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     توطئة    
، )املكتـب (نع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          م يتولّى مكتب 

البلـدان، بنـاء علـى طلبـها،          مدّ ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة    أُسندت إليه من  طبقا للوالية اليت    
مبكافحــة اإلرهــاب، ال ســيما مــن أجــل التــصديق علــى الــصكوك   مبــساعدة قانونيــة ذات صــلة

يف األنظمــة القــضائية  يــة وتنفيــذها ملكافحــة اإلرهــاب وتعزيــز الوســائل املتــوفرة  القانونيــة العامل
  .يف ظل احترام سيادة القانون قصد تنفيذ أحكام تلك الصكوك اجلنائية الوطنية

ومن أجل مساعدة الدول األعضاء على فهم األحكـام الـيت تتـضمنها تلـك الـصكوك الدوليـة،                   
 وتعزيـز التعـاون     ،لتزامـات املُـضمنة يف تلـك الـصكوك        وصياغة نصوص قانونية جديدة طبقا لال     

الــدويل يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، وضــَع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  
دليـل التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة ملكافحـة        بينـها عددا من آليـات املـساعدة التقنيـة مـن         

ة ممارسـي القـانون املختـصني يف مكافحـة اإلرهـاب          ملساعد الدليل وقد مت إعداد هذا      .اإلرهاب
تــسليم اجملــرمني  حــىت يــستفيدوا اســتفادة فّعالــة وســريعة مــن تــدابري التعــاون الــدويل، مــن قبيــل 

، وإلسـداء نـصائح عمليـة إلـيهم بـشأن مـا ميكـن أن يعتـرض سـبيلهم              املساعدة القانونية وتبادل  
له أيـضا أداة تعليميـة لتـدريب ممارسـي          ميكن اسـتعما   و .من عقبات ما يقف أمامهم    من قضايا و  

  .القانون يف مكافحة اإلرهاب
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      مةمقّد    
      السياق  -ألف  

    نيهتديد للسالم واألمن الدولي: اإلرهاب  -١  
ظلــت ،  واملعاقبــة عليــه منــع اإلرهــاب، اتفاقيــة١٩٣٧َ ســنة  أن وضــعت ُعــْصبة األمــم، يفمنــذ

وهكـذا، فبدايـة مـن سـنة        . ل اجملتمـع الـدويل    ا يف جـدول أعمـ      ُمدَرَجةً  مكافحة اإلرهاب  مسألة
.  واملعاقبـة عليهـا     صـلة مبنـع األعمـال اإلرهابيـة         ستة عشر صكا قانونيا عامليا ذا      اعُتمد ،١٩٦٣
 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة منـذ مـا يزيـد عـن عقـد مـن الـزمن،                  ،وة على ذلك  وعال

 مكافحــة إىل الراميــة خاصــة مــن اللجنــة الــسادسة، قــرارات ســنوية بــشأن اإلجــراءات   مببــادرة
  .اإلرهاب الدويل

  )١(:يف صلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة رمسيا رت الدول،ويف هذا االجتاه قرَّ  
ــة  ال  -٢"   ــصورة تام ــاون ب ــا      تع ــا لاللتزامــات املنوطــة بن يف مكافحــة اإلرهــاب، وفق

مبوجب القانون الدويل، هبدف العثور على أي شخص يدعم أو يـسّهل أو يـشارك أو                
ــدبريها أو     ــا أو تـ ــيط هلـ ــة أو يف التخطـ ــال إرهابيـ ــل أعمـ ــشاركة يف متويـ يـــشرع يف املـ

  ". أو يوفر مالذا آمنا،ارتكاهبا
لى مرتكيب األعمال اإلرهابية وحماكمتـهم أو تـسليمهم، وفقـا    كفالة القبض ع    -٣"  

  ".لألحكام ذات الصلة من القانون الوطين والدويل
 يف جمال مكافحـة اإلرهـاب، مـن بينـها القـرار              عديدةً كما اعتمد جملس األمن قراراتٍ      
 لـه مكانـةٌ   والـذي    ،٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١١ عقب أحداث    اعُتمدلذي   ا )٢()٢٠٠١( ١٣٧٣
 اعتماده من ِقَبـل جملـس األمـن كـان     ، ذلك أنَّوهبذا املعىن فهو يتسم ببعد عام وإلزامي     . ةخاص

 اعتمــاده وفقــا لــذلك علــىوقــد ترتــب  )٣(.مبوجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة 
  .نيالفصل من امليثاق أنه جيب اعتبار اإلرهاب مبثابة هتديد للسالم واألمن الدولي

هيب جبميع الدول العمل معاً على حنـو عاجـل علـى            ي "، القرار ذلكيف   ، جملس األمن  إنَّ  
منع األعمال اإلرهابية والقضاء عليها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون املتزايـد والتنفيـذ الكامـل                      

───────────────── 
، ٣- وثانيا٢- ثانياخطة العمل، استراتيجية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،، A/60/288انظر القرار  )1(  

  : ومكافحته انظرالتدابري الرامية إىل منع اإلرهاب
 OpenElement?pdf.0550489N/PDF/05/504/89N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http.  

 .pdf.ar_1373_res/pdf/tldb/org.unodc.www://https، ٢٠٠١سبتمرب /أيلول ٢٨ ،)٢٠٠١ (١٣٧٣القرار  )2(  
 :الع على نص ميثاق األمم املتحدة على موقع األمم املتحدة، العنوان التايلميكن االطِّ )3(  

 http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter7.shtml. 
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م بضرورة إكمال التعاون الدويل بتدابري إضـافية        يسلِّولالتفاقيات الدولية ذات الصلة باإلرهاب؛      
 أعمال إرهابية أو اإلعـداد هلـا، يف أراضـيها جبميـع الوسـائل               ع ووقف متويل أيِّ   تتخذها الدول ملن  

 القرار، كان عدد االتفاقيات والربوتوكـوالت والقـرارات الـصادرة          ذلكقبل اعتماد   و". القانونية
 الًا فعَّـ  اً قانونيـ  اًل بنيـة تـوفر إطـار      عن األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب وما بينها مـن تكامـل ُيـشكِّ            

ــة  ل ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــاون ال ــع ذلــك . لتع ــإنَّ،وم ــرار يفيطلــب  جملــس األمــن  ف  ١٣٧٣ ه ق
 االتفاقيــات والربوتوكــوالت  إىلاالنــضمام يف أقــرب وقــت ممكــن  "مــن مجيــع الــدول ) ٢٠٠١(

 بكثري ممـا كـان هلـا يف         أشدَّ  وهو ما جيعل هلا وقعاً     "))د( ٣ الفقرة(الدولية ذات الصلة باإلرهاب     
  .السابق

  ]…[ : رمسياقرَّرت" الدول يف صلب اجلمعية العامة نَّفإ ويف هذا املنحى،  
ــة العامــ  "  )ب(-٢ ــرارات اجلمعي ــع ق ــذ مجي ــة إىل تنفي ــدابري الرامي  القــضاء علــى  ة املتعلقــة بالت

  )٤(."اإلرهاب الدويل
  

هـاب  يف جمـال مكافحـة اإلر   يف هذا السياق بالذات، يكتسي التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية        
 آليات التعاون تلـك، لـن       غري أنَّ . منع هذه اجلرائم اجلنائية وقمعها     أمهية رئيسية لتحقيق هدف   

  . مكافحة اإلرهابوالعاملني يف جمال أثر بدون تنفيذها من قبل الدول األعضاء يكون هلا أيُّ
    

    تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -٢  
فعاليـة وسـائل املعاقبـة علـى        تعزيـز    مـن الـضروري   بـات   الـدويل،   ر اإلرهـاب     للعوملة وتطوُّ  نظراً

ن الــصعب يف كــثري مــن األحيــان إجــراء حتقيقــات  وإنَّ ملــ.  علــى الــصعيد الــدويلهــذه األفعــال
ألصـعب  وا.  تستهدف األشخاص املشتبه يف مشاركتهم يف أنـشطة إرهابيـة           قضائية ومالحقات

  األدلـة  أوالـضحية   أو املـشتبه بـه  يوجـد  وى قـضائية عنـدما   دعـ رفـع  حماولـة   هـو  من ذلك بكثري  
جمـال اختـصاص     خـارج  اخلرباء الرئيسيون أو عائدات اجلرمية     وأ الشهود الرئيسيون  وأ الرئيسية

،  جبميـع أشـكاهلا     عـرب الوطنيـة     اجلرميـةُ  وبينما استفادت من العوملـة     .الوالية القضائية للبلد املعين   
تفتقـر إىل االنـسجام والـتالحم        فيمـا بـني الـدول      التعـاون    زالـت أسـاليب   مبا فيها اإلرهاب، مـا      

العدالـة اجلنائيـة      ممارسـي  أمراً أساسيا لـدى    التعاون الدويل    أصبح  ولذلك، .وقد تبدو غري فعالة   
مـن غـري    إنَّ  وفعال ف  .ومن اإلرهاب عابرة للحدود الوطنية     الذين تواجههم أشكال من اإلجرام    

 مالحقــة  حتقيــق أو القيــام بــأيِّ عنــد إجــراء أيِّةاالنكفــاء داخــل احلــدود الوطنيــ الــواقعي اليــوم
تــوفره ســيادة الدولــة مــن امتيــازات  مــا  يــستغلون اجلنــاةخاصــة وأنَّ، جنائيــة يف هــذه اجملــاالت

  .حلماية املواطنني

───────────────── 
 .املرجع نفسه )4(  
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لتعــاون الــدويل يف املــسائل لليــات اآلو الطرائــق مــن جمموعــة اجملتمــع الــدويل قــد أعــدَّل  
 اإلجـراءات   وحتويـل ،  واملساعدة القانونية املتبادلة  بتسليم اجملرمني،   سيما فيما يتعلق     الو اجلنائية

جنبيـة، مثـل    بقرارات احملـاكم اجلزائيـة األ      واالعتراف   ، األشخاص احملكوم عليهم   ونقلاجلنائية،  
وتتعلـق هـذه الطرائـق جبميـع أنـواع          . القوانني  إنفاذ علىتعاون  الجتميد املمتلكات أو حجزها و    

 مبــا يف ذلــك -ابر للحــدود الوطنيــة أو داخــل حــدود الــوطن الواحــد   مــن دويل وعــ-اإلجــرام
  )٥(.اإلرهاب
مكافحـة اإلرهـاب،     خصوصيات مميزة من أجـل     صيغ التعاون األخرى    لبعض على أنَّ   

  .مكافحة متويل األعمال اإلرهابية خيص التعاون يف سياق ال سيما فيما
    

    الدليل الغرض من هذا  -باء  
متكــني  هــذا هــو عــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة ملكافحــة اإلرهــاب دليــل الت الغــرض مــن إنَّ

ة مـن إضـفاء مزيـد مـن الفعاليـة ومـن الـسرع              انون املختـصني يف مكافحـة اإلرهـاب       ممارسي القـ  
بـشأن مـا     أن تتوفر لديهم من جهة إجابات مباشـرة        ضمان على ما يقومون به من أعمال، أي      

بــشأن صــيغ  و،يف ســياق مكافحــة هــذه اآلفــة  يوميــةميكنــهم اســتعماله مــن أدوات يف احليــاة ال 
 إجابات عمليـة بـشأن       هذا الدليل  ر هلم  كما ينبغي أن يوفِّ    .من جهة أخرى   التعاون ذات الصلة  

 أن  والغـرض منـه أيـضاً هـو        .ما ميكـن أن يعترضـهم مـن صـعوبات ويقـوم أمـامهم مـن عراقيـل                 
  . ة اإلرهابيكون أداة تعليمية داعمة لتدريب ممارسي القانون يف مكافح

    
     الدليلرهانات هذا   -جيم  

 هــو تــوفري بعــض دليــل التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة ملكافحــة اإلرهــاب  اهلــدف مــن نَّإ
سياق تنفيذ الـصكوك العامليـة        املهنيني يف جمال العدالة اجلنائية يف      الحتياجات املناسبة   اإلجابات

القـــرار  و)٢٠٠١ (١٣٧٣تنفيـــذ القـــرار ملكافحـــة اإلرهـــاب ويف الـــسياق األعـــم الـــذي هـــو 
A/60/288"    ــة ملكافحــة اإلرهــاب ــه  ) ٢٠٠٦( "اســتراتيجية األمــم املتحــدة العاملي الــذي اعتمدت

  وفعـال، ففـي سـياق التعـاون الـدويل          )٧(.وكذلك سـائر القـرارات ذات الـصلة        )٦(اجلمعية العامة 
───────────────── 

، ورقة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥-١٨ ،بانكوك مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  )5(  
اإلرهاب واألنشطة التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب والعالقات بني "، A/CONF.203/5عمل أعدهتا األمانة 

 .٥٦، الفقرة "اإلجرامية األخرى يف سياق عمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
رفق يف خطة العمل املعتمدة يف ُمو. الدليل من هذا األول املرفق ُمستنَسٌخ يف A/60/288 القرار نصُّ )6(  

  (...)] تدابري منع اإلرهاب ومكافحته  -ياثان "(...) [:ر مجيع الدول األعضاءقرِّاالستراتيجية، ُت
 ".التعاون بصورة تامة يف مكافحة اإلرهاب -٢

 ١٥٣٥، )٢٠٠٤ (١٥٢٦، )٢٠٠٣ (١٤٥٦، )٢٠٠٢ (١٤٥٢، )٢٠٠١ (١٢٦٧: ناألم جملس قرارات  )7(  
)٢٠٠٦ (١٧٣٠، )٢٠٠٥ (١٦٢٤، )٢٠٠٥ (١٦١٧، )٢٠٠٤ (١٥٦٦، )٢٠٠٤ (١٥٤٠، )٢٠٠٤.(  
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ق علـى اتفاقيـات دوليـة أو        صدِّتُـ  وأ ثنائيـة وإقليميـة،      معاهـدات  ُتربم الدول    ،يف املسائل اجلنائية  
فـإنَّ مـن    واعتبـارا لعامليـة التهديـد الـذي ميثلـه اإلرهـاب،             .  املعاملة باملثـل   مبدأتعمل انطالقا من    

 ذلـك أنَّ  .  ثنـائي أو إقليمـي     أسـاس  على    بشكل حصري أو رئيسي     حقا جماهبته  غري املستصوب 
مـن  أكثـر   أو   قانونيـة يف بلـدين        غـري   تنـشأ عنـها أنـشطةٌ      أصـبحت  مـن األنـشطة اإلرهابيـة        عدداً

 الـصكوك   ولـيس هنالـك مـن شـكٍّ يف أنَّ         .  مل ُتربم اتفاقات تعاون ثنـائي أو إقليمـي         البلدان اليت 
  اتِّــساع واالســتفادة مــنالتعـاون  جلميــع البلــدان تتــيحواسـع،  الغــرايف اجل هــاالعامليـة، حبكــم نطاق 

  يف ظــللقــضاء عليهــا متامــا بــل واشــروط ودواعــي رفــض التعــاونمــن  واحلــد ساعدةاملــنطــاق 
  . القانونية املُلزمة ذات الصلة حبقوق اإلنسان والتعجيل باإلجراءاتالقواعداحترام 

عمليـــة قمـــع األعمـــال حتكـــم ملـــن الـــضروري أن تكـــون هنـــاك رؤيـــة واحـــدة   مثَّ إنَّ  
ارق الفـو   اسـتغالل   قـد يـسعون فعـال إىل       اجملرمونفـ . ، وهو ما ُتيّسره الصكوك العامليـة      اإلرهابية

، واالستفادة من انعدام التنـسيق بـني مـوظفي بلـدان خمتلفـة واسـتغالل مـا               قانونيةبني األنظمة ال  
 إىل يف أحيـان كـثرية     خمتلـف البلـدان      وعـدم توصُّـل     معظم الدول من حرص على الـسيادة       لدى

 فـإنَّ مـن املناسـب اإلرشـاد إىل سـبل التعـاون              ،لـذلك  .العمل معـا لتـذليل مـا بينـها مـن فـوارق            
  . مع مراعاة خمتلف التقاليد القضائيةّعالالف
    

    الدليلبنية هذا   -دال  
 األساســيةعــرض مبــادئ التعــاون الــدويل يول األ فــاجلزء: أجــزاء إىل أربعــة الــدليلينقــسم هــذا 

وهـي قواعـد تنطبـق مهمـا كانـت أشـكال التعـاون املطلوبـة يف جمـال منعـه                     . ملكافحة اإلرهـاب  
 الثالـث   اجلـزء ا   أمَّـ  .القانونيـة ص لتبـادل املـساعدة       الثاين خمـصَّ   واجلزء. مرتكبيه قضائيا مالحقة  و

  . األخرى التعاونبأشكال  فيتعلق الرابعاجلزءأمَّا و. فيتعلق بتسليم اجملرمني
  من البحـث فيـه     ن ميكِّ فهرس كما يوجد  .مكمِّلة له  ُمرفَقاتالدليل  هذا  ترد يف هناية    و  
  .املواضيعحبسب 
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    ١النميطة     
      مكافحة اإلرهابعلى اسية من أجل التعاون الدويل مبادئ أس    

  :األهداف
ــيت ُتــ      -ألف-١ ــشتركة ال ــة امل ــد األســس القانوني ــة،   م يف جتــرميستخَدحتدي األعمــال اإلرهابي

وبالتـــايل بيـــان األعمـــال اإلجراميـــة والنـــصوص القانونيـــة ذات الـــصلة بالطلبـــات 
   ألجل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛ هةاملوجَّ

 مكافحـة   علـى  التعـاون الـدويل      بني مجيع أشـكال   األسس القانونية املشتركة     تقدمي  -باء-١
  اإلرهاب؛

  مكافحة اإلرهاب؛على جمال التعاون الدويل  حتديد االلتزامات يف  -جيم-١
  .بيان القواعد املفيدة من أجل تعاون جّيد وفّعال  -دال-١
  .ها التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةاليت سُيلتمس من ةذكر املؤسسات املختصَّ  -هاء-١

    
    جترمي األعمال اإلرهابية  -ألف-١  

وبالتـايل   م يف جترمي األعمال اإلرهابيـة،     ستخَدحتديد األسس القانونية املشتركة اليت تُ     : األهداف
ألجــل التعــاون  هــةبيــان االعمــال اإلجراميــة والنــصوص القانونيــة ذات الــصلة بالطلبــات املوجَّ  

  . املسائل اجلنائيةالدويل يف
  

 دة يف االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية القطاعية ملكافحةاألعمال اإلرهابية ُمحدَّ
  .اإلرهاب

  
مـصادر   ، حيـث إنَّ    للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية     عامليا أساساًل الصكوك العاملية    تشكِّ  

ــة   ــات الدولي ــات وآليــ    االلتزام ــع التجرمي ــا مجي ــضمن تقريب ــضرورية ملكافحــة   تلــك تت ــاون ال ات التع
ــ. اإلرهـــــاب علـــــى الـــــصعيد الـــــدويل  ــانةَ"ل تلـــــك ويكمِّـــ ــرارُ "الترســـ     مـــــن االتفاقيـــــات القـــ

 وتوجـد آليـات إقليميـة    .الذي ميثل أداة مهمة للتعاون الدويل يف املـسائل اجلنائيـة   ) ٢٠٠١( ١٣٧٣
  .م يف جترمي األعمال اإلرهابيةستخَدأو وطنية أخرى، ُت
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  : جترمي األعمال اإلرهابية هي التاليةيقوم عليها القانونية اليت األسس  فإنَّ،هكذاو  •

  ؛قرارات جملس األمن ذات الصلة  )أ(
  الصكوك العاملية؛  )ب(
  الصكوك اإلقليمية؛  )ج(
   .التشريعات الوطنية  )د(

 أيُّ أساس قـانوين    ، القانونية األسسإزاء تعدد   : التايلسؤال  هنا، يواجه املُمارس ال     •
  ؟ االرتكان إليهجيب 

  :مراعاة ما يليلإلجابة عن هذا السؤال من الضروري   
  هرمية املعايري؛  )أ(  
  ؛نطاق الصكوك املستهدفة  )ب(  
ات الدوليـة يف  يتعلـق بتطبيـق املعاهـدات واالتفاقـ     التقاليد القانونية للدول فيما       )ج(  

  .القانون الداخليإطار 
  

    :رات جملس األمنأولوية قرا: هرمية املعايري الدولية  )أ(  
يوجد تكامل حقيقي بني قرارات جملس األمن املتعلقـة باإلرهـاب والـصكوك الدوليـة املعتمـدة                 

 تنفيذَ القرارات، وليست أحكامها دوما دقيقة، يقتضي التـصديق علـى            يف االتفاقية وهكذا فإنَّ   
كوك يف ضــوء الــصو .االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة، وهــي نــصوص تتــسم بعــدم الدقــة 

  .ميكن تنفيذ قرارات جملس األمن املُلزمة قانونا ،العاملية املعتمدة
ــة ذلــك يف الفقــرة  ســُيبيَُّنوهكــذا، وكمــا     ــإنَّالتالي ــرارات جملــس األمــن  ، ف  املتََّخــذة ق

  :ميثاق األمم املتحدةمن مبوجب الفصل السابع 
  الدول ُملَزمة بتطبيقها؛  -
   التزام دويل سواه؛هي تعلو على أيِّ  -
  . مة قانوناهي ذات قوة ُملزِ  -

  
  تطبيق الدول إياها ُملزم قانونا  •

  : من ميثاق األمم املتحدة٢٤املادة  
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ــه      ــذي تقــوم ب ــة يف أن يكــون العمــل ال ســريعاً " األمــم املتحــدة "رغب
فعاالً، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن بالتبعـات الرئيـسية يف             

 هذا اجمللـس يعمـل      وافقون على أنَّ  أمر حفظ السلم واألمن الدويل وي     
  . بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات نائباً عنهم يف قيامه

ــاً ملقاصــد       ــات وفق ــن، يف أداء هــذه الواجب ــم "يعمــل جملــس األم األم
 لتمكينـه والسلطاُت اخلاصة املخّولةُ جمللـس األمـن        . ومبادئها" املتحدة

صول السادس والـسابع والثـامن      من القيام هبذه الواجبات مبينةٌ يف الف      
  .والثاين عشر

  
  :من ميثاق األمم املتحدة ٢٥املادة  

بقبول قـرارات جملـس األمـن وتنفيـذها         " األمم املتحدة "يتعهد أعضاء     
  .وفق هذا امليثاق

  
الـذي اعتمـد    مة قانونا، طبقا لنص ميثـاق األمـم املتحـدة،            قرارات جملس األمن ُملزِِ    وهكذا فإنَّ 
وتــشري قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة مبكافحــة اإلرهــاب بوضــوح إىل أنــه   . راءبتوافــق اآل

  )١(.ق األمم املتحدة والقانون الدويلجيب استخدام مجيع الوسائل ملكافحة اإلرهاب طبقا مليثا
  

 مـن ميثـاق األمـم    ١٠٣ وفقـا ملـا تـنص عليـه املـادة      . التزام دويل آخـر  األولوية بالنظر إىل أيِّ     •
وفقـاً ألحكـام هـذا      " ةاألمـم املتحـد   "ا تعارضت االلتزامـات الـيت يـرتبط هبـا أعـضاء             إذ: املتحدة

دويل آخر يرتبطون به فـالعربة بالتزامـاهتم املترتبـة علـى هـذا              مبوجب اتفاق    التزام   امليثاق مع أيِّ  
 ،قــضية لــوكريب، ١٩٩٢أبريــل /نيــسان ١٤خ انظــر قــرار حمكمــة العــدل الدوليــة املــؤرَّ( امليثــاق
  )٢(.)١٩٩٢ (٧٤٨بقرار جملس األمن  املتعلق

───────────────── 
 القرارات وحتيل "اإلنسان حبقوق الصلة ذات الدولية املعايري" إىل )٢٠٠١ (١٣٧٣ األمن جملس قرار حييل )1(  

 حبقوق املتعلقة الصكوك" إىل) ٢٠٠٥ (١٦٢٤و) ٢٠٠٤ (١٥٦٦و) ٢٠٠٤ (١٥٣٥و) ٢٠٠٤ (١٤٥٦
 ".اإلنساين بالقانون وكذلك وبالالجئني نسانإلا

 فإنَّ امليثاق من ١٠٣ للمادة طبقا" :١٩٩٢ أبريل/نيسان ١٤ قانون، قضية لوكريب، الدولية العدل حمكمة )2(  
 جمموعة ،)٣٩ الفقرة ("خرآ دويل اتفاق أيِّ مبقتضى اليت التزاماهتمعلى  تعلو الشأن هذا يف األطراف التزامات
  .htm.clukframe/cluk/cdocket/cijwww/org.cij-icj.www://http :إلنترنتا على أيضا متاح وهو ،١٩٩٢
سبتمرب /أيلول ٢١ بتاريخ األوروبية للجماعات األوىل الدرجة حمكمة عن نيصادرال نيقانونال: كذلك وانظر
  .T-306/01 Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l’Union européenne :القضية ،٢٠٠٥

 بتاريخ JO C 281  األحكام T-315/01, Kadi/Conseil de l’Union européenne: القضيةانظر و
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  امللزِمةقوة القانون   •

  )٣(.تستند إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  
 )٤(."جملس األمن"ر يقرِّ ):٢٠٠١( ١٣٧٣ من القرار٢و ١الفقرتان   

 اختاذ ما يـراه مناسـبا مـن التـدابري      ، من أجل إنفاذ قراراته،    ميكن جمللس األمن    
  )٥(.) من ميثاق األمم املتحدة٤٢ و٤١ملادتان ا(مة امللزِ

  
    نطاق الصكوك   )ب(  

ــة، حبكــم    ــصكوك العاملي ــهالل ــة أو      طبيعت ــصكوك اإلقليمي ــا لل ــدى مم ــرايف أوســع م ، نطــاق جغ
فعـالوة علـى كـون األخـرية ذات جمـال        . الوطنية، لغرض التجـرمي والتعـاون يف املـسائل اجلنائيـة          

───────────────── 
 هي املتحدة األمم يف األعضاء الدول التزامات فإنَّ، الدويل للقانون وفقا"و ١٧، صفحة ١٢/١١/٢٠٠٥
 .htm.transitpage/fr/int.eu.curia.www://http:  انظر املوقع الشبكي."سواه التزام أيِّ فوق

  واإلخالل به ووقوع العدوانالسلم هتديد حاالت يف األعمال من ذَُختَُّي فيما: السابع الفصل )3(  
يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالًً : "٣٩ة املاد      

 ٤١ أعمال العدوان، ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقاً ألحكام املادتني من
  ". حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه٤٢و

 توصياته أو يتخذ التدابري املنصوص ُيقدِّممنعاً لتفاقم املوقف، جمللس األمن، قبل أن : "٤٠ املادة      
، أن يدعو املتنازعني لألخذ مبا يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابري مؤقتة، وال ختل هذه ٣٩ادة عليها يف امل

