوا�ضل مع ال�ضلطة املركزية قبل تقدمي الطلب واأثناءه وبعده �ضوف 

ي�ضاعد على �ضمان اإحراز نتائج ناجحة بخ�ضو�س الطلب اأو تو�ضيح ُمقِنع ب�ضاأن ال�ضوؤال عن عدم اإمكانية المتثال له.

مة 1- اأنواع امل�ساعدة التي ميكن طلبها مبقت�سى اتفاقية اجلرمية املنظَّ

179- مبقت�ضى الفقرة 3 من املادة 18 من التفاقية، ميكن طلب الأنواع التالية من امل�ضاعدة يف طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة 
م وفقًا للتفاقية: املقدَّ

 احل�ضول على اأدّلة اأو اأقوال من الأ�ضخا�س

)109( Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters  )ق�ضية جيبوتي �ضد فرن�ضا(، )انظر خ�ضو�ضًا الفقرتني 152-151(. 

وقـــد �ضلَّطـــت املحكمُة ال�ضوَء على اأهمية تقـــدمي اإ�ضعار ب�ضاأن اأ�ضباب رف�س تنفيذ اإنابة ق�ضائية. ووجدت اأنَّ هـــذا اللتزام مل ُي�ضتوَف من خلل عدم علم 
الدولـــة الطالبـــة بامل�ضتندات ذات ال�ضلة باملو�ضـــوع اإّل اأثناء م�ضار املقا�ضاة، بعد ب�ضعة اأ�ضهر. ولحظت اللجنة عـــلوة على ذلك اأنَّ الإ�ضارة فح�ضُب اإىل 
املـــادة الـــواردة يف التفاقية التي ا�ضتنـــد اإليها الرف�س، لن تكون كافيًة للوفاء باللتـــزام بتقدمي اإ�ضعار ببيان الأ�ضباب. وقـــد ُطوِلب بتقدمي تو�ضيح موجز 
تها على نحو ملمو�س يف رف�س الطلب، وكذلك لتمكني الدولة  اإ�ضـــايف، ل علـــى �ضبيل املجاملة فقط، بل كذلك لإتاحة املجال للدولة الطالبة لإثبات ح�ضن نيَّ

الطالبة لكي ترى اإن كان ميكن تعديل ر�ضالتها اخلا�ضة بالإنابة الق�ضائية وذلك لجتناب العقبات التي تعرقل التنفيذ.
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 تبليغ امل�ضتندات الق�ضائية

 تنفيذ عمليات التفتي�س وال�ضبط والتجميد

 فح�س الأ�ضياء واملواقع

 تقدمي املعلومات والأدّلة والتقييمات التي يقوم بها اخلرباء

  تقـــدمي اأ�ضـــول امل�ضتندات وال�ضجـــلت ذات ال�ضلة، مبا فيهـــا ال�ضجلت احلكوميـــة اأو امل�ضرفية اأو املاليـــة اأو �ضجلت 
قة عنها ال�ضركات اأو الأعمال، اأو ن�ضخ م�ضدَّ

 التعّرف على عائدات اجلرائم اأو املمتلكات اأو الأدوات اأو الأ�ضياء الأخرى اأو اقتفاء اأثرها لأغرا�س احل�ضول على اأدّلة

 تي�ضري مثول الأ�ضخا�س طواعية يف الدولة الطرف الطالبة

ية الطلب  اأّي نوع اآخر من امل�ضاعدة ل يتعار�س مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقِّ

دة من امل�ساعدة ت�سمل �سبط املمتلكات وجتميدها 2- اأنواع حمدَّ

د مبوجب اتفاقية اجلرمية  ية من اجلرمية، ُيتَّبع بروتوكول حمدَّ 180- يف �ضبط وجتميد املمتلكات املوجودة التي ُتعترَب عائدات متاأتِّ
د من الإجراءات.  مـــة، ينبغي قراءتـــه مقرتنًا باملادة 18 عند تقدمي طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة بخ�ضو�ـــس هذا النوع املحدَّ املنظَّ
كما تتناول املادة 12 من التفاقية م�ضاألة ما يحيط بذلك من امل�ضادرة وال�ضبط، وكذلك تتناول املادة 13 م�ضاألة التعاون الدويل يف 
التعّرف على املمتلكات املوجودة والقيام بعمليات ال�ضبط الفعلي، وتتناول املادة 14 اأي�ضًا م�ضاألة الت�ضّرف يف املمتلكات واملوجودات 
ا لأغرا�س امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة، فاإنَّ اأبرز املواد  امل�ضبوطـــة، وم�ضاألـــة اإمكانية اإعادة هذه املمتلكات اإىل الدولة الطالبـــة. اأمَّ
ـــن الطلب ال�ضادر  يف هـــذا ال�ضـــدد هي املـــادة 13، وخ�ضو�ضـــًا الفقرة 3 منهـــا. وبغية احل�ضول علـــى اأمر �ضبط، يجـــب اأن يت�ضمَّ
دة املذكـــورة يف الفقرة 3 من املادة 13، اإ�ضافًة اإىل املعلومات الأخرى التـــي يحتويها عادًة طلب امل�ضاعدة القانونية  املعلومـــات املحدَّ

املتبادلة:

 تنطبـــق اأحـــكام املادة 18 من هذه التفاقية على هذه املادة، مع مراعاة ما يقت�ضيه اختلف احلال. وبالإ�ضافة اإىل املعلومات 
مة عمًل بهذه املادة ما يلي: ن الطلبات املقدَّ دة يف الفقرة 15 من املادة 18، تت�ضمَّ املحدَّ

)اأ(  يف حالة طلب ذي �ضلة بالفقرة 1 )اأ( من هذه املادة، و�ضفًا للممتلكات املراد م�ضادرتها، وبيانًا بالوقائع التي 
ية الطلب من ا�ضت�ضدار اأمر امل�ضادرة  ت�ضتنـــد اإليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقِّ

يف اإطار قانونها الداخلي؛

)ب(  يف حالـــة طلـــب ذي �ضلة بالفقرة 1 )ب( من هذه املادة، ن�ضخة مقبولـــة قانونًا من اأمر امل�ضادرة الذي ي�ضتند 
اإليـــه الطلـــب والذي هو �ضادر عن الدولة الطـــرف الطالبة، وبيانًا بالوقائع ومعلومـــات ب�ضاأن النطاق املطلوب 

لتنفيذ الأمر؛ 

)ج(  يف حالـــة طلـــب ذي �ضلة بالفقرة 2 من هـــذه املادة، بيانًا بالوقائـــع التي ت�ضتند اإليها الدولـــة الطرف الطالبة 
وعر�ضًا للإجراءات املطلوبة.

دة جـــدًا، بحكـــم طبيعتها الذاتيـــة، فتقت�ضي  181- وُتعتـــرَب الطلبـــات التـــي ت�ضتمـــل علـــى �ضبط اأو جتميـــد املمتلـــكات عملية معقَّ
اإيـــراد و�ضـــف دقيـــق للممتلكات املـــراد �ضبطهـــا اأو م�ضادرتهـــا، وتن�ضيقًا بني اجلهـــود من جانب الأجهـــزة املكلَّفة مبهـــام ال�ضبط 
ح الدول  َية الطلب علـــى حدٍّ �ضـــواء. وُتن�ضَ والتجميـــد ورمّبـــا الت�ضـــّرف يف املمتلـــكات اأو اإعادتهـــا، يف الدولـــة الطالبة والدولـــة متلقِّ
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 بـــاأن تبـــذل كل جهـــد ممكن لإقامة و�ضون الت�ضـــالت بني املحّققني وال�ضلطـــات املركزية عند ال�ضطلع بهذا النـــوع من اإجراءات 
العمل.

واو- تعليقات على كتابة الطلب الفعلية

 182- من البديهي اأنَّ نطاق امل�ضاعدة التي ميكن طلبها وا�ضع متامًا؛ وذلك النوع من امل�ضاعدة املذكور يف البند الأخري من الفقرة 179 
اأعـــله قـــد يتيح املجال لتقدمي م�ضاعـــدة ل تتوافق بو�ضوح مع الأنواع الأخـــرى املذكورة يف القائمة. ولكنَّ من املهـــّم اإن�ضاء ا�ضتمارة 
ح الوثائق بدّقة  الطلب بناًء على واحدة اأو اأكر من �ضيغ امل�ضاعدة امل�ضار اإليها اأعله، اأو احلر�س يف حالة البند الأخري على اأن تو�ضِّ
واإيجاز نوع امل�ضاعدة امللتَم�س. وهذا مهّم لأغرا�س عّدة اأكر من الغر�س اخلا�س بالأ�ضلوب والو�ضوح بذاته فح�ضُب. ذلك اأنَّ تو�ضيح 
َية الطلب اإىل: )اأ( اأنـــه ميكنها اأن متتثل فعًل للطلب؛ و)ب( اأنَّ الطلـــب ُمن�ضاأ بناًء على اأ�ضا�س  مـــا هـــو املطلـــوب ُيطمِئن الدولة متلقِّ
حتقيـــق ولي�س ُمر�َضـــًل بُعجالة "لت�ضيُّد الأمور خبَط ع�ضواء". ومن َثمَّ فاإنَّ اأداة كتابة طلبـــات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة هي خيار 
�ضاق يف الطلب من حيث ال�ضكل وامل�ضمون معًا، مّما ي�ضاعد على اجتناب امل�ضاكل التي تن�ضاأ  ممتاز للجوء اإليه يف توفري الو�ضوح والتِّ

من جّراء غمو�س �ضياغة الطلبات.

املعنـــي املتحـــدة  الأمم  مكتـــب  هـــا  اأعدَّ التـــي  املتبادلـــة،  القانونيـــة  امل�ضاعـــدة  طلبـــات  كتابـــة  اأداة  عـــن   ملحوظـــة 
 باملخّدرات واجلرمية

  اأََعدَّ اأداَة كتابة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة فريٌق من اخلرباء من املمار�ضني املهنيني من اأجل نظرائهم 
مـــن املمار�ضني املهنيني، وهي اأداة اإر�ضادية لإعداد الطلبات خطوة فخطوة، فتتيح حتى ملن لي�س لديهم خربة 
قـــّط مـــن املمار�ضني املهنيني �ضياغة طلبـــات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف �ضيغـــة مقبولة، مّما ي�ضاعد على 

اجتناب احتمال تاأجيل الطلب اأو رف�ضه.

ه على الفـــور ُمِعدَّ الطلب اإىل اختيار نوع امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة اللزم، ثمَّ    الرباجميـــة احلا�ضوبية ُتوجِّ
ه ُمِعدُّ الطلب يف حال نق�ضان  اإيـــراد املعلومـــات يف جمموعة مت�ضل�ضلة من النماذج النمطية على ال�ضا�ضة. وُينبَّ

املعلومات الأ�ضا�ضية. وحاملا يتّم تقدمي كل املعلومات اللزمة، ُتنَتج م�ضّودة �ضيغة طلب.

  ميكـــن ب�ضهولـــة تعديـــل اأداة كتابـــة طلبات امل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلة لكي تتـــلءم مع ا�ضتخـــدام القانون 
دة. وهي تتيح اأي�ضًا �ضبل الو�ضول  ، كما ميكن ا�ضتخدامها بلغات متعدِّ املو�ضوعي والإجرائي اخلا�س ببلد معنيَّ

اإىل املعلومات اللزمة عن املعاهدات والت�ضريعات الوطنية.

  يوجـــد نظام متكامـــل لإدارة الق�ضايا فيما يخ�ـــسّ الطلبات الواردة وال�ضادرة على حـــدٍّ �ضواء، وهو جزء من 
مها هذه الأداة. وهذا يتيح املجال لل�ضلطات املركزية التي ت�ضتعمل هذه  جمموعة اخلدمات املتكاملة التي تقدِّ

الأداة لتتبُّع م�ضار الق�ضايا الواردة وال�ضادرة امل�ضوؤولة عنها.

ه خرباء من ذوي املعرفة الوا�ضعة، والقدرة  �ضهولة ال�ضتعمال، واملعارف اجلاهزة بلم�ضة من الإ�ضبع، والت�ضميم الذي اأعدَّ
علـــى اأداء املهّمـــة الكّلية الأهمية يف تتبُّع م�ضـــار الطلبات الواردة وال�ضادرة: هي مزايا ل تـــرتك �ضببًا لعدم ا�ضتعمال هذه 

. www.unodc.org/mla/en/index.html الأداة: وهي متاحة يف املوقع ال�ضبكي
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183- وي�ضتمل اإعداُد طلب التما�س امل�ضاعدة على النظر بعني العتبار يف عدد من املقت�ضيات:

 اأحكام املعاهدات )حيثما ينطبق ذلك(
 القانون الداخلي

َية الطلب.)110(  مقت�ضيات الدولة متلقِّ

184- وينبغي القيام ب�ضياغة الطلب بطريقة وا�ضحة وموجزة، مع النتباه اإىل تبيان ما هي النتائج املرغوب احل�ضول عليها من 
َية الطلب للت�ضّرف ب�ضاأنه  ن الطلب ما يكفي من املعلومات لإتاحة املجال للدولة متلقِّ الطلب بتف�ضيل دقيق. ومن َثمَّ ينبغي اأن يت�ضمَّ
َيـــة الطلب يف كيفية تقدمي امل�ضاعـــدة اللزمة. وفيما يلي  مـــن دون تعـــرُّ يف خليـــط من الوقائع غري املرتابطـــة، اأو تقييد الدولة متلقِّ

املقت�ضيات الرئي�ضية ب�ضاأن �ضياغة طلب ناجح للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة:

دًا جدًا يف عر�ضه  اأن يكون حمدَّ

 اأن يربط بني التحقيق اجلاري اأو الإجراءات احلالية وامل�ضاعدة اللزمة

د بدّقة امل�ضاعدة امللتَم�ضة  اأن يحدِّ

ة ل على اأ�ضلوب تاأمني تلك النتيجة النهائية )على �ضبيل املثال، قد  ـــز، حيثمـــا اأمكن، على النتائج النهائية املرجوَّ   اأن يركِّ
َية الطلب احل�ضـــول على الأدّلة الإثباتية بوا�ضطة تقدمي الق�ضية اإىل حمكمة اأو ا�ضت�ضدار اأمر  يكـــون ممكنًا للدولة متلقِّ

حمكمة، ل بوا�ضطة اأمر تفتي�س(.)111(

 1-  �سكل وم�سمون طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة املَُعّد مبقت�سى
مة  اتفاقية اجلرمية املنظَّ

185- �ضبـــق اأن بحـــث هذا الدليل التحّديات التـــي تطرحها التقاليد والثقافـــات القانونية املختلفة، وكيـــف اأنَّ الفتقار اإىل الفهم 
ميكن اأن يوؤّدي اإىل نتائج �ضلبية التي كان رمّبا من املمكن اجتنابها. ولذلك فاإنَّ تقدير خمتلف التقاليد والنظم القانونية حّق قدرها 
ميكـــن اأن يـــوؤّدي اإىل توا�ضل اأف�ضل، وكذلـــك اإيجاد اأر�ضية م�ضرتكة بخ�ضو�س ذلك التوا�ضل. وقـــد �ضيغت الفقرة 15 من املادة 18 
م  مة بق�ضد توفري تلـــك الأر�ضية امل�ضرتكة فيما يتعّلق ب�ضكل طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة التي ُتقدَّ مـــن اتفاقية اجلرمية املنظَّ
مبقت�ضـــى التفاقيـــة. ومن َثمَّ فاإنَّ اأكر من 160 بلدًا ميكنها اأن تفيد من هذه التفاقية، لأنَّ �ضوء التوا�ضل املحتمل من �ضاأنه اأن يبلغ 
 درجـــًة عاليـــًة جدًا يف حـــال عدم وجود �ضيغة �ضكليـــة م�ضرتكة ميكن لكلِّ راغـــب اأن ي�ضتخدمها. ولهذا ال�ضبب، فـــاإنَّ الفقرة 15 من 

ا  املـــادة 18 من التفاقية تن�ّس على املقت�ضيات الدنيا اللزمة لتقدمي طلب للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وفقًا للتفاقية. اأمَّ
ي على الأرجح اإىل توجيه طلب من اأجل احل�ضول على مزيد من املعلومات، اأو رمّبا اإىل رف�س الطلب  عدم تقدمي هذه املعلومات فيوؤدِّ

نها كلُّ طلب من طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة هي كما يلي: م. والبنود الدنيا التي ينبغي اأن يت�ضمَّ املقدَّ

مة الطلب  هوية ال�ضلطة مقدِّ

ملحوظة ب�ساأن الرتكيز على النتيجة النهائية ال على اأ�سلوب احل�سول على االأدّلة االإثباتية

باع اأ�ضلوب معـــنيَّ يف حيازة املواد املطلوبة يـــوؤّدي اإىل حت�ضني اأ�ضلوب  التما�ـــس احل�ضـــول على ما تطلبونه دومنـــا اإملء باتِّ
التعاون.

