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دليل 
 املساعدة القانونية املتبادلة 

وتسليم اجملرمني

سيكون الدليل متاحاً يف صيغة كتاب إلكرتوني بكل لغات األمم املتحدة الرمسية الست على املوقع الشبكي 
ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )املكتب(. وميكن أيضا احلصول من أمانة املكتب يف فيينا 

على نسخ ورقية منه.

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال باجلهة التالية:

 قسم دعم املؤمتر، فرع اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع، شعبة شؤون املعاهدات، 
untoc.cop@unodc.org :الربيد اإللكرتوني

http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/international-cooperation.html

 

لقد تسنّى إعداد الدليل بفضل متويل من احلكومة الفرنسية.
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واقتباسات مما سّطره كّتاب يعّدون من كبار املمارسني يف جمال التعاون الدويل. وُيثرى النص حبد ذاته بقوائم مرجعية 
شىت ُمرفقة به باعتبارها مبادئ توجيهية بشأن أفضل املمارسات املّتبعة )انظر املرفق األول إىل املرفق السادس(.

وتتَّسم بعض أقسام هذا الدليل بأمهية خاصة للمهنيني املمارسني املسؤولني عن إدارة القوانني والسياسات   -8
الدليل  يف  وُتناَقش  الصدد.  هذا  يف  تغيري  إلحداث  يؤهلهم  مركز  يف  هم  والذين  بلداهنم،  حكومات  يف  العامة 
للبلد  مواضيع رئيسية ومنها مثاًل أمهية السلطات املركزية وتنظيمها وإنشاؤها وموضعها ضمن اجلهاز القضائي 
د مرارا يف مجيع أقسام الدليل على أمهية التواصل املبّكر واملستمر بني الدول خالل مجيع مراحل عملية  املعين، وُيشدَّ
املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني، كما ينصبُّ التركيز على استخدام األدوات املوجودة حاليًا ومنها مثاًل 

أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، لالستعانة هبا يف سياق هذه االتصاالت.



»إنَّ اجلماعات اإلجرامية مل تتأّخر يف االستفادة من االقتصاد املعوَلم الراهن ومن التكنولوجيا 
املتقّدمة اليت تصاحبه، ولكّن جهودنا من أجل مكافحة تلك اجلماعات ظّلت حىت اآلن 
تة للغاية، كما إن أسلحتنا تكاد أن تكون بالية. وتزّودنا هذه االتفاقيُة بأداة جديدة  مشتَّ

مة كمشكلة عاملية. وبتعزيز التعاون الدويل، نستطيع أن حندث  للتصّدي لبالء اجلرمية املنظَّ
تأثريا حقيقيا يف مدى قدرة اجملرمني الدوليني على مزاولة نشاطهم بنجاح، وأن نساعد 

املواطنني يف كل مكان يف كفاحهم املرير يف غالب األحيان من أجل سالمتهم وكرامتهم يف 
ديارهم وجمتمعاهتم احمللية.«

األمني العام كويف عنان

مة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )نيويورك،   املصدر: تصدير اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
األمم املتحدة، 2004(.