التدابري املؤقتة حبقوق املتنازعني ومطالبهم أو مبركزهم، وعلى جملس األمن أن حيسب لعدم أخذ املتنازعني 
 ".هبذه التدابري املؤقتة حسابه

 عليهواملتعارف . الصيغة املستعملةعلى امات اليت تفرضها قرارات جملس األمن  الطبيعة الدقيقة لاللتزتتوقَّف )4(  
اجمللس إىل  "يطلب"عندما (ا توصياته ، أمَّ) اجمللس"ريقرِّ"عندما (مة  قرارات جملس األمن ُملزِ أنَّ هوعموما

 ١٣٧٣قرار ومن بني الفقرات الثالث من منطوق ال.  فليست هلا نفس القوة القانونية)الدول األعضاء
ا الثالثة فكان اليت تتوجه إىل الدول، مت التعبري يف األوليني منها يف صيغة القرارات امللزمة، أمَّ) ٢٠٠١(

 .التعبري فيها يف شكل توصية
جمللس األمن أن يقرِّر ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ : "٤١املادة  )5(  

 وله أن يطلب إىل أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، وجيوز أن يكون من بينها وقف قراراته،
الصالت االقتصادية واملواصالت احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والالسلكية وغريها من 

  ".وسائل املواصالت وقفا جزئيا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية
 ال تفي بالغرض أو ثبت أهنا مل ٤١ إذا رأى جملس األمن أنَّ التدابري املنصوص عليها يف املادة: "٤٢املادة    

تِف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعمال ما يلزم حلفظ السلم واألمن 
صر والعمليات األخرى بطريق الدويل أو إلعادته إىل نصابه، وجيوز أن تتناول هذه األعمال املظاهرات واحل

 ".األمم املتحدة"القوات اجلوية أو البحرية أو الربية التابعة ألعضاء 
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الــصكوك مــع  )٦(يــا، فمــن املهــم أن ال تكــون متــضاربةتطبيقــي كــثريا مــا يكــون حمــدودا جغراف
تــوفر نظامــا قانونيــا خاصــا مبكافحــة   والعامليــة الــيت تغطــي جممــوع مظــاهر األعمــال اإلرهابيــة  

 اجملتمع الـدويل كافـة، والتهديـد        ميسُّاإلرهاب فعل إجرامي    ف. اإلرهاب باعتباره هتديدا للسالم   
 ١٣٧٣قـرار جملـس األمـن        و . النطـاق  كـون عـامليَّ   ي أن    ينبغـي  الرد  فإنَّ ومن مثَّ ،   يف نطاقه  دويل

  . زمنيا وال جغرافياداًو هبذا املعىن، نص قانوين ذو نطاق عام، وليس حمد هو،)٢٠٠١(
  

التقاليد القانونية اليت تنتمي إليها الدول فيما يتعلق بتنفيذ املعاهدات واالتفاقات الدولية يف   )ج(  
  القانون الداخلي 
وهـذه العمليـة   . يان فيما يتعلق بتنفيذ املعاهدات الدولية يف القانون الـداخلي    يوجد هنجان رئيس  

 الــذي تعتمــده الــوطينُمرهتنــة بالنظــام الــذي ختــضع لــه العالقــة بــني القــانون الــدويل والقــانون    
  .الدولة، أي حبسب كون النظام نظاما أحاديا أو مزدوجا

  : حسب التقاليد القانونية للدول،من ذلك  •

 األنظمــة األحاديــة طبيعــة ُموّحــدة بــني القــانونني   جتــسِّد )٧(.ام األحــاديالنظــ  ‘١‘
ا التـشريع كالمهـا منتمـيني إىل أسـرة          الدويل والوطين، وهـو أمـر مبقتـضاه ُيعتـرب مـصدرَ           

 لتلـك   وضمن هذا النهج، عندما تصّدق دولة ما على معاهدة ما، فإنَّ          . قانونية واحدة 
ــوط     ــانون ال ــاذ الق ــوة نف ــدة نفــس ق ــضرورة إىل   املعاه ــا حاجــة بال ــدابري ين دومن  اختــاذ ت

 التوقيـع علـى معاهـدة والتـصديق عليهـا،           وهكذا فما إن يـتمَّ    . إلنفاذها حمدَّدةتشريعية  
وعلـى  . املعاهـدة  بـنص تلـك   مـاً حىت يصبح البلـد املنتمـي إىل نظـام قـانوين أحـادي ملزَ          

أحكـام  إىل   مباشـرة    ترجـع  الوطنيـة وسـائر اهليئـات العموميـة          احملـاكم   فـإنَّ  ،هذا النحـو  
  .من مصادر القانونتلك املعاهدة باعتبارها مصدرا 

مـن ذلـك أنـه      .  األنظمة األحادية قد تكون هلا مناهج خمتلفـة         أنَّ واجلدير باملالحظة هو  
  :توجد

───────────────── 
تعاون بذريعة أنَّ الذي  طلب رفض ميكن ال العاملية، الصكوك عليه تنص ما وحسب املثال، سبيل على )6(  

 .سياسي دافع أوعز بالفعل
 بلدان فإنَّ العموم، وعلى. األمريكية املتحدة الواليات ليفيا،بو قربص، بنن، سويسرا،: املثال سبيل على )7(  

 .األحادي النظام إىل تنتمي بلدانهي  اجلرماين -الروماين القانون
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لتنفيــذ مباشــرة يف  عتــرب فيهــا بعــض املعاهــدات دون ســواها قابلــة ل      ُتأنظمــة  -أ  
ملعاهدات يف الرتبة مـع القـوانني الوطنيـة، طبقـا            أحكام ا   وتتساوى فيها  القانون الوطين 

  )٨(.ا األولوية تكون للنص األحدث عهد أنَّ الذي مفادهمبدألل
 التشريع الـداخلي، ولكنـها تظـل، مـن حيـث            على فيها املعاهدات    تعلوأنظمة    -ب  

  )٩(.دون األحكام اليت ينص عليها الدستور وضعها القانوين،

هنالـك، حـىت يف نظـام قـانوين أحـادي، تـشريعات             ذلـك، فـال بـد مـن أن تكـون            ومع    
  .وطنية من أجل حتديد العقوبات

فالقـانون الـدويل     ؛ األنظمـة املزدوجـة    هنـاك عقبـة تعتـرض      )١٠(.النظام املزدوج   ‘٢‘  
كـل منـهما، يف معظـم األوقـات         يـشتغل  و والقانون الوطين موجـودان كـل علـى حـدة         

ب دولـة تابعـة لنظـام مـزدوج         ما تعـر  وخالفا لألنظمة األحادية، عند   . مبعزل عن اآلخر  
 ال يكــون هلــا ،املعاهــدة  تلــك فــإنَّ،دوليــة تــها علــى االنــضمام إىل معاهــدة قفعــن موا

مبعـىن أنـه يـتعني أوال وضـع تـشريع وطـين إلدماجهـا               . مباشرة قوة نفاذ القانون الوطين    
  )١١(.اكامل نفاذه حىت يعطي املعاهدة

───────────────── 
 ١٢٢ املادة (ألبانياو، )الدستور من ٩٠ املادة (تركياو، )الدستور من ٢٥ املادة (أملانيا: املثال سبيل على )8(  

 ).الدستور من ١١ ةاملاد (رومانياو، )الدستور من
 اليونانو، )الدستور من ٩٥و ٩١ املادتان (اندلهوو، )الدستور من ٥٥ املادة (فرنسا: املثال سبيل على )9(  

 من ١٠٥ املادة (ليتوانياو) الدستور من ٦٩ املادة (الوسطى فريقياأ مجهوريةو ،)الدستور من ٢٨ املادة(
 ).الدستور من ٢٧٦-٢ املادة (هاييتو، )الدستور

 كينيا: املثال سبيل على: املزدوج النظام إىل تنتمي الكومنولثرابطة  بلدان معظم أنَّ باملالحظة جدير )10( 
 غينيا بابوا، ، أوغنداوبربودا نتيغواأستراليا،  أ:هي دولة ومخسني اثنتني من الكومنولث ويتألف. وماليزيا
، زانيا تنوتوباغو،  الديش، بوتسوانا، ترينيدادالسالم، بليز، بنغ دار باكستان، بربادوس، بروين، اجلديدة

، أفريقيا، دومينيكا، زامبيا سليمان، جنوب امللديف، جزر البهاما، جزر توفالو، تونغا، جامايكا، جزر
النكا، سنغافورة،  لوسيا، سري سانت، ونيفيس كيتس وغرينادين، سانت فنسنت سانت، ساموا
اهلند، فانواتو، فيجي، قربص، الكامريون، كندا،  نا، غرينادا، غياناسرياليون، سيشيل، غامبيا، غا، ندلسوازي

املتحدة، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، ناورو،  ، ماليزيا، مالوي، اململكةةكرييبايت، كينيا، ليسوتو، مالط
 .org.thecommonwealth.www :للرابطة اإللكتروين املوقع راجع .نيجرييا، نيوزيلندا

 األوروبية املعاهدة على صّدقت، املزدوجة للمنظومة تابعة دولة هي اليت، املتحدة اململكة: املثال سبيل على )11( 
 هلا يصبح مل املعاهدة تلك أحكام أنَّ غري ،١٩٥١ لسنة األساسية واحلريات اإلنسان حقوق على للحفاظ

 إىل املعاهدة حتّول اليت" Human Rights Act 1998"بـ املوسومة اإلدماج قةوثي اعتماد عند إال القانون قوة
 .وطين قانون
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تكــون مرتبطــة مبعاهــدة، بواســطة التوقيــع   دولــة عــن موافقتــها علــى أن  وعنــدما تعبِّــر  
ــدة، فإهنــا تــصبح   عليهــاوالتــصديق ــة مقيَّ ــة الدولي ــدة فهــي )١٢(. بااللتزامــات القانوني  بتلــك مقيَّ

يقـع علـى   إنـه  وإذن ف )١٣(. قـد تنتـهك تعهـداهتا الدوليـة     فإهناااللتزامات وعليها أن متتثل هلا وإالَّ     
ارب القـانون الـداخلي مـع القـانون الـدويل، بـل              يتـض   الَّ الـسهر علـى أ    عاتق السلطة التـشريعية     

  .على العكس من ذلك أن ينفّذه
ــة يف القــانون         وفــضال عــن ذلــك، فقبــل صــدور املــستند الــذي يــدمج املعاهــدة الدولي

لكـن علـى صـعيد    . الوطين ال تكون التشريعات الوطنية مقّيدة بأحكـام املعاهـدة تقييـدا صـارما      
القـضاة، عنـد قـراءة      أنَّ   مبعـىن .  مقنعة إقناعا بالغـا    در التشريعية تلك املصا املمارسة العملية تعترب    

دلـيال يـسترشدون بـه يف تأويـل          القـانون الـدويل    السوابق القضائية للمحاكم العليا يـستخدمون     
نــصوص القــوانني ويــستلهمون مــن الــسوابق القــضائية الــصادرة عــن الــدوائر القــضائية الوطنيــة  

  )١٤(.والدولية

───────────────── 
 ما وهدفها قبل بدء معاهدة موضوع تعطيل بعدم االلتزام: املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من ١٨ املادة )12( 

  :نفاذها
: وضوع معاهدة ما وهدفها مىتتكون الدولة ُملَزمة باالمتناع عن إتيان أعمال من شأهنا تعطيل م"     

 أو القبول أو التصديقب صكوكاً تكوِّن املعاهدة مع جعلها مرهونة تبادلت أو املعاهدة عتوقَّ) أ(
 عن عربت) ب( أو املعاهدة؛ يف طرفاً تصبح ال أن ما دامت مل ُتظهر عزمها على ،اإلقرار

النفاذ  هذا  بدءيتأخر ال، وبشرط أن ، ريثما يبدأ نفاذ املعاهدةباملعاهدة االلتزام موافقتها على
 ".دون مسوِّغ

 شريعة العقد: ٢٦ املادة يف الُعريف الدويل القانون حيث جتسِّد املعاهدات، لقانون فيينا اتفاقية انظر )13( 
 نيةب وجيب أن ينفِّذها األطراف أطرافها ُتلزم نافذة معاهدة كل: "principe pacta sunt servanda املتعاقدين
 أن طرفيِّ أل جيوز ال ":أنه على تنص االتفاقية تلك من ٢٧ املادة فإنَّ ذلك على وعالوة". حسنة

 ".لتربير عدم تنفيذه معاهدة ما الداخلي يستظهر بأحكام قانونه
 القوانني، ونصوص الدستور، تأويل يف بدور يضطلع أن ميكن الدويل القانون بأن لكندا العليا احملكمة أقرت )14( 

 Pushpanathan C. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982: القضية يفم احلك الشأنا هذ يفر انظ انون العامقال وحىت
 قط كندا تدمج مل لئن حىت "العليا، احملكمة حسب أنه جند حيث، Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817و
 ويستعمل اهلجرة قطاع يف يعمل موظف على يتعني فإنه ،الطفل بقانون املتعلقة املعاهدة الداخلي قانوهنا يف

 القضية يف احلكم: أيضا انظر االتفاقية تلك يف عنها املعّبر القيم" االعتبار بعني يأخذ أن التقديرية سلطته

Suresh c. Canada, 2002 A.C.S. n° 3 وفقه التجربة فقط ال مراعاة يتعني بأنه الكندية احملكمة قضت حيث 
 خمتلف يف عنها املعّبر والقيم الدولية االلتزامات يشمل ما وهو الدويل، انونالق أيضا ولكن الكندي، القضاء
 وشبه القضائية والقرارات، واالتفاقيات والعهود، اإلعالنات، قبيل من الفرد حلقوق الدويل القانون مصادر
، اللوردات غرفة: أيضا وانظر. العرفية املعايري وأخريا الدولية القضائية املنظومات تصدرها اليت القضائية
 A (FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of، ٢٠٠٨ ديسبمر/ األول كانون ٨، املتحدة اململكة

State for the Home Depart.ment (Respondent) (2004)A and others (Appellants) (FC) and others v. 
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    :سبة إىل ممارسي القانونوتبعا لذلك، بالن 

ــ  • ــدويل  أنَّ ا إمَّ ــذ املعاهــدة أو االتفــاق ال ــذا مباشــرا  تنفي ــهم االســتناد  ،يكــون تنفي  وميكن
  .مباشرة إىل نص القانون الدويل لتأسيس مستنداهتم القضائية

:  لتنفيـذ املعاهـدة أو االتفـاق الـدويل         األمر يتطلب إصدار قانون تنفيذي حملـي      أنَّ  ا  مَّوإ  •
ال ميكنـه أن     نائـب احلـق العـام      أو/ القاضـي و   ة عدم وجود ذلك القانون فإنَّ     ويف صور 
 ، الـدول  وآنـذاك فـإنَّ   .  وال علـى قـانون حملـي       ،ملستنداته على الصكوك الدولية    يؤسس

 تكـون يف  ، مبـا يف ذلـك الـسلطات القـضائية       ،اليت هي ممثلة عن طريـق تلـك الـسلطات         
 وضـع عـدم إيفـاء بااللتزامـات املترتبـة عـن             وضع انتهاك لتعهداهتا الدولية وال سيما يف      

وتكون السلطات القضائية مدعوة إىل تفـسري املعـايري احملليـة            ؛)٢٠٠١( ١٣٧٣القرار  
  .يف ضوء القانون الدويل

أو القــائمون بـــاحلق العـــام، الراغبــون يف تقـــدمي طلـــب يف   /ولــذلك ُينـــصح القـــضاة و   
املعيـار الـدويل لـه      أنَّ  الطلب حىت يتأكدوا من     التعاون، باالتصال مسبقا بنظرائهم املوجه إليهم       

  .كامل النفاذ، يف القانون الداخلي
    
    قرارات جملس األمن ذات الصلة  - ١- ألف- ١

 الـصكوك القانونيـة الـيت يـصدرها جملـس         إنَّ. الطابع اجملدد ألركان التعاون القانونيـة       •
يف متنـاول    توضـع  هـاب لألمم املتحدة تنشئ أدوات قانونيـة ملكافحـة اإلر        األمن التابع   

مهنيــي أنظمــة العدالــة اجلنائيــة وتــضفي علــى التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة بعــدا 
 ولئن كان أولئك املهنيون ألفوا آليات التعـاون التقليديـة    . جديدا كل اجلّدة   و خمصوصا

تأكيــد يف املقابــل علــى فيجــب ال تعــددة األطــراف،املالناجتــة عــن املعاهــدات الثنائيــة أو 
دد هلذا التعاون بسبب اعتماد قرارات تلزم الدول بالتعاون فيما بينـها، دون             الطابع اجمل 

  .على وجه التحديد، كيفية القيام بذلك مع ذلك، تبّين هلا أن

───────────────── 
Secretary of State for the Home Depart.ment (Respondent) (Conjoined Appeals( ،ملتدعي جند حيث 

   القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب ملناهضة املتحدة األمم تفاقيةا إىل إحالة القرار،
 .uk.co.houseoflords.www://http :احلاطة بالكرامة أو الالإنسانية أو
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 إجـراءات متتلـك بعـض البلـدان       . إدماج قـرارات جملـس األمـن يف القـانون الـداخلي             •
قـرار جملـس     لتنفيـذ  ى وجه التدقيق،  خمصوصة لتنفيذ قرار جملس األمن، أو أحيانا، وعل       

  ):٢٠٠١ (١٣٧٣األمن 
ــة       )أ(   ــنّص علــى تطبيــق مباشــر للقــرار وعلــى علوي فقــد يكــون حكمــا ي

  )١٥(؛قرارات جملس األمن
وقــد يكــون إجــراًء يــتعني علــى الــسلطة التنفيذيــة مبقتــضاه أن تتخــذ      )ب(  

  )١٦(.التدابري الضرورية إلدماج قرارات اجمللس
قـرارات جملـس األمـن املُلزمـة هـي مبثابـة            أنَّ  اكم العليـا أن تبـّين       كما تـسّنى لـبعض احملـ        
يف القـانون الـداخلي شـأهنا يف ذلـك متامـا       وهو مـا يترتـب عنـه إدماجهـا مباشـرة         )١٧(املعاهدات

  .شأن أي معاهدة مت التصديق عليها بطريقة رمسية
  

ــإنَّ  ــة     هكــذا ف ــايري قانوني ــشئة ملع ــة من ــن امللزم ــس األم ــرارات جمل ــانون   جيــب  ق ــا يف الق إدماجه
  )١٨(.الوطين

  

───────────────── 
 medidas obligatorias adoptadas por el – ١٥٢١/٢٠٠٤ املرسوم صدور إثر على األرجنتني شأن هذا )15( 

consejo de seguridad. 
 Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan du 15 décembre (،خستاناكاز شأن هذا )16( 

2001 # 1644 On Measures for the Implementation of the United Nations Security Council Resolution 

1373 (2001) dated 28 September 2001.(  
طبقا للمادة "أنه ، ٩٨٤/٩٣الرقم  ،١٩٩٣ سبتمرب/أيلول ٩سباين بتاريخ إل جملس الدولة ابيَّنعلى سبيل املثال،   )17( 

ليت إسبانيا طرف فيها، مبثابة معاهدات ويترتب عن  من الدستور، ميكن اعتبار قرارات املنظمات الدولية ا٩٦-١
وقد ". نشرها يف الصحيفة الرمسية] …[ ذلك أنه يتم مباشرة إدماج القرارات يف املنظومة القانونية الداخلية منذ

 ,A. Cassese: انظر، ١٩٧٧ ديسمرب/كانون األول ٣٠اعتمد اجمللس الدستوري املوقف نفسه، يف قرار له بتاريخ 

International law,Oxford ، يف سابقة قضائية حتيل إىل قرارات جملس األمن املتعلقة : وانظر أيضا، ٤-٤-٨الفقرة
 Cour de Cassation française, Chambre criminelle, 4 janvier 2005, Nizaret al. numéro de: مبكافحة اإلرهاب

pourvoi: 03-84652. 
 العامة اجلمعية قرار، اإلرهاب ملكافحة العاملية املتحدة األمم ستراتيجيةال مرفقا املعتمدة العمل خطة ضمن  )18( 

A/60/288)(، األعضاء الدول تقرر ") (...)والتعاون الدويل باإلرهاب املتعلقة األمن جملس قرارات مجيع تنفيذ) ج 
 ." (...)إليها املسندة باملهام ااضطالعه يف اإلرهاب مبكافحة واملعنية األمن جمللس التابعة الفرعية اهليئات مع التام
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  )٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار  •

 خاصـة مكانـة   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣لقـرار جملـس األمـن       : نص ُملزم ذو نطاق عام         
فهـو إذ اعتمـد مبوجـب       .  يف آن واحـد    بسبب طابعه الذي ملزم وذو نطاق عام      

ــسلم واألمــن     ــاق األمــم املتحــدة اخلــاص بال ــسابع مليث ــل صــكا   )١٩(الفــصل ال ميث
 ١٣٧٣ حمتــوى القــرار  فــإنَّ وهكــذا،. يفــرض نفــسه علــى الــدول    )٢٠(ملزمــا

ويف هـذا الـسياق يقـّر جملـس     . ُيلزم الدول باختاذ عدد من التـدابري       )٢١()٢٠٠١(
هتديـدا للـسالم واألمـن    " ألنـه يـشكّل      ريكـل عمـل إرهـايب عمـل خطـ         أنَّ  األمن  
 مـع   ىفأعمـال وأسـاليب وممارسـات اإلرهـاب الـدويل تتنـا           أنَّ  "ويعلـن    ،"الدويل

  )٢٢(."مقاصد ومبادئ األمم املتحدة
ُيلـزم  ،  )٢٠٠١( ١٣٧٣ القـرار     فـإنَّ  بوصـف األعمـال اإلرهابيـة     يف ما يتعلـق      

الدول األعضاء بتجرمي متويل اإلرهاب ويطلب منها أن تعّجل باالنـضمام إىل            
 إنَّ. االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة والربوتوكــوالت ذات الــصلة باإلرهــاب 

ليــة هــي الــيت حتــدد وحتظــر بعــض األعمــال الــيت تعتــرب، حبكــم    الــصكوك الدو
 القـرار يـدعو     وعـالوة علـى ذلـك فـإنَّ       . طبيعتها، إرهابية مثل األفعال اجلنائيـة     

إىل جترمي قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفري االموال أو مجعهـا، بـأي وسـيلة،                

───────────────── 
:التايل الشبكي املوقع على املتحدة األمم ميثاق نص على االطالع ميكن )19( 

 /charter/documents/ar/org.un.www://http. 
 قبول على اتفقت األعضاء الدول أن على، دةاملتح األمم ميثاق من اخلامس الفصل من ٢٥ املادة تنص )20( 

 .للميثاق وفقا الدويل األمن جملس قرارات وتنفيذ
 من عضوا ١٥ من تتألف) CCT (اإلرهاب ملكافحة جلنة أنشأ،) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار أن باملالحظة جيدر )21( 

 اليت للبلدان الفنية ةاملساعد تقدمي وتيسري ،)٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار تنفيذ ومراقبة لتحفيز اجمللس، أعضاء
 مبكافحة املتعلقة الربوتوكوالت أو واالتفاقيات القرار مقتضيات إىل لالمتثال الضرورية الوسائل إىل تفتقر

 شبكة على انظر .العمل ذلك تنسيق لتعزيز االرهاب ملكافحة تنفيذية إدارة تشكيل مت وقد. اإلرهاب
  :)CCT(ب االرها مكافحة جلنة: اإلنترنت

html.États_rapports)/2001 (1373/committees/sc/docs/french/org.un.www://http.  
/ctc/sc/ar/org.un.www://http.  