)110( تقرير عام 2001 ال�ضادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي ب�ضاأن اأف�ضل املمار�ضات يف اأن�ضطة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، الق�ضم 6.

)111( املرجع نف�ضه.
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  مو�ضوع وطبيعة التحقيق اأو امللحقة الق�ضائية اأو الإجراء الق�ضائي الذي يتعّلق به الطلب، وا�ضم ووظائف ال�ضلطة التي 
تتوىّل التحقيق اأو امللحقة الق�ضائية اأو الإجراء الق�ضائي

مة لغر�س تبليغ م�ضتندات ق�ضائية  ملّخ�س للوقائع ذات ال�ضلة باملو�ضوع، با�ضتثناء ما يتعّلق بالطلبات املقدَّ

باعه  و�ضف للم�ضاعدة امللتَم�ضة وتفا�ضيل اأيِّ اإجراء معنيَّ تودُّ الدولة الطرف الطالبة اتِّ

 هوية اأيِّ �ضخ�س معني ومكانه وجن�ضيته، حيثما اأمكن ذلك

 الغر�س الذي ُتلتَم�س من اأجله الأدّلة اأو املعلومات اأو التدابري

186- يف الظـــروف العاجلـــة، ميكن تقدمي طلب �ضفهي للتما�ـــس امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بدًل من طلـــب كتابي، اإذا ما اتَّفقت 
َية الطلب والطالبة على ذلك. وال�ضبب يف هذا عادًة هو م�ضاألة ح�ضا�ضية التوقيت التي ل تتيح املجال لإعداد طلِب  كلتا الدولتني متلقِّ
ر اأنه حتى لو كان الطلب �ضفهيًا وفقًا للفقـــرة 14 من املادة 18، فاإنه ل بدَّ من اأن  م�ضاعـــدٍة قانونيـــٍة متبادلٍة مكتـــوٍب. ومن املهّم تذكُّ

ميتثل لل�ضيغة ال�ضكلية الواردة يف الفقرة 15 من املادة 18، ول بدَّ من متابعته باإر�ضال �ضيغة مكتوبة من الطلب.

ا القوائم املرجعية من النوع املوجود يف املرافق الواردة يف هذا الدليل فيمكن اأن ت�ضاعد على كفالة جمع املعلومات امل�ضار  187- اأمَّ
َية الطلب ومن قبِل القيام باإعداد اأيِّ �ضيغة للطلب.  اإليها اأعله ومعاجلتها من قبِل ا�ضتهلل الت�ضال بال�ضلطة املركزية للدولة متلقِّ

ولدى جمع كل هذه املعلومات اللزمة عندئذ ميكن البدء بال�ضياغة الفعلية للطلب ال�ضادر.

188- كمـــا يف كل اأ�ضـــكال الت�ضـــال الكتابيـــة، ُيَعدُّ الو�ضوح والإيجـــاز عن�ضرين لهما قيمـــة كبرية يف طلبات امل�ضاعـــدة القانونية 
د هذا الدليل مرارًا وتكرارًا على اأهمية الت�ضالت الفّعالة، ول يختلف هذا عن اجللو�س فعًل من اأجل �ضياغة طلب  املتبادلة. وقد اأكَّ
باع هذه النهوج البديهية والوا�ضحة العبارة اأن ي�ضاعد علـــى �ضياغة الطلب على نحو فعلي، واأن يتيح املجال  م�ضاعـــدة. ومـــن �ضاأن اتِّ

َية الطلب. اأي�ضًا لإقامة ات�ضالت م�ضتمّرة فّعالة يف مناق�ضة الطلب مع الدولة متلقِّ

ر على مـــرِّ ال�ضنني. وتن�ضاأ حتّديات عندما  د اخلا�س به الذي تطوَّ 189- ولـــكلِّ تقليد قانوين ونظـــام قانوين معجمه القانوين املحدَّ
نة قد تكون �ضائعـــة متامًا ومفهومة متامًا يف تقليٍد اأو نظاٍم قانوين بعينه ا�ضتخدامًا متَّ�ضقًا يف جميع  ُت�ضتخـــَدم كلمات اأو عبارات معيَّ
اأجزاء ر�ضالة الطلب، وخ�ضو�ضًا عندما ترد يف اجلزء من الر�ضالة الذي ُيعَر�س فيه الطلب الفعلي. ومن َثمَّ فاإنَّ من ال�ضهل ت�ضوير 
َية الطلـــب اأن تتبنيَّ بو�ضوح ما تطلبـــه متامًا الدولة  اللتبا�ـــس املحتَمـــل حدوثـــه حينما ل ت�ضتطيع ال�ضلطـــة املركزية يف الدولـــة متلقِّ
ف ب�ضاأن الطلب  الطالبـــة. وهـــذه هي احلالة على وجه اخل�ضو�س حينما يجب ترجمة الطلبـــات اإىل لغة اأخرى. فاإنَّ الدولة اإذ تت�ضرَّ

ملحوظة ب�ساأن االأولويات

�ضهدت ال�ضلطات املركزية يف جميع اأنحاء العامل، على مدى ال�ضنني املا�ضية، زيادًة جوهريًة يف عدد الطلبات الواردة اإليها. 
م بع�ـــس الدول طلبات للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة ب�ضاأن كل الق�ضايـــا اجلنائية، مبا يف ذلك الق�ضايا التي  ويقـــدِّ
ت�ضمـــل الأفعـــال اجلنائية الب�ضيطة، ومنها مثًل �ضرقة دّراجة اأو عدم دفع احل�ضـــاب يف مطعم. وبغية اإدارة اأعباء الق�ضايا 
مبزيد من الفعالية، ينبغي للدول الطالبة اأن حتدَّ من طلباتها للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بجعلها مق�ضورة على 
اجلرائـــم اخلطـــرية وذات الأهميـــة. وقد ذكرت الدولة التي تتلّقـــى طلبات ب�ضاأن اجلرائم الب�ضيطـــة اأنَّ الطلبات من هذا 
النحـــو لـــن ُترف�س ولكنها قد ل ُتعاَلج، وذلك ل�ضرورة تركيـــز املوارد املحدودة على املبادرة اأوًل اإىل معاجلة الطلبات ذات 

الأهمية.
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ا اإذا مل تت�ضّرف الدولة ب�ضـــاأن الطلب من جّراء عدم  الـــذي يعـــوزه الو�ضـــوح، قد ل حت�ضل الدولة الطالبة على مـــا تلتم�ضه فعًل. اأمَّ
 الو�ضـــوح، فاإنَّ ذلك يـــوؤّدي اإىل حالت تاأّخر. وبغية اجتناب هذا التحّدي الب�ضيط واخلطري ال�ضـــاأن معًا، ُيقرَتح النظر بعني العتبار 

فيما يلي:

َية الطلب قبل اإعداد �ضيغة الطلب وذلك لتو�ضيح ما هو الذي ُيلتَم�س، وال�ضعي    الت�ضال بال�ضلطة املركزية يف الدولة متلقِّ
اإىل احل�ضول على مردود ب�ضاأن كيفية تبيان الطلب بتف�ضيل وا�ضح قبل اإعداد �ضيغته.)112(

  ا�ضتخـــدام �ضيغة لغوية وا�ضحـــة واجتناب الّرطانة ال�ضطلحية بقدر الإمكان يف كتابة الطلب، مع احلر�س على تقدمي 
تو�ضيحات بخ�ضو�س كلِّ امل�ضطلحات القانونية ال�ضرورية.)113(

مة باعتبارهـــا الأ�ضا�س الذي ي�ضتند اإليه الطلب، ينبغـــي ا�ضتخدام امل�ضطلحات    عنـــد ا�ضتخـــدام اتفاقية اجلرمية املنظَّ
الواردة يف املادتني 2 و3 من التفاقية. اإْذ اإنَّ هذه التعاريف والعبارات اخلا�ضة بالنطاق ميكن اإدماجها يف منت ا�ضتمارة 
َية  ر عمومية م�ضرتكة يف ال�ضيغة اللغوية التي ميكن اأن تطمئن اإىل فهمها الدولتان الطالبة ومتلقِّ م، مّما يوفِّ الطلب املقدَّ

الطلب على حدٍّ �ضواء.

رات واجلرمية،    ا�ضتخدام اأداة كتابة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، التي اأتاحها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
هما اخت�ضا�ضيون يف امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة من جميع  ـــر اأ�ضا�ضًا ل�ضياغة كتابية بلغة �ضيغة �ضكليـــة اأقرَّ فهـــي توفِّ
مت لهذا الغر�س حتديدًا. وكمـــا يف اأيِّ م�ضكلة قانونية، فاإنَّ امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة ميكن اأن  مِّ اأنحـــاء العـــامل، و�ضُ
دة، وت�ضتمل اأحيانًا على تنويعات دقيقة فيما يخ�ّس طبيعة الطلب والتوقيت، �ضمن جملة اأمور  تكون خا�ضة بوقائع حمدَّ
دة �ضيغـــة ميكن اأن ُتتَّخذ اأ�ضا�ضًا للتباحث، مبا  ر م�ضوَّ اأخـــرى. كمـــا اأنَّ اأداة كتابة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة توفِّ
ة  ف من حدَّ ميكـــن اأن يـــوؤّدي اإىل اإعداد الوثيقة على نحو كامل. واجلهود التي ُتبَذل بال�ضتعانة بهذه الأداة ميكن اأن تخفِّ
القيـــود الزمنية التي يعمل حتت وطاأتها كل امل�ضمولني يف جمال امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة، مع توفري م�ضاعدة دقيقة 

و�ضحيحة قانونيًا واآنيًة يف عملية �ضياغة الطلب.

2- امل�سائل اخلا�سة بلغة الطلب وترجمته

190- من العتبارات الأخرى التي ينبغي و�ضعها يف احل�ضبان م�ضاألة دّقة لغة الطلب الفعلية. فالعيوب يف الرتجمة ميكن اأن توؤّدي 
اإىل حـــالت تاأّخـــر والتبا�س واإحباط. ومن َثمَّ ينبغـــي بذل كل جهد ممكن لتاأمني خدمات مرتجم �ضليـــع يف امل�ضطلحات القانونية، 
َيـــة الطلب. والفقرة 14 مـــن املادة 18 مـــن التفاقية تتناول  ميكنـــه اأن يرتجـــم بدّقـــة م�ضمون طلـــب امل�ضاعدة اإىل لغـــة الدولة متلقِّ
َية الطلـــب اإْن كان هنالك عدم و�ضوح ب�ضاأن اللغة التي  املقت�ضيـــات اللغويـــة. كما ينبغـــي التباحث مع ال�ضلطة املركزية يف الدولة متلقِّ

ينبغي ا�ضتخدامها يف الطلب.

)112( انظـــر ورقـــة غرفة اجتماعـــات عنوانها "طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية"، طلبـــت فيها كل دولة ع�ضو اأن يتّم الت�ضال 

ب�ضلطاتها املركزية قبل تقدمي طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.
د يف كندا،  )113( "لـــكل نظـــام قانوين م�ضطلحاته اخلا�ضة به. وعلى �ضبيل املثال، قد يكون للم�ضطلح ''الإقـــرار اخلّطي امل�ضفوع بَق�َضم'' معنى حمدَّ

�س لهـــا ق�ضدًا، فينبغي اجتنـــاب امل�ضطلحات اخلا�ـــس بنظام قانوين  ه اإىل �ضلطـــة اأجنبية وخم�ضَّ ولكـــْن لي�ـــس يف �ضوي�ضـــرا. ولأنَّ طلـــب امل�ضاعـــدة ُيوجَّ
. وعلى �ضبيل املثال اأي�ضـــًا، بدًل من  د. وبـــدًل مـــن ذلك، ينبغـــي اأن ي�ضف الطلب مـــا هي امل�ضاعـــدة امللتَم�ضة، بدًل من الإحالـــة اإىل م�ضطلح معـــنيَّ حمـــدَّ
مها." ق عليها من ال�ضخ�س الذي قدَّ  ا�ضتخـــدام امل�ضطلـــح ''الإقـــرار اخلّطي امل�ضفوع بَق�َضم''، ينبغي اأن ي�ضري الطلب اإىل الإفادة امل�ضفوعة بَق�َضـــم اأو امل�ضدَّ

.(Prost, "Breaking down the barriers")
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3- طلبات احلفاظ على ال�سّرية

191- يف كثري من التحقيقات توجد جوانب ح�ّضا�ضة ل ميكن اإف�ضاء �ضّرها حتى ُي�ضتكَمل التحقيق ويتّم توجيه التُّهم، اأو قد ل يكون 
بالإمـــكان اإف�ضـــاء �ضّرها مطلقـــًا. وجُتيز الفقرة 20 من املادة 18 من التفاقية للدولة الطالبـــة اأن تلتم�س احلفاظ على �ضّرية الطلب 
رت املوافقة  َية الطلب اأن ُتعِلم الدولة الطالبة على الفور اإذا تعذَّ م ب�ضاأن امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، وت�ضرتط على الدولة متلقِّ املقدَّ
على ذلك الطلب. وينبغي اأن ُيذَكر اأنه لن يكون بالإمكان عادًة منح املوافقة على طلب احلفاظ على ال�ضّرية مبجّرد طلب ب�ضيط ب�ضاأن 
ذلك. فقد يكون من اللزم ت�ضويغ الطلب، وخ�ضو�ضًا، اإذا ما ُطلب من حمكمة اأن تقوم بجمع الأدّلة الإثباتية. وعندما يكون الطلب 
م للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة حمتويًا على معلومات ح�ّضا�ضة، من املفيد من َثمَّ بحث هذه امل�ضاألة مع ال�ضلطة املركزية  املقدَّ
َية الطلب، قبل اإر�ضال الطلب بذاته. وبهذه الطريقة، ميكن الختيار عن معرفة بني ما اإذا كان ينبغي ال�ضري ُقدمًا يف  يف الدولة متلقِّ

توفري امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأو ما اإذا كان الطلب ميكن اأن ينجح من دون اإدخال هذه املعلومات.