هذا االقتباس الوارد أعاله عن األمني العام لألمم املتحدة آنذاك، كويف عنان، يصف التحديات اليت   -1
أولئك  فيهم  مبن  منه،  مناص  ال  برابط  معًا  مجيعًا  الناس  ربطت  حتديات  وهي  كلها،  األمم  اليوَم  تواجهها 
الضالعون يف أنشطة غري قانونية. فقد استوعب املجرمون اهندام احلواجز التقليدية بني الدول القومية بسهولة 
أسرَع بكثري من احلكومات اليت روَّجت هلذه احلواجز واعتمدهتا يف املقام األول. واألشخاص الذين يزاولون 
الراهن  الدولية  الشؤون  وضع  يستغّلون  بل  احلواجز،  بتلك  مطلقًا  يلتزمون  ال  القانون  عن  خارجة  أنشطة 
النظام اخلاص هبم،  فيها  يعّززون  للقيام بعملياهتم،  ة وجماالت جديدة  يتيح هلم مرونًة مستجدَّ الذي  اجلديد، 
األمم  اتفاقية  اة يف  املتوخَّ اجلرائم  أنواع  إنَّ  معًا. كما  القسوة  وينحو هنجا شديد  بتمويل جيِّد  الذي حيظى 
دة ومتنّوعة ودائمة وحقيقية. ويف  مة عرب الوطنية والتهديدات اليت تطرحها متعدِّ املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
هذه املرحلة املّتسمة مبحدودية امليزانيات واملوارد، ويف ضوء خطورة اجلرائم، ال بّد للدول اليت تطلب املساعدة 
القانونية املتبادلة أن تبذل ُقصارى جهدها لتقدمي طلبات مقنعة على حنو بيِّن وسليمة قانونيًا، سعيًا إىل احلفاظ 
على املوارد القيِّمة. والدوُل متلقية الطلب هلا أيضًا دوٌر رئيسي عليها أن تؤدِّيه يف هذا السياق، ألنَّ مرونتها 
املوضوعية  املتطلبات  بشأن  الطالبة  للدولة  املشورة  تقدمي  على  ورغبتها  مقدرهتا  وكذلك  قوانينها  تفسري  يف 

واإلجرائية الالزمة يف بلداهنا هلا تأثري رئيسي يف جناح أو إخفاق أي ِّطلب لتسليم املجرمني أو للحصول على 
املساعدة القانونية املتبادلة.

والبلدان حمتَّم عليها قبول العوملة مع احلرص يف الوقت نفسه على صون سيادهتا بغية محاية مواطنيها وصون   -2
دولتهم الوطنية. ومن مثَّ فإنَّ املكلَّفني مبهام إنفاذ القانون جيدون أنفسهم يف وضع يثري السخرية ويدعو لألسف، 
مة  املنظَّ اجلرمية  اتفاقية  ُصمِّمت  وقد  هلا.  االمتثال  منهم  ُيطَلب  اليت  نفسها  القوانني  بقيود  مغلولة  أيديهم   لكون 
ال ملكافحة اجلرائم املشمولة فيها فحسُب، بل كذلك للتصدي للتحديات اليت تواجهها الدول عندما ُيطلب منها 
أن تتعاون على الصعيد الدويل، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على سيادهتا ودعم قوانينها الوطنية. ذلك أنَّ التوّتر 
بني هاتني املصلحتني املتنازعتني أحيانا ال يلَزم أن يكون عائقًا كما كان عليه احلال من قبُل، وال ميكن أن يظلَّ 
عقبة يف وجه الدول إذا ما رغبت حقًا يف مواجهة التحدي الذي تطرحه اجلرمية العاملية. وهنالك حتديات كثرية 
أمام التعاون الدويل. وقد قام العديد من اخلرباء بتوثيقها توثيقا جيِّدا، وسُيشار إليها يف مجيع مواضع هذا الدليل. 
وسترد إشارات أيضا إىل أحدث تدابري التصدِّي لتلك التحديات، مبا يبّين بوضوح أنَّ حالة القانون ليست ساكنًة 
بال ريب، وأنَّه ميكن حتقيق تغيري من خالل جهود عملية تبذهلا الدول، وأنَّ تلك التغيريات ال ينبغي بالضرورة أن 

تكون ذات طبيعة جديدة على حنو غري معهود يهّدد سيادة أيِّ بلد.