 مجيع العبارات بأقوى يدين"): ٢٠٠٥ (١٦٢٤ القرار أيضا وانظر). ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار نم ٥ الفقرة )22( 
 اليت األخطار أشد من باعتبارها مرتكبوها، كان وأيا ارتكبت، أينما دوافعها، كانت أيا اإلرهاب أعمال
 الدوليني منواأل السالم صون عن األمن جمللس الرئيسية املسؤولية جديد من ويؤكد واألمن؛ السالم هتدد

 ".املتحدة األمم ميثاق مبوجب
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تخدم لكـي تـس    بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو يف أراضي الدول األعـضاء          
  .يف أعمال إرهابية، أو يف حالة معرفة أهنا تستخدم يف أعمال إرهابية

) ٢٠٠١ (١٣٧٣  مـن القـرار    ٣يف الفقرة   : التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية     
يطلـب جملــس األمـن مــن مجيــع الـدول األعــضاء التعـاون الكامــل يف مكافحــة     

  )٢٣(.اإلرهاب
 األعمـال  كـل ل السابع من امليثاق، مبوجب الفص )٢٤()٢٠٠٤ (١٥٦٦يدين القرار     •

ويـدعو الـدول إىل التعـاون الكامـل يف مكافحـة             ويقدم وصفا لإلرهـاب      )٢٥(،اإلرهابية
  .اإلرهاب دون حتفظ

 مجيــع الــدول إىل حظــر التحــريض علــى القيــام   )٢٦()٢٠٠٥ (١٦٢٤يــدعو القــرار   •
  .بأعمال إرهابية

───────────────── 
 ).٢٠٠١( ١٣٧٣قرارال من ب-١ الفقرة )23( 
 .لإلرهاب يقدمه الذي بالوصف اإلرهابية األعمال بتجرمي يتعلق فإنه، ملزم غري القرار هذالئن كان  )24( 
 اليت تلك ذلك يف مبا، اإلجرامية األعمال بأن يذكّر ":لإلرهاب وصفا القرار هذا يف األمن جملس يقترح )25( 

 حالة إشاعة بغرض، رهائن أخذ أو، خطرية جسمانية إصابات إحلاق أو القتل بقصد نيياملدن ضد ترتكب
 من مجاعة لتخويف أو معينني، أشخاص أو األشخاص من مجاعة أو اجلمهور عامة بني الرعب من

 يف جرائم تشكّل واليت به، القيام عدم أو ما بعمل القيام على دولية منظمة أو حكومة إرغام أو السكان،
 حتت ميكن ال، فيها الوارد للتعريف ووفقا باإلرهاب الصلة ذات الدولية والربوتوكوالت االتفاقيات نطاق
 ديين أو عرقي أو عنصري أو عقائدي أو سياسي طابع ذات اعتبارات بأي تربيرها الظروف من ظرف أي
 ".القبيل هذا من آخر طابع أي أو

 وهو. إرهابية أعمال ارتكابعلى  التحريض جترمي إىل دعوة ُيعترب فإنه ملزم، غري كان لئن القرار ذاه إن )26( 
  ، الدويل واألمن للسالم اإلرهاب ميثله الذي بالتهديد املتعلقة األمن جملس قرارات سياق ضمن يندرج

على  عالوةو). ٢٠٠٥ (١٦١٧ والقرار) ٢٠٠١ (١٣٧٣ والقرار، )١٩٩٩ (١٢٦٧ القرار سيما ال
 بالقانون حتظر" والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٢ الفقرة ،٢٠ الفصل ومبقتضى، ذلك
 انظر ".العنف أو العداوة أو التمييز على حتريضا تشكل الدينية أو العنصرية أو القومية الكراهية إىل دعوة أية
 بشأن الضافية املعلومات وملزيد. pdf.ccpr/pdf/.../events/ar/org.un.www: إلنترنتا على العهد نص

 La prévention des actes terroristes: Une stratégie de justice  ":العمل وثيقة اإلرهاب على التحريض

pénale intégrant les normes de l’état de droit à la mise en oeuvre des instruments des Nations Unies 

contre le terrorisme"”,  وثيقة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وثيقة رقمV.06.57076  ،
 اتفاقية( اإلرهاب ملكافحة األورويب اجمللس معاهدة ،املثال سبيل وعلى، ٢٠٠٦أكتوبر /بتاريخ تشرين األول

، على املوقع الشبكي  n-du Conseil de l’Europe Série des Traités  °196 :انظر ،)٢٠٠٥مايو / أيار١٦
)htm.196/Html/Treaties/FR/Treaty/int.coe.conventions://http (العمومي التحريض جتّرم وهي ،٥ مادهتا يف 

 يف وضعها أشكال من أخر شكل أي أو العموم إىل رسالة نشر" بأهنا تعّرف إرهابية أعمال ارتكاب على
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اءات ضـــد بعـــض  ومـــا بعـــدها نظـــام جـــز)٢٧()١٩٩٩( ١٢٦٧ تنـــشئ القـــرارات  •  
‘ ٢‘)أ(١-جـيم -٢  الفقـرة  :أدنـاه التحليل انظـر    من  ملزيد  ( )٢٨(األشخاص أو الكيانات  

 ).الدليلمن هذا 
   

    الصكوك العاملية املُتداولة  - ٢- ألف- ١
    الصكوك العاملية حتدد األعمال اإلرهابية   )أ(٢‐ ألف‐ ١

ــة      •   ــاال إرهابي ــشكّل أعم ــيت ُت ــرَّف العناصــر ال ــدات وا ُتع لربوتوكــوالت  ضــمن املعاه
وعـدد تلــك  . القطاعيـة املتعلقـة مبكافحــة اإلرهـاب، املــسماة أسـفله بالـصكوك العامليــة     

 صــكا تتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، وثالثــة صــكوك تتعلــق   ١٣( ١٦الــصكوك العامليــة 
   )٢٩().بتعديالت مت إدخاهلا على ثالث اتفاقيات وبروتوكوالت

 جتـرمي عـدد مـن األفعـال اإلجراميـة          الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهـاب تفـرض         إنَّ  •
واع السلوك اليت تـدخل ضـمن       وهلذا الغرض، فهي حتدد أن    . ضمن ما تشمله من املواد    

  .طرائق حتمل املسؤولية ، عند االقتضاء،وكل نص حيدد )٣٠(.األعمال اإلرهابية
    .جدول موحد لالتفاقيات والربوتوكوالت  

───────────────── 
 دعا سواء السلوك، ذلك مثل يتسبب عندما، إرهابية جرمية ارتكاب على التحريض بنية، العموم متناول
 ".أكثر أو إرهابية جرمية ارتكاب احتمال يف، إرهابية جرائم ارتكاب إىل ال أو مباشرة

 ١٣٩٠ ،)٢٠٠٠ (١٣٣٣: لقد مت تغيري نظام العقوبات وتعزيزه بقرارات الحقة، ال سيما القرارات )27( 
 اعتماد مت وقد). ٢٠٠٦ (١٧٣٥و) ٢٠٠٥ (١٦١٧ ،)٢٠٠٤ (١٥٢٦ ،)٢٠٠٣ (١٤٥٥ ،)٢٠٠٢(

 .املتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب القرارات تلك مجيع
 وانظر. committees/sc/arabic/org.un.www/1267/ :اإلنترنت موقع على قرارال نص على طالعالا ميكن )28( 

 .الدليل هذا من ‘٢‘)أ(١-جيم-٢ الفقرة: أسفله التحليلمن  ملزيد
  :التايل إلنترنتا موقع على وتنقيحاهتا والربوتوكوالت املعاهدات نصوص على االطالع ميكن )29( 

   asp.Terrorism/French/org.un.untreaty://http. 
 وبروتوكوالت، اتفاقيات لثالث بتعديالت تتصل صكوك وثالثة اإلرهاب ملكافحة صكا ١٣ـال مجلة من )30( 

 ملكافحة نوصكا. الصكوك من صك كل يف املبّينة اجلرائم بقمع األطراف الدول منها عشر أربعة ُتلزم
 تقتصر اليت ،١٩٦٣ لسنة طوكيو، باتفاقية األمر يتعلق. لألعمال اإلرهابية تعريفا تضمناني ال اإلرهاب

 منت على املرتكبة، الوطين لتشريعها طبقا حمددة، املخالفات على تشريعاهتا بإقامة األطراف إلزام على
 جيب أنه على تنص اليت البالستيكية املتفجرات متييز حول ١٩٩١ واتفاقية، أراضيها على لةاملسج الطائرات

 ومنع حلظر جنائية، صبغة ذات تكون أن بالضرورة جيب ال ولكن ميكنها، اجراءات اختاذ األطراف على
 .إقليمها يف مميزة غري متفجرات تصنيع
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عال األخـرى الـيت ُترتكـب علـى          بشأن اجلرائم وبعض األف    ١٩٦٣اتفاقية عام     -١
  منت الطائرات 

  ء غري املشروع على الطائرات  بشأن قمع االستيال١٩٧٠اتفاقية عام   -٢
 بـشأن قمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد سـالمة              ١٩٧١اتفاقية عام     -٣

  الطريان املدين 
عني  ملنــع ومعاقبــة اجلــرائم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمــت١٩٧٣  عــاماتفاقيــة  -٤

  حبماية دولية مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون 
    ملناهضة أخذ الرهائن١٩٧٩اتفاقية سنة   -٥
  لحماية املادية للمواد النووية ل ١٩٧٩عام اتفاقية   -٦
 لقمع أعمال العنـف غـري املـشروعة يف املطـارات الـيت              ١٩٨٨عام  بروتوكول    -٧

مــع األعمــال غــري املــشروعة  ختــدم الطــريان املــدين الــدويل، املكّمــل التفاقيــة ق 
  املوجهة ضد سالمة الطريان املدين

 لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سـالمة املالحـة           ١٩٨٨اتفاقية سنة     -٨
   البحرية

 املتعلــق بقمــع األعمــال غــري ١٩٨٨مــارس ســنة /آذار ١٠بروتوكــول اتفاقيــة   -٩
  ى اجلرف القاري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة عل

   ذات الصلة بتمييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها١٩٩١اتفاقية سنة   -١٠
   ١٩٩٧االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة   -١١
  ١٩٩٩االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب لسنة   -١٢

  )٣١(.٢٠٠٥ االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لسنة  -١٣
ــسنة        -١٤ ــة ل ــة للمــواد النووي ــة املادي ــة احلماي ــى اتفاقي ــيت أُدخلــت عل التعــديالت ال

٢٠٠٥   

───────────────── 
 من االتفاقية هذه على التصديق مت إذا مما التثبت املختصة سلطاتالجيدر ب االتفاقية، هذه عهد حلداثة اعتبارا )31( 

 .الوطنية السلطات ِقبل
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الربوتوكول اإلضايف التفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سـالمة             -١٥
   ٢٠٠٥املالحة البحرية لسنة 

 الربوتوكـــول املتعلـــق بقمـــع األعمـــال غـــري املـــشروعة املوجهـــة ضـــد ســـالمة  -١٦
   ٢٠٠٥ املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري لسنة

: ٤.ألــف .١انظــر أســفله الفقــرة  (خبــصوص إدمــاج املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة    
  )التشريعات الوطنية

  
    بواسطة الصكوك الدولية األعمال اإلجرامية احملددة  )ب(٢‐ ألف‐ ١

 حتديــد األعمــال اإلجراميــة املطابقــة    مــن لغــرض متكــني املهنــيني يف مــسائل العدالــة اجلنائيــة     
  قائمـة شـاملة    الـدليل املقدمة يف الصكوك الدوليـة، توجـد يف املرفـق الرابـع مـن هـذا                  لألوصاف

وهي تسمح عند احلاجة، باالحتفاظ بأفضل وصـف حبـسب الـصكوك،       . بتلك األفعال اجلرمية  
  )٣٢(:ة أصناف من األعمال اإلجرامي٥الصكوك الدولية تستهدف أنَّ مع العلم 
  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بتمويل اإلرهاب  )أ(
  األعمال اإلجرامية استنادا إىل وضع الضحية  )ب(
  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالطريان املدين  )ج(
  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالسفن واملنشآت الثابتة  )د(
  األعمال اإلجرامية ذات الصلة باملواد اخلطرة   )ه(
    

    االتفاقيات اإلقليمية  - ٣- لفأ- ١
قيات اإلقليمية جترمي األعمال اإلرهابية وترقية التعاون        ميكن لبعض االتفا   .نطاق التطبيق   •

الـصكوك  أنَّ لكن، مثلما أشري إىل ذلك آنفا، من اجلـدير باملالحظـة         . يف املسائل اجلنائية  
وباإلضـافة   .قليميـة العاملية، حبكم الغرض، ذات نطاق جغرايف أوسـع مـن االتفاقيـات اإل            

───────────────── 
أمثلة من تدابري تطبيقية ومناهج ) املكتب (توفر الدالئل التشريعية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  )32( 

 :اإلنترنت االطالع عليها على موقع وميكن. تشريعية لضمان املواءمة بني التشريعات الوطنية والصكوك
org.unodc.www. وعالوة على ذلك فإن قسم منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

القانون  يقدم مساعدة فنية جلميع الدول اليت تطلب ذلك من أجل نقل أحكام الصكوك الدولية إيل )املكتب(
 Fax, 04 56 60 260 1 43: + Tél, Autriche,  Vienne1400-A, 500PO Box + :43 1 260 60 59 68 , :انظر. الوطين

org.unodc.www.  
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النيابة العامة البحث فيما إذا كان ميكن تطبيق أحـد الـصكوك             و إىل ذلك، ميكن للقضاة   
ــاون  ــة لغــرض التع ــدعوما بواســطة املعاهــدات     . اإلقليمي ــاملي م ــار الع ــذاك يكــون املعي آن

  . اإلقليمية اليت إذا كانت متوافقة معها، من شأهنا أن ُتعزز األساس القانوين للتعاون
  هنايــة األمــر، عنــدما ميكــن اســتخدام نــوعني مــن الــصكوك أساســا للتجــرمي والتعــاون   ويف

نظـر  ا(م الـصكوك العامليـة أساسـا مفيـدا     ، فإنه ميكـن اسـتخدا    )الصكوك العاملية واالقليمية  (
  .، مدعومة بالنصوص اإلقليمية) هرمية املعايري:ألف .١ ضمن الفقرة ،أعاله

  
  .الدليلانظر املرفق الرابع من هذا : ميةقائمة إرشادية باملعاهدات اإلقلي

    
    التشريع الداخلي  - ٤- ألف- ١

ات الدوليـة ضـمن     يـ  بتطبيـق املعاهـدات واالتفاق     يتعلـق مهما تكن الطرائق الوطنية فيما        
ــة      ــشريعات الوطني ــي أن تغطــي الت ــداخلي، فينبغ ــانون ال ــو   كــلالق ــا ه ــاهر اإلرهــاب مثلم  مظ

ــة، حــىت    ــصكوك العاملي ــا يف ال ــصوص عليه ــك    من ــستعملة لوصــف تل ــارات امل ــت العب  وإن كان
وهبذا املعـىن ولغـرض التعـاون القـضائي يف املـسائل اجلنائيـة، لـيس                . األفعال ليست متماثلة متاما   

ــة      ــائع متماثلــة يف تــشريعات الــدولتني الطالب ــة للوق ــا أن تكــون التــسمية القانوني ــة مطلوب ومتلقي
  . التشريعنيكاليكفي أن تكون الوقائع جمّرمة مبقتضى . الطلب

  
ــة    • ــات الدوليـ ــدات واالتفاقيـ ــرورة إدراج املعاهـ ــة  ضـ ــشريعات الداخليـ ــمن التـ   ضـ

إنفاذا صرحيا، مزيـة ملحوظـة       أحكام املعاهدات الدولية يف التشريعات الداخلية      إلنفاذ"
جعلـها أقـرب منـاال وتقريبـها         و أال وهي الزيادة يف شفافية االلتزامـات الـيت يف املعاهـدة           

باعتبارها معيارا لـدى الربملـانيني ولـسان الـدفاع، واحملـاكم واملـوظفني               امفهاألأكثر إىل   
  )٣٣(."املسؤولني عن إدارة الشؤون القانونية

الـصكوك العامليـة يتطلـب       فمهما كانـت التقاليـد القانونيـة الوطنيـة، فـإن إنفـاذ             وهكذا  
ض اإلنفاذ الفعلـي     وهذا ليس فقط لغر    )٣٤(.إدماجها يف التشريعات الداخلية إثر التصديق عليها      

───────────────── 
 )33( E. Eid et H. Hamboyan, “Implementation by Canada of its International Human Rights Treaty 

Obligations: Making Sense out of the Nonsensical”, document présenté lors de la rencontre annuelle du 

Conseil canadien de droit international, Ottawa, 2004. 
االنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل االتفاقيات  "الدول إىل) ٢٠٠١ (١٣٧٣يدعو قرار جملس األمن )34( 

 ".رهابإلوكوالت الدولية ذات الصلة باوالربوت
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ــدة          ــة لفائ ــشاء قاعــدة قانوني ــضروري إن ــه مــن ال ــضا ألن ــدابري مكافحــة اإلرهــاب، ولكــن أي لت
ولئن كانت الصكوك الدولية ملكافحـة اإلرهـاب ميكـن أن ُتـستخدم أسـسا قانونيـة                 . املمارسني

 تبـّين    النـصوص ال   فينبغـي القـول إنَّ     مفيدة لتجرمي األعمال اإلرهابية، ولغرض التعاون الدويل،      
 هـذا اجملـال، الـذي هـو مـن الطبيعـة              إنَّ .اجلزاءات اليت يتعّرض إليها مرتكبـو األفعـال اإلرهابيـة         

وعــالوة علــى ذلــك، فإنــه ال ميكــن  .الــسيادية للدولــة ال ميكــن أن يظــل شــاغرا ملــصلحة اجلنــاة
 إىل  يـؤول  إصـدار تـشريعات    عـدم أنَّ  إال  . للدول قبول أن ُتستخدم أراضيها مـالذا لإلرهـابيني        

 متبادلة أو كل تسليم جملرمني شبه مـستحيل، بـسبب قاعـدة التجـرمي      دة قانونية جعل كل مساع  
بــأن يرتكــب عمــال إرهابيــا أو حــىت أن يعــّد لــه أو  يــسمح لــشخص مــا وخاصــة ألنــه املــزدوج

  .يقوده دون أن جيوز للسلطة أن حتاكمه
    

    صكوك التعاون : األركان القانونية للتعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب  - باء- ١  
حتديد األركان القانونية املشتركة املؤسسة لتعـاون قـانون دويل مهمـا كـان الـشكل                : األهداف

ــةمــساع(الــذي يتخــذه   ــةدة قانوني ــسليم للمجــرمني أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال    ، متبادل  ت
  ).التعاون يف مكافحة اإلرهاب

    
    )٢٠٠١ (١٣٧٣قرار جملس األمن   - ١- باء- ١

  :على مجيع الدول) ٢٠٠١ (١٣٧٣طبقا للقرار 
تزويـد كـل منـها األخـرى بأقـصى قـدر             "،املساعدة القانونيـة  يف جمال تبادل      )أ(  

 ومن نتيجة هذا احلكم أنه جيب على الدول وسلطاهتا القضائية املختـصة أن              )٣٥(."من املساعدة 
ــاملعىن الواســع  ــشكلية احملــ     تفــّسر ب ــق بالقــضايا ال ــادل املــساعدة، دون أن تتعل ض غــري مــدى تب

وفـضال  . املنصوص عليها بصريح العبارة يف القرار والصكوك العاملية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب          
───────────────── 

على مجيع الدول تزويد كل منها األخرى بأقصى قدر من ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ من القرار)و (٢طبقا للفقرة  )35( 
املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل أو دعم األعمال اإلرهابية، ويشمل 

ها على ما لدى األخرى من أدلة الزمة لإلجراءات القانونية، وهذا ذلك املساعدة على حصول كل من
لدول اليت االفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع  مبا أن اجمللس يقرر مبوجب القرار ُملزم

 وعالوة على ذلك فطبقا. ها الصكوك العاملية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب أو بعضكلمل ُتصّدق على 
تقدمي أي شخص يشارك يف متويل أعمال إرهابية أو تدبريها  من القرار املذكور على الدول) و( ٢قرة للف

وعلى هذا النحو، فإن تقدمي مرتكيب األعمال ]…[أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا أو دعمها إىل العدالة 
وينبغي . قدر من املساعدةبأكرب  ميكن أن يتطلب من الدول تزويد كل منها األخرى العدالة أمام اإلرهابية

 . من القرار مبثابة حتليل ضروري للفقرتني األوليني ومها ملزمتان٣اعتبار الفقرة 
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 جملس األمن يطلب من الـدول تفعيـل بعـض اآلليـات لغـرض حتديـد سـبل تبـادل                     عن ذلك فإنَّ  
   )٣٦(.املعلومات العملية والتعجيل هبا

مــن القــرار املــذكور آنفــا،  )ه(٢ ، ومبقتــضى الفقــرةيف جمــال تــسليم اجملــرمني  )ب(  
كفالة تقدمي أي شخص يـشارك يف متويـل أعمـال إرهابيـة أو تـدبريها               [...] تسهر الدول على    

القـرار حيظـر تـوفري املـالذ        أنَّ  كمـا    )٣٧(.]…[أو اإلعداد هلا أو ارتكاهبا أو دعمهـا إىل العدالـة            
ــة   ــام هلــذه  وجيــدر، لغــرض. ))ج(٢الفقــرة ( اآلمــن ملــن يرتكبــون األعمــال اإلرهابي  التنفيــذ الت

إما التـسليم وإمـا   " الذي يترجم عن البديل )٣٨(،aut dedere aut judicare مبدأاألحكام، تطبيق 
  )٣٩(.استثناء  ال حيتمل أّيبدأوتنفيذ هذا امل. "احملاكمة

    
    الصكوك الدولية   - ٢- باء- ١

  )٤٠(.)٢٠٠١( ١٣٧٣تسمح الصكوك الدولية بتنفيذ أفضل للقرار
ــ  • ــااملــساعدة القانونيــةادل يف جمــال تب ــوفر االتفاقي ت والربوتوكــوالت ذات الــصلة ، ت

وهكــذا، ويف ظــلّ تعــذر . مبكافحــة اإلرهــاب قاعــدة قانونيــة كافيــة للتعــاون املــشترك  
ــات تبــادل    ــة وجــود اتفاقي ــساعدة القانوني ــي خمــصوص، تكــون    / وامل أو تــشريع داخل

، كمـا لـو أهنـا     عدة القانونيـة  املـسا السلطات الوطنية املختصة قـادرة عمليـا علـى تقـدمي            
  :كانت تتصرف طبقا لقاعدة املعاملة باملثل وذلك فيما يتعلق بـ

مجيع األفعال اإلجرامية املنصوص عليهـا يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت ذات             
ويف هـذا الـشأن، ال شـيء يف نـصوص االتفاقيـات         . الصلة مبكافحـة اإلرهـاب    

───────────────── 
 والتعجيل العملية املعلومات تبادل سبل التماس) أ (:الدول مجيع من يطلب -٣ "):٢٠٠١ (١٣٧٣القرار )36( 

 أو املزورة السفر وبوثائق رهابية،إلا بكاتالش أو رهابينيإلا حتركات أو بأعمال منها يتعلق ما وخباصة هبا
 لتكنولوجيا اإلرهابية اجلماعات وباستخدام احلساسة، املواد أو املتفجرات أو باألسلحة واالجتار املزيفة،

 ".الشامل الدمار ألسلحة اإلرهابية اجلماعات امتالك يشكله الذي وبالتهديد االتصاالت،
 .٢ الفقرة )٢٠٠٤( ١٥٦٦ األمن جملس رقرا يف أيضا مذكور املبدأ هذا )37( 
 إىل تقدم أن الدول على جيب "٣ الفقرة) ٢٠٠٣ (١٤٥٦ القرار يف حرفيا عليه منصوص املبدأ هذا )38( 

 ميّول من كل ،"احملاكمة وإما التسليم إما" مبدأ إىل خاصة بصفة وباالستناد الدويل، للقانون وفقا العدالة،
 ".لإلرهابيني اآلمن املالذ يوفّر أو يرتكبها أو يدعمها أو يدّبرها أو اإلرهابية األعمال

 من ٣ القسم انظر .جنائيا مالحقتهم أو اجملرمني تسليم التزام مثل الدولية، الصكوك يف مضّمن االلتزام هذا )39( 
 .الدليل هذا

 مبقتضى ؤهاإنشا مت قد األمن جمللس تابعني عضوا ١٥ من املتألفة) CCT (اإلرهاب مكافحة هيئة نَّإ )40( 
  .ctc/sc/ar/org.un.www://http/: اهليئة موقع انظر. القرار تنفيذ مبتابعة مكلّفة وهي) ٢٠٠١ (١٣٧٣القرار
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 يكـون الفعـل اإلجرامـي ارُتكـب قبـل           الَّوالربوتوكوالت يقتـضي فيمـا يبـدو أ       
وهكـذا فإنـه ميكـن التمـاس طلـب يف           . إمكانية تقدمي طلب يف تبادل املساعدة     

للحصول على وثائق من شأهنا أن تـدعم قـرائن أخـرى حتمـل               تبادل املساعدة 
  ؛يتم تدبريه ما كانجرمياً  فعالأنَّ على التفكري يف 

  .توكوالتسائر الدول األطراف يف االتفاقيات والربو  
قائمـــة موحـــدة بـــاملواد ذات الـــصلة باالتفاقيـــات والربوتوكـــوالت املتعلقـــة مبكافحـــة    

  .الدليلانظر املرفق اخلامس من هذا . اإلرهاب املؤسسة للتعاون القضائي املشترك
) ١ (١٨يف مادهتــا  )٤١(اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــةأنَّ جــدير باملالحظــة   •

 قــدر ممكــن مــن املــساعدة أكــرب" األطــراف أن يقــدم بعــضها إىل بعــض تطلــب مــن الــدول
وهذه االتفاقية قاعـدة    . يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية    " القانونية املتبادلة 
 عنـد وقـوع جـرائم        قـانوين  كأسـاس  وميكـن أن ُتـستخدم       املـساعدة القانونيـة   كافية لتبـادل    

  .كام ذات الصلة باجلرمية املنظمة عرب الوطنيةترتكبها مجاعات إرهابية تشملها األح
تتـيح الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة مبكافحـة اإلرهـاب            . فيما يتعلق بتـسليم اجملـرمني       •

   .اجملرمني للدول األطراف أن تستعملها أسسا قانونية كافية للقبول بتسليم
هكذا تنص مجيـع هـذه الـصكوك صـراحة علـى أنـه ميكـن اسـتخدامها قاعـدة                      

نية لتسليم اجملرمني، فيما يتصل بأعماهلم اإلجراميـة، عنـدما تـشترط دولـة              قانو
وجود اتفاقية وتستلم طلب تسليم مـن دولـة أخـرى طـرف لـيس هلـا                  للتسليم

  .معها أية اتفاقية تسليم
ــة   -١ ــسليم اجملــرمني وجــود معاهــدة،    إذا اشــَترطت دول ــدول األطــراف لت ــه  )٤٢(مــن ال فإن

لتــسليم مــن دولــة طــرف أخــرى ليــست مرتبطــة وإياهــا مبعاهــدة   ميكنــها عنــدما تتلقــى طلبــاً با 
فيمــا يتعلــق  تــسليم، أن تعتــرب إحــدى االتفاقيــات أو عديــد االتفاقيــات أساســاً قانونيــاً للتــسليم 

 مبجـرد إصـدار     ،وميكن للـدول أن تـبني      )٤٣(.بواسطة تلك املعاهدات   باألفعال اإلجرامية احملددة  

───────────────── 
   ٣ املادة خاصة انظر ،org.unodc.www ،)٢٠٠٠ (الوطنية عرب املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقية )41( 

 ."قاالنطبا نطاق"
 .والثنائية اإلقليمية باالتفاقيات املتعلق الدليل هذا من ٤-باء-١و ٣-باء-١ الفقرة ،أسفله انظر )42( 
 .٢ الفقرة نفسه، املرجع )43( 
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 انظــر منــوذج إعــالن للتعــاون يف )٤٤(.القــانوين للتــسليمالــصك الــدويل هــو األســاس أنَّ إعــالن، 
  .الدليلجمال تسليم اجملرمني يف املرفق السابع من هذا 

 الـــدول األطـــراف الـــيت ال تـــشترط لتـــسليم اجملـــرمني وجـــود معاهـــدة مـــدعوة إىل  إنَّ  -٢
ــ األفعــال اإلجراميــة املنــصوص عليهــا يف الــصكوك الدوليــة حــاالت تــستوجب    أنَّ االعتــراف ب

  )٤٥(.يم اجملرمنيتسل
 أحكام بعض املعاهدات أو اتفاقات تـسليم اجملـرمني املربمـة بـني دول أطـراف فيهـا                   إنَّ  -٣

  )٤٦(.ُتعترب ُمعّدلة بني هذه الدول إذا كانت تتعارض مع نصوص بعض االتفاقيات
 

  : يعمل ههنا خياالن قانونيان عملهما:وفضال عن ذلك  
ــة ألغــ     )أ(   ــال اإلجرامي ــسليم اجملــرمني ُينظــر إىل األفع ــدول   راض ت ــني ال ب

أهنـا ارُتكبـت يف مكـان وقوعهـا وكـذلك يف إقلـيم الدولـة املـدعوة                   األطراف، كما لو  
ومـن شـأن ذلـك       )٤٧(.إىل إقامة واليتها القضائية مبقتضي االتفاقية والربوتوكـول املعـين         

الفعـل اجلُرمـي مل يرتكـب علـى تـراب           أنَّ  حبجـة    أن يضمن عدم رفض طلـب التـسليم       
  .لة طالبة التسليمالدو

 األعمال اإلجرامية اليت تـشملها االتفاقيـات الدوليـة مـضمنة بقـوة              نَّإ  )ب(  
. القــانون يف اتفاقيــات التــسليم املوجــودة ثنائيــة األطــراف منــها أو متعــددة األطــراف   