4- االت�ساالت هي الو�سيلة الرئي�سية

192- الت�ضالت قبل تقدمي الطلب واأثناءه وبعده �ضوف ت�ضاعد على كفالة جناح الطلب.

زاي- معاجلة الطلبات الواردة اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة

ز عملية طلب امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة وذلك باحلر�س على  193- بحثـــت الفقـــرات ال�ضابقة كيف ميكن للدول الطالبة اأن تعزِّ
ة هي الو�ضيلـــة الرئي�ضية للح�ضول  رة وامل�ضتمرَّ دت اأي�ضًا اأنَّ الت�ضـــالت املبكِّ ا�ضتخـــدام ال�ضيغـــة ال�ضكلية واللغوية ال�ضحيحـــة. واأكَّ
مها الدول  علـــى نتائـــج ناجحة مـــن الطلب. وميكن القول بذلك نف�ضه فيما يخ�ـــسّ اأولئك املكلَّفني مبهّمة معاجلة الطلبـــات التي تقدِّ
الطالبـــة. كما اأنَّ الت�ضالت هي الو�ضيلـــة الرئي�ضية يف حتقيق الو�ضوح يف هذه الإجراءات، وخ�ضو�ضًا اإذا كان الطلب الأويل ي�ضوبه 
قت علـــى التفاقية على اأّل تتوّقف عند  مة الدوَل التي �ضدَّ عـــدم الو�ضـــوح، اأو رمّبا يتعـــّذر المتثال له. وحت�سُّ اتفاقية اجلرمية املنظَّ
رف�س الطلب، بل اأن مت�ضي ُقدمًا لكي ترى اإْن كان هنالك معاجلة بديلة متاحة. وُيعنى هذا الق�ضم باجلهود امل�ضتمّرة التي ت�ضتتبعها 

معاجلة طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.

194- والأمـــل معقـــود علـــى اأنَّ الدول الطالبة اإذا تابعـــت م�ضار عملية الّطلع املعـــريف على التقاليد القانونيـــة والنظام القانوين 
والت�ضريعـــات يف الـــدول الطالبة، وا�ضتعانت بـــاأدوات مثل اأداة كتابة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلـــة، وامتثلت للمتطّلبات الدنيا 
مة، فـــاإنَّ النجاح يف التعامل بطلبات امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة �ضوف يـــزداد اأكر فاأكر منذ  الـــواردة يف اتفاقيـــة اجلرمية املنظَّ
�ضاع مداها وتعّقدها، وامل�ضاكل النا�ضئة يف  املراحـــل الأوىل يف تقدميها. وبطبيعة احلال، �ضوف تكون هنالـــك دائمًا طلبات يت�ضبَّب اتِّ
ن التفاقية عددًا من املواد  �ضياغتهـــا، يف اأنَّ املحاولـــة الأوىل يف تقدميها قد ل توؤّدي اإىل اتِّخاذ الإجراءات املن�ضودة ب�ضاأنها. وتت�ضمَّ
َية  التـــي ُتعنـــى بامل�ضاألة البالغة الأهمية اخلا�ضـــة باحلفاظ على ا�ضتمرار الت�ضـــالت يف جميع مراحل العملية. وينبغـــي للدول متلقِّ

الطلب والدول الطالبة اأن يكون هذا ن�ضَب اأعينها حاملا يتّم تقدمي طلب يف هذا ال�ضدد.

يجوز للدول اأن تطلب معلومات اإ�سافية

ن من المتثال  َية الطلب اأن تطلب مزيدًا من املعلومـــات لكي تتمكَّ 195- جتيـــز الفقـــرة 16 من املادة 18 من التفاقيـــة للدولة متلقِّ
َية الطلب لكـــي ل تبادر اإىل رف�س الطلب مبا�ضرًة من جـــّراء نق�ضان املعلومات  م اإليها. وهـــذا يتيح املجال للدولة متلقِّ للطلـــب املقـــدَّ
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َية الطلـــب والدولة الطالبة ب�ضاأن  الـــواردة فيـــه. وبدًل من ذلك ميكـــن الدخول يف حوار م�ضتمّر ميكن فيـــه اأن تتباحث الدولتان متلقِّ
املعلومات الناق�ضة، ومن َثمَّ ميكن القيام باخلطوات اللزمة لتدارك النواق�س يف الطلب. وينبغي اأن ُيذَكر اأنَّ هذا الت�ضّرف قد ل 
َية الطلب والطالبة، وعندها ميكن حتديد  يلزم حدوثه: )اأ( اإذا جرت ات�ضالت غري ر�ضمية بني ال�ضلطات املركزية يف الدولتني متلقِّ
دة �ضيغة طلب امل�ضاعـــدة القانونية املتبادلة اإىل  النواق�ـــس املحتملـــة وتداركها قبل اإر�ضال الطلب الر�ضمـــي؛ و)ب( اإذا اأُر�ضلت م�ضوَّ
ن على نحو كامل. وبطبيعـــة احلال، قد ل يت�ضّنى يف بع�س  َية الطلب قبـــل اإر�ضال طلب ر�ضمي حم�ضَّ ال�ضلطـــة املركزيـــة يف الدول متلقِّ
الأحيان ال�ضطلع بهذه الإجراءات، من جّراء القيود الزمنية، اأو من ناحية اأخرى عندما ي�ضهل العثور على املعلومات اللزمة ومن 
لـــة. غري اأنه �ضوف يكون جمديًا بـــذل املزيد من اجلهود اأثناء املراحل الأوليـــة، حاملا يتّم اإر�ضال  َثـــمَّ اإدخالهـــا يف �ضيغة الطلب املعدَّ

الطلب الر�ضمي.

َية الطلب اإجراًء ب�ضاأن طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، فهي اإمّنا تفعل ذلك بالت�ضّرف مبقت�ضى  196- عندما تتَّخذ الدولة متلقِّ
قوانينهـــا هي. وهذا اجلانـــب من املعادلة هو الذي يطرح كثريًا من التحّديات يف جمال امل�ضاعـــدة املتبادلة، ويبنيِّ ال�ضبب يف اأهمية 
َية الطلب، واحلفاظ على خطوط ات�ضـــالت جيدة. وبالرجوع اإىل  تطويـــر فهـــم التقاليد القانونية والنظام القانـــوين يف الدولة متلقِّ
الق�ضـــم الثـــاين من هذا الدليل، عن التقاليـــد القانونية، ي�ضهل علينا اأن نرى كيف ين�ضاأ قدر كبري مـــن امل�ضاكل بخ�ضو�س الت�ضّرف 
ن  ب�ضاأن هذه الطلبات حتى واإن كانت اأكرها ب�ضاطة، اإذا ما اأُخذت حتليلت القانون الداخلي ماأخذًا حرفيًا. غري اأنَّ التفاقية تت�ضمَّ
َية الطلب على اأن تتحّلى باملرونة يف نهجها، وعلى اأّل ترف�س طلبًا لأنه يو�ضف بب�ضاطة باأنه غري ماألوف، بل  عبارات حتثُّ الدوَل متلقِّ
اأن ت�ضطلـــع بالدرا�ضـــة التحليلية اللزمة لكي ترى ما اإذا كان الطلب يتعار�ـــس فعًل مع قوانينها. كما حتثُّ الفقرُة 17 من املادة 18 
م امل�ضاعدة بقدر الإمكان، ولكن �ضمن حدود القوانني اخلا�ضة بها، يف تنفيذ الطلب  َية الطلب على اأن تقدِّ مـــن التفاقيـــة الدوَل متلقِّ

بالمتثال للإجراءات املتَّبعة فيها، حيثما اأمكن.

دة يف معاجلة الطلبات الواردة الأغرا�س امل�سادرة   حاء-  م�سائل حمدَّ
وفقاً لالتفاقية

197- تتنـــاول الفقرتان 1 و2 من املادة 13 من التفاقية الإجـــراءات واللتزامات التي ينبغي التقّيد بها فيما يخ�ّس الطلب الوارد 
للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة ب�ضاأن التعاون الدويل لأغرا�س امل�ضادرة. وينبغي توّخي العناية يف اإر�ضاء خطوط ات�ضال جيدة 
َية الطلب، لأنَّ هذه الأنواع من امل�ضائل، بحكم طبيعتهـــا الذاتية، ميكن اأن تكون معّقدة وتقنية اإىل  بـــني الدولـــة الطالبة والدولة متلقِّ
اأق�ضـــى حـــّد، وخ�ضو�ضًا حينما تتعّلق الق�ضية بتحديد الأماكن واقتفاء الأثر يف ك�ضف ممتلكات املجرم الذي قد بذل جهودًا �ضديدًة 
كبريًة من اأجل اإخفائها ومزجها مع ممتلكات م�ضروعة. وقد ل تكون اخلربة الخت�ضا�ضية التقنية اللزمة لأداء املهام املذكورة يف 
تينك الفقرتني من التفاقية متاحًة بي�ضر يف بع�س الوليات الق�ضائية، وقد يتبنيَّ اأنَّ اكت�ضابها باهظ التكلفة. ومن َثمَّ ينبغي التفكري 
ا ن�ّس الفقرتني 1 و2  ـــر يف العناية مب�ضاألة التكاليف مبقت�ضى الفقـــرة 28 من املادة 18، يف حال ن�ضوء احلاجة اإليها. اأمَّ يف وقـــت مبكِّ

من املادة 13 فهو كما يلي:

 1- على الدولة الطرف التي تتلّقى طلبًا من دولة طرف اأخرى لها ولية ق�ضائية على ُجرم م�ضمول بهذه التفاقية من اأجل 
م�ضـــادرة مـــا يوجد يف اإقليمها من عائدات جرائم اأو ممتلكات اأو معـــّدات اأو اأدوات اأخرى م�ضار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 

12 من هذه التفاقية، اأن تقوم، اإىل اأق�ضى حدٍّ ممكن يف اإطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي:

ذ ذلك الأمر يف حال �ضدوره؛ اأو  ة لت�ضت�ضدر منها اأمر م�ضادرة، ولتنفِّ )اأ(  اأن حتيل الطلب اإىل �ضلطاتها املخت�ضّ

ـــة اأمـــر امل�ضـــادرة ال�ضـــادر عـــن حمكمـــة يف اإقليم الدولـــة الطرف الطالبـــة وفقًا   )ب(   اأن حتيـــل اإىل �ضلطاتهـــا املخت�ضّ
للفقـــرة 1 مـــن املـــادة 12 مـــن هـــذه التفاقيـــة، بهـــدف تنفيـــذه بالقـــدر املطلـــوب، وعلى قـــدر تعّلقـــه بعائـــدات اجلرائم اأو 
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 املمتلـــكات اأو املعـــّدات اأو الأدوات الأخـــرى امل�ضـــار اإليهـــا يف الفقـــرة 1 مـــن املـــادة 12 وموجـــودة يف اإقليـــم الدولـــة الطرف 
ية الطلب.  متلقِّ

 2- اإثـــر تلّقـــي طلب مـــن دولة طرف اأخرى لهـــا ولية ق�ضائية علـــى ُجرم م�ضمول بهـــذه التفاقية، تتَّخـــذ الدولة الطرف 
يـــة الطلـــب تدابري للتعّرف علـــى عائدات اجلرائم اأو املمتلـــكات اأو املعّدات اأو الأدوات الأخرى امل�ضـــار اإليها يف الفقرة 1  متلقِّ
مـــن املـــادة 12 من هذه التفاقية واقتفاء اأثرهـــا وجتميدها اأو �ضبطها، بغر�س م�ضادرتها يف نهايـــة املطاف اإّما باأمر �ضادر 
م مبقت�ضى الفقرة 1 مـــن هذه املـــادة، باأمر �ضادر عـــن الدولة الطرف   عـــن الدولـــة الطـــرف الطالبة اأو، عمـــًل بطلب مقـــدَّ

ية الطلب. متلقِّ

ـــل اقتفـــاء اأثر املمتلكات و�ضبطها جماًل تظهر يف واجهته الختلفـــات يف التقاليد القانونية. وُتَعدُّ العتبارات اخلا�ضة  198- ومُيثِّ
باملمتلكات )العقارية وال�ضخ�ضية على حدٍّ �ضواء(، والنظم امل�ضرفية وتدابري حمايتها، واإدارة �ضوؤون املمتلكات امل�ضبوطة والت�ضّرف 
فيها، وكذلك جمموعة من العتبارات الأخرى، جزءًا ل يتجّزاأ من النظام القانوين اخلا�س ب�ضبط املمتلكات وم�ضادرتها. و�ضوف 
تكـــون الت�ضالت هـــي الو�ضيلة الرئي�ضية يف �ضمـــان �ضل�ضة �ضري كلِّ مراحـــل �ضبط املمتلكات وم�ضادرتهـــا، واحل�ضول على نتائج 

ناجحة يف هذا ال�ضدد.

طاء- التداول بالفيديو

199- التداول بالفيديو هو واحد من املجالت القانونية والإجرائية الآخذة يف التطّور. وتّت�ضح بجلء الفائدة املتاأّتية من هذا النوع 
دة اإليه يف الفقرة 18 من املادة 18؛ وهو يتيح  من و�ضائل الإدلء بال�ضهادة، فاإنَّ التداول بالفيديو هو خيار ُتوِرد التفاقية اإ�ضارة حمدَّ
املجـــال جلمـــع الأدّلة الإثباتية مع احلر�س يف الوقت نف�ضه على اجتنـــاب الوقوع يف حمظورات تكّبد تكاليف عالية ومواجهة حتّديات 
لوج�ضتية �ضديدة يف احل�ضول على اإفادات ال�ضهادة يف دولة اأخرى. وقد �ضبق اأن ُذِكر يف هذا الدليل اأنَّ الدول لي�س كّلها مب�ضتطاعها 
مـــن الناحيـــة القانونية اأن جتيز اأخذ الأدّلة الإثباتية بوا�ضطة التداول بالفيديو. ومع ذلـــك، فاإنَّ املكلَّفني مبهام تقدمي طلب التما�س 
امل�ضاعدة القانونية املتبادلة من اأجل اأخذ اإفادات ال�ضهادة من دولة اأخرى، ينبغي لهم اأن ي�ضتك�ضفوا اإمكانية اللجوء اإىل هذا اخليار 
َية الطلب لكي يروا مـــا اإذا كان نظامها القانوين يجيز ذلك. ومن الأمثلة على التفاقـــات الإقليمية التي جتيز اأخذ  مـــع الدولـــة متلقِّ

الأدّلة الإثباتية من ال�ضهادات املدىل بها، املثال التايل الذي ي�ضف التجربة املك�ضيكية يف املنطقة الإيبريية-الأمريكية:

التجربة املك�سيكية يف التداول بالفيديو يف �سياق التعاون االإقليمي

ر ا�ضتخدام  التفاقية الإيبريية-الأمريكية اخلا�ضة با�ضتخدام التداول بالفيديو يف التعاون الدويل بني النظم الق�ضائية تي�ضِّ
ة يف الق�ضايا املدنيـــة والتجارية واجلنائية. وتتيح التفاقيـــُة الإمكانيَة ل�ضتجواب  التـــداول بالفيديو بـــني اجلهات املخت�ضّ
ال�ضخ�ـــس باملواجهـــة، يف حـــالت كونه طرفًا اأو �ضاهدًا اأو خبـــريًا، يقيم يف دولة اأخرى، بوا�ضطة التـــداول بالفيديو. وتبنيِّ 
املـــادة 5 مـــن التفاقية الإيبريية-الأمريكية اأنَّ عمليـــة ال�ضتجواب باملواجهة تقوم بها مبا�ضـــرًة الدولة الطالبة، باإ�ضراف 
َية الطلـــب. ويجوز للدول الأطراف اأن تختار عدم ا�ضتخدام التـــداول بالفيديو فيما يخ�ّس  �ضخ�ـــس معنـــي من الدولة متلقِّ
الذين يكونون حينذاك خا�ضعني لإجراءات قانونية، اأو فيما يخ�ّس الأ�ضخا�س الذين هم جمرمون م�ضتبه فيهم. وتقت�ضي 
املـــادة 9 اأن تعلن الأطراف يف التفاقية الإيبريية-الأمريكية، عند الت�ضديق عليها، َمن هي ال�ضلطات الوطنية التي �ضوف 

تكون م�ضوؤولًة عن هذه العملية الإجرائية يف بلدانها.
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ياء- االعتبارات اللوج�ستية/العملية

200- اإنَّ اأيَّ جهـــود ُتبـــذل ل�ضمان جناح اإجنـــاز طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة ل تنتهي عنـــد �ضياغة الطلب على نحو �ضحيح. 
رة من تنفيذ الطلب فعـــًل من اأجل اجتناب  ذلـــك اأنـــه ينبغي للدولة الطالبـــة اأن حتتاط لعدد كبري من دواعي القلـــق يف مرحلة مبكِّ
لة نتائج الطلب. ول بدَّ من اأن ُتو�ضـــع يف احل�ضبان اعتبارات ترتيبات ال�ضفر، وتوقيت  ر جّديًا على حم�ضِّ امل�ضـــاكل التـــي ميكن اأن توؤثِّ

مثال على املرونة واالت�ساالت من اأجل احل�سول على اإفادات ال�سهادة بوا�سطة و�سالت الفيديو

اتُّهـــم �ضخ�ضـــان م�ضتبه فيهمـــا بجرمية العتـــداء وال�ضطو يف الدولـــة الطالبـــة. وكان ال�ضاهد الوحيد علـــى اجلرمية هو 
َية الطلب، ومل يكـــن مب�ضتطاعه ال�ضفر اإىل  ال�ضخ�ـــس ال�ضحيـــة نف�ضه، الذي ُعولج يف امل�ضت�ضفى ثـــمَّ اأُعيد اإىل الدولة متلقِّ
م طلـــب ب�ضاأن اإدلء ال�ضحية ب�ضهادته بوا�ضطة و�ضلـــة فيديو. وكان لدى الدولة  الدولـــة الطالبـــة للإدلء ب�ضهادته. وقد ُقدِّ
الطالبة ما يدعو اإىل القلق باأنَّ ال�ضهادة لن تكون مقبولة اإذا ا�ضُتخِل�ضت الأدّلة الإثباتية بالطريقة اللزمة عادًة مبقت�ضى 
َية الطلب ما يدعو اإىل القلـــق باأنه اإذا ا�ضُتخدمت  َية الطلب. كما كان لـــدى الدولة متلقِّ الإجـــراءات املتَّبعـــة يف الدولة متلقِّ

اإجراءات املحاكمة املتَّبعة يف الدولة الطالبة، فقد يقع عندئذ انتهاك ل�ضيادتها.

َية الطلب ما يلي: وبغية ت�ضوية هذه امل�ضاألة، ارتاأت الدولة متلقِّ

ح اأن ي�ضدر القرار باحلكم بالرباءة، يف    كان ال�ضخ�س ال�ضحية هو ال�ضاهد الوحيد على اجلرمية. ومن املرجَّ
حال عدم اإدلئه ب�ضهادته، ومن ثمَّ فاإنَّ اإدلء ال�ضحية ب�ضهادته يف الق�ضية كان راأيًا يتَّ�ضم باجلدارة.

 كانت الطريقة الوحيدة املتاحة لكي يديل ال�ضحية ب�ضهادته هي بوا�ضطة و�ضلة فيديو.

َيـــة الطلب وليتها الق�ضائية ال�ضاملة على اجلرائم املزعومة، لأنها    اأثبتـــت الإجراءات اجلنائية يف الدولة متلقِّ
َية الطلب. ولذلك فاإنَّ وجوب حماكمة املتَّهم يف الولية الق�ضائية  ارُتكبت جتاه مواطنني من رعايا الدولة متلقِّ

َية الطلب قرارًا يتَّ�ضم باجلدارة. التي ُزعم ارتكاب اجلرمية فيها اعتربته الدولة متلقِّ

َية الطلب يف طلب الإدلء بال�ضهادة بوا�ضطة و�ضلة الفيديو وقارنته بت�ضّرف �ضلطة اأجنبية    نظـــرت الدولة متلقِّ
تقـــوم بتحقيق على اأر�ضهـــا. وبيَّنت الدرا�ضة التحليلية اأنَّ انتهاك ال�ضيـــادة بوا�ضطة و�ضلة الفيديو �ضئيًل اإىل 

. اأدنى حدٍّ

َية الطلب: م�ضائل اإجرائية مقِلقة اأخرى عند التما�س �ضمانات من جانب الدولة متلقِّ

 اإنَّ مثول ال�ضاهد للإدلء بال�ضهادة قد يكون طوعيًا، مع عدم التما�س جزاءات يف حال عدم املثول؛

 اإنَّ اأخذ الَق�َضم قد يكون طوعيًا واأنه لي�س ثّمة من جزاءات ُتلتَم�س ب�ضاأن عدم اأخذ الَق�َضم؛

عاء بامتيازات تتيح عدم الإدلء بال�ضهادة قد يكون وفقًا للإجراءات املتَّبعة يف الدولة الطالبة، واأنه ل    اإنَّ اأيَّ ادِّ
َية الطلب مراقبة العملية الإجرائية والتدّخل اإذا ما راأوا ذلك ملئمًا؛ ميكن ملوظفني م�ضوؤولني من الدولة متلقِّ

َية الطلب ت�ضليـــم ال�ضاهد يف حال وجود    اإنَّ الدولـــة الطالبـــة فهمت اأنه قد يكون مـــن ال�ضعب على الدولة متلقِّ
هام باحلنث باليمني. زعم واتِّ
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ال�ضفـــر، واأخـــذ الّلقاحات، وتوفـــري املرتجمني الفوريني، والأدّلة املحّليـــة، واملركبات، ووجود املوظفني املتاحـــني لتقدمي امل�ضاعدة يف 
َية الطلب، وتكاليف تقدمي الطلب، وغري ذلك من العتبارات، قبل اأن تتّم معاجلة الطلب بنجاح. الدولة متلقِّ

201- وينبغـــي اأن ُيذَكـــر اأنَّ الوليـــات الق�ضائيـــة املختلفـــة تختلف يف قدراتهـــا فيما يخ�ـــسّ معاجلة الطلبات. و�ضـــوف تربز هذه 
ة اأكر كّلما ازدادت تعقيدات الطلب. وينبغي للدول الطالبة اأن تنظـــر يف اإمكانية الت�ضّرف على نحو ا�ضتباقي يف  الختلفـــات بحـــدَّ

تقدمي امل�ضاعدة اإىل الدولة الطالبة، مّما من �ضاأنه اأن ي�ضاعد على املوافقة على هذه الطلبات.

كاف- ترتيبات ال�سفر

َيـــة الطلب مبقت�ضى طلـــب امل�ضاعدة القانونية  202- اإذا وجـــَب اأن ي�ضافـــر موظفـــون ر�ضميون من الدولـــة الطالبة اإىل الدولة متلقِّ
املتبادلـــة، فينبغـــي توّخي العناية من اأجل التن�ضيق الفّعال ل�ضـــوؤون الزيارة من خلل ال�ضلطات املركزيـــة اخلا�ضة بكلٍّ من الدولتني 
وقنواتهما الدبلوما�ضية. كما ينبغي معاجلة م�ضائل اجلدول الزمني للمواعيد، وترتيبات ال�ضفر، والنقل، وجهات الت�ضال يف الدولة 

َية الطلب، قبل الو�ضول. وهذا �ضوف ي�ضمن اجتناب اأيِّ حالت تاأّخر وم�ضاكل باهظة التكلفة اأثناء البعثة. متلقِّ

الم- تكاليف تنفيذ الطلب

مة م�ضاألَة التكاليف يف تقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. ذلك  203- تتنـــاول الفقـــرة 28 من املادة 18 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
اأنَّ التحقيقات الدولية تكلِّف ماًل؛ ويف اأوقات تتَّ�ضم بتقّل�س امليزانيات وت�ضاوؤل املوارد، ل بدَّ من اأن تو�ضع يف العتبار م�ضاألة تكاليف 
َية  ل الدولُة متلقِّ التحقيقـــات علـــى نحٍو مت�ضاٍو مع م�ضاألة التحقيقات بذاتها. ومبقت�ضى الفقرة 29 من املـــادة 18 من التفاقية، تتحمَّ
الطلـــب التكاليـــَف العاديـــة لتنفيذ الطلب. غري اأنَّ الدول ميكنهـــا اأن تتَّفق على �ضروط خمتلفة، مبا يف ذلـــك الت�ضارك يف التكاليف، 
 اإذا رغبـــت يف ذلـــك. وهـــذا مفيد على وجـــه اخل�ضو�س حينما ل يكون لدى دولٍة مـــا املقدرة املالية اأو اللوج�ضتيـــة اللزمة للمتثال

للطلب.)114(

َية الطلب نتيجـــًة لتقدمي امل�ضاعدة الدولية مرِهقًة لها باأكر  204- يف بع�ـــس احلـــالت، ل تكون التكاليف التي تتكبَّدها الدولة متلقِّ
ـــده لو كانت تقوم بتحقيق داخلي خا�س بها. اأّما ال�ضرطة التي جتري مقابلت ف�ضوف ُتدَفع لها تكاليف ذلك، �ضواء اأكانت  مّمـــا تتكبَّ
املقابـــلت مـــع �ضاهد ب�ضاأن ق�ضايا خا�ضـــة بها اأم كانت من اأجل جهاز اأجنبي، على �ضبيل املثال. ولكْن من حني اإىل اآخر، ين�ضاأ و�ضع 
َية الطلب. فاإنَّ  ـــب فيـــه بناًء على طبيعة ونـــوع امل�ضاعدة املطلوبة تكاليف تتجاوز نطاق التكاليف التي تتكبَّدها عـــادًة الدولة متلقِّ ترتتَّ
تفتي�ضـــًا ملنـــزل اأو مكتب على الياب�ضـــة اأمٌر؛ وتفتي�ضًا على منت �ضفينـــة يف عر�س املحيط، حيث يكون هنالك اأدّلـــة اإثباتية على وجود 
ا يف بنيتها الفوقّية، اأمٌر اآخر. ولذلـــك فاإنَّ تكاليف تفتي�س من هذا النوع،  ا يف بدن ال�ضفينة واإمَّ ـــاأة على نحـــو �ضّري اإمَّ رات خمبَّ خمـــدِّ
ان ال�ضفينـــة وطاقمها، لنقل ال�ضفينة  بوا�ضطـــة غّطا�ضني اخت�ضا�ضيـــني، ومهند�ضني معماريني بحريني وجّتار بنـــاء ال�ضفن ورمّبا ربَّ
ب اأعباًء �ضرعان ما تربو كثريًا على القدرات املالية اللزمة لعملية عادية. وتتناول الفقرة 28 من املادة 18 من  املق�ضودة، �ضوف ت�ضبِّ
التفاقيـــة هـــذه امل�ضاألَة باأن ت�ضع واجبًا على عاتق كلِّ دولة للت�ضاور قبل الولوج يف عملية م�ضاعدة ُمكِلفة من اأجل التباحث يف اعتماد 
ع على مزيد من التعاون بني الدول من اأجل الت�ضارك يف املوارد املحدودة، اإْن تكن مالية اأو  اأ�ضلـــوٍب مـــا يف متويل امل�ضاعدة. كما ُي�ضجَّ

خا�ضة باملوظفني اأو خا�ضة باملعّدات.)115(

)114( تقريـــر عام 2001 ال�ضادر عن فريق اخلـــرباء العامل غري الر�ضمي ب�ضاأن اأف�ضل املمار�ضات يف اأن�ضطة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، ي�ضري يف 

ال�ضفحة 14 اإىل زيادة توافر املوارد وا�ضتخدامها اإىل اأق�ضى حدٍّ بني الدول.
 )115( تقريـــر عـــام 2001 ال�ضـــادر عـــن فريق اخلـــرباء العامل غـــري الر�ضمي ب�ضـــاأن اأف�ضل املمار�ضـــات يف اأن�ضطـــة امل�ضاعدة القانونيـــة املتبادلة، 

ال�ضفحة 14.
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 ميم-  اعتبارات اأخرى: نقل ال�سجناء لالإدالء بال�سهادة واحلر�س على �سالمة االأ�سخا�س 
مة الذين يوافقون على االإدالء بال�سهادة مبقت�سى اتفاقية اجلرمية املنظَّ

205- الأحـــكام الـــواردة يف الفقرات من 10 اإىل 12 مـــن املادة 18 من التفاقية هي الأحكام التي تخ�ـــسّ نقل ال�ضجناء يف الدولة 
َية الطلب لأغرا�س التعّرف على هويتهم، اأو الإدلء ب�ضهادتهم، اأو توفري اأ�ضكال اأخرى من امل�ضاعدة اإىل الدولة الطالبة. ومع اأنَّ  متلقِّ
مة الدولية يعني اأنَّ هذا الو�ضع �ضوف ي�ضبح  هذا الو�ضع الفرتا�ضي قد يكون نادرًا اإىل حدٍّ ما يف املا�ضي، فاإنَّ تنامي اجلرمية املنظَّ
مة يف اأقاليمها، ف�ضوف  �ضائعـــًا اأكـــر من ذي قبُل. وحيث اإنَّ الدول تعمل معًا على مكافحة خمتلـــف فروع اجلماعات الإجرامية املنظَّ
يـــزداد ن�ضـــوء الأو�ضاع التي قد يكون فيها لدى اأفـــراد من اأحد فروع تنظيم اإجرامي، كانوا قد اأُدينـــوا بُجرم ويوؤّدون مّدة عقوبتهم، 

معلومات لزمة على �ضبيل �ضهادة ُيدلون بها اأو غري ذلك يف ولية ق�ضائية اأخرى.

باعهما لنقل �ضجني مبقت�ضى الفقرة 10 من املادة 18، وهما: 206- هنالك طريقتان ميكن اتِّ

 موافقة ال�ضجني على النقل

َية الطلب على النقل، رهنًا ب�ضروط متََّفق عليها  اتفاق الدولتني الطالبة ومتلقِّ

وعلى الدولة الطالبة، بعد اأن يتّم نقل ال�ضجني:

 احلفاظ على بقاء ال�ضجني قيد الحتجاز طيلة وجوده يف الولية الق�ضائية لتلك الدولة الطالبة

َية الطلب، دومنا اإبطاء، بح�ضب �ضروط التفاق بني الدولتني  اإعادة ال�ضجني اإىل الولية الق�ضائية للدولة متلقِّ

َية الطلب باتِّخاذ اإجراءات قانونية للت�ضليم من اأجل اإعادة ذلك ال�ضجني  عدم املطالبة بقيام الدولة متلقِّ

ويجب احت�ضاب املّدة التي يق�ضيها ذلك ال�ضجني قيد الحتجاز يف الدولة الطالبة من مّدة العقوبة املحكوم عليه بها.