مة واحلاجة إىل هذا الدليل ألف- اتفاقية اجلرمية املنظَّ
طًا منوذجيًا للتعاون الدويل يف جمال تسليم  مة باعتبارها منوذجا أو خمطَّ ميكن النظر إىل اتفاقية اجلرمية املنظَّ  -3
املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. فاملادة 16 من االتفاقية جتيز للدول األطراف اليت جتعل تسليم املجرمني 
مشروطًا بوجود معاهدة أن تعترب االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم املجرمني يف عالقاهتا بالدول األطراف األخرى. 
وتتيح االتفاقية أيضا مرونًة يف النهج املتَّبع، من حيث إنَّ مجيع اجلرائم اخلاضعة هلا ُتعترب مشمولة يف معاهدات 
ر على الدول األطراف تنفيذها فيما يتعلق بتلك اجلرائم. وهذا بدوره يقلِّل من  تسليم املجرمني القائمة، مما ييسِّ

اجلهود والتكاليف املحتملة املرتبطة بتنفيذ ذلك القسم من االتفاقية.

وفيما خيص املساعدة القانونية، كثريًا ما ُيشار إىل املادة 18 من االتفاقية على أنَّها »معاهدة مصغَّرة«.   -4
فاملادة 18 تتيح للدول األطراف أن توّفر كل منها لألخرى املساعدة القانونية املتبادلة على أوسع نطاق ممكن 
قة على االتفاقية قد  فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية. ويف وقت كتابة هذا الدليل، كان عدد الدول املصدِّ

ة، املتاح باالتصال احلاسويب املباشر،  جتاوز 160 دولة، وهي ُمدَرجة يف قائمٍة يف دليل السلطات الوطنية املختصَّ
ه مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية. وُيؤمل أن يزداد استخدام االتفاقية باعتبارها أساسًا  الذي أعدَّ

قانونيا لتسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة.

مة عرب الوطنية قد أوعز إىل األمانة،  وكان مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ  -5
يف قراره 8/5 املعنون »تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة 
عرب الوطنية«، بأن تضع دليال عمليا لتيسري صوغ طلبات تسليم املجرمني وطلبات املساعدة القانونية وإرساهلا 
االتفاقية  هذه  فيها  ُتستخَدم  اليت  احلاالت  املنّظمة، يف  اجلرمية  اتفاقية  من  باملادتني 16 و18  وتنفيذها عمال 

كأساس قانوين للطلب. وقد ُأعدَّ هذا الدليل تلبية لذلك الطلب.

ملن ُصمِّم هذا الدليل
»فيما مضى، كان معظم أعضاء النيابة العامة يقضون حياهتم املهنية بكاملها من دون االضطرار إىل   -6
احلصول على أدّلة إثباتية من خارج احلدود الوطنية لبلدهم.« أمَّا اليوم، فقد تغيَّر هذا الوضع بال ريب. وقد 

م الدليل لتستخدمه ثالث فئات رئيسية مشمولة يف جمال املساعدة القانونية الدولية، وهي: ُصمِّ
السلطات املركزية وسائر السلطات الوطنية املختصة؛  •  

مقّررو السياسات العامة؛  •  
•  املهنيون املمارسون يف جمال العدالة اجلنائية، مبن فيهم املحامون واملحّققون والقضاة واملوظفون   

القضائيون، املعنيون باملساعدة القانونية الدولية.

وسوف يكون بني قّراء الدليل مهنيون ممارسون ذوو خربة يف جمال القانون اجلنائي ممن ُيعَنون بصفة منتظمة   -7
بقضايا التعاون الدويل، سواء يف سياق وظيفة إدارية أو عملياتية يتوّلوهنا، يف حني قد يكون هنالك آخرون من 
السبل إىل استهالل  لة خطوة فخطوة بشأن أفضل  اقتراحات عملية مفصَّ الدليل  م  املبتدئني يف هذا املجال. ويقدِّ
ومتابعة إجراءات عمليات تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة من جهة الدولة الطالبة، وأفضل السبل إىل 
االستجابة إىل الطلبات الواردة ومتابعتها عند متثيل مصاحل الدولة متلقية الطلب. والقصد من هذه االقتراحات إفادة 
املمارس املبتدئ واملمارس ذي اخلربة على حد سواء. وهي ُتعَرض على القارئ من خالل موجزات ودراسات حالة 