ولــذلك فلــيس مــن الــضروري بالنــسبة إىل الــدول األطــراف، أن تتفــاوض فيمــا بينــها   
  )٤٨(.إلبرام اتفاقات خاصة

───────────────── 
 .النكا وسري زانيا تن حال هي املثال، سبيل على )44( 
 .٣ لفقرةه انفساملرجع  )45( 
 ،٥، الفقرة ٩املادة ) ١٩٩٧(بواسطة املتفجرات   باالتفاقية الدولية ملكافحة العمليات اإلرهابيةيتعلق األمر )46( 

؛ وباتفاقية قمع األعمال ٥ الفقرة ١٣املادة ): ٢٠٠٥( الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي وباالتفاقية
قمع  بروتوكول: ي الصلةوالربوتوكولني ذو )١٩٨٨(غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية 

 ،)١٩٨٨( األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري،
 .)٧ الفقرة ،١١املادة (، )٢٠٠٥(بروتوكويل سنة 

قمع وهي صياغة مستعملة يف اتفاقية ." وكذلك يف مكان خيضع لوالية الدولة الطرف الطالبة للتسليم "أو )47( 
 .ألعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية دون سواهاا

 ).١٩٩٩( من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب ١الفقرة ، ١١انظر على سبيل املثال املادة  )48( 
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أي مجيعها باسـتثناء    ( ١٩٧٠االتفاقيات ذات الطابع اجلنائي املربمة منذ        وفعال فجميع   
 ) بــشأن اتفاقيــة متييــز املتفجــرات البالســتيكية، الــيت ال تتــضمن أحكامــا جنائيــة  ١٩٩١اتفاقيــة 

مــضمنة بقــوة القــانون باعتبارهــا  تكــون األعمــال اجلرميــة املقــصودة تتــضمن أحكامــا مبوجبــها
جب تسليم اجملرمني يف مجيع اتفاقيـات التـسليم املربمـة بـني األطـراف، الـيت تلتـزم                   حاالت تستو 

  .بإدراجها بصفتها حاالت تستوجب التسليم يف كل اتفاقية تسليم تربم يف املستقبل
 بالتثبت من أهنا قادرة، يف حال عدم وجـد اتفاقيـات تـسليم              اتتوصى السلط   

صوص، علــى تقــدمي  وتعــاون قــضائي مــشترك وكــذلك تــشريع داخلــي خمــ      
  : والتسليم وذلك فيما يتعلق بـاملساعدة القانونية

مجيع األعمال اإلجرامية املنصوص عليها يف الصكوك العامليـة املتعلقـة            
 مبكافحة اإلرهاب؛

  .مجيع الدول األخرى األطراف يف الصكوك املذكورة أعاله 
ك العامليـة املتعلقـة      الـصكو   ويف جمـال تبـادل املعلومـات، فـإنَّ         ،عالوة على ذلك   

ــا تطــرح    ــدأمبكافحــة اإلرهــاب إم ــدول    مب ــزام قــوي بالتعــاون فيمــا بــني ال  الت
األطــراف، أو أهنــا تــدعو الــدول األطــراف إىل إنــشاء آليــات مــن شــأهنا جعــل  

 إلزامية تبادل املعلومات، بل حتيـل إىل        مبدأتلك العملية ممكنة، أو تطرح نفس       
  )٤٩(.قناة لنقل املعلومات

  
  مالحظة

 تبادل املعلومات بني مكاتب الشرطة، سواء مت التنصيص عليـه صـراحة أو              نَّإ 
املنظمـة  ال يف الصكوك الدولية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب، يتم عن طريـق        

ــة  ــة للــشرطة اجلنائي  تلــك  وفعــال فــإنَّ)٥٠(.OIPC-Interpol) اإلنتربــول (الدولي
───────────────── 

انظر القائمة املوحدة باملواد والربوتوكوالت ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب والداعية إىل التعاون يف جمال  )49( 
 .الدليلاملعلومات، وذلك يف املرفق الثاين من هذا تبادل 

 وتنمية تأمني": إىل العام نظامها من) أ( ٢ للمادة طبقا ،)اإلنتربول (اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة هتدف )50( 
 خمتلف يف القائمة القوانني إطار يف اجلنائية، الشرطة سلطات كل بني نطاق أوسع على املتبادل التعاون
 عضو بلد كل فإن العام، نظامها من ٤ للمادة وطبقا "اإلنسان حقوق عن العاملي اإلعالن وبروح انالبلد
 ٣٢ للمادة وطبقا ذلك على عالوة. املختص احلكومي املرجع يعّينها شرطة هيئة بواسطة إنتربول يف ممثل
 البلد أجهزة مبختلف االتصال لتأمني وطين، مركزي كمكتب تعمل هيئة بلد كل يعّين العام، نظامها من

 عاملية شبه اإلنتربول منظمة لكون واعتبارا. للمنظمة العامة وباألمانة الوطنية، املركزية املكاتب وبسائر
 تذا عملية اتصال شبكة من أعضائها مجيع ومتكني وطنية، اتصال مراكز ولفرضها تعيني ،)عضوا ١٨٦(
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 العـام، علـى أسـاس قـانون     بناء على القانون الدويل  املنظمة الدولية قد أنشئت   
 مـن   ٣١املـادة   (تتضمن التزامـا مـن عمـوم أعـضائها بالتعـاون            ) أ (:املعاهدات

يــنص علــى ) ب (؛)للمنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة إنتربــول  النظــام العــام
   ؛) مــن النظــام العــام لإلنتربــول٣٢املــادة ( إنــشاء آليــات تــؤمن ذلــك التعـــاون

 ادل املعلومات من أجل التعاون الـشرطي الـدويل    توفر اإلطار القانوين لتب   ) ج(
خـالل الـدورة    (. من خالل تشريعات ثانوية اعتمدهتا اجلمعية العامة إلنتربول       

 والـدورة الرابعـة والـسبعني، كـانكون      ،٢٠٠٣ ،Benidorm ،الثانية والـسبعني  
Cancun ،ــاون      ): ٢٠٠٥ ــن أجــل التع ــات م ــام األساســي ملعاجلــة املعلوم النظ

  .الشرطي الدويل
الـدول األعـضاء علـى العمـل يف         ) "٢٠٠٥ (١٦١٧وقد حث جملـس األمـن يف قـراره           

 وخاصـة مـن خـالل اسـتخدام قاعـدة بيانـات       ،)اإلنتربول(إطار منظمة الشرطة اجلنائية الدولية      
اإلنتربول املتعلقة بوثائق السفر املسروقة واملفقودة، من أجل تعزيز تنفيـذ التـدابري املتخـذة ضـد                 

كمـا طلـب    ". بطة بتنظـيم القاعـدة وأسـامة بـن الدن وحركـة طالبـان وشـركائها                 اجلهات املرت 
باملعلومـات  ) اإلنتربـول (منظمـة الـشرطة اجلنائيـة       مّد أن يتم ) ٢٠٠٦ (١٦٩٩ اجمللس يف قراره  

املتصلة جبميع األفراد أو الكيانات اليت هـي موضـوع جـزاءات وإذن جتميـد ممتلكـاهتم، وحظـر                   
ــى األســلح   ســفرهم ــر عل ــات   أو حظ ــد بيان ــسجيلها يف قواع ــرات  (ة، لت ــر الفق -جــيم-٢انظ

 ).الدليلمن هذا  ‘٢‘)أ(١
   

  الصكوك اإلقليمية   - ٣- باء- ١
 إال  .ميكن استخدام الصكوك اإلقليمية يف التعاون القضائي ملكافحة اإلرهاب اسـتخداما مفيـدا            

مـن   سـواء   حمـدودا  هلا يف كثري من األحيان نطـاق انطبـاق        أنَّ  أنه حيسن أن نستحضر يف أذهاننا       
الــدول األطــراف وأهنــا ال ميكــن أن تــصلح أســسا قانونيــة    حيــث اجلغرافيــا أومــن حيــث عــدد 

  . للتعاون بني دولتني إال على افتراض أهنما تنتميان إىل اجملموعة اإلقليمية نفسها
  

───────────────── 
 فإن للغرض، خمصصة عملية ومرافق خمتلفة اناتبي قواعد فيها - I-24/7 الشبكة هي ومؤمنة، عال أداء

 يف الشُّرطية واالتصاالت املعلومات عن البحث يف رئيسي بدور تضطلع اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة
: لعنوانا وكذلك int.interpol.www للمنظمة إلنترنتا موقع انظر املعلومات، من ملزيد (اإلرهاب جمال

)/cthandbook/terrorism/french/org.un.www://http .(٢-هاء-٢ الفقرات أيضا وانظر)دور بشأن) ج 
 بتسليم يتعلق ما يف الدليل هذا من) ج(٢-جيم-٣وباء -٣و املساعدة القانونية تبادل جمال يف إنتربول

 .رمنياجمل
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  ملحوظة

 أنَّقـد يتفـق     . )وثنائيـة /وإقليميـة   /مـن متعـددة األطـراف       (الترابط بـني االتفاقيـات        •
كأن تكون موقعة مـثال علـى اتفاقيـة         : دولة ما تكون موقعة على عديد من االتفاقيات       

يف هــذه احلالــة ميكــن أن يــستند طلــب  . عامــة متعــددة األطــراف وعلــى اتفاقيــة ثنائيــة 
التعـــاون إىل إحـــدى االتفـــاقيتني أو إىل كلتيهمـــا عنـــدما تكونـــان متكـــاملتني غـــري        

عنـد   ، الرجوع إىل أحكـام اتفاقيـات تـنظم        ويف حال التضارب، حيسن إما    . متضاربتني
ــسألة   ــضاء، م ــرابطاالقت ــصوص، أن نقــصد أكثر   الت ــها، أو يف ظــلّ ســكوت الن ــا  بين ه

  )٥١(.جنوحا إىل تبادل املساعدة
ميكن لإلطار اإلقليمي أن يذلل العقبة بني بلـدان         . املساعدة القانونية ما يتعلق بتبادل      •

تلجأ الدول إىل اتفاقات تعـاون قـضائية ثنائيـة يف           فكثريا ما   : ذات تقاليد قانونية خمتلفة   
ــة  ــذي ينبغــي تقدميــه     . املــسائل اجلزائي ــوع التعــاون ال ــات عامــة ن ــبني تلــك االتفاقي  ،وت

 التعــاون فيمــا يتعلــق بنطــاق  لبــة التعــاون واملطلــوب منــها التعــاون وحقــوق الــدول طا
 إنَّ. لبـات وتنفيـذها   وطرائقه، وحقوق املشتبه هبم والتدابري الواجب اتباعها لتقـدمي الط         

حتـل مـا يـربز مـن صـعوبات بـني دول ذات تقاليـد قانونيـة خمتلفـة،                  الصكوك اإلقليميـة  
  . القضائية وليس إىل النيابة العامةاتإالّ إىل السلط بعضها ال تقدم مساعدة

ــسليم اجملــرمني    • ــق بت ــات     .فيمــا يتعل ــسليم اجملــرمني اســتنادا إىل االتفاقي ــذ ت ميكــن تنفي
طــراف، ســواء كانــت مكرســة للتــسليم خاصــة أو تعلقــت مبوضــوع أكثــر  تعــددة األامل

  .اع على القيام بإجراءات التسليمعموما ولكن فيه إزم
  

 األفعال اإلجرامية املقصودة بالصكوك الدوليـة مـضمنة حبكـم القـانون يف اتفاقيـات                إنَّ  
 .التسليم املوجودة، متعددة األطراف

وفـضال  . الـدليل انظر املرفق الـسادس مـن هـذا         : يميةقائمة غري شاملة باالتفاقيات اإلقل     
عن ذلك، وفيمـا يتعلـق بتبـادل املعلومـات، يوجـد عـدد كـبري مـن الـصكوك اإلقليميـة املنظِّمـة                        

───────────────── 
 الالحقة لالتفاقية ،١٩٦٩ مايو/أيار ٢٣ بتاريخ املعاهدات لقانون فيينا التفاقية وفقا أنه مالحظة درجت )51( 

 موقع على االتفاقية انظر ؛)٣ الفقرة ٣٠ املادة (املوضوع بنفس تتعلقان وثيقتني وجود عند األولوية
 ذلك، على وعالوة. html.viennaLawTreatyCONV/arabic/humanrts/edu.umn.1www://http :إلنترنتا

 هذا مبقتضى املتحدة األمم أعضاء التزامات بني تنازع حال يف: املتحدة األمم ميثاق من ١٠٣ للمادة وطبقا
 .األوىل لالتفاقيات تكون األولوية فإن آخر، دويل اتفاق ألي طبقا والتزاماهتا امليثاق
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 منطقــة الحتياجــاتلتبــادل معلومــات الــشرطة علــى الــصعيد اإلقليمــي واهلادفــة إىل االســتجابة 
 )٥٢(.جغرافية بعينها

   
    ة الثنائياملعاهدات  - ٤- باء- ١

ــادل    • ــق بتب ــا يتعل ــة فيم ــساعدة القانوني ــائي امل ــاون القــضائي :  اإلطــار الثن . دعــم للتع
ــة   ــأ الــد   للتوصــل إىل مــساعدة متبادل ــات ثنائيــة    فّعالــة، تلج ــضا إىل إبــرام اتفاقي ول أي

  )٥٣(. املتبادلة يف املسائل اجلنائيةالقانونيةللمساعدة 
  مالحظة

سبة إىل املمارسـني، العـودة إىل كـل حالـة            االتفاقيات من التنوع حبيث حيـسن، بالنـ        إنَّ
ة خمتــصرا، أن حيــيط يف رؤيــة  فــال ميكــن ألي جــدول، ويكــون بالــضرور . علــى حــدة

  . خبصوصيات كل نص من النصوصشاملة
تستعمل بلدان نظام القانون العـام،      : القانون العام  البلدان التابعة لنظام   خصوصيات  •

أو /و )٥٤(للتعـــاون فاقيـــات ثنائيـــة أساســـايف املقـــام األول، ات ويف كـــثري مـــن األحيـــان
ميكنـها االتفـاق علـى       القانون العام  بعض بلدان     ومع ذلك فإنَّ   )٥٥(،التشريعات الوطنية 

  )٥٦(. أحكام اتفاقية متعددة األطراف بدال من اتفاقية ثنائية األطرافتطبيق
───────────────── 

 .الدليل هذا من السادس املرفق انظر )52( 
 يناير/الثاين كانون شهر يف نفاذها بدأ وقد. وسويسرا املتحدة الواليات بني املربمة االتفاقية: املثال سبيل على  )53( 

 تبادل بشأن األمريكية املتحدة والواليات السويسرية الكنفدرالية بني ١٩٧٣ مايو/أيار ٢٥ واتفاقية ؛١٩٧٧
. ١٩٧٧ يناير/الثاين كانون ٢٣ بتاريخ نفاذها بدأ وقد ،)رسائل تبادل مع (اجلنائية املسائل يف املساعدة القانونية

 التابعة البلدان بني االتفاقيات أمثلة ومن. html.6_933_351_0c/rs/f/ch/ch.admin.www://http :الشبكي املوقع انظر
  :الكومنولثرابطة  وبلدان اجلرمانية الرومانية للتقاليد

: Treaty on mutual assistance in criminal matters between Australia and the Republic of Italy: common law

treaty +e%5=query?html.1994/5/treaties/dfat/other/au/pl.disp/bin-cgi/au.edu.austlii.www://http

assistance+legal+mutual+on+. 
 والواليات املتحدة اململكة بني التسليم اتفاقية: املتحدة الوالياتو املتحدة اململكة املثال، سبيل على )54( 

 Extradition Treaty between the Government of the United Kingdom of Great Britain and: املتحدة
Northern Ireland and the Government of the United States of America, Washington 31 mars 2003 .

 .http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/USExtradition_210503.pdf روانظ
 .الدليل هذا من ٦-باء-١ الفقرة ،أسفله الوطنية التشريعات بشأن انظر )55( 
من االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب ) ٢(١١ إن مثل هذا احلكم منصوص عليه مثال، يف املادة )56( 

 .)٧ الفقرة ١٨املادة (فيما يتعلق بالتسليم أو يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ) ١٩٩٩(
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 يمتـشترط بعـض الـدول أن يـتم التفـاوض بـشأن التـسل              : فيما يتعلـق بتـسليم اجملـرمني        •
وهذه، علـى سـبيل املثـال، حـال بعـض البلـدان املنتميـة إىل نظـام               . على الصعيد الثنائي  

   )٥٧(.القانون العام
وجود اتفاقية مث استلمت طلـب تـسليم مـن           إذا اشترطت دولة طرف لتسليم اجملرمني،       

ين لتـسليم   دولة مل تربم معها مثل تلك االتفاقية، فإنه ميكنها اعتبار االتفاقيات مبثابة أساس قـانو              
  .اجملرمني، يف نطاق ما تطّبق عليه أحكامها من األفعال اإلجرامية

  
  للتوضيح شاهد

النكا بشأن العمليـات اإلرهابيـة بالقنابـل تعكـسان           من قانون سري   ٨ و ٧ املادتني   إنَّ  
لكي تعطـي قـوة نفـاذ القـانون لاللتـزام املوحـد الـذي                استخداما يف جمرى العادة    األحكام أكثر

  .يه االتفاقياتتنّص عل
النكـا وأيـة    بـني حكومـة سـري    عندما يكـون هنـاك اتفـاق تـسليم للمجـرمني            -٧"  

تاريخ نفاذ هذا القانون، ُيعترب هـذا االتفـاق، لغـرض تـسليم      دولة طرف يف االتفاقية اعتبارا من  
 مـن   اجملـرمني مـن بـني مـرتكيب األفعـال اجلرميـة احملـددة يف املرفـق                 اجملرمني أساسا قانونيا لتسليم   

  .هذا القانون
ميكـن   عندما ال يوجد اتفاق تسليم بـني احلكومـة ودولـة طـرف يف االتفاقيـة،                  -٨  

 للوزير مبقتضى أمر ُينشر يف اجلريدة الرمسية، أن يعترب املعاهـدة، لغـرض تـسليم اجملـرمني اتفاقيـةَ                  
ــسليم مرتكــب األفعــال اإلجراميــ      ــة املــذكورة، تــسمح بت ــسليم مربمــة بــني احلكومــة والدول ة ت

  )٥٨(."املقصودة يف املرفق من هذا القانون
  

───────────────── 
 لتسليم ةاتفاقية منوذجي) املكتب(كافحة املخدرات واجلرمية  مكتب األمم املتحدة املعين مبوضع: مالحظة )57( 

انظر .  من شأنه مساعدة الدول املعنية على التفاوض وإبرام اتفاقيات تسليم ثنائيةاًل إطارشكِّتاجملرمني 
 ٥٢/٨٨اليت مت تعديلها بواسطة القرار  ،١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤اتفاقية منوذجية للتسليم بتاريخ 

. htm.116r45a/45/res/ga/documents/org.un.www://httpوهو متاح على املوقع . الصادر عن اجلمعية العامة
 The revised Manuals on the Model Treaties on Extradition وانظر الدليل التفسريي للمعاهدة النموذجية

and Mutual Assistance in Criminal Matters, Document E/CN.15/2004/5 . وقد استعملت اجلماعة
 .تلك االتفاقيات النموذجية ضمن اإلطار اإلقليمي CEDEAO لتنمية االقتصادية لغرب أفريقيالاالقتصادية 

املصادر القانونية ذات الصلة باإلرهاب الدويل على املوقع  ": التايلوقعامل على النكا سري تشريع انظر )58( 
 Sources juridiques relatives au terrorisme international du Service pour la prévention du:"الشبكي 

terrorisme de l’Office des nations unies contre la drogue et le crime:   
html.index/tldb/org.unodc.www://https.  
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ــانون يف     نَّإ   ــم القـ ــضمنة حبكـ ــة مـ ــصكوك الدوليـ ــصودة يف الـ ــة املقـ ــال اإلجراميـ  األفعـ
  .اتفاقيات تسليم اجملرمني الثنائية القائمة

    
    تعددة األطراف أو الثنائية بني السلطات التنفيذيةامل  الترتيبات  - ٥- باء- ١

ــات، ال تــ   ــئن كانــت الترتيب ــسائل     ل ــدويل يف امل ــاون ال ــا للتع شكّل يف حــد ذاهتــا، أساســا قانوني
 ذلـك ال يـنقص مـن كوهنـا أداة مفيـدة لـذلك التعـاون إذ هـي قـد تـسمح بتنـسيق                        فإنَّ اجلنائية،

إجـــراءات التعـــاون بـــني الـــدول األطـــراف مـــن أجـــل التوصـــل إىل ترتيبـــات وتبـــسيط لتلـــك   
تفــاق بــني احلكومــات، بإحالــة طلبــات فهــي تــسمح مــثال مبجــرد ا. اإلجــراءات تكــون مقبولــة

  )٥٩(. املتبادلة واإلجابات عنها مباشرةاملساعدة القانونية
  واملالحـظ )٦٠(.لذلك يتم تشجيع الدول على عقد ترتيبات ثنائية لتيسري سـبل التعـاون           

االتفاقـــات الثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف املربمـــة تتـــصل بتبـــادل البيانـــات واملعلومـــات         أنَّ 
  ).اإلنتربول(اجلنائية  للشرطة  عددا من املبادالت تتم بواسطة املنظمة الدوليةإنَّ. ةاالستخباري

  شاهد للتوضيح  

  :بلدان رابطة الكومنولث  
آلية الكومنولـث للتعـاون املـشترك يف    "أو  "The Harare Scheme" )٦١()خمطط هراري(  

ا الكومنولـث يف جمـال   أي آليتـ  "The London Scheme" )٦٢()خمطـط لنـدن  ( و"املـسائل اجلنائيـة  
 وبتــسليم اجملــرمني بــني بلــدان املــساعدة القانونيــةمهــا اتفاقــان يتعلقــان بتبــادل : تــسليم اجملــرمني

───────────────── 
  لتعاون يف اجملال األمين بني احلكومة الفرنسية وحكومة اململكة املغربية اتفاقية ا:  ذلكأمثلةمن  )59( 

  .)٢٠٠٠ مايو/أيار ٣٠(
 ).٢٠٠١( ١٣٧٣من القرار ) ج(٣الفقرة  )60( 
 )61( Commonwealth Harare Scheme: Scheme Relating to Mutual Assistance in Criminal Matters within the 

Commonwealth, including amendments made by Law Ministers in April 1990, November 2002 and 

. org.thecommonwealth.www :Site du Commonwealth Secretariat: 2005October 

)-552 B-B481-FDE0-ECF167C2/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

pdf.2005HARARESCHEMERELATINGTOMUTUALASSISTANCE_3CE23857BA9E(.  
 )62( The London scheme for extradition within the commonwealth incorporating the amendments agreed at 

Kingstown in November 2002 .  

-1CC9-4421-1882-D5E55F56B%7/uploadedfiles/ilesf_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

pdf.Scheme_London_D17331%7DF71634. 
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واهلـدف مـن االتفـاقني      . رابطة الكومنولث، اعُتمدا من ِقبـل وزراء العـدل يف البلـدان األعـضاء             
خــالل اللقــاءات  موهلــذا الغــرض، يــتم حتــديثهما علــى حنــو منــتظ   .هــو تبــسيط تينــك اآلليــتني 

ــة ــة عــضو يف      إنَّ. الوزاري ــهما إعالنــات مــن كــل دول ــسا معاهــدتني، ولكن  هــذين االتفــاقني لي
، بـني   املـساعدة القانونيـة   بتبـادل    بتـسليم اجملـرمني أو     بقبول وضع تشريعات تسمح    الكومنولث

ان فهمـا مثـاالن جيـسم     ". املخططـني " بلدان الكومنولث، يف توافق مع املبادئ املشروحة ضـمن        
إذ هــي ال ُتلــزم الــدول إال بدايــة مــن إدراجهــا ضــمن  . مــا يــسمى بــالقوانني املرنــة غــري امللزمــة 

املعروضة يف ذينـك    /تتبع اآلليات املطروحة   غالبية دول الكومنولث  أنَّ  غري  . التشريعات الوطنية 
  . ميّسرة إىل حد بعيد التعاون القضائي املشترك وتسليم اجملرمني،االتفاقني

 
  )٦٣(التشريعات احمللية  - ٦- باء- ١

───────────────── 
 Allemagne: Gesetz über die: املساعدة القانونيةأمثلة عن القوانني الوطنية ذات الصلة بتبادل  )63( 

internationale Rechtshilfe in Strafsachen :  
pdf.gesamt/irg/bundesrecht/jurisde.5jurcom://http   

Argentine: Ley de cooperacion internacional en materia penal   
htm.norma/44999/41442-40000/anexos/infolegInternet/ar.gov.econm.infoleg://http  

 :1987Mutual assistance in criminal matters act : Australie

framelodgmentattachments /nsf.1ActCompilation/Legislation/comlaw/au.gov.comlaw.www://http

A13B860004F256CA790E65276483DBFB/   
 :1. art, ) supplème4 (30.ch, 1985R . L. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle: Canada

13.6-M/fr/ca.gc.justice.laws://http  
Djibouti: Loi sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits 

du crime 2002: http://www.presidence.dj/LES%20TEXTES/loi196an02.htm   
 on International Legal Assistance in Criminal Matters 1996XXXVIII of Act : Hongrie

pdf.1act_hungary/pdf_public/juris-corpus/domains/int.era.www://http  
: 1995act ) inal matterscrim(Mutual assistance : Jamaïque

pdf.1997mla-law-mla-jam_en/jam/en/MLA/juridico/org.oas.www://http   
Kiribati: Mutual assistance in criminal matters act 2003 (http://www.paclii.org/cgi- 

paclii/disp.pl/ki/legis/num%5fact/maicma2003384/maicma2003384.html?query=%7e+mutual+le 

gal+assistance+in+criminal+matter(؛  
: Loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale: Luxembourg

 83a87fbac4bcb659=SID?pdf.2000/0981809/0981809/archives/a/leg/lu.public.legilux.www://http

2=page8#b91d604457d50ac (  
 ,1991matters act Mutual assistance in criminal : Unie de Tanzanie-République

pdf.1991-24/Docs/PAMS/Polis/tz.go.parliament.www://http.  
Royaume-Uni (http://www.homeoffice.gov.uk/oicd/jcu/guidelns.htm)  
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 أو يف ظــل ،إذا افترضــنا حالــة ال وجــود فيهــا التفاقيــة تــربط بــني الــدول فيمــا يتــصل بالتعــاون 

سكوت اتفاقية موجودة عـن ذلـك، فإنـه ميكـن اسـتخدام التـشريعات الوطنيـة أساسـا للتعـاون                      
ــا      (القــضائي  ــانون الع ــة جملــال الق ــة التابع ــة القانوني ــى األنظم ــذا خاصــة عل ــصدق ه م حيــث وي