207- ل يجـــوز اأن يخ�ضـــع ال�ضجني املنقول اإىل الدولـــة الطالبة للملحقة الق�ضائية اأو التوقيف اأو املعاقبـــة اأو لأيِّ تقييدات اأخرى 
ُتفر�ـــس على حّريته ال�ضخ�ضيـــة، ب�ضبب اأيِّ اأفعال اأو امتناع عن اأفعال اأو اأحكام اإدانة �ضـــادرة قبل مغادرته الولية الق�ضائية للدولة 

َية الطلب، ما مل توافق الدولتان كلتاهما على ذلك. متلقِّ

م،  َية الطلب والطالبة اإىل اإقرار ترتيبات �ضفر تتيح املجال لنقل نزلء ال�ضجون على نحو منظَّ 208- من املهّم اأن تعمد الدولتان متلقِّ
وكذلـــك اإعـــداد الأوامـــر اللزمة واأوامر احلب�س اأو غـــري ذلك من الوثائق على النحـــو املنا�ضب ح�ضب الأ�ضـــول، وتوجيه الإ�ضعارات 

َية الطلب. اللزمة اإىل �ضلطات ال�ضجون لل�ضماح بالنقل اإىل عهدة الدولة متلقِّ

َية الطلب، وترغب الدولـــة الطالبة يف احل�ضول على اإفادة  209- قـــد تن�ضـــاأ اأو�ضاع ل ُيحتَجز فيها �ضاهٌد ما يف عهـــدة الدولة متلقِّ
ر  �ضهـــادة اأو م�ضاعدة من ذلك ال�ضاهد يف وليتها الق�ضائية لأغرا�ـــس امللحقة الق�ضائية اأو الإجراءات الق�ضائية اأو التحقيق. وتوفِّ
الفقرة 27 من املادة 18 الإطار اللزم لنقل ال�ضهود من هذا النوع املو�ضوف واحلفاظ على �ضلمتهم يف اأثناء ذلك. ومن اأجل القيام 

بعملية نقل �ضاهد غري حُمتَجز، يجب تطبيق التدابري والإجراءات التالية:

  يجـــب اأن يوافـــق ال�ضاهد علـــى الإدلء ب�ضهادته يف اإجراءات ق�ضائيـــة، اأو على تقدمي امل�ضاعدة فيمـــا يتعّلق بتحّريات اأو 
حتقيقات اأو ملحقات ق�ضائية اأو اإجراءات ق�ضائية يف اإقليم الدولة الطرف الطالبة.

  اأثنـــاء بقاء ال�ضاهد يف اإقليـــم الدولة الطالبة، ل يجوز ملحقته ق�ضائيًا اأو احتجـــازه اأو معاقبته اأو اإخ�ضاعه لأيِّ اإجراء 
َية الطلب. د حّريته ال�ضخ�ضية بخ�ضو�س اأيِّ فعل اأو اإغفال اأو حكم اإدانة �ضدر قبل مغادرته اإقليم الدولة متلقِّ يقيِّ
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ـــف تدابري احلفاظ على ال�ضلمة املذكورة اأعله بعد انق�ضاء 15 يومًا متعاقبًا )اأو الفرتة املتََّفق عليها بني الدولتني    تتوقَّ
املعنيتـــني( اعتبـــارًا من اليوم الذي متَّ فيه اإعلم ال�ضاهد ر�ضميًا باأنَّ �ضهادتـــه اأو م�ضاعدته مل تعد لزمة، وبعد اأن يكون 
ال�ضاهـــد قـــد حظي بفر�ضة ملغادرته الولية الق�ضائية، ولكنه مل ي�ضتفد من تلـــك الفر�ضة، اأو بعد اأن يكون قد غادر تلك 

الولية الق�ضائية ولكنه عاد اإليها باإرادته هو.

َية الطلب بعد انق�ضاء فرتة اخلم�ضـــة ع�ضر يومًا اأو اأيِّ  210- مـــن املهـــّم وجـــود ترتيبات �ضفر تتيح لل�ضاهد العودة اإىل الدولـــة متلقِّ
فرتة اأخرى متَّفق عليها. ومن املهّم اأي�ضًا اأن ُيبنيَّ بو�ضوح �ضريح لل�ضاهد اأنه مل تعد ثّمة حاجة اإىل خدماته، واأن ي�ضبح ال�ضاهد يف 
ِحلٍّ من التزاماته التي نتجت عن �ضفره اإىل الدولة الطالبة. وينبغي للدول الطالبة اأن تنظر اأي�ضًا، قبل طلب نقل ال�ضاهد، فيما اإذا 
لة قبل اأن يت�ضّنى اإعادة  كان هنالك اإمكانيٌة للمطالبة بحق اللجوء اأو بو�ضعية اللجئ التي ميكن اأن توؤّدي اإىل اإجراءات قانونية مطوَّ
ل ذلك اإىل داع للقلق، جاز حينذاك للدولة الطالبة اأن تنظر يف م�ضاألة احل�ضول على  َية الطلب. واإذا ما حتوَّ ال�ضاهد اإىل الدولة متلقِّ

امل�ضاعدة اأو ال�ضهادة من ال�ضاهد من خلل التداول بالفيديو، مبقت�ضى الفقرة 18 من املادة 18 من التفاقية.
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رها فيما يخ�ّس طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة  نقاط اأ�سا�سية ينبغي تذكُّ

ينبغـــي اأن تبّتـــوا فيما اإذا كان ثّمة حاجة اإىل طلب ر�ضمـــي للتما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأو ما اإذا كان اأحد البدائل 
ي احتياجاتكم. املتاحة يلبِّ

ينبغـــي للمحّققـــني اأن يظّلوا على ات�ضال مب�ضت�ضاريهم القانونيني عند القيام بالت�ضـــالت فيما بني اأجهزة ال�ضرطة. وقد 
تكـــون الت�ضالت امل�ضّبقة بني اأجهـــزة ال�ضرطة ذات اأهمية كربى، ويجب الإ�ضارة اإليها عنـــد تقدمي طلب ر�ضمي للتما�س 
امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. ومن �ضاأن الت�ضالت املتَّ�ضقة اأن تكفل اإ�ضداء امل�ضورة للمحّققني ملعرفة متى تتطلَّب القواعد 
قة يف بلدهـــم تقدمي طلب م�ضاعدة قانونية متبادلة ر�ضمي بـــدًل من طلب غري ر�ضمي فيما بني  الإثباتيـــة والإجرائيـــة املطبَّ

اأجهزة ال�ضرطة.

روا ما اإذا كانت هي الأداة اللزمة لتقدمي الطلب. مة لكي تقرَّ ينبغي اأن ت�ضتعر�ضوا اتفاقية اجلرمية املنظَّ

ينبغي اأن ت�ضتخدموا اأدوات اأخرى اأتاحها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية، ومنها مثًل اأداة كتابة طلبات 
امل�ضاعـــدة القانونيـــة املتبادلة، وكذلك املواقـــع ال�ضبكية اخلا�ضة بالدولة التي تعتزمون تقـــدمي الطلب اإليها، اأو غريها من 
املواقـــع ال�ضبكية الدولية الأخرى، لكي تّطلعوا جيدًا على التقاليـــد القانونية والنظم القانونية والقوانني الداخلية التي لها 

تاأثري مهّم على طلبكم.

ه اإليهـــا الطلب، بعد اأن  ينبغـــي املبـــادرة اإىل بدء الت�ضال، عـــن طريق �ضلطتكم املركزيـــة، بال�ضلطة املركزية للدولة املوجَّ
ت�ضتعلموا باأكرب قدر ممكن عن ال�ضرتاطات اللزمة؛ كما ينبغي لكم اأن تتباحثوا، اإذا اأمكن، ب�ضاأن طلبكم املعتَزم تقدميه 

مع تلك ال�ضلطة املركزية.

نوا ما  َية الطلب، لكي تتبيَّ ينبغـــي اأن تر�ضلوا م�ضروع �ضيغة طلـــب، اإذا اأمكن تطبيق ذلك، اإىل ال�ضلطة املركزية للدولة متلقِّ
َية الطلب �ضيكون مب�ضتطاعها تزويدكم بالأدّلة  َية الطلب، وما اإذا كانـــت الدولة متلقِّ ـــي ا�ضرتاطات الدولة متلقِّ اإذا كان يلبِّ

الإثباتية التي تعتزمون ا�ضتخل�ضها يف �ضيغة �ضكلية ميكنكم ا�ضتخدامها.

يف مرحلـــة مبّكـــرة مـــن م�ضار عملية الطلب، ينبغـــي لكم اأن ُتعنوا بدرا�ضـــة امل�ضائل اللوج�ضتية، ومنها مثـــًل املهل الزمنية 
والتكاليف وترتيبات ال�ضفر والنقل.

َيـــة الطلب، مببا�ضرتها قبل تقدمي الطلب، واحلفاظ عليها  ينبغـــي لكم اأن حتافظوا على الت�ضالت امل�ضتمّرة بالدولة متلقِّ
روا اأنَّ هذه العملية هي ممار�ضة قانونية، يتعّلق جزء كبري منها بالعلقات التي  اأثنـــاء الطلـــب، ومتابعتها بعد الطلب. وتذكَّ

تطّورونها وت�ضعون اإىل احلفاظ عليها، فيما يت�ضل مبو�ضوع هذا الطلب وبالطلبات يف امل�ضتقبل على حدٍّ �ضواء.

"يف نهاية املطاف، حتى عندما ل يكون هنالك اأ�ضا�س قانوين ظاهر للتعاون، ينبغي للممار�ضني املهنيني مع ذلك اأن يطلبوا 

اإىل الدولة الأجنبية املعنية تقدمي امل�ضاعدة. وقد تكون الدولة الأجنبية قابلة لل�ضتجابة اإىل الطلب."

.Kimberley Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven, p. 32 :امل�ضدر
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امل�ضاعدة القانونية املتبادلة: اإعداد الطلبات للإ�ضدار واإ�ضدارها ومتابعتها والت�ضّرف ب�ضاأن الطلبات الواردة

الكلمة الأخرية ب�ضاأن طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة:

فـــق جميع اخلرباء وامل�ضاركني على اأنَّ الت�ضالت هـــي اأهّم عامل يف ت�ضوية العقبات القانونية يف جمايل امل�ضاعدة  "... اتَّ
القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني... العقبات القانونية ل تنتج يف كثري من الأحيان عن الختلفات بني النظم القانونية 
للبلدان امل�ضمولة، بل من الإخفاق يف تقدير تلك الختلفات حّق قدرها. ولذلك فاإنَّ احلوار املبا�ضر بني الدولتني الطالبة 

َية الطلب، �ضواء اأكان ر�ضميًا اأم غري ر�ضمي ميكن اأن يزيل الكثري من هذه احلالت من �ضوء التفاهم." ومتلقِّ

."Overcoming legal challenges in mutual legal assistance and extradition", in Denying Safe Haven, p. 30 :امل�ضدر
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ن طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة البنوَد التالية: ينبغي اأن يت�ضمَّ
م اأو تر�ضل الطلـــب، وال�ضلطة التي تقوم بالتحقيق    حتديـــد اجلهة. حتديد اجلهة، اأْي َمن هـــو املكتب/ال�ضلطة، التي تقدِّ
اأو امللحقـــة الق�ضائيـــة اأو الإجراءات القانونية يف الدولة الطالبة، مبا يف ذلـــك تفا�ضيل بيانات جهة الت�ضال اخلا�ضة 
م اأو تر�ضل الطلـــب، وكذلك تفا�ضيل بيانات الت�ضال—مـــا مل يكن ذلك غري منا�ضب— باملكتب/ال�ضلطـــة، التـــي تقدِّ

اخلا�ضة باملوظف امل�ضوؤول عن التحقيق/النائب العام و/اأو املوظف الق�ضائي )انظر ال�ضتمارة الأوىل يف املرفق الثالث 
الوارد اأدناه(.

  النظـــر فيما هـــي ال�ضرتاطات ال�ضكلية الـــلزم المتثال لها، ومنها مثـــًل توثيق �ضّحة امل�ضتنـــدات وت�ضديقها. والنظر 
فيمـــا اإذا كان يوجـــد، اأو ل يوجد، ا�ضرتاط ب�ضاأن ترجمة التبليغات اأو ب�ضاأن الأحوال التي يجب فيها ا�ضتخدام مرتجمني 

لني من ذوي الّطلع اجلّيد على معاجم امل�ضطلحات القانونية يف الدول املعنية. موؤهَّ
َية الطلب فيما  قة بني املوظفـــني امل�ضوؤولني يف الدولتني الطالبـــة ومتلقِّ قة. تفا�ضيـــل اأيِّ ات�ضالت م�ضبَّ   الت�ضـــالت امل�ضبَّ

يخ�ّس مو�ضوع الطلب.
  ا�ضتخدام قنوات اأخرى. ينبغي اأن يبنيِّ الطلب بو�ضوح ما اإذا كانت ن�ضخة اأخرى من الطلب قد اأُر�ضلت، اأو جاٍر اإر�ضالها، 

عرب قنوات اأخرى.
ة لغر�س ا�ضتكمالهـــا واإعادتها اإىل الدولة  ن الإقـــرار، املعدَّ   الإقـــرار بت�ضّلـــم الطلب. ا�ضتمارة ر�ضالـــة الإحالة التي تت�ضمَّ

الطالبة )انظر ال�ضتمارة الأوىل الواردة يف املرفق الثالث(.
دة فيمـــا يخ�ّس الطلب. اإيراد اإ�ضارة بارزة تبـــنيِّ اأيَّ حالة عاجلة معيَّنة    بيـــان احلالـــة العاجلة و/اأو املهلة الزمنية املحدَّ
دة �ضارية يلزم يف غ�ضونها المتثال للطلب، وال�ضبب الداعـــي اإىل احلالة العاجلة اأو املهلة الزمنية  اأو مهلـــة زمنيـــة حمدَّ

دة. املحدَّ
ـــا كانت، وال�ضبـــب الداعي اإىل ذلك،    احلفـــاظ علـــى ال�ضّريـــة. اإيراد اإ�ضارة بـــارزة اإىل �ضرورة احلفـــاظ على ال�ضّرية اأيًّ

ر احلفاظ على ال�ضّرية. وال�ضرتاط ب�ضاأن الت�ضاور مع الدولة الطالبة قبل التنفيذ اإذا كان يتعذَّ
طًا على    الأ�ضا�س القانوين للطلب. بياٌن للأ�ضا�س الذي ي�ضتند اإليه تقدمي الطلب، مثًل معاهدة ثنائية اأو اتفاقية اأو خمطَّ

د الأطراف؛ اأو الإ�ضارة، يف حال عدم وجود ذلك، اإىل اأ�ضا�س املعاملة باملثل. ال�ضعيد املتعدِّ
�س للوقائـــع ذات ال�ضلة بالق�ضية، مبا يف ذلك حتديد هوية اجلاين  �ضـــًا للوقائـــع ذات ال�ضلة باملو�ضوع. اإيراد ملخَّ   ملخَّ

املزعوم )اجُلناة املزعومني( على نحو تام بقدر الإمكان.
  و�ضـــَف اجُلـــرِم والعقوبة الواجبة التطبيق ب�ضاأنه. اإيراد و�ضف للُجرم وللعقوبة الواجبة التطبيق عليه، مع اإيراد مقتطف 

اأو ن�ضخة من الأجزاء ذات ال�ضلة باملو�ضوع من قانون الدولة الطالبة.
دة اخلا�ضة بالأدّلة الإثباتية اأو امل�ضاعدة الأخرى    و�ضَف الأدّلِة الإثباتية/امل�ضاعدة امللتَم�َضة. اإيراد و�ضف للأحكام املحدَّ

املطلوبة.
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  الرابـــط الوا�ضح بني اإجراء )اإجـــراءات( الدعوى الق�ضائية والأدّلة الإثباتية/ امل�ضاعـــدة امللتَم�َضة. �ضرح وا�ضح ودقيق 
للعلقة بني التحقيق اأو امللحقة الق�ضائية اأو الإجراءات الق�ضائية وامل�ضاعدة امللتَم�َضة، اأْي اإيراد و�ضف لل�ضلة الوثيقة 

بني الأدّلة الإثباتية اأو غريها من اأ�ضكال امل�ضاعدة املطلوبة من ناحية، والق�ضية املعنية من ناحية اأخرى.