  )٦٤(.)يستخدم القانون الوطين أساسا للتعاون يف املسائل اجلنائية
 يف بعــض ؟)حمليــة( هــل مــن ضــرورة لتــشريعات وطنيــة: املــساعدة القانونيــةتبــادل   •

 يف التـشريعات الداخليـة      املـساعدة القانونيـة   البلدان، ميكن التنصيص على آليات تبادل       
 بـدأ ، أو علـى بعـض الـدول ال غـري وفقـا مل             عـام علـى بقيـة الـدول       اليت ُتطّبق إمـا بوجـه       

  )٦٥(.باملثل املعاملة
مرونـــة التفـــسري ضـــرورية فيمـــا يتعلـــق بالنـــصوص الوطنيـــة إلنفـــاذ تبـــادل  أنَّ يف   •

هنالك مشاكل عديدة مرّدها املباشر هو النهج املعتمد علـى صـعيد اإلنفـاذ               :املساعدة
ــة عــن اتفا   ــانوين لاللتزامــات املترتب ــات أو معاهــدات الق ــادل قي ــة  تب ــساعدة القانوني . امل

وفعال، ففي بعض احلـاالت، قـد تكـون بعـض البلـدان نـسيْت أن ُتـدخل علـى قانوهنـا                      
الداخلي ما تقتضيه االلتزامات املنصوص عليها يف الـصك الثنـائي أو متعـدد األطـراف                

فـنقص املرونـة يف القـوانني النافـذة، قـد ال يـسمح أحيانـا بطلـب                . املطّبق من تعديالت  
 وفــق الــصيغ الــيت ميكــن اســتعماهلا مــن قبــل الــدول الطالبــة    املــساعدة القانونيــة تبــادل
بني الدول اليت تعتمد القـانون املـدين مـن           وهذا املشكل جّدي على حنو خاص      .لذلك

إجراءات مجـع األدلـة تـشتمل يف كـثري          نَّ  من جهة أخرى أل    القانون العام جهة وبلدان   
  .من األحيان على بعض أوجه التباين

  

───────────────── 
: 351.1ue en matière pénale Loi fédérale sur l’entraide juridiq: Suisse

html.index_351/rs/f/ch/ch.admin.www://http   
Thaïlande: Loi sur l’entraide juridique en matière pénale, B.E.2535:  

htm.Thaimaa/org.imolin.www://http  
Vanuatu: Mutual assistance in criminal matters act 2002 (http://www.paclii.org/cgi- 

paclii/disp.pl/vu/legis/num%5fact/maicma2002384/maicma2002384.html?query=%7e+mutual+l 

egal+assistance+in+criminal+matter. 
 .املشترك القضائي للتعاون قانونيا أساسا الوطين القانون يقوم حيث املتحدة الياتالو شأن هو هذا )64( 
 التفاقية وفقا املشترك التعاون يكون الدول، بعض يف. وسويسرا املتحدة اململكة يف مثال الشأن كذلك )65( 

 ).الوطنية القوانني بواسطة االتفاقية تدعم حيث كندا يف احلال هو كما( إدارية
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  الواجبـة  لذلك حيسن القيـام بتنفيـذ فيـه تكييـف للنـصوص القانونيـة الوطنيـة والقواعـد                   
التطبيق سواء من منظـور قـانون وقواعـد الدولـة مقدمـة الطلـب أو مـن منظـور قـانون وقواعـد                        

  .الدولة مستلمة الطلب
    

  شاهد للتوضيح

  )٦٦(.اإلكراهإجراءات تشريعية هتدف إىل مجع إفادات من شهود بعد تأدية اليمني حتت 
ــة أو   "   ــع املعاهــدات الثنائي ــادل   املتكــاد مجي ــصلة بتب ــددة األطــراف ذات ال ــساعدة تع امل
وعنـدما ال يريـد   .  الدولة ميكن أن تطلب مجع إفادات بعـد تأديـة الـيمني    تنص على أنَّ  القانونية

أن مـستلمة طلـب التعـاون         علـى الدولـة    الشهود املعنيـون بـاألمر تقـدمي شـهادة مـا طوعـا، فـإنَّ              
اللتزامـات املنوطـة بعهـدهتا يف هـذا امليـدان، وأن تكـون هلـا إمكانيـة إكـراه الـشاهد                      لتستجيب  

  .على أن يتقدم إىل مكان معّين واإلدالء بالشهادة املطلوبة بعد أداء القسم
 كثريا من الدول حتاول اإلجابة إىل هذا االلتزام من خالل التنصيص على أنه ميكـن                إنَّ  

الـيت ميكنـها أخـذ       أوامر باملثول أمام السلطات الداخلية     ذه احلاالت أن تقدم   حملاكمها يف مثل ه   
ويعترب ذلـك اإلجـراء     .  الغرض هلذاإفاداهتم هبدف نقلها إىل الدولة األجنبية اليت تقدمت بطلب          
  .يف كثري من األحيان جمرد إجراء بسيط ضمن القانون الداخلي

يف كـثري    ،املنقولة إىل الدولة األخرى تكون    اإلفادات املسجلة على هذا النحو و     أنَّ  إال    
ووفقــا لقــوانني بعــض . ذات فائــدة ضــئيلة جــدا بالنــسبة إىل الدولــة الــيت طلبتــها  مــن األحيــان،

الشهادة بعـد   بالدول، من األساسي حضور ممثلني رمسيني للدولة صاحبة الطلب خالل اإلدالء            
جمّرد احلضور، بل من الـضروري      ومبوجب قانون بعض الدول األخرى، ال يكفي        . أداء القسم 

ــة صــاحبة الطلــب، أي    ــة   أن جيــري اســتنطاق الــشاهد علــى يــد ســلطات الدول ممثــل عــن النياب
العمومية، وحمامي الدفاع، بالنسبة إىل الدول اليت تنتمي إىل القـانون العـام، أو قاضـي التحقيـق                  

تـسجيل الـشهادة     طريقـة أما يف بعض الدول األخـرى، فـإنَّ  . القانون الروماين  بالنسبة إىل دول  
بعد تأديـة    هي اليت ميكن أن تكتسي أمهية قصوى، وبعض الدول تشترط حمضرا رمسيا أو إفادة             

ــزال    ــيمني حمــررة بأســلوب االخت ــا   ). ســتينوغرافيا(ال ــة املوجهــة إليه ــانون الدول وإذا مل يكــن ق
ــا        ــات دول شــىت يف م ــا بالقــدر الكــايف حــىت ميكــن مراعــاة خمتلــف حاجي ــشهادة مرن ــصل ال يت

───────────────── 
 Pratique et nouvelles tendances de l’entraide judiciaire: l’avenir de la " يف Kimberly Prost قّدمه المث )66( 

)1998(coopération internationale " ،html.98prost_anc_fr/can/fr/mla/juridico/org.oas.www://http.  
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 األحكـام التـشريعية املعتمـدة ال تـستجيب يف           بالشهادات أو اإلفـادات بعـد تأديـة الـيمني، فـإنَّ           
  ".قانونيةلهدف األساسي من تبادل فعال للمساعدة اللشيء 

:  حمتواهـا مـتغري جـدا      أما فيما يتعلق بالقوانني الوطنية ذات الصلة بتسليم اجملرمني، فإنَّ           
 حتدد القواعد اإلجرائية ذات الـصلة بتـسليم اجملـرمني كمـا ميكنـها      فيمكنها على سبيل املثال أن   

  )٦٧(.أيضا أن حتدد الشروط اليت ينبغي تضمينها يف اتفاقيات تسليم اجملرمني مستقبال
    

     املعاملة باملثلمبدأاالتفاق على   - ٧- باء- ١
طرفـا  " يعامـل باملثـل    "التـزم أو يلتـزم بـأن       طرفـا أنَّ   املعاملـة باملثـل،      مبـدأ املقصود باالتفاق على    

 وهـو يـسمح بتطبيـق بعـض اآلثـار القانونيـة             .قدمـه للتعـاون    آخر يرد باإلجيـاب علـى طلـب لـه         
  .املترتبة عن عالقات دولية معينة استنادا إىل حسن النية والثقة املتبادلة من كل طرف

دم وجـود   قاعدة املعاملة باملثل ليس هلا مبدئيا من قيمة إال يف حال عـ            أنَّ  وجيدر تأكيد     
 املعاملـة  مبـدأ معاهدة نافذة، ألنه لو كانت هنالك معاهدة، لكان من غري املعقول االسـتناد إىل   

 قاعدة املعاملة باملثل أساس قـانوين، صـريح أو ضـمين يف كـل               ومع ذلك، فإنَّ  . باملثل بدال منها  
. كـال الطـرفني   والقاعدة ُمـضّمنة يف االلتزامـات املـشتركة ل        . معاهدة ذات صلة بالتعاون الدويل    

فمرّدهـا    املعاملـة باملثـل  مبـدأ  املتمثلـة يف  أما احلدود الوحيدة اليت تقف أمام تطبيق هذه القاعـدة      
املتطلبات اليت تتعارض مع النظام القانوين للدولة مستلمة الطلب، أو الـيت تنـتقص مـن سـيادهتا                  

  .هلا مصاحل أخرى من تنال من النظام العام أو وأمنها، أو
وجود اتفاقية ميكن للـدول أن تتفـاوض بـشأن إصـدار إعالنـات رمسيـة                 دمويف حال ع    

وهـذا مـن األمهيـة مبكـان ال سـيما عنـدما يتعلـق األمـر         .  املعاملـة باملثـل  مبـدأ بسيطة تـنص علـى    
احلكـم الـصادر بتـاريخ      : املثـال   علـى سـبيل    )٦٨(.بينـها عالقـات قانونيـة      بدول ما زالت ال تربط    

كمـــة األوىل للقـــانون العـــام التابعـــة للمحكمـــة االحتاديـــة   عـــن احمل٢٠٠٣ أبريـــل/نيـــسان ٢٣
 بــني سويــسرا املــساعدة القانونيــة وهــو ضــمان للتعامــل باملثــل يف إطــار تبــادل  )٦٩(.السويــسرية

  ).الدولة الطالبة(ونيجرييا ) الدولة مستلمة الطلب(

───────────────── 
 ،١٨ الفصل ،١٩٩٩ لسنة اجملرمني تسليم حول قانون :كندا :املثال سبيل على )67( 

html.23.01/42002 -e/fr/ca.gc.justice.laws://http. 
 .ا على الساحة الدوليةالدول الصاعدة، هي الدول اجلديدة املعترف هب )68( 
 .1A.49-54/2002/col :مرجع احلكم )69( 
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يف إطار إجراء مالحقات قـضائية بتهمـة الـسرقة وخيانـة مـؤمتن، واملـشاركة                "  
يم اجرامي وغسل األموال، طلبت الـسلطات القـضائية لنيجرييـا مـن الـسلطات               يف تنظ 

، ويف قــضية احلــال، حجــز   قانونيــةالقــضائية السويــسرية إجــراء تبــادل للمــساعدة ال    
 الـدفاع طعنـا، ال سـيما بـشأن الوسـيلة           وقـد قـّدم   . حسابات تابعـة حلـسابات مـصرفية      

ورفــضت .  املعاملــة باملثـل دأمبـ املتمثلـة يف عــدم وجـود إعــالن نافـذ صــاحل يـنص علــى     
القاعدة العامة هي أنـه ال تـتم االسـتجابة إىل طلـب             أنَّ  الوسيلة حبجة    احملكمة االحتادية 

املكتـب   وطلب. تؤّمن املعاملة باملثل   طرف أجنيب إال إذا كانت الدولة صاحبة الطلب       
لـشأن  وهـو يتمتـع يف هـذا ا       . االحتادي ضمان املعاملة باملثل إذا اقتضت الظروف ذلـك        

 تـنظم  التفاقيـة  ويف معظم احلاالت الـيت ال وجـود فيهـا         . بسلطة تقديرية واسعة النطاق   
 مبـدأ العالقات بني سويسرا والدولة الطالبة، كما يف قضية احلال، يشترط إعـالن عـن               

العالقـات بـني الـدول، لـيس للـسلطات            الثقـة الـذي يـسود      بـدأ مل ووفقـا . املعاملة باملثل 
 املعاملة باملثـل والقواعـد الـشكلية للقـانون          مبدأ تطابق إعالن    السويسرية أن تتثبت من   

 املعاملـة   مبـدأ اليت عنها صدر اإلعـالن عـن         للسلطة اخلارجي، وال من الوالية القضائية    
يف هذه احلالـة تكـون الدولـة الطالبـة قـد      ] …[  إخالل صريحنتبّيباملثل، إال يف حال  

 املـــساعدة القانونيـــةه إىل طلـــب قـــدمت بـــصفة تلقائيـــة إعـــالن معاملـــة باملثـــل ضـــمت 
وتلـك الوثيقـة البـسيطة الواضـحة، ال ميكـن أن تكـون حمـل أي نقـاش فيمـا                     . املشتركة

ولــيس مثــة أيــضا أي جمــال . يتعلــق بــااللتزام الــذي قطعتــه الدولــة الطالبــة علــى نفــسها 
 هـي   لالعتراض على أن يتم تـأمني املعاملـة باملثـل معبَّـرا عنـها يف الـصيغة املألوفـة، الـيت                    

  ."مذكرة دبلوماسية
 مبـدأ بعـض البلـدان تؤسـس تـسليم اجملـرمني بـصفة رئيـسية علـى           أنَّ  وجدير باملالحظة     

 واملتمثلـة يف    ،الـدول  تلك املمارسة اليت تقوم هبا    أنَّ   إال أنه ينبغي اإلشارة إىل       )٧٠(.املعاملة باملثل 
ضل يف االتفاقيـات الدوليـة،      حممية على حنو أف    أن حتصل وتضمن لنفسها املعاملة باملثل، ممارسة      

ألهنـا تـضمن لكـل دولـة، أكثـر مـن أي صـك آخـر، ويف حـاالت مماثلـة، أن يتـصّرف الطــرف            
ــة ومتعــددة األطــراف،      ــذلك، ميكــن أن نتــبني يف االتفاقيــات الثنائي اآلخــر نفــس التــصّرف؛ ول

 االتفاقيـات، مبعاملـة   الدول تلتزم، مبوجب تلـك أنَّ التعبَري احلقيقيَّ عن قاعدة املعاملة باملثل، مبا    
  . الطرف اآلخر باملثل

    

───────────────── 
 .وكذلك حال إسبانيا اليت ينص دستورها، على شرط املعاملة باملثل. هي حال مجهورية األرجنتني )70( 
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    )”la “comitas gentium( قواعد اجملامالت الدولية  - ٨- باء- ١
يف املـسائل اجلنائيـة هـي يف النهايـة ويف خامتـة املطـاف                ذات الصلة بالتعـاون الـدويل       القرارات إنَّ

بعـض أشـكال     من صالحيات الدول، وعلى هذا النحو ومبقتضى ذلك ميكـن تقـدمي            حق سيادي 
حكومـات أخـرى، أو مبواطنيهـا، سـواء           تلحق ضـررا بـصالحيات أو حقـوق        الَّالتعاون شريطة أ  

وهذه القواعـد، دون أن      .استندت أو مل تستند إىل معاهدة، على أساس قواعد اجملامالت الدولية          
  .تكون ملزمة قانونا، تساهم يف احلفاظ على العالقات الطيبة بني الدول

  
  شاهد للتوضيح

ــسّنى    ــد ت ــابر      لق ــصعيد الع ــى ال ــدور عل ــضطلع ب ــة أن ت ــة الدولي  لقواعــد اجملامل
الـــسلطات القـــضائية األمريكيـــة طلبـــت مـــن  أنَّ مـــن ذلـــك مـــثال . للحـــدود الوطنيـــة

الــسلطات القــضائية الفرنــسية أن يــستمع قاضــي حتقيــق يف فرنــسا، إىل شــاهد بــسيط    
هـذا اإلجـراء لـيس منـصوصا        مثـل   أنَّ  حبضور حمامي الشخص املالحق قضائيا، واحلال       

ــه ــسية    علي ــة الفرن ــت    . يف أحكــام اإلجــراءات اجلزائي ــسية، قبل ــسلطات الفرن ولكــن ال
هذا احلكم لـيس حمظـورا يف القـانون         أنَّ  الطلب رغم ذلك، من باب اجملاملة، نظرا إىل         

  .الفرنسي
    
    بالتعاون الدويل ملكافحة اإلرهابااللتزامات ذات الصلة   -جيم-١  

 بعد )٧١(،ضيح االلتزامات ذات الصلة بالتعاون الدويل ملكافحة اإلرهابتو: األهداف
  .منع اإلرهاب هو أوىل التزامات مكافحة ذلك الفعل اإلجراميأنَّ اإلشارة إىل 

  االلتزام بتسليم اجملرمني أو مالحقتهم؛  - ١- جيم- ١
  ؛هابيةمالحقة مرتكيب األعمال اإلرااللتزام ببسط الوالية القضائية لغرض   - ٢- جيم- ١
  االلتزام بتقدمي مرتكيب األعمال اإلرهابية أمام العدالة؛  - ٣- جيم- ١
  للعمل اإلرهايب مربرات سياسية؛ أنَّ حظر رفض طلب التعاون حبجة   - ٤- جيم- ١
  احترام سيادة القانون؛  - ٥- جيم- ١
   التجرمي املزدوج للوقائع؛مبدأاحترام   - ٦- جيم- ١

───────────────── 
والقائمة أسفله ليست قائمة شاملة، ولكنها تتصل . حنلل هنا القواعد العامة املطّبقة على التعاون الدويل  )71( 

 .خلصائص الرئيسية اليت من خالهلا حيترم التعاون الدويل اخلاص مبكافحة اإلرهاب سيادة القانون احتراما تامابا
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اليت  ي مبقتضاه ال ميكن استعمال املستنداتالذ )٧٢( االستعمال احملدودمبدأ  - ٧- جيم- ١
يتم احلصول عليها بواسطة التعاون الدويل لدوافع وإجراءات أخرى غري 

  قُّدم طلب التعاون؛ تلك اليت من أجلها
 على عدم املالحقة. قاعدة حظر املالحقات بسبب األفعال املرتكبة نفسها  - ٨- جيم- ١

  )ne bis in idem(مرتني نفس اجلرم 
  

    املنع :رط املسبقالش    
يعرب عـن   " )٢٠٠١ (١٣٧٣ جملس األمن يف قراره      إنَّ. التزام الدول مبنع اإلرهاب     •

العمل معـاً علـى     "يطلب من مجيع الدول      و تصميمه على منع مجيع األعمال اإلرهابية،     
  )٧٣(."التعاون املتزايد"هلذا الغرض من خالل " حنو عاجل

 بـالتزام   لعهـد ذات الـصلة مبكافحـة اإلرهـاب        ديثـة ا  احل )٧٤(ُتذكّر الصكوك الدوليـة     •
الدول، مبوجب القانون الـدويل، وخاصـة حقـوق اإلنـسان، وحـق الالجـئني والقـانون           

ض منـع املخالفــات  الـدويل اإلنــساين والـوطين، باالجتــهاد يف اختـاذ تــدابري معقولـة بغــر    
قـانون الـدويل    معنـاه، بطبيعـة احلـال، االمتثـال لل        " تـدابري معقولـة   " واختاذ   )٧٥(.اإلرهابية

  .حلقوق اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين

───────────────── 
" االختصاص مبدأ" أما ،ساعدة القانونية املتبادلةامل إجراءات ضمن" احملدود االستعمال" عبارة تستعمل )72( 

مساعدة القانونية لل اإلجرائية القواعد ضمن يستعملون قد أهنم كما.اجملرمني تسليم تدابري يف فيستعمل
 ".االختصاص مبدأ" عبارة ،املتبادلة

 ).٢٠٠١ (١٣٧٣ األمن جملس قرار ديباجة انظر )73( 
 .اإلرهاب مبنع الصلة ذات العاملية الصكوك من املخصوصة األحكام الدليل هذا من الثامن املرفق يف انظر )74( 
 املدين الطريان سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال قمع اتفاقية من ١٠ املادة ذلك على األمثلة من )75( 

 مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم ومعاقبة منع اتفاقية من ٤ املادة واملادة) ١٩٧١(
 التمهيدي والقسم) ١٩٧٩ (الرهائن أخذ ملناهضة الدولية واالتفاقية )١٩٧٣ (الدبلوماسيون املوظفون فيهم
 سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال قمع واتفاقية) ١٩٨٠ (النووية للمواد املادية احلماية اتفاقية من

 كشفها بغرض البالستيكية املتفجرات متييز اتفاقية من التمهيدي والقسم) ١٩٨٨ (البحرية املالحة
   ،)أ (١ املواد ؛)١٩٩٧ (باملتفجرات بيةاإلرها اهلجمات لقمع الدولية االتفاقية من ١٥ واملادة)١٩٩١(
 متويل لقمع الدولية االتفاقية من ١٨ واملادة) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار من) ج() ب( ٣و) د() ب() أ( ٢و

 ).١٩٩٩ (اإلرهاب



  مبادئ أساسية‐١النميطة 

37 

:  األمهية والبعد الـدويل واإلقليمـي لـسياسات منـع اإلرهـاب تكـون بـارزة                وهكذا فإنَّ   •
مدعوة إىل التعاون لتبـادل مـا لـديها مـن           املنظمات الدولية واإلقليمية والدول     أنَّ  ذلك  

  )٧٦(.معلومات هبدف منع األعمال اإلرهابية
    
    ؛"وإما باحملاكمةالتسليم بإما "مبدأ   - ١- جيم- ١

جمرد وجود شـخص مـشتبه بارتكـاب عمـل إرهـايب علـى تـراب                 إنَّ. مضمون اإللزام   •
إحدى الدول هو سبب ملزم لتأكيـد سـريان واليتـها القـضائية، مهمـا كانـت جنـسية                   

 تـسلم  الَّأنَّ السلطات الوطنية قـررت أ  الفاعل ومكان ارتكاب العمل اإلجرامي، طاملا       
  .مرتكب الفعل اإلجرامي املفترض

  . هو تأمني عدم توفري مالذ آمن لإلرهابنيبدأ اهلدف من هذا املإنَّ. اهلدف  •
ــة   • ــدأ نَّإ. األســس القانوني ــسليم   "مب ــا الت ــاإم ــةوإم ــدأ"  احملاكم ــرَّمب ر بوضــوح يف  مق

ا مـضّمنة يف     هذه القاعدة، ملزمة مبا أهنـ       ومهما يكن من أمر فإنَّ     )٧٧(.الصكوك الدولية 
  )٧٩().هـ و)٧٨() جيم٢ الفقرة ٢٠٠١ (١٣٧٣القرار

───────────────── 
 كنمي املنع، جمال يفالفضلى  املمارسات تبادل أمهية ملراعاة الوطنية، عرب املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقية غرار على  )76( 

 انظر (تلك املنع بسياسات املكلفة السلطات بعناوين املتحدة لألمم العام األمني إىل ترسل أن األعضاء للدول
 يف املؤرخة بلرم، اتفاقية تسمية حتت أيضا املعروفة الوطنية، عرب املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقية من) ٦(٣١ املادة
 ).٢٠٠١ يناير/كانون الثاين ٨ بتاريخ، A/RES/55/25 de l’AG de l’ONU ،٢٠٠٠نوفمرب/تشرين الثاين ١٥

 يف تنص) ١٩٧١ (املدين الطريان سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال قمع اتفاقية أنَّ مثال، ذلك من  )77( 
 ذلك بتسليم املفترض اجلرمية مرتكب إقليمها يف يوجد اليت الطرف الدولة تقم مل إذا" :أنه على منها ٧ املادة

 قد اجلرمية كانت وسواء استثناء أي وبدون له لزوم ال إبطاء دون القضية، بإحالة ملزمة تكون لشخص،ا
 مع تتفق إجراءات حسب اجلنائية املالحقة لغرض املختصة سلطاهتا إىل إقليمها، يف ترتكب مل أو ارتكبت
 ١٠ املادة يف تنص )١٩٩٩ (لسنة اإلرهاب متويل لقمع الدولية االتفاقية أن كما .].. [.الدولة تلك تشريعات

 ذلك بتسليم املفترض اجلرمية مرتكب إقليمها يف يوجد اليت الطرف الدولة تقم مل إذا (...) ":أنه على
 قد اجلرمية كانت وسواء استثناء أي وبدون له لزوم ال إبطاء دون القضية، بإحالة ملزمة تكون الشخص،
 مع تتفق إجراءات حسب اجلنائية املالحقة لغرض املختصة اسلطاهت إىل إقليمها، يف ترتكب مل أو ارتكبت
الطائرات  على املشروع غري االستيالء قمع اتفاقية من ٧ املادة أيضا وانظر )"...( الدولة تلك تشريعات

 فيهم مبا دولية، حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم وقمع منع من اتفاقية ٧ واملادة ؛)١٩٧٠(
 واملادة، )١٩٧٩ (الرهائن أخذ ملناهضه الدولية االتفاقية من ٨ واملادة ؛)١٩٧٣( لعام الدبلوماسيون ناملوظفو

 أعمال بقمع من الربوتوكول املتعلق) اًمكرر ٢ (٥ املادة ؛)١٩٨٠ (النووية املواد محاية اتفاقية من) ٢ (٨
 قمع اتفاقية من ١٠ واملادة ؛)١٩٨٨(لعام  الدويل املدين الطريان ختدم اليت املطارات يف املشروعة غري العنف

 ضد املوجهة املشروعة غري األعمال قمع واتفاقية البحرية؛ املالحة سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال
 سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال قمع بروتوكول من) ٤(٣ املادة؛ )١٩٨٨ (البحرية املالحة سالمة
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إمــا ُملَزمــة  )وبالتــايل ســلطاهتا القــضائية يف نطــاق واليتــها (كــل دولــة " .بــدأتطبيــق امل  •
على الدولة الـيت حتتجـزه أن        و . أو حماكمته   جرميةً يف إقليمها   ارتكابهبتسليم من ُيدعى    
، أو عـن طريـق سـلطات دولـة          لطاهتامان حماكمته إما عن طريـق سـ       تتخذ إجراءات ض  

   )٨٠(."طلب فيها تسليم اجملرمني إذا عربت صراحة عن استعدادها حملاكمتهأخرى، ُي
───────────────── 

 اإلرهابية العمليات لقمع الدولية االتفاقية من ٨ املادة ؛)١٩٨٨( القاري اجلرف يف ئمةالقا الثابتة املنشآت
  ).٢٠٠٥( النووي اإلرهاب أعمال قمع اتفاقيةمن ) ٤(٩ واملادة ؛)١٩٩٧ (لسنة بالقنابل

 أو إرهايب عمل مرتكب تسليم ترفض ما أن لدولة ميكن :التايل النحو على) ج(٢ الفقرة حتليل ميكن )78( 
-جيم-٣الفقرة  أسفلهالتسليم  رفض دواعي بشأن انظر (عديدة ألسباب إرهايب لعمل ارتكابه يف شتبهام
 تستطيع ال وأهنا الفاعل ذلك ملقاضاة باختصاصها هلا باإلقرار يسمح قانون الدولة لتلك يكن مل إذا) و(٣

   الفقرة أن إال. املظنون هايبلإلر آمنا مالذا لذلك تبعا تصبح قد الدولة تلك نَّفإ القانون، حبكم طرده
 الفقرة فإن وهكذا .لإلرهابيني مالذا تصبح أن الدول على حتظر) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار من) ج( ٢
 .تسليمهم أو املظنونني اإلرهابيني مالحقة الدول على تفرض )ج(٢

 أعمال متويل يف يشارك شخص أي تقدمي "الدول مجيع تكفل ):ه(٢ الفقرة )٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار )79( 
 املادة يف عليه منصوص مبدأ وهو". ]…[العدالة إىل دعمها أو ارتكاهبا أو هلا اإلعداد أو تدبريها أو إرهابية

 للقانون وفقا العدالة إىل تقدم أن الدول على جيب "أنه وفيه) ٢٠٠٣ (١٤٥٦ األمن جملس قرار من ٣
 أو اإلرهابية األعمال ميول من كل ،"حملاكمةا وإما التسليم إما" مبدأ إىل خاصة بصفة وباالستناد الدويل،
 األمن جملس قرار من ٢ املادة يف وكذلك "لإلرهابيني اآلمن املالذ يوفر أو يرتكبها أو يدعمها أو يدبرها
 العثور أجل من] …[ "اإلرهاب حماربة على تاما تعاونا تتعاون أن" بالدول يهيب وهو) ٢٠٠٤ (١٥٦٦
 متويلها يف االشتراك حماولة أو االشتراك أو ارتكاهبا تيسري أو اإلرهابية لاألعما بدعم يقوم شخص أي على
 إما مبدأ أساس على للعدالة وتقدميه ملرتكبيها، آمنة مالذات توفري أو ارتكاهبا أو هلا اإلعداد أو التخطيط أو

 وفقا العدالة إىل تقّدم أن الدول على جيب ")٢٠٠٣( ١٤٥٦ قرار من ٣ املادة ويف. "وإما احملاكمة التسليم
 ،)احملاكمة وإما التسليم إما(" aut dedere aut judicare" مبدأ إىل خاصة بصفة وباالستناد الدويل للقانون

 ويف "لإلرهابيني؛ اآلمن املالذ يوفر أو يرتكبها أو يدعمها أو يدّبرها أو اإلرهابية األعمال ميّول من كل
 حماربة على تاما تعاونا تتعاون أن بالدول يهيب"): ٢٠٠٤ (١٥٦٦ األمن جملس قرار من ٢ املادة

 اللتزاماهتا، وفقا وذلك إرهابية، أعمال مواطنيها ضد أو فيها ترتكب اليت الدول مع سيما  ال اإلرهاب،
 أو ارتكاهبا تيسري أو اإلرهابية األعمال بدعم يقوم شخص أي على العثور أجل من الدول، القانون مبوجب
 آمنة مالذات توفري أو ارتكاهبا أو هلا اإلعداد أو التخطيط أو متويلها يف االشتراك ةحماول أو االشتراك
وإما  التسليم إما مبدأ أساس على للعدالة وتقدميه اآلمن املالذ من الشخص ذلك وحرمان ملرتكبيها،
 حماربة ىعل تاما تعاونا الدول تعاون وجوب إىل يشري إذ") (٢٠٠٥ (١٦٢٤ القرار يف وكذلك ؛"احملاكمة

 األعمال بدعم يقوم شخص أي على العثور أجل من الدويل القانون مبوجب اللتزاماهتا وفقا اإلرهاب،
 ارتكاهبا أو هلا اإلعداد أو التخطيط أو متويلها يف االشتراك حماولة أو االشتراك أو ارتكاهبا تيسري أو اإلرهابية

 )."ملرتكبيها آمن مالذ توفري أو
  الثاين،، الفصل)A/51/10 (١٠ الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقمالوثائق انظر  )80( 

  والوثيقةA/CN.4/579 انظر أيضا الوثيقة، .٣. ، الفقرة٩مشروع مدونة اجلرائم، التعليق على املادة 
A/CN.4/579 Add.1احملاكمة وإما التسليم بدأ إما االلتزام مب" ، بشأن)aut dedere aut judicare ( والتعليقات

 ."واملعلومات الواردة من احلكومات
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يف  اجلرميـة علـى أراضـيها، جتـد الدولـة الـيت يوجـد         ارتكابـه املـشتبه يف وبـسبب وجـود     
قولــة الــشخص نفــَسها يف وضــع فريــد، ولــذلك فهــي تلتــزم باختــاذ الترتيبــات املع ذلــك إقليمهــا

أمـام حمكمـة    ويقـدم للمحاكمـة   إللقاء القبض على الـشخص املعـين والتأكـد مـن أنـه سـيالحق            
  .خمتصة

ــزام إنَّ   ــة الــيت إمــا بالتــسليم وإمــا باحملاكمــة  االلت  يف إقليمهــا  يوجــد ينطبــق علــى الدول
  .مرتكب اجلرمية املفترض

 عنـدما يـتم   ،والصكوك العاملية املتداولة تقتـضي إذن      )٢٠٠١( ١٣٧٣  القرار إنَّ  •
 بـأن  ،بوجود اجملرم أو املشتبه بارتكابه اجلرمية على إقليمهـا  إعالم سلطة قضائية ما  

الظـروف  أنَّ    إذا ارتـأت   -وعلـى الـسلطة القـضائية     . يف الوقائع الـيت أبلغـت هبـا        حتقق
ذلــك الــشخص، وإخطــار الــسلطات القــضائية األخــرى    تــأمني حــضور -تــربر ذلــك

بـالنظر إىل اجلرميـة وبيـان مـا إذا      ارسـة واليتـها القـضائية     للدول األطراف اليت قررت مم    
وإذا مل  )٨١(.كانــت تعتــزم ممارســة اختــصاصها والقيــام بتتبعــات ضــد الــشخص املعــين  

تقبل الدولة الطرف اليت يوجد يف إقليمها الفاعل أو املرتكب املفتـرض جلرميـة بتـسليم                 
ليهــا، بــدون أي  الــشخص إىل الدولــة الطــرف الــيت قــررت ممارســة اختــصاصها، فع      
هـذا ومهمـا     )٨٢(.استثناء، إحالة القضية إىل سلطاهتا املختـصة لغـرض املالحقـة اجلنائيـة            

  . واجب املالحقة قائم، فإنَّاًمربر كان رفض طلب تسليم
  مالحظة
مــشروطا  " احملاكمــة وإمــاإمــا التــسليم " لغــرض التتبــع، جيــب أن يكــون تنفيــذ قاعــدة   
 تتـوفر مثـل تلـك املـساعدة املتبادلـة، كانـت اخلـشية مـن عـدم                   ومـىت مل  .  كاملة دة قانونية مبساع

ــارت املالحقــة علــى اإليفــاء بالتزاماهتــا عظيمــة     ــة الــيت اخت ــذلك، مــن  )٨٣(.قــدرة الدول  وتبعــا ل

───────────────── 
 ).١٩٩٩ (لسنة اإلرهاب متويل لقمع الدولية االتفاقية من ٢و ١ ، الفقرتان٩ املادة )81( 
يف احلاالت اليت تنطبق " :)١٩٩٩( من االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب لسنة ١ الفقرة ١٠املادة  )82( 

، إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد يف إقليمها مرتكب اجلرمية املفترض بتسليم ذلك ٧ادة عليها أحكام امل
الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، دون إبطاء ال لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت اجلرمية قد 

 إجراءات تتفق مع ارتكبت أو مل ترتكب يف إقليمها، إىل سلطاهتا املختصة لغرض املالحقة اجلنائية حسب
 ."(...)تشريعات تلك الدولة 

 Commission du:ورد ذكره يف عن معهد القانون الدويل،والصادر  ١٩٨٣سبتمرب /أيلول ؤرخ يفاملقرار ال )83( 

droit international, Rapport préliminaire sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere, aut 

judicare), document AG A/CN.4/571. 
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ــة الــيت حبوزهتــا      األفــضل بالنــسبة إىل الــسلطات القــضائية التابعــة للدولــة الطالبــة أن تقــدم األدل
  )٨٤(.بواسطة إبالغ رمسي

ــد  • ــا ال ي ــه املم ــدألّ علي ــة ال يعــين  أنَّ غــري . ب ــأنَّ واجــب املالحق ــيتدعوىال  أثبــت  ال
والقـانون الدسـتوري،    . التحقيق أن ال أساس هلا، ينبغـي أن ُتقـدم أمـام أنظـار احملكمـة               

والقواعد األساسية والقواعد اإلجرائية للبلد املعين هي اليت سـتحدد إىل أي حـّد جيـب           
  )٨٥(.القيام باملالحقات

 لالختصاص" أوسع اختصاص ممكن"عاملية إنفاذ القانون، : االختصاص  - ٢- جيم- ١
    )٨٦()القضائية  للوالية(

للنيابـة العموميـة مبعرفـة األسـس        وقواعـد بـسيطة ودقيقـة تـسمح للقـضاة            الصكوك العاملية تقّر  
 أمـام  اإلرهابيـة اليت ميكنهم أن يقيمـوا عليهـا واليتـهم القـضائية حـىت يقـدموا مـرتكيب األعمـال                 

  .عدالةال
  

ــدأباســتثناء تطبيــق    ــسليم   "مب ــة القــضائية "وإمــا احملاكمــةإمــا الت ــرار الوالي  ، ال يعــين إق
الـدول ملزمـة بـإقرار      أنَّ  أي  . الختيـار الـدول    تتـرك  ممارسة الوالية القـضائية    إنَّ. ممارستها فعال 

  .تلك الوالية القضائية يف تشريعاهتا ولكن ليس بإجراء عمليات املالحقة
  

 االختـــصاص :هـــي )٨٧( أربـــع يف الـــصكوك العامليـــةديـــد الواليـــة القـــضائيةحتقواعـــد   
 بـدأ طبقـا مل   اإلقليمي، االختصاص الشخصي، االختصاص املتصل بطبيعة املخالفة واالختصاص       

  ."احملاكمةإما التسليم وإما "
 األعمال ذات الصلة بارتكاب أعمـال إرهابيـة،         إنَّ )٨٨(.نزاعات االختصاص اإلجيابية    
وحيـسن آنـذاك تـسوية نزاعـات االختـصاص احملتملـة            . عديـدة  بلدانا   هتم عتها الدولية، حبكم طبي 

───────────────── 
 .الدليل هذا منباء -٤ الفقرةأدناه  انظر )84( 
على هذه السلطات أن (...) "): ١٩٩٩( من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب لسنة ١الفقرة  ١٠انظر املادة  )85( 

 ".تتخذ قرارها بنفس األسلوب املتبع يف حالة أي جرمية أخرى ذات طابع خطري وفقا لقانون تلك الدولة
 Rapport préliminaire sur l’obligation d’extrader ou depoursuivre (aut dedere: انظر جلنة القانون الدويل )86( 

aut judicare, A/CN.4/571.( 
ضمن الصكوك الدولية ينص على أنه ميكن للدول ممارسة حقها يف القيام  بندا عاما يالحظ أن هنالك )87( 

 .لسياستها اجلزائية الوطنية إىل معايري ختتارها بكل حرية، وهو أمر تابعمبالحقات جنائية استنادا 
 .يالحظ، اعتبارا ملا تقدم، أنه ال ميكن أن توجد تنازعات اختصاص سلبية بني دول أعضاء يف األمم املتحدة  )88( 
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ــشتبه يف ارتكــاهبم أعمــاال        ــاعلني أو امل ــى مقاضــاة الف ــدرة عل ــر ق ــة هــي األكث ــد أي دول وحتدي
  .إرهابية

اختـصاصات متعـددة، حيـق       ، ال سيما اإلجيابيـة منـها عنـدما توجـد          زاعات  النحللّ تلك     
أن حتــدد أي الــسلطات الوطنيــة هــي األكثــر قــدرة علــى مالحقــة الفاعــل أو  للــسلطات املعنيــة 

  .الفاعلني املشتبه بارتكاهبم عمال إرهابيا
  

  شاهد للتوضيح  

ــا يف ) ك.ر(اعُتقـــل    ــاينيف بريطانيـ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــام نـ ، ومتـــت ٢٠٠٢عـ
عروفـة  القـضية امل (يف إطار حماولـة االعتـداء علـى متـرو أنفـاق لنـدن         مالحقته يف البداية  

يف لنـدن، مـن قبـل حمكمـة كـراون كـورت،            ُحكـم عليـه    ، وقـد  )باسم قـضية الريـسني    
  بتهمـة ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرين األول ٢٣بتاريخ  Crown Court Old Bailey أولد بيلي
، غيابيـا وحكـم     ٢٠٠٤ديـسمرب   /يف فرنسا، يف كـانون األول      كما متت إدانته  . التزوير

سـوق عيـد    "علـى    شاركته يف حماولـة اعتـداء     عليه بعقوبة بالسجن ملدة ست سنوات ملـ       
ــة الــيت  ٢٠٠٠ديــسمرب /يف ستراســبورغ يف كــانون األول" املــيالد ، علــى أســاس األدل

 /وقد مت تـسليمه إىل فرنـسا انطالقـا مـن اململكـة املتحـدة يف حزيـران                  .مجعت يف أملانيا  
  .يف فرنسا )ك.ر( ، وآنذاك مت تنفيذ احلكم الصادر ضد٢٠٠٦يه يون

كّن التنسيق بني الدول الـثالث مـن حـل نزاعـات اختـصاص إجيابيـة                وهكذا م   
نَّ أل باختــصاصها اإلقليمــي مثــل فرنــسا، فقــد كــان ميكــن ألملانيــا أن تطالــب،. حمتملــة

ــة اعتــداء ستراســبورغ قــد ارتكبــت علــى األراضــي      بعــض األعمــال التحــضريية حملاول
  .األملانية

  
    حاالت االختصاص اإللزامي)  أ(٢‐ جيم‐ ١

   أربع حاالت اختصاص إلزاميةتوجد
  ؛االختصاص اإلقليمي  -١
  ."وإما احملاكمةإما التسليم " بدأاالختصاص تطبيقا مل  -٢

  ويف بعض الفرضيات؛
  االختصاص الشخصي؛  -٣
  .االختصاص املتصل بطبيعة العمل اإلجرامي  -٤
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    االختصاص اإلقليمي  ‐ ١  

 حـاالت االختـصاص اإللزامـي        االختـصاص اإلقليمـي حالـة مـن        إنَّ. األساس القانوين   •
  )٨٩(.املنصوص عليه يف مجيع الصكوك العاملية

االختــصاص اإلقليمــي هــو نظــام االختــصاص الــذي مبوجبــه  . احلــد ونطــاق االنطبــاق  •
 أي أنـه    يكون لدولة ما والية قضائية على مجيع األعمال اجلنائية املرتكبة على إقليمهـا            

جماهلا اإلقليمـي التـرايب،     ( على تراهبا الوطين     حاملا يتم القيام بفعل يشكل عمال إجراميا      
ــاملعىن الواســع    ). والبحــري، واجلــّوي  ــشكّل ب ــل املُ وميكــن . وميكــن فهــم مفهــوم الفع

األعمــال أنَّ مــن ذلــك . للمفهــوم فعــال أن يفــيض علــى جمــرد مفهــوم العناصــر املكّونــة
دولـة قـد    التمهيدية أو الـشرط املـسبق الرتكـاب فعـل إجرامـي، إذا حـصلْت يف إقلـيم                   

وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن . تتطلــب ممارســة واليتــها اجلنائيــة مبوجــب قانوهنــا الــوطين 
لالختصاص اإلقليمي متاما أن ميتد فيـشمل أعمـال التـآمر الـيت ُترتكـب يف إقلـيم دولـة                     

ــدول  ــآمرّي يف اخلــارج     . مــن ال ــصادف يف حــاالت كــثرية، أن ُيرتكــب فعــل ت وقــد ُي
كمـا ينبغـي أن يـؤدي فهـم مبـدأ      . ب يف إقليم دولة ما    ويكون تابعا جلرمية رئيسة ُترتك    

ويتعلـق  .  معاملة إقليم دولة   املناطقاالختصاص اإلقليمي فهما موسعا إىل معاملة بعض        
 وينطبـق القـانون الـوطين علـى األعمـال اإلجراميـة             )٩٠(.األمر ههنا بالسفن والطـائرات    

───────────────── 
مع االستيالء غري بشأن اجلرائم اليت ترتكب على منت الطائرات؛ اتفاقية ق) ٣املادة  (١٩٦٣اتفاقية عام  )89( 

) ٥املادة ( املتعلقة بسالمة الطريان املدين ١٩٧١اتفاقية  ؛)٤املادة  (١٩٧٠املشروع على الطائرات لسنة 
بشأن منع اجلرائم املرتكبة ) ٣املادة  (١٩٧٣ بشأن سالمة املطارات؛ اتفاقية عام ١٩٨٨وبروتوكول عام 

اخلاصة ) ٨ املادة (١٩٨٠؛ اتفاقية )٥املادة ( ١٩٧٩ ضد الدبلوماسيني؛ اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن
بشأن سالمة املالحة البحرية والربوتوكول ) ٦املادة  (١٩٨٨للمواد النووية؛ اتفاقية عام  باحلماية املادية

بشأن ) ٦املادة  (١٩٩٧املرفق هبا بشأن سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري؛ اتفاقية عام 
بقمع متويل اإلرهاب، واتفاقية قمع أعمال  اخلاصة) ٧املادة  (١٩٩٩ ابية بالقنابل؛ اتفاقيةاهلجمات اإلره

 ).٩املادة  (٢٠٠٥اإلرهاب النووي لعام 
 بواجب األطراف الدول ُتلزم الطائرات منت على ترتكب اليت اجلرائم بشأن) ٣ املادة (١٩٦٣ إنَّ اتفاقية  )90( 

 وتنص. "الدولة تلك يف املسجلة الطائرات منت على ترتكب اليت للجرائم بالنسبة" االختصاص القضائي ممارسة
 قضائي اختصاص إنشاء على الطائرات على املشروع غري االستيالء ملكافحة) ٤ املادة (١٩٧٠ عام اتفاقية
) ٥ ةاملاد (املدين الطريان بسالمة اخلاصة )١٩٧١( عام اتفاقية إىل بالنسبة األمر هو كما التسجيل، أساس على

 واليتها بفرض األطراف الدول التزام ذلك إىل ويضيف املطارات، سالمة بشأن )١٩٨٨( عام وبروتوكول
 تعكس هذه اجلديدة االختصاص قاعدةنَّ إ .الصكوك تلك يف احملددة باجلرائم يتعلق فيما إقليمي أساس على
 الرحلة وبعد قبل األرض على رابضةال الطائرات ضد املوجهة اهلجمات ملنع وضعا الذين الصكني، هذين طبيعة

) ١٩٧١( لسنة املدين الطريان بسالمة اخلاصة االتفاقية نَّأ كما. األرض على والتجهيزات املرافق ضد وكذلك
 مؤجرة طائرة ضد أو منت على املرتكبة اجلرائم على القضائية واليتها بإقامة األطراف الدول ُتـلزم ،)د ١ (٥
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طنيـة مهمـا كـان املوقـع        أو ضد السفن والطـائرات احلاملـة ألعـالم و         /املقترفة على منت  
  .الذي هي فيه

  
    "احملاكمةإما التسليم وإما "االختصاص تطبيقا ملبدأ   ‐ ٢  

إمـا التـسليم وإمـا      :" الـدليل  من هـذا     ١-جيم-١انظر أعاله الفقرة    . األساس القانوين   •
ــة اإل إنَّ". احملاكمــة ــع األعمــال اإلجرامي ــة مــن     مجي ــة مندرجــة ضــمن هــذه احلال رهابي

 ١٣٧٣ القضائي مبا أهنا ناجتة يف اآلن نفسه عن مقتضيات القـرار             حاالت االختصاص 
  .وعن الصكوك الدولية اليت تتضمن عناصر ُمجّرمة) ٢٠٠١(

ــاق   • ــشريعات    . احلــد ونطــاق االنطب ــصاص الت ــاإلقرار باخت ــسمح ب ــصاص ي ــذا االخت وه
بيـا أو    القضائية حبيث تشمل من يشتبه يف ارتكاهبم عمال إرها         الوطنية يف ممارسة واليتها   

القائمني مبحاولة ارتكاب عمـل إرهـايب مت إيقـافهم علـى إقلـيم إحـدى الـدول عنـدما ال                  
  )٩١(.تقوم بتسليم اجلناة حنو أّي من الدول األطراف اليت ثّبتت اختصاصها القضائي

───────────────── 
. الدولة تلك يف الدائمة إقامته مقر ذلك، تعذر إذا أو، الرئيسي مقر عمله يقع الذي الشخص إىل طاقم بدون
 األخرى، هي تشترط،) ٣ املادة (الدبلوماسيني املوظفني ضد املرتكبة اجلرائم لقمع ١٩٧٣ سنة اتفاقية أن كما
 اليت السفن على وكذلك أراضيها على ترتكب اليت اجلرائم على القضائية واليتها إقامة األطراف الدول على
 لسنة الرهائن أخذ مناهضة اتفاقية شأن أيضا هذا. أراضيها يف مسجلة طائرات منت على أو علمها ترفع

 املواد ونقل محاية على) ٨ املادة ()١٩٨٠( لعام النووية للمواد املادية احلماية اتفاقية وتركّز). ٥ املادة (١٩٧٩
 هذه ضمنها تدخل اليت اجلرائم على القضائية واليتها ُتثّبت أن جيب األطراف الدول أن على وتنص النووية
 غري األعمال قمع اتفاقية وتنص .املعنية الطائرة تسجيل أو السفينة وعلم قليميةإلا مبدأ أساس على املواد،

 سالمة بشأن هبا املرفق والربوتوكول )٦ املادة() ١٩٨٨( لسنة البحرية املالحة سالمة ضد املوجهة املشروعة
 أساس على أي (اإلقليمية مبدأ أساس على القضائية واليتها تقيم أن األطراف الدول أن على الثابتة ملنشآتا

 ارتكب متنها على اليت السفينة علم أساس وعلى) الربوتوكول حالة يف الدول من لدولة القاري باجلرف املوقع
 متويل قمع واتفاقية ،)٦ املادة (١٩٩٧ سنةل بالقنابل اإلرهابية اهلجمات قمع اتفاقية من كل وتنص .ما جرم

 مبدأ أساس على القضائية واليتها تقرير األطراف الدول على أنه على) ٧ املادة (١٩٩٩ لسنة اإلرهاب
 أعمال قمع اتفاقية إىل بالنسبة الشأن وكذلك. الطائرة تسجيل أو السفينة علم أساس على وكذلك قليميةإلا

 ).٩ املادة( )٢٠٠٥ (لسنة النووي اإلرهاب
 من) ٢ (٥ واملادة الطائرات؛ على املشروع غري االستيالء ملكافحة ١٩٧٠ سنة اتفاقية من) ٢ (٤ املادة )91( 

) اًمكرر ٢ (٥ واملادة املدين الطريان سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال لقمع ١٩٧١ سنة اتفاقية
 منع بشأن ١٩٧٣ عام اتفاقية من) ٢ (٣ املادة املطارات؛ سالمة بشأن ١٩٨٨ عام بروتوكول من

 ٥. املادة الدبلوماسيون؛ املوظفون فيهم مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم ومعاقبة
 املادية احلماية بشأن ١٩٨٠ عام اتفاقية من) ٢ (٨ املادة الرهائن؛ أخذ ملناهضة ١٩٧٩ عام اتفاقية من) ٢(

 سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال لقمع ١٩٨٨ عام اتفاقية من) ٤ (٦. ةاملاد النووية؛ للمواد
 سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال لقمع ١٩٨٨ عام بروتوكول من) ٤ (٣ واملادة البحرية املالحة
 رهابيةاإل اهلجمات بشأن ١٩٩٧ عام اتفاقية من) ٤ (٦ املادة القاري؛ اجلرف على الواقعة الثابتة املنشآت
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ــيم      نَّإ   ــا يف إقل ــه عمــال إجرامي ــشتبه يف ارتكاب ــه أو ي  جمــرد حــضور شــخص متّــت إدانت
م إلقرارهـا اختـصاصها القـضائي، مهمـا كانـت جنـسية مرتكـب          إحدى الدول هـو سـبب ملـز       

الـسلطات الوطنيـة قـررت عـدم تـسليم          أنَّ  ذلك العمل ومكان ارتكابه الفعل اإلجرامـي، طاملـا          
  .مرتكب الفعل اإلجرامي املشتبه به حنو البلد الذي طلب تسليمه

    
    االختصاص الشخصي ‐ ٣ 

ية من االختـصاص الشخـصي اختـصاصا        جتعل بعض الصكوك العامل   . األساس القانوين  •
  .٩١انظر أسفله اهلامش رقم . إلزاميا

االختــصاص (يقتــرن نظــام االختــصاص هــذا جبنــسية الفاعــل  . احلــد وجمــال االنطبــاق  •
االختـصاص الشخـصي   ( أو جبنـسية ضـحية األفعـال اإلجراميـة          )٩٢()الشخصي اإلجيـايب  

  )٩٣(.)يبالسل
  

    جرامياالختصاص املقترن بطبيعة الفعل اإل  ‐ ٤  
جيعــل منــه أحــد الــصكوك العامليــة حالــة مــن حــاالت االختــصاص  . األســاس القــانوين  •

) ١٩٧٩(مـن اتفاقيـة أخـذ الرهـائن لـسنة           )  ج ١ (٥وهو مـا تقتـضيه املـادة        : اإللزامية
اليت تلزم مجيع الدول األطراف صـراحة بـأن تبـسط واليتـها القـضائية علـى أيـة جرميـة                   

  .كراه على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل معّينإلمن اجلرائم املرتكبة من أجل ا
ــاق    • ــاق االنطبـ ــد ونطـ ــد     إنَّ. احلـ ــى حتديـ ــات علـ ــي انعكاسـ ــل اإلجرامـ ــة الفعـ  لطبيعـ

 الفعل اإلجرامي اإلرهـايب الـذي ُيرتكـب يف اخلـارج            وفعال فإنَّ . االختصاص القضائي 
───────────────── 

 أعمال قمع اتفاقية من) ٤ (٩ واملادة ١٩٩٩ لسنة اإلرهاب متويل قمع اتفاقية من )٤ (٧ واملادة بالقنابل
 .٢٠٠٥ لسنة النووي اإلرهاب

 فيهم مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم ومعاقبة منع اتفاقية من) ب ١ (٣ املادة )92( 
   املادة ،)١٩٧٩ (الرهائن أخذ مناهضة اتفاقية من) ب ١ (٥ املادة ،)١٩٧٣( الدبلوماسيون املوظفون