َية الطلب يف تنفيذ الطلب    و�ضفًا للإجراءات املتََّبعة. اإيراد و�ضف للإجراءات التي ينبغي اأن تّتبعها �ضلطات الدولة متلقِّ
ن من جعل ما يتّم احل�ضول عليه  مبـــا يكفـــل اأن يفي الطلب بالغر�س املن�ضود منه، مبا يف ذلك اأيُّ اإجـــراءات خا�ضة متكِّ

باع تلك الإجراءات. من الأدّلة الإثباتية جائزًا قبوله يف الدولة الطالبة، والأ�ضباب الداعية اإىل لزوم اتِّ

  ح�ضور موظفني م�ضوؤولني من الدولة الطالبة يف اأثناء تنفيذ الطلب. اإيراد اإ�ضارة تبنيِّ ما اإذا كانت الدولة الطالبة ترغب 
دين عند تنفيذ الطلب اأو امل�ضاركة يف تنفيذه وال�ضبب  يف ح�ضور موظفني م�ضوؤولني منها اأو غريهم من الأ�ضخا�س املحدَّ

الذي يبنيِّ طلب ذلك.

َية الطلب، اأو اأن تكون  دها الدولة متلقِّ م جميع طلبات التما�س امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بلغة حتدِّ   اللغة. ينبغي اأن ُتقدَّ
م�ضفوعة برتجمة معتَمدة اإىل تلك اللغة.

نة ينطوي على تكلفة �ضخمة اأو ا�ضتثنائية، فينبغي للدولة  ملحوظـــة: اإذا تبـــنيَّ بو�ضوح اأنَّ طلبًا ما، اأو جمموع الطلبات، مـــن دولة معيَّ
را الأحكام وال�ضروط التي يلزم تنفيذ الطلب مبوجبها والطريقة التي يجب  َية الطلـــب اأن تت�ضاورا معًا لكي تقرِّ الطالبـــة والدولة متلقِّ

حتّمل التكاليف بها.

دليل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني
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التفتي�س وال�سبط

ن الطلب ما يلي: يف حالة تقدمي طلب من اأجل التفتي�س وال�ضبط، ينبغي اأن يت�ضمَّ

دًا بقدر الإمكان للمو�ضع املراد تفتي�ضه وامل�ضتندات )الوثائق( اأو املواد املراد �ضبطها، مبا يف ذلك الفرتات    و�ضفًا حمدَّ
الزمنية ذات ال�ضلة، يف حالة ال�ضجلت

  الأ�ضبـــاب املعقولة )الأدّلة الإثباتية الكافية( التي تدعو اإىل العتقـــاد باأنَّ الوثائق اأو الأ�ضياء املطلوبة موجودة يف املكان 
َية الطلب د داخل الدولة متلقِّ املحدَّ

م اأدّلة اإثباتية عن ارتكاب اجُلرم الذي هو    الأ�ضبـــاب املعقولـــة التي تدعو اإىل العتقاد باأنَّ الوثائق اأو الأ�ضياء �ضوف تقـــدِّ
مو�ضوع التحقيق اأو الإجراءات الق�ضائية يف الدولة الطالبة

  تو�ضيحـــًا يبـــنيِّ ملاذا لـــن يكون من املنا�ضب ا�ضتخدام و�ضائـــل اأقّل تدّخًل من ذلك يف احل�ضول علـــى الوثائق اأو الأ�ضياء 
املطلوبة

 تبيان اأيِّ متطّلبات خا�ضة فيما يتعلق بتنفيذ عملية التفتي�س اأو ال�ضبط
 اأّي معلومات معروفة عن الأطراف الثالثة التي قد يكون لها حقوق يف املمتلكات والعقارات

اإبراز م�ستندات
ن الطلب البنوَد التالية: يف حالة تقدمي طلب من اأجل اإبراز م�ضتندات، ينبغي اأن يت�ضمَّ

دًا بقدر الإمكان للم�ضتندات املراد اإبرازها )ا�ضتخراجها( ول�ضلتها الوثيقة بالتحقيق، وذلك لأنَّ ا�ضت�ضدار    و�ضفًا حمدَّ
اأمر من حمكمة ُيعدُّ لزمًا عمومًا

 حتديد مكان امل�ضتندات اللزمة وهوية القائم بعهدتها
قة من امل�ضتنـــدات؛ واإذا مل يكن ذلك كافيًا فينبغي    تبيـــان مـــا اإذا كان يكفي احل�ضول على ن�ضخة عادية اأو ن�ضخة م�ضدَّ

تبيان ال�ضبب الداعي اإىل لزوم احل�ضول على امل�ضتندات الأ�ضلية
قة �ضورية ُمرَفقة،  د يف م�ضدَّ   اإذا كان الت�ضديق والتوثيق لزمني، فينبغي تبيان �ضكل الت�ضديق/التوثيق، على نحو حمدَّ

اإذا اأمكن ذلك )انظر ال�ضتمارة الثانية الواردة اأدناه(
عاء بحق امتياز ح�ضري، مثًل المتياز املهني    تبيـــان ما اإذا كان من املحتمل اأن يكون اأيٌّ مـــن امل�ضتندات خا�ضعًا لأيِّ ادِّ

القانوين

َية الطلب، لأنَّ بع�س الدول قد يكون لديها ا�ضرتاطات اإ�ضافية ب�ضاأن اإبراز الوثائق وامل�ضتندات. من املهّم التحّقق مع الدولة متلقِّ

َية الطلب ب�ضاأن النظر بعني  يف احلـــالت التـــي ت�ضتمل على طلبات ب�ضاأن اإبراز ال�ضجلت احلا�ضوبية، ينبغي الت�ضاور مـــع الدولة متلقِّ
العتبار اإىل خماطر احتمال حذف امل�ضتندات اأو اإتلفها. ويف حالة من هذا القبيل، قد يكون من اللزم توفري و�ضيلة حفظ �ضريعة 

ماأمونة، مثًل اأمر حفظ خا�س اأو اأمر تفتي�س و�ضبط.
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اأخذ االإفادات/ال�سهادات االإثباتية من ال�سهود

ن الطلب البنوَد التالية: يف حالة تقدمي طلب ب�ضاأن اأخذ اإفادات اأو �ضهادات، ينبغي اأن يت�ضمَّ

 هوية ومكان ال�ضخ�س املراد احل�ضول على اإفادة اأو �ضهادة منه

  و�ضـــف الطريقة التي ينبغي بها اأخذ ال�ضهـــادة الإثباتية )مثًل حتت الَق�َضم اأو اأّي تدابري حتذيرية ينبغي تطبيقها ب�ضاأن 
ع، حم�ضر حريف، �ضريط فيديو، بوا�ضطة و�ضلة فيديو(، وكذلك  الإفادات والأقوال( وت�ضجيلها )مثًل حم�ضر اإفادة موقَّ

ما اإذا كانت �ضلطات الدولة الطالبة ترغب يف امل�ضاركة يف ذلك وباأيِّ طريقة وملاذا

دة املـــراد طرحها - يف حالـــة عدم م�ضاركة موظفـــني من الدولة    قائمـــة باملوا�ضيـــع الرئي�ضيـــة امل�ضمولـــة والأ�ضئلة املحدَّ
الطالبـــة - مبـــا يف ذلك حتديد جهة الت�ضال يف الدولة الطالبة، يف حال ال�ضرورة اإىل م�ضاورات بوا�ضطة الهاتف اأثناء 

ال�ضتجواب

  يف حالة الإدلء بال�ضهادة بوا�ضطة و�ضلة فيديو، ينبغي ذكر اأ�ضباب تف�ضيل و�ضلة الفيديو على ح�ضور ال�ضاهد �ضخ�ضيًا 
باعها يف الدولة الطالبة، وحتديد جهة ات�ضال يف الدولة الطالبة للت�ضاور معها ب�ضاأن الإجراءات املراد اتِّ

لي الدفاع يف الدولـــة الطالبة، فينبغي حتديد ذلك بو�ضوح، مع تو�ضيـــح الأ�ضباب الداعية اإىل    اإذا مـــا ُطلـــب ح�ضور ممثِّ
ذلك

نقل ال�سجناء موؤّقتاً لالإدالء ب�سهادتهم

ن الطلب البنوَد التالية: يف حالة تقدمي طلب من اأجل نقل �ضجناء موؤّقتًا لإدلء �ضهادتهم، ينبغي اأن يت�ضمَّ

 تو�ضيح كيف ي�ضتطيع ال�ضجني تقدمي امل�ضاعدة فيما يتعّلق بالتحقيق اأو الإجراءات

  تبيـــان مـــا اإذا كان ال�ضجني قد وافق علـــى ال�ضفر اإىل الدولة الطالبة، اأو اإر�ضال طلب ب�ضـــاأن احل�ضول على تلك املوافقة 
َية الطلب بوا�ضطة الدولة متلقِّ

 تاأكيدًا باأنَّ ال�ضجني، اإذا ُنقل، �ضوف ُيحتَجز يف عهدة الدولة الطالبة يف جميع الأحوال

َيـــة الطلب يف اأ�ضرع وقت ممكـــن حني تنتهي احلاجـــة اإىل م�ضاعدته    تاأكيـــدًا بـــاأنَّ ال�ضجـــني �ضوف ُيعـــاد اإىل الدولة متلقِّ
لأغرا�س الطلب اأو بح�ضب اتفاق الدول املعنية على غري ذلك

َية الطلب، باأنَّ ال�ضجني لن ُيحتَجز اأو ُيلَحق ق�ضائيًا اأو ُيعاَقب يف الدولة الطالبة    تاأكيدًا، بح�ضب ما ت�ضرتطه الدولة متلقِّ
ب�ضاأن اأيِّ ُجرم ارتكبه قبل نقله اإىل الدولة الطالبة

َية الطلب دومنا حاجة اإىل اإجراءات ت�ضليم  تاأكيدًا باأنَّ ال�ضجني �ضوف ُيعاد اإىل الدولة متلقِّ

  حتديد جهة الت�ضال يف الدولة الطالبة املراد الت�ضاور معها ب�ضاأن اأيِّ م�ضائل ذات �ضلة بالق�ضية، مبا يف ذلك احت�ضاب 
الوقـــت املق�ضي يف الحتجاز يف عهـــدة الدولة الطالبة، والرتتيبات اللوج�ضتية والتكاليـــف اخلا�ضة بالنقل، واأيِّ �ضروط 

قة اأخرى ذات �ضلة باملو�ضوع م�ضبَّ
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 اإحالة الطلبات ال�سادرة

 اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة 
 واإقرار بت�سلُّم الطلبات الواردة 

قة توثيق ومنوذج م�سدَّ
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ال�ضتمارة الأوىل
منوذج مذّكرة اإحالة جلميع طلبات التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة

)مُيلأ من ِقبل ال�ضلطة الطالبة(

الق�ضية:
رقم الق�ضية:

ا�ضم )اأ�ضماء( امل�ضتبه فيه )فيهم(:

ال�سلطة التي ميكن االت�سال بها ب�ساأن الطلب

املوؤ�ض�ضة:
املكان:
البلد:

ال�ضم:
الوظيفة:

اللغة املتكلَّم بها:
رقم الهاتف:
رقم الفاك�س:

الربيد الإلكرتوين:

املوعد النهائي
هذا الطلب عاجل.

يرجى تنفيذ هذا الطلب قبل: ]التاريخ[
اأ�ضباب املوعد النهائي:

التاريخ:

التوقيع:
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اإقرار بت�ضلُّم الطلب
َية الطلب( )مُيلأ من ِقبل ال�ضلطة متلقِّ

الت�سجيل
رقم الت�ضجيل:

التاريخ:

َية الطلب ال�سلطة متلقِّ
املوؤ�ض�ضة:

املكان:
البلد:

ال�ضم:
الوظيفة:

اللغة املتكلَّم بها:
رقم الهاتف:
رقم الفاك�س:

الربيد الإلكرتوين:

ال�سلطة التي ميكن ا�ست�سارتها ب�ساأن تنفيذ الطلب

  ح�ضبما ُذكر اأعله
  انظر اأدناه

املوؤ�ض�ضة:
املكان:
البلد:

ال�ضم:
الوظيفة:

اللغة املتكلَّم بها:
رقم الهاتف:
رقم الفاك�س:

الربيد الإلكرتوين:
املوعد النهائي

من املحتمل ]الوفاء/عدم الوفاء[ باملوعد النهائي.
ال�ضبب:

التاريخ:
التوقيع:

يرجى ملء هذه اال�ستمارة عند ت�سلُّمها واإر�سالها بالفاك�س اإىل:
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حا�ضية الت�ضديق
1- البلد: 

هذه الوثيقة العامة
2- متَّ التوقيع عليها من ِقبل

3- الذي يت�ضّرف ب�ضفته
4- حتمل ختم/متغة  

قت دِّ �سُ
6 - بتاريخ 5- يف    

7- من ِقبل
8- الرقم

10- التوقيع: 9- اخلتم/التمغة:   

ال�ضتمارة الثانية

ملحوظـــة: يف احلالت التي تتطلَّب توثيـــق �ضّحة الوثائق وامل�ضتندات العامة الأجنبية، تن�ّس اتفاقية لهاي املوؤّرخة 5 ت�ضرين الأول/
طة و�ضريعة للت�ضديق على  باع طريقـــة مب�ضَّ اأكتوبـــر 1961 اللغيـــة ل�ضرط الت�ضديـــق القانوين على الوثائق العامة الأجنبية، على اتِّ

ذلك التوثيق بوا�ضطة "حا�ضية الت�ضديق" املرفقة بتلك التفاقية.
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ينبغي التاأّكد من التحّقق من املتطّلبات التعاهدية )يف املعاهدات( قبل موا�ضلة قراءة بقية    املتطّلبات التعاهدية
القائمة املرجعية.

َية الطلب قبل    متطّلبات القانون الداخلي ينبغي التاأّكد من التحّقق من اأيِّ متطّلبات قانونية داخلية يف الدولة متلقِّ
موا�ضلة قراءة بقية القائمة املرجعية.