 لقمع الدولية االتفاقية من) ج ١ (٦ املادة ،)١٩٨٠ (النووية للمواد املادية احلماية اتفاقية من) ب ١ (٨
 معبق املتعلق الربوتوكول من) ب ١ (٣ املادة ،)١٩٨٨ (البحرية املالحة سالمة ضد املوجهة األعمال
   ٦ املادة ،)١٩٨٨ (القاري اجلرف يف القائمة الثابتة املنشآت سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال

 متويل قمع اتفاقية من) ج ١ (٧ واملادة ؛١٩٩٧ لسنة بالقنابل اإلرهابية اهلجمات اتفاقية قمع من) ج ١(
 .رائم اإلرهاب النووي بشأن ج٢٠٠٥من اتفاقية سنة )  ج١ (٩ واملادة .١٩٩٩ لسنة اإلرهاب

 فيهم مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم ومعاقبة منع اتفاقية من )ج ١( ٣ املادة )93( 
 .١٩٧٣ لسنة الدبلوماسيون املوظفون
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ن أن  ميكـ ميكن أن ميـس مـصاحل أساسـية لدولـة أخـرى أو مـصاحل خمـصوصة، وهـو مـا                 
  .يربر إقامة اختصاص الدولة املذكورة

  
    حاالت االختصاص االختياري  )ب(٢‐ جيم‐ ١

 حاالت االختصاص االختياري متعددة والـصكوك العامليـة ال تـستثين أي اختـصاص جنـائي          نَّإ
وتوجــد حالتــا اختــصاص اختياريتــان تــنص عليهمــا الــصكوك   . ميــارس طبقــا للتــشريع الــوطين 

  :الدولية
  صاص الشخصياالخت  -١
  االختصاص املتصل بطبيعة العمل اإلجرامي   -٢

  
    االختصاص الشخصي  ‐ ١  

جيعل أحد الصكوك العاملية من جنسية مرتكب األعمال اإلجراميـة          . األساس القانوين   •
، )االختصاص الشخصي الـسليب   (أو جنسية الضحية    ) االختصاص الشخصي اإلجيايب  (

  .حاالت اختصاص اختيارية
بالنــسبة إىل األعمــال اإلجراميــة الــيت تــضبطها الــصكوك       . نطبــاق  االاحلــد ونطــاق   •

ترتكب اجلرميـة ضـد      :الدولية، ميكن لكل دولة طرف أن تقيم واليتها القضائية عندما         
 عنــدما يرتكــب اجلــرم شــخص عــدمي اجلنــسية يــسكن عــادة يف        )٩٤(أحــد رعاياهــا؛ 

  )٩٥(.إقليمها
  

  :وينبغي إبداء مالحظتني اثنتني
───────────────── 

 البحرية املالحة سالمة املشروعة ضد غري األعمال لقمع الدولية االتفاقية من) ب ٢ (٦ املادة تنص )94( 
 الدولة أثناء تلك من يتعرض مواطن عندما القضائية واليتها تقيم أن ميكن الدولة أن على) ١٩٨٨(

 املتعلق الربوتوكول من) ب ٢ (٣ املادة القتل؛ أو األذى التهديد أو أو االحتجاز إىل العملية، ارتكاب
 ؛)١٩٨٨ (القاري رفاجل على املوجودة الثابتة املنشآت سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال بقمع
 من)  أ٢ (٧ املادة ،)١٩٩٧ (لسنة بالقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع الدولية االتفاقية من)  أ٢ (٦ املادة
 ).٢٠٠٥ (النووي اإلرهاب أعمال قمع اتفاقية من)  أ٢ (٩ املادة ،)١٩٩٩ (اإلرهاب متويل قمع اتفاقية

 لقمع الدولية االتفاقية من)  أ٢ (٦ املادة ،)١٩٧٩ (هائنالر أخذ مناهضة اتفاقية من) ب ١ (٥ املادة )95( 
 غري األعمال قمع بروتوكول) ٢ (٣ املادة  ؛)١٩٨٨ (البحرية املالحة سالمة املشروعة ضد غري األعمال
 من)  أ٢ (٦ املادة ؛)١٩٨٨ (القاري اجلرف على املوجودة الثابتة املنشآت سالمة ضد املوجهة املشروعة
 اإلرهاب متويل قمع اتفاقية من)  أ٢ (٧ املادة ؛)١٩٩٧( بالقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع يةالدول االتفاقية

 .النووي اإلرهاب أعمال قمع اتفاقية من) ج ٢ (٩ واملادة ؛)١٩٩٩(
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 تلــك ولــذلك فــإنَّ .  ال حتــدد مفــاهيم اجلنــسية واملقــّر الرمســي     الــصكوكإنَّ  -
  .التعريفات تظل شأنا تقرره الدول

 مفهــوم عــدمي اجلنــسية ينبغــي أن ينطبــق علــى تعريفــات النــصوص الدوليــة   إنَّ  -
  )٩٦(.ذات الصلة هبذه املسائل

  
    االختصاص املتصل بطبيعة العمل اإلجرامي  ‐ ٢  

ن طبيعـة األعمـال اإلجراميـة أفعـاال          العاملية جتعـل مـ     بعض الصكوك . األساس القانوين   •
  .يكون إقرار الوالية القضائية عليها اختياريا

ميكن لدولة طرف أن تقيم اختصاصها القضائي عندما يكـون          . احلد ونطاق االنطباق    •
العمل اإلجرامي ارتكـب هبـدف إجبـار تلـك الدولـة علـى أن تقـوم أو ال تقـوم بعمـل                       

ــتم   ــدما ي ــّين أو عن ــك       مع ــذكورة يف أحــد تل ــشأة م ــي ضــد ُمن ــل اجلُرم  ارتكــاب الفع
  )٩٧(.الصكوك ذات الصلة

    
    االلتزام بوجوب التقدمي إىل العدالة  - ٣- جيم- ١

تقدمي أي شخص يشارك يف متويل أعمـال إرهابيـة أو تـدبريها أو اإلعـداد هلـا أو                    " إنَّ  •
ــة  ــا إىل العدالـ ــا أو دعمهـ ــرار جملـــس ا  " ارتكاهبـ ــزم مبوجـــب قـ ــرار ملـ ــن قـ  ١٣٧٣ألمـ

───────────────── 
 عدمي أن الشخص على اجلنسية عدميي األشخاص بوضع املتعلقة ١٩٥٤ عام اتفاقية من ١ املادة تنّص )96( 

 .القانون حبكم مواطنيها من تعتربه دولة توجد الما  شخص اجلنسية
 عند أنه على) ١٩٨٨ (البحرية املالحة سالمة ضد أعمال لقمع الدولية االتفاقية من) ج ٢ (٦ املادة تنص )97( 

 ميكن  ".به القيام عن االمتناع أو األعمال من بعمل القيام على الدولة إلجبار حماولة يف اجلرم ارتكاب
 املشروعة غري األعمال بقمع املتعلق الربوتوكول مضّمن يف نفسه واحلكم واليتها؛ تفرض أن الطرف للدولة
 كما ؛)ج ٢ (٣ املادة يف) ١٩٨٨( لسنة القاري اجلرف على املوجودة الثابتة املنشآت سالمة ضد املوجهة

 والية إقامة إمكانية )١٩٩٧ (بالقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع الدولية االتفاقية من) ب ٢ (٦ املادة تثري
 أو السفارات ذلك يف مبا أراضيها خارج تقع الطرف للدولة عامة منشأة ضد اجلرمية ارتكبت إذا قضائية
 يف اجلرمية ترتكب عندما) )د ٢ (٦ املادة( املذكورة للدولة القنصلية أو الدبلوماسية األماكن من غريها
 متويل قمع اتفاقية وتتيح. ما بعمل القيام عن االمتناع وأ ما بعمل القيام على الدولة تلك إلكراه حماولة

 النتيجة أو اهلدف كان إذا القضائية واليتها تقّر أن ))٢ (٧ املادة( الطرف  للدولة)١٩٩٩ (لسنة اإلرهاب
 النتيجة أو اهلدف كان إذا) ب االتفاقية؛ بتلك مقصود أراضيها، على إجرامي عمل ارتكاب اجلرمية، من
 يف مبا أراضيها خارج تقع الدولة لتلك تابعة عمومية منشأة ضد مقصود إجرامي عمل كابارت ذلك، من
 جرمية ارتكاب من النتيجة كانت أو الغرض كان إذا،) ج( ؛القنصلية مباين أو الدبلوماسية، البنايات ذلك
 قمع واتفاقية ما؛ بعمل القيام عن االمتناع أو ما بعمل القيام على إجبارها إىل هتدف مقصودة، اجلرائم من

 ).ود ب ٢ (٩ املادة ضمن األخريين االحتمالني على تنص) ٢٠٠٥ (لسنة النووي اإلرهاب أعمال
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وهـو يؤكــد يف نفــس االجتـاه مــا مت االتفـاق علــى التنــصيص    ).  هـــ٢الفقـرة ) (٢٠٠١(
  )٩٨(. العامليةعليه يف الصكوك

  .وجيب إنفاذ هذا االلتزام بتوافق كامل مع حقوق اإلنسان  •
  
    االلتزام باإلحالة أمام العدالة)  أ(‐ ٣‐ جيم‐ ١
    االحتجاز/تأمني احلضور‘  ١‘)أ(٣‐ جيم‐ ١

 بواسطة   تأمني حضور األشخاص املشتبه بارتكاهبم أعماال إجرامية حمددة        إنَّ. دأاملب  •
وميكـن  . اِتهم ضـرورةٌ مـن ضـرورات مكافحـة اإلرهـاب       الصكوك العاملية أثنـاء حماكمـ     

وهـذا احلـضور أساسـي، ال سـيما خـالل           . للدول أن تكّيفـه وفقـا لتـشريعاهتا الداخليـة         
، يكاد يكون متعذرا حماكمـة مـرتكيب أفعـال          عامالقانون ال ففي بلدان   . مرحلة احملاكمة 

 -ولكــن بعــض األنظمــة الرومانيــة . إجراميــة إذا مل يكونــوا حاضــرين عنــد حماكمــاهتم
، ولكـن جيـب     )غيابيـا (اجلرمانية، قد تنّص على إمكانيـة احلكـم يف غيـاب املـشتَبه هبـم                
  .التوصل يف هذه احلالة إىل توازن يف ظل احترام حقوق الدفاع

ــةاُألســ  • ــأمني حــضور    . س القانوني ــها ت ــة أحكامــا القــصد من تتــضمن الــصكوك الدولي
وميكـن قراءهتـا علـى      .  إياهـا أو تـأمني احتجـازه       مرتكب اجلرميـة أو املـشتبه يف ارتكابـه        

  :النحو التايل
الظروف تربر ذلـك، باحتجـاز أو باختـاذ         أنَّ  تقوم أي دولة متعاقدة إذا رأت       "  

تواجـد أي شـخص مـشتبه يف ارتكابـه لفعـل مـن          كل اإلجراءات األخرى الـيت تكفـل        
ويتم االحتجاز أو اختاذ اإلجـراءات األخـرى وفقـا لقـوانني         ) …(األفعال املشار إليها    

 أن تـستمر تلـك اإلجـراءات الوقـت الـالزم فقـط إلمتـام اإلجـراءات                  علىتلك الدولة؛   
  )٩٩(".اجلنائية أو إجراءات التسليم

───────────────── 
 .١٩٩٩ لسنة اإلرهابية األعمال متويل قمع اتفاقية من ٩ املادة املثال سبيل على انظر )98( 
 الطائرات منت على ُترتكب اليت األخرى األفعال وبعض اجلرائم بشأن االتفاقية من) ٢ (١٣ املادة انظر )99( 

 من) ١ (٦ املادة ،)١٩٧٠ (الطائرات على املشروع غري االستيالء قمع اتفاقية من) ١ (٦ املادة ،)١٩٦٣(
 الدبلوماسيون املوظفون فيهم مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم ومعاقبة منع اتفاقية

 قمع اتفاقية من) ١ (٧ املادة ،)١٩٨٠ (النووية للمواد املادية حلمايةا اتفاقية من ٩ املادة ،)١٩٧٣(
 الدولية االتفاقية من) ٢ (٧ املادة ،)١٩٨٨ (البحرية املالحة سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال
 اإلرهاب متويل لقمع الدولية االتفاقية من) ٢ (٩ املادة ،)١٩٩٧ (بالقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع

 ).٢٠٠٥ (النووي اإلرهاب أعمال لقمع الدولية االتفاقية من) ٢ (١٠ املادة ،)١٩٩٩(
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ة إىل السلطات القضائية املطلـوب منـها املـساعدة          فعال، فقد يكون من الضروري بالنسب       •
خص هـارب أو أن تتخـذ   عندما يوجـد طلـب تـسليم للمجـرمني، أن تتـوىل احتجـاز شـ              

وعــادة مــا تتــضمن االتفاقيــات  . تــدابري أخــرى مناســبة لتــأمني وجــوده لغــرض تــسليمه  
ــار       ــالتوقيف واحلــبس يف انتظ ــصل ب ــا تت ــسليم اجملــرمني أحكام ــصلة بت ــوانني ذات ال  والق
  .التسليم وجيب أن تكون لدى الدول قاعدة قانونية مناسبة ملثل هذا النوع من التدابري

  
    احلبس يف انتظار التسليم/االحتجاز‘  ٢‘)أ(٣‐ جيم‐ ١

طبقا للقواعد واملعايري الدولية املوحدة على الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي، جيـب أن تكـون ظـروف           
  )١٠٠(. سيما فيما يتصل باالحتجاز يف انتظار التسليمالتوقيف يف كنف احترام بعض الشروط، وال

مي التعـذيب واملعاملـة القاسـية أو        احتـرام حقـوق اإلنـسان، حتـر       : ظروف االحتجاز   •
. الالإنــسانية أو احلاطــة بالكرامــة، واحلــق يف االحتــرام وكرامــة الــذات اإلنــسانية   

ــسان وب      ــرام حقــوق اإلن ــى احت ــة عل ــايل ينبغــي أن تكــون ظــروف االحتجــاز، قائم الت
 مـن العهـد الـدويل    ٧املـادة  (جيوز إخضاع أحد للمعاملـة القاسـية أو الالإنـسانية أو         ال

 ويعامــل )١٠١().اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، ونــشري إليــه أســفله بكلمــة العهــد 
ــة األصــيلة يف الــشخص       ــرم الكرام ــسانية، حتت ــة إن ــهم معامل ــع احملــرومني مــن حريت مجي

وهو حق غـري قابـل لالنتقـاص حـىت يف احلـاالت االسـتثنائية               ) ١- ١٠املادة  (اإلنساين  
  ).٤املادة (كما هو منصوص عليه يف نص العهد نفسه 

  
  شواهد للتوضيح  •

تقريـر جلنـة حقـوق اإلنـسان بـشأن حالـة احملتجـزين يف خلـيج                 . األمم املتحـدة   
  .E/CN.4/2006/120 (par. 90(، ٢٠٠٦شباط، / فرباير١٥ غوانتانامو،

 وجود حتقيق حمايد يف مزاعم التعذيب وسوء املعاملـة الـذي             عدم إنَّ" 
 مــن ١٣ و١٢ينطــوي علــى إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب هــو انتــهاك للمــادتني 

  " اتفاقية مناهضة التعذيب

───────────────── 
 طالب بلد وقدم التسليم منها مطلوب دولة إقليم يف توقيفه مت من هو تسليمه انتظار يف السجن يف املُحتجز )100(

 طيلة وميكن،. اأراضيه على قضائية مالحقة حملّ كان أو قضائية مالحقة حملّ ألنه تسليم مطلب بشأنه
 يف حبسه أي التسليم، منها املطلوب الدولة إقليم يف شخص  احتجازالطلب، يف للنظر الضروري الوقت
 .تسليمه انتظار

  .htm.fr_ccpr_a/b /3menu/tmlh/french/ch.unhchr.www://http :نترنتإلا على العهد نص انظر )101(
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 Polay Campos c. Perou, Case: انظر على سبيل املثال. جلنة حقوق اإلنسان 

n° 577/1994 ، ١٩٩٧ نـوفمرب / الثاينتشرين ٦وجهات نظر اعتمدت بتاريخ 
  )١٠٢().٨-٧ و٨-٦، ٤-٨الفقرة (

 حظــر االتــصال مــع أّي كــان، ســواء مــشافهة أو كتابــة، واإلبقــاء إنَّ  
عليه حمتجزا يف زنزانة باردة كالثلج مع عدم وجود نور طيلة ثالث وعـشرين              

 مــن ١٠ســاعة ونــصف يوميــا هــي ظــروف احتجــاز تــشكل انتــهاكا للمــادة   
 مــن ٧مالت الالإنــسانية كمــا هــي حمــددة يف املــادة العهــد، وتتطــابق مــع املعــا

  .العهد نفسه
ــسان     ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــة األوروبيـ ــال   . احملكمـ ــبيل املثـ ــى سـ ــر علـ ــم يف انظـ احلكـ

  .arrêt Ocalan c. Turquie, 12 mars 2003 (par. 202-203 et 207) )١٠٣(:القضية
 احلبس االنفرادي، مقترنا بعزل اجتماعي تام، شـكل مـن أشـكال             نَّإ  

  .ملعاملة الالإنسانية اليت ال ميكن تربيرها بأسباب أمنية أو بأي أسباب أخرىا
  )١٠٤(:Labita c. Italie, 06 avril 2000 انظر أيضا
ــة ٣ُتكــّرس املــادة : " ١١٩الفقــرة    إحــدى القــيم [...]  مــن االتفاقي

ــة   ــات الدميقراطي ــل    . األساســية للمجتمع حــىت يف أشــد الظــروف صــعوبة، مث
واجلرميـة املنظمـة، وحتظـر االتفاقيـة حظـرا مطلقـا التعـذيب        مكافحة اإلرهـاب   

 علــى فــرض أّي ٣ال تــنّص املــادة . واملعاملــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة
 ال ميكـن أن يكـون هنـاك أي          ٢ الفقـرة    ١٥، وحسب املـادة     [...]تقييدات،  

  ".انتقاص هلا، حىت يف حالة اخلطر العام الذي يتهدد حياة األمة
Kulda c. Pologne,  ، ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٦بتاريخ:  

من االتفاقية األوروبية للحفاظ على حقوق  (٣لكي تشملها املادة "  
، جيب أن تكون املعاملة قد بلغت )CESDH(اإلنسان واحلريات األساسية 

───────────────── 
)102(  Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

rights while countering terrorism, publications United Nations and OHCHR, septembre 2003, p. 37. 
)103(Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

. 38. p, 2003septembre ,  publications United Nations and OHCHR,rights while countering terrorism

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www//:http.  
 .http://www.echr.coe.int/echr:  الشبكيوقعامل انظر )104(
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: وتقييم هذا احلد األدىن نسّيب يف جوهره. مستوى احلد األدىن من الشدة
خاصة بطبيعة املعاملة وظروفها، وبقواعد تنفيذها  [...] ذلك أنه مرهتن

ومّدهتا، وبآثارها اجلسدية أو العقلية، وأحيانا، مرهتن جبنس الضحية وعمرها 
  ."ووضعها الصحي

  Inter-American System
انظــر علــى ســبيل ) منظمــة البلــدان األمريكيــة ()١٠٥(

لــصادر بتــاريخ   احلكــم اSuarez Rosero Case, I/A Court H.R: املثــال
ــاين  ١٢ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــان  (١٩٩٧ن  جمــرد احتجــاز  إنَّ). ٩١ و٩٠الفقرت

 يومــا مــع اســتحالة أن يتواصــل، شــفويا أو كتابيــا، يــشكل ٣٦شــخص طيلــة 
  .معاملة ال إنسانية ومهينة

  
االحتجــاز الــسابق للمحاكمــة واالعتقــال    (االحتجــاز التحفظــي رهــن التحقيــق      •

لتعسفي، واحلق يف استئناف فعلي للحكم وتقييد مـدة    حظر االحتجاز ا  ): اإلداري
  .االحتجاز

يوفر املسار القضائي الضمانات اإلجرائية األساسـية       : حظر االعتقال التعسفي    
  .فيما يتعلق حبق الشخص حمل املالحقة يف ما يتصل مبكافحة اإلرهاب

: ضيةانظـر علـى سـبيل املثـال احلكـم يف قـ            . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     
)Arrêt Salik et autres c. Turquie, 26 novembre 1997 (par. 44(.)١٠٦( 

 مــن االتفاقيــة األوروبيــة للحفــاظ علــى حقــوق اإلنــسان       ٥ختــصص املــادة  
احلـق   )بعنوان احلق األساسي يف محاية األفراد     ) CESDH(واحلريات األساسية   

"  يف احلريـة    ضد تداخالت الدولة يف حق كـل فـرد        ) " يف احلرية ويف السالمة   
  ).ترمجة غري رمسية(

───────────────── 
)105( Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

. 38. p, 2003septembre , ations United Nations and OHCHR public,rights while countering terrorism

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http.  
)106( Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

. 42. p, 2003septembre , publications United Nations and OHCHR, rights while countering terrorism

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http.  
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 ميكــن )١٠٧(.Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992: انظــر أيــضا احلكــم يف قــضية   
لــشخص حمتجــز يف إحــدى مؤســسات الطــب النفــساين بــسبب ارتكابــه أفعــاال تــشكل أعمــاال 
جنائيــة، إال يف بعــض الظــروف االســتثنائية اخلاصــة، أن يتمتــع مبــساعدة مــن حمــام عنــد قيامــه     

  .إلجراءات الالحقة ذات الصلة باملالحقة القضائية أو بإهناء احتجازه يف مؤسسة استشفائيةبا
 :انظـر علـى سـبيل املثـال    ) Inter-American System (منظمة البلدان األمريكية  

Gangaram Panday Case, I/A Court H.R., Jugement du 21 janvier 1994 

(par.46 et 47(.)عتقال اعتقاال تعسفيا، حىت عندما تكـون  ميكن اعتبار اال )١٠٨
له مربرات ويكون وفق إجراءات احتجاز حتترم األحكـام القانونيـة، اذا كـان              
النظام القانوين لذلك اإلجراء القانوين غري متوافق مع احلقـوق األساسـية ألنـه              

  .خمالف ألحكام العقل، وغري متوقّع، وال حيترم مبدأ التناسب
 :انظــر علــى ســبيل املثــال  )١٠٩(.قــوق اإلنــسان والــشعوباللجنــة األفريقيــة حل  

 Annette Pagnoulle case, Comm. n° 39/90, Rapport d’activitéقـضية  

annuel 1996-1997 (par. 17, 21 (  وإبقــاء شــخص قيـد االحتجــاز جملــّرد أنــه
ــسبب يف مــشاكل  " ميكــن أن ــل أن تثبــت    "يت ــه قب ــراض براءت ــهاك حلــق افت انت

  .إدانته
ينبغي أن يكون احلـق يف االسـتئناف        : استئناف فعلي للحكم  احلق يف     ○

  . موجودا، وأن يكون فّعاال
  :  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٤ الفقرة ٩املادة   

───────────────── 
 .http://www.echr.coe.int/echr: الشبكي املوقع انظر )107(
)108(Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

. 44. p, 2003septembre , blications United Nations and OHCHR pu,rights while countering terrorism

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http.  
 http://www.achpr.org/ et Digest of jurisprudence of the United: اإلنترنت شبكة على اللجنة موقع )109(

Nations and regional organizations on the protection of human rights while countering terrorism 
. 50. p, 2003septembre , publications United Nations and OHCHR

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http. سياق يف اإلنسان حقوق محاية بشأن 
 .٥٠ ص ،٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول اإلنسان، حقوق ومفوضية املتحدة األمم مطبوعات اإلرهاب، مكافحة
  .htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http :الشبكي املوقع وانظر
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لكل شخص حـرم مـن حريتـه بـالتوقيف أو االحتجـاز حـق الرجـوع           
قالــه، وتــأمر إىل حمكمــة لكــي تفــصل هــذه احملكمــة دون إبطــاء يف قانونيــة اعت 

  )١١٠(".باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين
 انظـر علـى سـبيل    )١١١().Inter-American System (منظمـة البلـدان األمريكيـة     

 I/A court HR, Advisory opinion OC-9/87, Judicial Guarantees in :املثـال 

States of Emergency, 6 octobre 1987 (par. 25 à 41.( َّالن حالـة   إعـ إن
الطــوارئ ال يــربر إلغــاء احلــق يف االســتئناف لــدى القــضاء، وال عــدم فعاليتــه   

 .عمليا فيما يتعلق باحلقوق اليت ال ميكن للدولة أن تستثنيها

ــرة االحتجــاز حت  ــد فت ال جيــوز أن يكــون احتجــاز األشــخاص يف   : دي
وأن تكــون ) ٣ الفقـرة  ٩املـادة  (انتظـار احملاكمـة هـو القاعـدة العامـة      

  .دته معقولةم
ال ينبغـي أن   )١١٢(.CCPR/C/79/Add.61, par. 12, 18 (1996). األمـم املتحـدة   

 متناسبة مع أقـصى العقوبـة       القصوى لالحتجاز السابق للمحاكمة   تكون املدة   
  .اليت ميكن أن تسلط على احملتجز

: انظـر علـى سـبيل املثـال     ).Inter-American System(منظمة البلدان األمريكيـة    
Case 11.205, Report No 2/97, Bronstein case, Annual Report of the 

IACHR 1997 (par. 12, 23-24).)طبقـا حلـق املتـهم يف افتـراض الـرباءة قبـل       )١١٣ 
 تتجاوز مدة االحتجـاز الـسابقة للمحاكمـة فتـرة زمنيـة             الَّة، جيب أ  ثبوت اإلدان 

───────────────── 
)110( htm.fr_ccpr_a/b/3menu/html/french/ch.unhchr.www://http.  
)111(Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

. 46. p, 2003septembre ,  publications United Nations and OHCHR,rights while countering terrorism

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http. 
)112( Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

. 50. p, 2003septembre ,  publications United Nations and OHCHR,rights while countering terrorism

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http. 
)113( Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 
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، "عقابـا قبـل احملاكمـة     " احلكم يصبح    إذا كان األمر خبالف ذلك، فإنَّ     . معقولة
  .ويشكل على هذا النحو، انتهاكا لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

  
    احلق يف اإلعالم ويف االتصال:  اإليقاف )ب(٣‐ جيم‐ ١

لغرض تأمني قانونية حسن سري العملية القضائية، يتعـّين علـى   . قانونية اإلجراء : املبدأ  •
ة السهر علـى تـأمني احلـق يف اإلعـالم ويف            املمارسني أن يستحضروا يف أذهاهنم ضرور     

ــوف و   ــرد موق ــصال لكــل ف ــادل     /االت ــه وســائل تب ــسبب إجــراء ُتعتمــد في أو حمتجــز ب
 احتـرام القواعـد اإلجرائيـة عنـصر         وفعـال، فـإنَّ   . سائل اجلنائيـة   يف املـ   املساعدة القانونيـة  