ينبغي تقدمي و�ضف لل�ضخ�س املطلوب، وكذلك بح�ضب اخليار املتاح، جميع املعلومات    هوية ال�ضخ�س املطلوب
الأخرى التي قد ت�ضاعد على اإثبات هوية ذلك ال�ضخ�س وجن�ضيته ومكانه )مبا يف ذلك، 

على �ضبيل املثال، بطاقة الهوية والب�ضمات وال�ضورة ومادة احلم�س اخللوي ال�ضبغي 
.))DNA)

    وقائع الق�ضية وتاريخها 
الإجرائي

ينبغي تقدمي ملحة عامة عن وقائع الق�ضية وتاريخها الإجرائي، مبا يف ذلك القانون 
هة اإىل ال�ضخ�س املطلوب. الواجب التطبيق يف الدولة الطالبة والتُّهم اجلنائية املوجَّ

قة ب�ضاأنه، مع اإيراد مقتطف اأو ن�ضخة عن    الأحكام القانونية ينبغي تقدمي و�ضف للُجرم والعقوبة املطبَّ
الأجزاء ذات ال�ضلة من القانون يف الدولة الطالبة.

ينبغي حتديد اأيِّ فرتة تقادم ذات �ضلة ل يجوز قانونًا بعد انق�ضائها حماكمة ال�ضخ�س    قانون التقادم
املعني اأو ملحقته، مع دعمها بالأحكام القانونية.

ينبغي تقدمي و�ضف للأ�ضا�س الذي يتّم بناًء عليه تقدمي الطلب، على �ضبيل املثال،    الأ�ضا�س القانوين
الت�ضريعات الوطنية، اأو معاهدة لت�ضليم املجرمني اأو ترتيب ذي �ضلة اأو مبقت�ضى املعاملة 

باملثل، يف حال عدم وجودها.

اإذا كان ال�سخ�س املطلوب متَّهماً بُجرم )ولكن مل تتْم اإدانته بعُد(

ة    اأمر العتقال قة من اأمر �ضادر عن ال�ضلطة الق�ضائية املخت�ضّ ينبغي تقدمي الن�ضخة الأ�ضلية اأو امل�ضدَّ
لإلقاء القب�س على ذلك ال�ضخ�س، اأو وثائق اأخرى لها نف�س املفعول.

ينبغي تقدمي بيان باجُلرم )اجلرائم( الذي ُيطلب مبقت�ضاه ت�ضليم املجرمني وو�ضف    بيان اجُلرم )اجلرائم(
ل اجُلرم املزعوم )اجلرائم املزعومة(، مبا يف ذلك  للأفعال اأو حالت الإغفال التي ت�ضكِّ
بيان دقيق قدر الإمكان لزمن ومكان ارتكاب اجُلرم، وذلك بالنظر اإىل حالة الإجراءات 

يف ذلك الوقت، واأق�ضى العقوبات لكل ُجرم، ودرجة امل�ضاركة يف اجُلرم من ِقبل ال�ضخ�س 
املطلوب وجميع فرتات التقادم ذات ال�ضلة.
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دليل اإثبات الهوية مطلوب دائمًا. فينبغي التحّقق مّما اإذا كان ذلك يتطّلب اأي�ضًا اإثباتًا    الدليل الإثباتي
حملَّفًا. اإذا كان الأمر كذلك، فينبغي التحّقق مّما اإذا كان يجب على ال�ضاهد اأن ي�ضهد اأنه 
يعرف ال�ضخ�س املطلوب ويعرف اأنَّ ال�ضخ�س �ضارك يف الأفعال اأو الإغفالت ذات ال�ضلة 

ل اجُلرم ذا ال�ضلة )اجلرائم ذات ال�ضلة(. ويجب اأن يثبت بالدليل ال�ضتباه  والتي ت�ضكِّ
مًا مّما اإذا كان هذا الإجراء  بالذنب يف كلِّ ُجرم ُيلتَم�س ب�ضاأنه الت�ضليم. ينبغي التحّقق مقدَّ

ينبغي اأن ياأخذ �ضكل �ضهادة اإثباتية م�ضفوعة بَق�َضم اأو غري م�ضفوعة بَق�َضم، اأو ما اإذا كان 
يكفي وجود بيان بالوقائع م�ضفوع بَق�َضم اأو غري م�ضفوع بَق�َضم. فاإذا كان يكفي بيان الوقائع 

فينبغي التحّقق مّما اإذا كان يحتوي على التفا�ضيل اخلا�ضة بكل ُجرم. ويف حال لزوم 
الإدلء ب�ضهادة اإثباتية م�ضفوعة بَق�َضم، فينبغي التحّقق مّما اإذا يجب اأن تكون عبارة عن 
دليل اإثباتي ظاهر الوجاهة بخ�ضو�س كلِّ ُجرم ُيلتَم�س ب�ضاأنه الت�ضليم. واإذا كان كذلك، 
فينبغي تو�ضيح ما هو اللزم واملقبول لتلبية ا�ضرتاطات ذلك الختبار اأو اأيِّ اختبار اأقّل 

ًة. وينبغي احلر�س على تقدمي كل البنود بال�ضكل اللزم. منه �ضدَّ

اإذا كان ال�سخ�س املطلوب قد اأُدين بُجرم وكان:

قة/موثَّقة طبق الأ�ضل، من اأمر الإدانة/   قد ُحِكم عليه فينبغي اإرفاق امل�ضتند الأ�ضلي، اأو ن�ضخة م�ضدَّ
الحتجاز، اأو اأيِّ م�ضتندات اأخرى لها املفعول نف�ضه، وذلك لإثبات وجوب اإنفاذ احلكم 

ن الطلب اأي�ضًا بيانًا يثبت مدى تنفيذ احلكم حتى الآن. فورًا. وينبغي اأن يت�ضمَّ

ح اأنَّ ال�ضخ�س املعني قد ا�ضُتدعَي �ضخ�ضيًا اأو اأُبلغ على نحو    قد ُحكم عليه غيابيًا فينبغي تقدمي بيان يو�ضِّ
ت اإىل �ضدور القرار، اأو اأنَّ ال�ضخ�س  اآخر مبوعد ومكان جل�ضة ال�ضتماع لأقواله والتي اأدَّ

د الو�ضيلة  كان ممثًَّل على نحو قانوين يف جميع مراحل اإجراءات الدعوى عليه، اأو يحدِّ
 القانونية املتاحة له لإعداد دفاع اأو للتما�س اإعادة عر�س الق�ضية على املحكمة يف 

ح�ضوره �ضخ�ضيًا.

د وجود نيَّة لفر�س عقوبة عليه.   مل ُيحَكم عليه بعُد د الإدانة وبيان يوؤكِّ فينبغي تقدمي وثيقة حتدِّ
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 اأبكر ات�ضال بالدولة 
َية الطلب متلقِّ

عندما ُيعَرف مكان وجود ال�ضخ�س املطلوب، ينبغي املبادرة اإىل البدء بالت�ضالت ب�ضفة 
غري ر�ضمية قبل تقدمي طلب احلب�س )التوقيف( الحتياطي و/اأو الت�ضليم، وذلك من اأجل 

ا�ضتبانة املتطّلبات وال�ضرتاطات ذات ال�ضلة باملو�ضوع وقنوات الت�ضال/الإر�ضال ال�ضريعة 
َية الطلب. املقبولة لدى الدولة متلقِّ

ينبغي التحّقق من وجود طلبات متزامنة يف اأبكر مرحلة. ويف حال وجود اأيٍّ منها، ينبغي الطلبات املتزامنة
احلر�س على اإعداد الق�ضية واإحالتها والتفاو�س ب�ضاأنها يف اأقرب وقت ممكن لإعطائها 

الأولوية.

ينبغي التحّقق من وجود اأ�ضا�س قانوين لإعداد طلب ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني وتقدميه اإىل الأ�ضا�س القانوين
الدولة املقرَتح تقدمي الطلب اإليها.

العتقال والتفتي�س )البحث( 
وال�ضبط

قة والتقييدات اخلا�ضة بالعتقال والتفتي�س  ينبغي التحّقق من ال�ضروط القانونية امل�ضبَّ
َية الطلب من اأجل ا�ضتباق حدوث اأيِّ م�ضاكل حمتَملة. والبحث وال�ضبط لدى الدولة متلقِّ

ينبغي التحّقق من وجود اإمكانية للإفراج امل�ضروط اأو بكفالة. واإذا كان كذلك، فينبغي 
تقدمي )قبل العتقال، اإذا اأمكن( كل املعلومات ذات ال�ضلة عن الق�ضية.

دة َية الطلب، من اأجل ت�ضّلم الطلب، املهل الزمنية املحدَّ دة لدى الدولة متلقِّ ينبغي التحّقق من املهل الزمنية املحدَّ
عقب العتقال، وينبغي �ضمان التقّيد باملهل الزمنية.

 ال�ضيغة ال�ضكلية للوثائق
 وامل�ضتندات  واأيُّ متطّلبات

اإثباتية

َية الطلب من اأجل التاأّكد من ال�ضيغة  ينبغي احلر�س دائمًا على مراجعة الدولة متلقِّ
قة، فينبغي  ال�ضكلية ال�ضحيحة للوثائق وامل�ضتندات. ويف حال وجود قواعد اإثباتية مطبَّ

َية الطلب، وخ�ضو�ضًا ب�ضاأن معيار الإثبات  التحّقق من املتطّلبات الإثباتية لدى الدولة متلقِّ
اللزم ونوع الأدّلة الإثباتية اللزمة. كما ينبغي التحّقق مّما اإذا كان ينبغي اأن تكون الأدّلة 
عة/حملَّفة  ع، اأْي مثًل اإفادة موقَّ الإثباتية يف �ضيغة اإفادة خارج املحكمة اأو اإقرار خّطي موقَّ

من ِقبل املوظف امل�ضوؤول التابع للدولة/ال�ضلطة الق�ضائية وخمتومة، وذلك ل�ضمان جواز 
َية الطلب. قبولها يف الدولة متلقِّ

ية الطلب اأن تتوا�ضل معًا منذ بدء العملية الإجرائية اأ�ضباب الرف�س املحتَملة ينبغي لكلٍّ من الدولتني الطالبة ومتلقِّ
دا ما ميكن اأن ُيثار من امل�ضائل التي قد ُتعترَب اأ�ضبابًا ُموِجبة لرف�س الطلب. لكي حتدِّ

مًا اإذا كان طلب ت�ضليم املجرمني يتعّلق باإجراءات الإجراءات الق�ضائية الغيابّية َية الطلب مقدَّ ينبغي تنبيه الدولة متلقِّ
َية الطلب بخ�ضو�س  ق�ضائية )دعوى( غيابّية. وينبغي التحّقق من ا�ضرتاطات الدولة متلقِّ

الت�ضليم يف تلك احلالت، و�ضمان اإمكانية وفائها بال�ضرتاطات القابلة للت�ضويغ.
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ينبغي لكم اأن حتر�ضوا على حتديد كلِّ اجلرائم التي ُيلتَم�س ب�ضاأنها ت�ضليم املجرمني، �ضواء قاعدة التخ�ضي�س
اأكانت جرائم خا�ضعة للت�ضليم اأم مل تكن )هذا قد ل يكون ممكنًا بخ�ضو�س اجلرائم غري 

اخلا�ضعة للت�ضليم مبقت�ضى القانون الداخلي(. وهذا ي�ضاعد على اجتناب ن�ضوء م�ضاكل 
َية الطلب لأنكم تريدون  لحقًا يف التما�س التنازل عن قاعدة التخ�ضي�س من الدولة متلقِّ

مبا�ضرة ملحقة ق�ضائية ب�ضاأن جرمية اأخرى �ضابقة.

َية الطلب، اأو لغة الطلب دها الدولة متلقِّ م الطلب وامل�ضتندات املرَفقة به باللغة التي حتدِّ ينبغي اأن ُيقدَّ
اأن ُيرَفق الطلب وامل�ضتندات برتجمة معتَمدة اإىل تلك اللغة.

 تقدمي م�ضروع �ضيغة الطلب
للح�ضول على تعليقات عليه

دة( �ضيغة الطلب للح�ضول على تعليقات  ينبغي النظر يف اإمكانية تقدمي م�ضروع )م�ضوَّ
َية الطلب، اأو  لع جيد على ا�ضرتاطات الدولة متلقِّ عليه، وخ�ضو�ضًا حينما ل يكون لديكم اطِّ

دة. اإذا كانت الق�ضية معقَّ
 ح�ضور املمثِّلني يف جل�ضات

ال�ضتماع للإفادات
ينبغي التحّقق من جواز ح�ضور ممثِّلني من ال�ضرطة اأو قانونيني اأو من �ضّباط الت�ضال 

وكذلك من املوظفني القن�ضليني اأثناء اإجراءات ق�ضايا الت�ضليم الأجنبية من اأجل تقدمي 
امل�ضاعدة عند احلاجة. واإذا كان ذلك جائزًا، فينبغي كفالة اتخاذ الرتتيبات اللزمة 

والقيام بر�ضد الإجراءات.

ينبغي حتديد امل�ضوؤولية بو�ضوح ملعرفة َمن هي ال�ضلطة التي تتوىّل تاأمني ا�ضت�ضدار اإذن ترتيبات العبور
العبور. وينبغي توّخي العناية لجتناب عوامل املخاطرة غري ال�ضرورية. كما ينبغي احلر�س 

على فعالية تخطيط العملية وتنظيمها والقيام بها ور�ضدها.

ينبغي التحّقق من املهل الزمنية وتاريخ املوعد الدقيق لوجوب ت�ضليم ال�ضخ�س املعني فعليًا ترتيبات الت�ضليم الفعلي
َية الطلب. وينبغي ح�ضاب الوقت املحّلي وتاريخ املوعد املكافئني زمنيًا. كما  يف الدولة متلقِّ
ينبغي تنظيم تاأمني دخول حر�س املرافقة قبل ذلك التاريخ من اأجل نقل ال�ضخ�س املعني 

َية الطلب. من الدولة متلقِّ
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االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان

ـــق املـــواد التالية مـــن الإعلن العاملي حلقـــوق الإن�ضـــان)اأ( على امل�ضائـــل املتعّلقة بامل�ضاعـــدة القانونية املتبادلـــة وت�ضليم  1- ُتطبَّ
املجرمني:

املادة 5
ة بالكرامة. ل يجوز اإخ�ضاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللاإن�ضانية اأو احلاطَّ

املادة 6
لكلِّ اإن�ضان يف كلِّ مكان احلق يف اأن ُيعرَتف له ب�ضخ�ضيته القانونية.

املادة 7
النا�ـــس جميعـــًا �ضوا�ضية اأمام القانون، وهم مت�ضاوون يف حق التمّتع بحماية القانون دومنا متييز، كما اأنَّ لهم جميعًا احلق يف 

حماية مت�ضاوية من اأيِّ متييز يخّل بهذا الإعلن ومن اأيِّ حتري�س على مثل هذا التمييز.

املادة 8
ة لإن�ضافه الفعلي من اأيِّ اأعمـــال تنتهك احلقوق الأ�ضا�ضية التي  لـــكلِّ �ضخ�ـــس احلق يف اللجوء اإىل املحاكم الوطنيـــة املخت�ضّ

مينحه اإيَّاها الد�ضتور اأو القانون.

املادة 9
ل يجوز اعتقال اأيِّ اإن�ضان اأو حجزه اأو نفيه تع�ّضفًا.

املادة 10
لـــكلِّ اإن�ضـــان احلق، على قدم امل�ضـــاواة التاّمة مع الآخرين، يف اأن ُتنَظر ق�ضيته اأمام حمكمـــة م�ضتقّلة وحمايدة نظرًا من�ضفًا 

ه اإليه. ة تهمة جنائية ُتوجَّ علنيًا للف�ضل يف حقوقه والتزاماته ويف اأيَّ

املادة 11

ن له فيهـــا جميع ال�ضمانات   )1( كلُّ �ضخ�ـــس متَّهـــم بجرمية ُيعترب بريئـــًا اإىل اأن تثبت اإدانته قانونـــًا يف حماكمة علنية ُتوؤمَّ
اللزمة للدفاع عنه.

ل ُجرمًا وفقًا للقانون الوطني   )2( ل ُيدان اأيُّ �ضخ�س بجرمية ب�ضبب اأيِّ عمل اأو امتناع عن عمل مل يكن يف حني ارتكابه ي�ضكِّ
اأو الدويل، كذلك ل توَقع عليه اأيَّة عقوبة اأ�ضّد من تلك التي كانت �ضارية وقت ارتكاب الفعل اجُلرمي.

)اأ( قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(.
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العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

ـــق الفقرات التالية من العهـــد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية)ب( على امل�ضائـــل املتعّلقة بامل�ضاعدة القانونية  2- ُتطبَّ
املتبادلة وت�ضليم املجرمني:

املادة 14

ه اإليـــه اأو يف حقوقه  1- النا�ـــس جميعـــًا �ضـــواء اأمـــام الق�ضاء. ومن حق كل فـــرد، لدى الف�ضـــل يف اأّية تهمة جزائيـــة ُتوجَّ
ة م�ضتقلة حيادية، من�ضاأة  ـــة دعوى مدنية، اأن تكون ق�ضيته حملَّ نظر من�ضف وعلني من قبل حمكمة خمت�ضّ والتزاماتـــه يف اأيَّ
بحكـــم القانون. ويجوز منع ال�ضحافة واجلمهور من ح�ضور املحاكمـــة كّلها اأو بع�ضها لدواعي الآداب العامة اأو النظام العام 
اأو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي، اأو ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�ضة لأطراف الدعوى، اأو يف اأدنى احلدود التي تراها 
املحكمـــة �ضروريـــة حني يكون مـــن �ضاأن العلنية يف بع�س الظـــروف ال�ضتثنائية اأن تخّل مب�ضلحة العدالـــة، اإّل اأنَّ اأيَّ حكم يف 
ق�ضيـــة جزائيـــة اأو دعوى مدنيـــة يجب اأن ي�ضدر ب�ضورة علنية، اإّل اإذا كان الأمر يت�ضـــل باأحداث تقت�ضي م�ضلحتهم خلف 

ذلك اأو كانت الدعوى تتناول خلفات بني زوجني اأو تتعّلق بالو�ضاية على اأطفال. 

2- من حق كل متَّهم بارتكاب جرمية اأن يعترب بريئًا اإىل اأن يثبت عليه اجلرم قانونًا.

3- لكلِّ متَّهم بجرمية اأن يتمّتع اأثناء النظر يف ق�ضيته، وعلى قدم امل�ضاواة التامة، بال�ضمانات الدنيا التالية:

هة اإليه واأ�ضبابها؛ )اأ( اأن يتّم اإعلمه �ضريعًا وبالتف�ضيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجَّ

)ب(  اأن ُيعطى من الوقت ومن الت�ضهيلت ما يكفيه لإعداد دفاعه وللت�ضال مبحام يختاره بنف�ضه؛

ر له؛ )ج(   اأن ُيحاكم دون تاأخري ل مربِّ

)د(      اأن ُيحاكـــم ح�ضوريـــًا واأن يدافـــع عـــن نف�ضه ب�ضخ�ضـــه اأو بوا�ضطة حمام مـــن اختيـــاره، واأن ُيخطر بحقه يف 
ده املحكمة حكمًا، كّلمـــا كانت م�ضلحة العدالة  وجـــود من يدافـــع عنه اإذا مل يكن له من يدافع عنـــه، واأن تزوِّ
 تقت�ضـــي ذلـــك، مبحام يدافع عنه، دون حتميلـــه اأجرًا على ذلك اإذا كان ل ميلـــك الو�ضائل الكافية لدفع هذا 

الأجر؛

)هـ(   اأن يناِق�س �ضهود التهام، بنف�ضه اأو من ِقبل غريه، واأن يح�ضل على املوافقة على ا�ضتدعاء �ضهود النفي بذات 
قة يف حالة �ضهود التهام؛ ال�ضروط املطبَّ

د جّمانًا برتجمان اإذا كان ل يفهم اأو ل يتكّلم اللغة امل�ضتخَدمة يف املحكمة؛ )و(   اأن ُيزوَّ

)ز(  اأّل ُيكَره على ال�ضهادة �ضّد نف�ضه اأو على العرتاف بذنب.

هم وموؤاتية ل�ضرورة العمل على اإعادة تاأهيلهم. 4- يف حالة الأحداث، ُيراعى جعل الإجراءات منا�ضبة ل�ضنِّ

)ب( قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(.
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5- لـــكلِّ �ضخ�ـــس اأُدين بجرمية حق اللجوء، وفقًا للقانون، اإىل حمكمة اأعلـــى كيما تعيد النظر يف قرار اإدانته ويف العقاب 
الذي ُحكم به عليه.

6- حـــني يكـــون قد �ضدر على �ضخ�س ما حكـــم نهائي يدينه بجرمية، ثمَّ اأُبطل هذا احلكـــم اأو �ضدر عفو خا�س عنه على 
ب تعوي�س ال�ضخ�س الذي  اأ�ضا�س واقعة جديدة اأو واقعة حديثة الكت�ضاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطاأ ق�ضائي، يتوجَّ
اأُنـــزل به العقـــاب نتيجة تلك الإدانة، وفقًا للقانون، ما مل يثبت اأنه يتحّمل، كّليـــًا اأو جزئيًا، امل�ضوؤولية عن عدم اإف�ضاء الواقعة 

املجهولة يف الوقت املنا�ضب.

ئ منها بحكم نهائي وفقًا للقانون   7- ل يجوز تعري�س اأحد جمّددًا للمحاكمة اأو للعقاب على جرمية �ضبق اأن اأُدين بها اأو برِّ
وللإجراءات اجلنائية يف كل بلد.
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نه دولة ما لكي يكون جهَة الت�ضال املركزية ل�ضوؤون ال�ضلطة املركزية ال�ضلطة املركزية هي كيان اإداري تعيِّ
التعاون الدويل مع الدول الأخرى. واملعاهدات ُتلِزم الدول عادًة باإن�ضاء �ضلطة مركزية باعتبار 

ذلك من �ضمن المتثال للمعاهدة.

ة ة هي كيان �ضمن دولٍة ما لديه الخت�ضا�س القانوين اأو امل�ضوؤولية القانونية ال�ضلطة املخت�ضّ ال�ضلطة املخت�ضّ
ب�ضاأن ال�ضتجابة اإىل طلٍب للتما�س امل�ضاعدة الدولية وب�ضاأن القيام باخلطوات اللزمة مبوجب 

القانون الداخلي للمتثال لذلك الطلب.

 ا�ضتمرارية الأدّلة الإثباتية 
)ت�ضل�ضل العهدة(

عندما ُت�ضبط مادٌة )ُمفَردة( ما باعتبارها دليًل اإثباتيًا يف بلد من بلدان القانون العام، 
وينبغي اإدخالها يف عداد الأدلة الإثباتية يف حماكمة، فمن املاألوف اإقرار "ت�ضل�ضل العهدة" 

لتبيان اأنه لدى قيام ال�ضرطة ب�ضبط تلك املادة، ظّلت حتت �ضيطرتها ومل ُيعَبث بها على نحٍو 
قد يوؤّدي اإىل اتخاذ القا�ضي قرارًا خاطئًا. وا�ضتمرارية الدليل الإثباتي عامل هام على وجه 

اخل�ضو�س فيما يتعلق بالأدّلة الإثباتية اخلا�ضة بالتحليلت اجلنائية.
 مواجهة ال�ضهود

وا�ضتجوابهم
مواجهة ال�ضهود وا�ضتجوابهم، اأْي ا�ضتجواب �ضاهد ُيعَر�س على اخل�ضم ملواجهته، يف حماولٍة 
ن هام يف اأيِّ حماكمة  للطعن يف �ضهادته، ركن من اأركان نظام املقا�ضاة بني اخل�ضوم، ومكوِّ

مبقت�ضى القانون العام، حيث ُيخترَب الدليل الإثباتي من خلل ا�ضتجواب يجري عن ُقرب 
ر قبول  وُيحتَمل اأن يكون عدائيًا. ولدى اختبار ال�ضهادات املدىل بها، ي�ضتطيع القا�ضي اأن يقرِّ

بع�ضها اأو كّلها اأو عدم قبول اأيٍّ منها، باعتبارها من الأدّلة الإثباتية.
ت�ضليم املجرمني هي العملية الإجرائية الر�ضمية التي تطلب بوا�ضطتها دولٌة ما اإنفاذ اإعادة ت�ضليم املجرمني

�ضخ�س متَّهم اأو ُمدان بارتكاب جرمية للمثول ملحاكمته اأو لأداء حكم عقوبة �ضادر بحقه يف 
الدولة الطالبة.

لع على تعريف للقاعدة العامة ل�ضهادة ال�ضماع عن الغري يف ق�ضية �ضوبرامانيام �ضهادة �ضماع عن الغري ميكن الطِّ
عي العام ]1956[ الواردة يف جممع الق�ضايا املنظورة يف الهيئة امل�ضّماة جمل�س  جتاه املدَّ

امللكة، [W.L.R.965 (P.C.) 1] يف ال�ضفحة 970: 

ى هو نف�ضه �ضاهدًا قد  الدليل الإثباتي لإفادة قيلت ل�ضاهد من ِقبل �ضخ�س ل ُي�ضمَّ
تكون �ضهادة �ضماع عن الغري اأو قد ل تكون كذلك. فهي �ضهادة �ضماع عن الغري وغري 

جائز قبولها عندما يكون مو�ضوع الدليل اإثباَت حقيقِة ما تت�ضّمنه الإفادة. وهي 
لي�ضت �ضهادة �ضماع عن الغري، وجائز قبولها عندما ُتقرَتح لكي تثبت بالدليل ل 

حقيقة الإفادة بل واقعة قولها. ذلك اأنَّ واقعة كون الإفادة قد قيلت، مبعزٍل متامًا عن 
حقيقتها، كثريًا ما تكون وثيقة ال�ضلة باملو�ضوع لدى النظر يف احلالة العقلية وال�ضلوك 

الناجت بعد ذلك لدى ال�ضاهد اأو لدى �ضخ�سٍ ما قيلت الإفادة يف ح�ضوره.
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املنظمة الدولية لل�ضرطة 
اجلنائية )الإنرتبول(

الإنرتبول هي اأكرب منظمة دولية لل�ضرطة، ين�ضوي فيها 190 بلدًا ع�ضوًا. ودورها هو متكني 
ال�ضرطة يف العامل اأجمع من العمل معًا من اأجل جعل العامل مكانًا اأكر اأمانًا و�ضماِن ال�ضلمة 

م �ضبكة الت�ضالت  العامة. ويف ميدان ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، تقدِّ
رها الإنرتبول م�ضاعدة فّعالة جدًا يف موا�ضلة تعزيز هذه  وغريها من اخلدمات التي توفِّ

التدابري.

الإ�ضعار الأحمر لدى 
الإنرتبول

اإ�ضعار الإنرتبول الأحمر هو اإ�ضعار دويل تن�ضره دولة طالبة يف ال�ضبكة احلا�ضوبية اخلا�ضة 
بالإنرتبول لطلب القب�س على �ضخ�سٍ فارٍّ اأو توقيفه احتياطيًا لغر�س ت�ضليمه.)اأ(

الإ�ضعار الأزرق لدى 
الإنرتبول

اإ�ضعار الإنرتبول الأزرق هو طلب دويل تن�ضره دولة طالبة يف ال�ضبكة احلا�ضوبية اخلا�ضة 
بالإنرتبول التما�ضًا للم�ضاعدة يف احل�ضول على معلومات اإ�ضافية عن هوية �ضخ�سٍ ما اأو عن 

اأن�ضطته فيما يتعلق بجرميٍة ما.
م امل�ضاعدة القانونية املتبادلة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية هي عملية اإجرائية تلتم�س الدول وتقدِّ

بوا�ضطتها امل�ضاعدَة يف جمع الأدّلة الإثباتية ل�ضتخدامها يف ق�ضايا جنائية.
م�ضطلح من التعبري اللتيني الذي يعني "الظاهر من اأّول وهلة"؛ والوجاهة الظاهرة من اأّول الوجاهة الظاهرة

وهلة تدّل على عبء اإثباتي ي�ضيع تطبيقه يف ق�ضايا ت�ضليم املجرمني يف بلدان القانون العام. 
ويف الوليات الق�ضائية مبوجب القانون العام، يدّل التعبري "الظاهر من اأّول وهلة" على الدليل 

الذي من �ضاأنه اأن يكون كافيًا، ما مل ُيدَح�س، للربهنة على افرتا�س معنّي اأو واقعة معّينة.

يف املعاهدات ويف بع�س القوانني الداخلية، ين�ّس مبداأ املعاملة باملثل على اأنَّ املزايا اأو الفوائد املعاملة باملثل
اأو العقوبات التي تطّبقها اإحدى الدول على مواطني دولة اأخرى اأو الهيئات العتبارية التابعة 

لها ينبغي رّدها مبثلها عينًا. ويف �ضياق امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املجرمني، قد 
ي�ضّكل ذلك اتفاقًا مكتوبًا، تتعّهد مبوجبه دولة ما، مبقت�ضى ال�ضروط والظروف نف�ضها، باأنَّ 
َية الطلب. وقد يكون ذلك  متنح املوافقة على نوع الطلب نف�ضه يف امل�ضتقبل اإىل الدولة متلقِّ

اأ�ضا�ضًا قانونيًا مفيدًا للتعاون يف حال عدم وجود اأ�ضا�ٍس من معاهدة، اأو قد يكون من مقت�ضيات 
القانون الداخلي.

يف قوانني ت�ضليم املجرمني، ُي�ضتخَدم امل�ضطلح "الت�ضليم الفعلي" لو�ضف تلك املرحلة من الت�ضليم )الفعلي(
َية الطلب باإعادة ال�ضخ�س الفاّر الذي هو مو�ضوع  الإجراءات القانونية عندما تاأمر الدولة متلقِّ

طلِب ت�ضليم املجرمني، اإىل الولية الق�ضائية للدولة الطالبة.

)اأ( للح�ضول على املزيد من املعلومات عن اأنواع الإ�ضعارات )املذّكرات( التي تديرها املنظمة الدولية لل�ضرطة اجلنائية )الإنرتبول( متاح يف املوقع 

. www.interpol.int/INTERPOLexpertise/Notices ال�ضبكي

وتقليديًا، كان ُيفَر�س حظر يف بلدان القانون العام على ال�ضماح ب�ضهادة ال�ضماع عن الغري يف 
ا يف �ضياق ت�ضليم املجرمني فهناك ت�ضاهل بخ�ضو�س هذه القاعدة يف كثري من  املحكمة. اأمَّ

بلدان القانون العام، َي�ضَمح للمحكمة بقبول الدليل يف �ضهادة ال�ضماع عن الغري لإثبات حقيقة 
م�ضمونها، اإذا ما ا�ضُتوفيت �ضروط معيَّنة. وقد اأخذ يزداد ال�ضماح، يف �ضياق ت�ضليم املجرمني، 

بقبول �ضهادة ال�ضماع عن الغري يف ِعداد الأدّلة الإثباتية لأغرا�س جل�ضات ال�ضتماع اخلا�ضة 
بت�ضليم املجرمني.
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