دأ أساســي يف مــسار مكافحــة اإلرهــاب مبــا أهنــا تقــوم علــى ســيادة القــانون، وهــو مبــ  
  .أساسي بامسه تتم مكافحة اإلرهاب

) ٢(٩هكـذا ومبقتـضى املـادة       . منذ اإليقاف، لكل فرد احلـق يف اإلعـالم واالتـصال            •
يتوجـب إبـالغ أي شـخص يـتم         " باحلقوق املدنية والـسياسية   من العهد الدويل اخلاص     

توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سـريعا بأيـة هتمـة توجـه              
لكـل متـهم جبرميـة أن يتمتـع أثنـاء           "على أنـه    ) أ٣(١٤كما ينص العهد يف مادته      ." ليهإ

أن يـتم إعالمـه سـريعا وبالتفـصيل،         ] …[ النظر يف قضيته، وعلى قدم املـساواة التامـة        
  ."وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباهبا

يف اإلعــالم واالتــصال إىل  تــشري، فيمــا يتعلــق حبــق الفــرد الــصكوك العامليــة نَّإ  
  . بالسلطات القنصلية)١١٤(حقه يف االتصال

ــادة       ــال، تــنص امل ــل   ) ٣ (٩وهكــذا، علــى ســبيل املث ــة لقمــع متوي ــة الدولي مــن االتفاقي
من حق من يكـون حمـل تتّبـع أن يتـصل دون تـأخري بـأقرب ممثـل              " على أنه ) ١٩٩٩(اإلرهاب  

 احلالة، مبمثل للدولة اليت هلـا صـالحية محايـة           خمتص للدولة اليت حيمل جنسيتها أو، يف غري تلك        
أن "؛ و "حقوق ذلك الشخص، أو للدولة الـيت يقـيم يف إقليمهـا عـادة، إذا كـان عـدمي اجلنـسية                    

وكـذلك أن يبلـغ حبقوقـه وحبقـه يف االتـصال بلجنـة الـصليب األمحـر                  " يزوره ممثل لتلك الدولـة    
  )١١٥(.ويف زيارهتا إياه) CICR(الدولية 

 الفقـرة  ٣٦تـنص اتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية يف مادهتـا          ،فضال عن ذلك    
  :ج على أنه-١ب و-١
───────────────── 

 .الدليل هذا من الثامن املرفق انظر لدولية،ا الصكوك يف احلق هلذا املوضحة النصوص تدقيق ملزيد )114(
 .١٩٩٩ة لسن اإلرهاب متويل لقمع الدولية االتفاقية من) ٥ (٩ املادة يف مثال عليه منصوص حكم وهو )115(
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ن تقــوم الــسلطات املختــصة يف الدولــة املوفــد إليهــا بإخطــار   أجيــب "    
البعثة القنـصلية للدولـة املوفـدة بـدون تـأخري إذا قـبض علـى أحـد رعايـا هـذه                      

ه أو إذا حجـز بـأي       الدولة أو وضع يف السجن أو االعتقال يف انتظـار حماكمتـ           
شكل آخر يف نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبـشرط أن يطلـب هـو ذلـك،                
وأي اتصال يوجه إىل البعثة القنصلية مـن الـشخص املقبـوض عليـه أو املـودع                 
يف السجن أو رهن االعتقال أو احلجز جيب أن يبلّغ بواسـطة هـذه الـسلطات                

 املعـين عـن حقوقـه    بدون تأخري، وجيب على هذه السلطات أن خترب الـشخص   
  الواردة يف هذه الفقرة بدون تأخري؛

للمـــوظفني القنـــصليني احلـــق يف زيـــارة أحـــد رعايـــا الدولـــة املوفـــدة      
املوجود يف السجن أو االعتقال او احلجز ويف أن يتحـدث ويتراسـل معـه ويف       
ترتيب من ينوب عنه قانونا، وهلم احلق كذلك يف زيارة أّي من رعايا الدولـة               

موجـود يف الـسجن أو االعتقـال او احلجـز يف دائـرة اختـصاصهم بنـاء        املوفدة  
علـى حكــم، ولكـن جيــب أن ميتنـع األعــضاء القنـصليون مــن اختـاذ أّي إجــراء      
نيابــة عــن أحــد الرعايــا املوجــود يف الــسجن أو االعتقــال أو احلجــز إذا أبــدى  

  )١١٦(."رغبته صراحة يف معارضة هذا اإلجراء
، على سـلطات البلـد املستـضيف       ا الجئون أو طالبو جلوء    يف احلاالت اليت يوجد فيه      •

والـسماح ملـوظفي    ) UNHCR(إعالم مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني          
وتـشمل مـن    (وهـذا يـسمح للمكتـب مبمارسـة واليتـه           . املفوضية بزيارة أولئـك النـاس     

قابيـة، وذلـك    ، فـضال عـن مـسؤوليته الر       )بني أمور أخرى توفري احلماية الدولية البديلـة       
 ووضــع )١١٧( املتعلقــة بوضــع الالجــئني١٩٥١بالطريقــة الــيت تــنص عليهــا اتفاقيــة عــام  

 يف ظـل هـذه االفتراضـات، جيـب علـى سـلطات       )١١٨(.املفوضية العليا لشؤون الالجئني  
الشخص املعين الجـئ أو الـتمس اللجـوء    أنَّ البلد املضيف االمتناع عن كشف حقيقة    

───────────────── 
١٩٦٣ عام املربمة القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية انظر )116(

 pdf.francais_ 1963_2_9/traites/francais/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http, 
untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/.../vcdr_ph_a.pdf.  

 .٣٥ املادة )117(
 .A.G. Res (العامة اجلمعية قرار ،١٩٥٠ الالجئني لسنة لشؤون السامي املفوض ملكتب األساسي النظام )118(

428(V (املرفق A/1775،أ ٨  الفقرة.( 
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 يف حـدود  )١١٩( نظرائهـا يف بلـد املنـشأ أو يف بلـد آخـر      يف ما أجراه من االتصاالت مـع      
  .اختصاصها

  .هكذا فعلى السلطة الوطنية املختصة إنفاذ احلق يف اإلعالم ويف االتصال
  

  )١٢٠(شواهد للتوضيح •

ــم املتحــدة    ــة  " وCCPR/C/79/Add.81, par. 24 (1997(: األم تالحــظ اللجن
ترمجـة  " ( مـن العهـد    ٩ادة  التحفظ الذي أبدته الدولة الطـرف فيمـا يتعلـق باملـ           

ذلك ال يعفيها من االمتثال لاللتـزام بـإبالغ احملتجـز فـورا             أنَّ  ، غري   )غري رمسية 
  .بأسباب توقيفه

 Fox, Campbell et: انظـر علـى سـبيل املثـال    . احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان      

Hartley c. Royaume-Uni, ECHR  ،٣٢ الفقــرة (١٩٩٠أغــسطس /آب ٣٠.( 
لصعوبات اليت تواجه التحقيق ومالحقة مرتكيب اجلرائم اإلرهابية ال تربر عـدم            ا إنَّ

  .من االتفاق)  ج١-٥احترام مبدأ الضمانات الواردة يف املادة 
أو إىل /إىل أي دولـة و   " يـشتبه يف احنرافـه    "إرسال إخطـار باعتقـال أو احتجـاز مـن             •

س مجيـع أحكـام الـصكوك        وبطبيعة احلال، ُتمـار    )١٢١(.لدوليةسلطة معنية بالصكوك ا   
العاملية ذات الصلة مثـل هـذا احلـق يف إطـار القـوانني واألنظمـة املعمـول هبـا يف الدولـة                       

أنَّ اليت على إقليمها يوجد مرتكب اجلرمية أو اجلاين املفترض، على أن يكون مفهومـا                
هذه القوانني واللوائح جيب أن متكن من حتقيق األغراض اليت مـن أجلـها مت التنـصيص                 

  .ليها يف الصكوك العاملية ذات الصلة حتقيقا كامالع
    

───────────────── 
  .)‘٤‘)ب(٥-جيم-١الفقرة ( بالالجئني اخلاص القسم يف الصلة بسرية املعلومات ذات الفقرة انظر )119(
)120( Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

. 51. p, 2003september ,  publications United Nations and OHCHR,rights while countering terrorism

htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http. 
 .الدليل هذا من التاسع املرفق انظرالعاملية،  الصكوك يف عليه املنصوص االلتزام هلذا املوضحة النصوص تدقيق ملزيد )121(
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    رفض املربرات السياسية  - ٤- جيم- ١
ال ميكن ألي اعتبار سياسي أو إيديولوجي، طبقا للتشريع الـداخلي، أن يكـون              . املبدأ  

ــة     ــصكوك العاملي ــة احملــددة يف ال ــال اإلرهابي ــّربرا لألعم ــال    . ُم ــار األعم وهكــذا ال ميكــن اعتب
  )١٢٣(. أو ال ميكن تربيرها بدافع سياسي)١٢٢(ثابة جرائم سياسيةاإلرهابية مب

  
 تعتــرف بــأي الــصكوك الدوليــة تــشتمل علــى بنــود تلــزم األطــراف بــأالَّ أنَّ مــن ذلــك   •

صـــالحية، يف نظامهـــا الـــسياسي والقـــانوين الـــداخلي، ألي مـــربر سياســـي لألعمـــال  
  .وكاإلرهابية املقصودة يف تلك الصك

  
  شاهد للتوضيح  •

سبيل املثال، تنص االتفاقية الدولية لقمـع اهلجمـات اإلرهابيـة بالقنابـل،             فعلى    
  :، يف مادهتا اخلامسة على ما يلي١٩٩٧لسنة 

تتخذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تـدابري مبـا فيهـا التـشريعات احملليـة عنـد                       "  
  تكـون األفعـال اجلنائيـة الداخلـة يف نطـاق هـذه االتفاقيـة وخباصـة                 أالَّاالقتضاء لتكفـل    

عندما يقصد منها أو يراد هبا إشاعة حالة من الرعب بني عامة اجلمهور أو مجاعة مـن                 
األشخاص أو أشخاص معينني، مربرة بأي حـال مـن األحـوال العتبـارات ذات طـابع                 
سياســي أو فلــسفي أو عقائــدي أو عرقــي أو اثــىن أو ديــين أو أي طــابع مماثــل آخــر،     

  ".ع طابعها اخلطريولتكفل إنزال عقوبات مبرتكبيها تتماشى م
ــتم         ــا خمففــة للحكــم الــذي ي ــار مثــل تلــك العناصــر ظروف ــذلك، ال ميكــن اعتب وتبعــا ل

  .إصداره، كما ال ميكن اختاذها ذريعة لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية
 مــن االتفاقيــة الدوليــة لقمــع ١١ املــادة وعــالوة علــى ذلــك، وعلــى ســبيل املثــال، فــإنَّ  

 مـن االتفاقيـة الدوليـة لقمــع متويـل اإلرهـاب تنــصان      ١٤املــادة  ول،اهلجمـات اإلرهابيـة بالقنابـ   
  :على أنه

ال جيــوز ألغــراض تــسليم اجملــرمني أو تبــادل املــساعدة القانونيــة بــني الــدول    "  
وهـي املـادة الـيت يف كلتـا          [٢األطراف، اعتبار أّي جرميـة مـن اجلـرائم املبينـة يف املـادة               

اســية أو جرميــة متــصلة جبرميــة سياســية أو جرميــة جرميــة سي] االتفــاقيتني حتــدد اجلــرائم 
───────────────── 

 .العام لنظاماب متس اليت أو الدولة بأمن متس اليت العمليات سياسية، جرائم تعترب ما عادة )122(
 .سياسي بدافع ارتكبت خاصة مبصاحل املس عمليات سياسي، دافع مع عام جرائم حق ما تعترب عادة )123(
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ــسليم اجملــرمني أو         ــشأن ت ــب ب ــايل ال جيــوز رفــض طل ــدافع سياســي، وبالت ــت ب ارتكب
املساعدة القانونية املتبادلة قائم على مثل هذه اجلرمية جملرد أنه يتعلق جبرميـة سياسـية أو                

  ".جرمية متصلة جبرمية سياسية أو جرمية ارتكبت بدوافع سياسية
فيمــا يتعلــق . مــا يترتــب عــن ذلــك مــن نتــائج بالنــسبة إىل التعــاون القــضائي الــدويل     •

بالتعاون القضائي وتسليم اجملرمني، ال تعترب أي جرميـة تـشملها الـصكوك العامليـة جرميـة                 
 لـذلك  وتبعـا . سياسية أو جرمية مرتبطة جبرمية سياسية أو جرمية ارتكبت بدوافع سياسية   

 أو تسليم جمرم يستند إىل مثل ذلك الدافع جملرد أنه يرتبط            ال ميكن رفض طلب مساعدة    
  .رمية مرتكبة بدوافع سياسيةجبجبرمية سياسية، أو جبرمية مرتبطة جبرمية سياسية أو 

مـن  )  أ ٣طلـب جملـس األمـن صـراحة مـن مجيـع الـدول يف الفقـرة                  . األسس القانونية   •
وجـود بواعـث سياسـية      كفالة عـدم االعتـراف باالدعـاءات ب       ) "٢٠٠١ (١٣٧٣قراره  

 هـذا االسـتثناء الـذي يعـين         إنَّ" كأسباب لرفض طلبات تـسليم اإلرهـابيني املـشتبه هبـم          
 وهكــذا )١٢٤(.ّمن كــذلك يف الــصكوك املتداولــة املتبادلــة مــضاملــساعدة القانونيــةأيــضا 
  . مجيع الدول اليت صّدقت على تلك الصكوك الدولية مدعوة إىل االلتزام بذلكفإنَّ

  .ت املوجودة، يتم تغيريها تلقائيا، عند االقتضاءاملعاهدا  •
    

    احترام دولة القانون يف التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية   - ٥- جيم- ١
  السياق  •

يتمثـل  يف مجيع اإلجراءات اجلزائية اليت تستخدم فيها آليـات التعـاون الـدويل،         
عة اكتــشاف  مــستلزمات النجاعــة وســراملعيــار الــذي ميكــن االسترشــاد بــه يف

───────────────── 
 متويل لقمع الدولية االتفاقية ؛١١ املادة )١٩٩٧ (بالقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع الدولية االتفاقية انظر )124(

 ،)٢٠٠٥( لسنة النووي اإلرهاب أعمال لقمع الدولية االتفاقية ؛١٤ املادة )١٩٩٩ (لسنة اإلرهاب
 املالحة سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال لقمع الدولية قيةاالتفا ؛)٢٠٠٥ (االضايف والربوتوكول

 سالمة ضد املوجهة املشروعة غري عمالألا قمع بروتوكول )٢٠٠٥ (اإلضايف والربوتوكول البحرية
 ١٥٦٦ لقرارل وفقا أنه، كما. احلظر نفس عن تعّبر ومجيعها القاّري؛ اجلرف على املوجودة الثابتة املنشآت

 إحلاق أو القتل بقصد املدنيني ضد ُترتكب اليت تلك ذلك يف مبا اإلجرامية، األعمال بأن ذكّري ")٢٠٠٤(
 من مجاعة أو اجلمهور عامة بني الرعب من حالة إشاعة بغرض الرهائن، أخذ أو خطرية، جسمانية إصابات

 على وليةد منظمة أو حكومة أو إرغام السكان، من مجاعة لتخويف أو معينني، أشخاص أو األشخاص
 ذات الدولية والربوتوكوالت االتفاقيات نطاق يف جرائم تشكل واليت به، القيام عدم أو ما بعمل القيام
 اعتبارات بأي تربيرها الظروف من ظرف أي حتت ميكن ال فيها، الوارد للتعريف ووفقا باإلرهاب الصلة
  ".القبيل هذا من آخر طابع أي وأ ديين أو عرقي أو عنصري أو عقائدي أو فلسفي أو سياسي طابع ذات
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القبض عليهم واحتـرام املعـايري الدوليـة املترّتبـة عـن          و مرتكيب اجلرائم اإلرهابية  
  .تطبيق قواعد التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

. النهوض الفّعال مبكافحة اإلرهاب إمنا يكون بتطبيق تلـك القواعـد          أنَّ  الواقع    
 إنَّ. نية واألمـن اجلمـاعي    وال وجود ألي تنازع يف املصاحل بني احلقوق اإلنسا        

. مبـــدأ ســـيادة القـــانون يف حـــد ذاتـــه يقتـــضي احتـــرام العدالـــة والدميقراطيـــة  
لحقوق اإلنسانية تضطلع بدور مركزي يف محاية الـسلم واألمـن الـدوليني،              ول

  )١٢٥(.شأهنا يف ذلك متاما شأن مكافحة اإلرهاب
قـانون، وال سـيما إقامـة نظـام          تعزيـز سـيادة ال     إنَّ. التعاون الدويل من الناحية املبدئية      •

وينبغــي إدراجهــا . عدالــة جنائيــة منــصفة، مــن العناصــر املهمــة يف مكافحــة اإلرهــاب  
من عجز هياكـل الدولـة      ون  بي اإلرها ويستفيد. ضمن أنشطة التعاون التقين املرتبطة هبا     

إنفـاذ القـانون     و أو من عدم وجودها، ومن مصلحتهم إحباط جهود مـصاحل الكـشف           
  )١٢٦(.عموميةواهليئات ال

وإذا كــان احتــرام ســيادة القــانون غــري مــؤّمن، كــان خطــر عــدم القيــام بــاإلجراءات إىل    
سواء على الصعيد الداخلي أو علـى صـعيد         (هنايتها كبريا، واعتبار األعمال اإلجرائية غري صاحلة        
  .، وإلغاء ما مت القيام به من إجراءات)التعاون واالعتراف باألعمال من قبل دولة أخرى

───────────────── 
 أن الداخل يف القانون سيادة يعلن بلد كل على أن بقوة أعتقد": قائال املتحدة لألمم العام األمني صّرح قدل )125(

 يف وهكذا، "الداخل يف ينفذه أن اخلارج يف املبدأ هذا على يشدد بلد كل على وأن اخلارج، يف حيترمه
 األلفية إعالن أكد فقد"، )htm.f552ares/ millenaire/french/org.un.www :يالشبك املوقع (األلفية إعالن
 ]…[ ورفاههم البشر بأمن للنهوض األمهية الفائق اإلطار باعتباره القانون بسيادة البلدان كل التزام جمددا
 وجتهيز القدمية القوانني وتنفيذ جديدة قوانني وضع وجيب. كافيا ليس جمرد ومكمفه القانون سيادة مبدأ

 من جو يف: " بعنوانالعام األمني تقرير من ١٣٣ الفقرة انظر". القانون سيادة لتعزيز أفضل بشكل مؤسساتنا
 قرار كذلك وانظر. A/59/2005" للجميع اإلنسان وحقوق واألمن التنمية حتقيق صوب أفسح احلرية
 واحلريات اإلنسان حقوق محاية ":بعنوان ،٢٠٠٥ مارس/آذار ١٠ بتاريخ ،A/RES/59/191 العامة اجلمعية
 ،١٨٧/٥٨ بالقرار عمال املقدم العام األمني بتقرير ترحب -٤ ":"اإلرهاب مكافحة سياق يف األساسية

 ومحايتها، األساسية وحرياهتم األفراد بكرامة التمّسك على الدول مجيع تعمل أن ضرورة عن يعرب الذي
". القانون وسيادة يةطالدميقرا باملمارسات التمسك عن فضال

OpenElement?pdf.0448773N/PDF/04/487/73N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http. 
 جمال يف التقنية واملساعدة الدويل التعاون تعزيز" واالجتماعي االقتصادي اجمللس تقرير من ٣٠ الفقرة )126(

 األمم مكتب أنشطة إطار يف باإلرهاب الصلة ذات العاملية والربوتوكوالت االتفاقيات لتنفيذ الترويج
 .E/CN.15/2005/13 الوثيقة" واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة
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 الـدول قـد ُتِخـلّ بالتزاماهتـا         إنَّ. إمكانية وجود خطر جدي النتـهاك سـيادة القـانون           •
 تــسليم  أو عــن طريــقاملــساعدة القانونيــةالدوليــة إذا هــي أســهمت، عــن طريــق تبــادل 

اجملرمني، يف إجـراءات ال تـضمن حـق الفـرد املالحـق جنائيـا يف حـّد أدىن مـن احلمايـة                     
لدميقراطية، واحملـدد علـى وجـه اخلـصوص يف العهـد            ك الذي تقدمه الدول ا    لمطابق لذ 

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أو هـي أسـهمت يف إجـراءات قـد تـصطدم                 
  .مع املعايري املعترف بانتمائها إىل النظام العام الدويل

. جيــب علــى قاضــي التعــاون أن يكــون حــذرا علــى حنــو خــاص   "ومــع ذلــك   
تهم يف حماكمة جنائية علنية يف الدولة طالبة التـسليم          يكفي أن يدعي الشخص امل     ال إذ

؛ فعليــه أن يــبني احتمــال وجــود خطــر جــدي وموضــوعي يتهــدده،    [...]أنــه مهــدد 
يتمثل يف انتهاك خطري حلقوق اإلنسان يف الدولة الطالبة، مـن شـأنه النيـل منـها بـصفة                   

هـذه اهلمـوم    وال ميكن للشخص املقصود بطلب التـسليم والـذي يـثري            . [...] ملموسة
أن يكتفي بالتنديد بوضعية سياسية قانونية خمصوصة؛ بل هو مطالب بأن يبـّين وجـود               

  )١٢٧(".خطر جدي وموضوعي الحتمال تعّرضه إىل معاملة متييزية حمظورة
  
    املعاملة العادلة  )أ(٥‐ جيم‐ ١
    اإلجراءات العادلة‘  ١‘)أ(‐ ٥‐ جيم‐ ١

سان علــى جوانــب خمتلفــة مــن قــانون  عكفــت جلنــة حقــوق اإلنــ . الفتــاوى القانونيــة  •
  .اإلجراءات العادلة يف املسائل ذات الصلة باإلرهاب

على الرغم من أهنا مل تكن من بني احلقوق غـري القابلـة للتقييـد، املـذكورة يف                    
 بعــض  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، فــإنَّ  ٤املــادة 

قاضاة قانونية تلـزم الـدول بتطبيقهـا حـىت           املتعلقة باحلق يف م    ١٤أحكام املادة   
ومـن بـني تلـك األحكـام افتـراض الـرباءة، والـضمانات              . يف حاالت الطوارئ  

املرتبطة باحلق األساسي يف حماكمة عادلـة وهـو حـق مـالزم للـشرعية وسـيادة         
ن حتـاكم وتـدين أي      أاحملـاكم دون سـواها ميكـن        أنَّ  شـددت علـى      و .القانون

 وأعربـت اللجنـة عـن قلقهـا بـشكل           )١٢٨(.ئيشخص على ارتكاب عمـل جنـا      
خــاص إزاء اســتخدام احملــاكم العــسكرية واحملــاكم اخلاصــة األخــرى ملقاضــاة   

───────────────── 
 العام للمحكمة للقانون األوىل احملكمة عن صادر ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٣ بتاريخ حكم من طفمقت )127(

 ).1A.49-54/2002/col( السويسرية االحتادية
  .CCPR/C/21/Rev. 1 Add.11 et HRI/GEN/1, Rev. 6, Chap. II, Observation générale no 13: انظر )128(
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ــاب   ــصل باإلره ــرائم تت ــة      . ج ــا إدان ــيت متــت فيه ــات ال ــدت احملاكم ــا انتق كم
األشــخاص املتــهمني مــن ِقبــل اجلــيش الــذي كــان قــد قــام بإيقــافهم وبتوجيــه  

 اكم العـسكرية ضـباط قْيـَد اخلدمـة الفعليـة،          التهم إليهم وإىل كون أعضاء احملـ      
أن ال وجــود ألي مــادة قانونيــة تــسمح لــدائرة قــضائية أعلــى رتبــة مبراجعــة   و

هذه العيـوب تـشكك جبديـة يف اسـتقالل          أنَّ  األحكام الصادرة ضدهم معتربة     
 فحثـت اللجنـة علـى أن تـتم حماكمـة املـدنيني          )١٢٩(قضاة احملاكم ويف نزاهتهم،   

 من قبل احملاكم العاديـة وأن يـتم تغـيري القـوانني أو األحكـام                يف مجيع احلاالت  
 وشـــددت علـــى أمهيـــة حـــق املـــتََّهم يف )١٣٠(.الـــيت تـــنّص علـــى عكـــس ذلـــك

 ضـد عقوبتـه مـن ِقَبـل حمكمـة مـستقلة            و االستئناف ضد احلكم الـصادر ضـده      
   )١٣١(.من درجة أعلى طبقا ملا ينص عليه القانونو
احلقوق املدنيـة والـسياسية، يـذكر اإلعـالن         عالوة على العهد الدويل اخلاص ب       

يف أن ُتنظـر    [...]  لكل إنسان احلق  "أنَّ   ١٠العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته      
  ".قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة نظراً عادالً 

 املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب، بطبيعـة احلـال إىل ضـمان              الصكوك الدوليـة  تشري    
  )١٣٢(.معاملة عادلة

───────────────── 
 .CCPR/C/79/Add.67 et 76: انظر )129(
 .CCPR/C/79/Add.78 et 79: انظر )130(
 .CCPR/C/79/Add.61 et 80: انظر )131(
ُتضمن املعاملة :" بشأن املوظفني الدبلوماسيني تنّص على أنه١٩٧٣ من اتفاقية عام ٩من ذلك أن املادة  )132(

 يف ٢ة العادلة ألي شخص تتخذ حبقه إجراءات فيما يتعلق بأية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املاد
 بشأن املواد النووية حكما مماثال لذاك ١٩٨٠ كما تتضمن اتفاقية عام ."مجيع مراحل تلك اإلجراءات

 حول أخذ الرهائن قد ١٩٧٩ بشأن املوظفني الدبلوماسيني، ولكن اتفاقية عام ١٩٧٣الوارد يف اتفاقية عام 
ات اليت ينص عليها قانون الدولة اليت والضمان مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق: " أضافت الفقرة التالية
 املتعلقة بسالمة املالحة البحرية ١٩٨٨ وقد مت اتباع هذه الصيغة يف اتفاقية عام ."إقليمها يكون موجودا يف

وطبقا ألحكام القانون الدويل : " بشأن اهلجمات اإلرهابية بالقنابل١٩٩٧وأضيفت فقرة إىل اتفاقية عام 
 من االتفاقية الدولية لقمع ١٤وتنص املادة ". ك تلك املتعلقة حبقوق اإلنسانواجبة التطبيق، مبا يف ذل

ُيكفل ألي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه "على أنه ) ١٩٩٧(اهلجمات اإلرهابية بالقنابل 
ميع أي تدابري أخرى أو مقامة عليه الدعوى عمال هبذه االتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، مبا فيها التمتع جب

احلقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة اليت يوجد هذا الشخص يف إقليمها وتنص عليها أحكام القانون 
وتنص اتفاقية قمع متويل اإلرهاب لسنة " مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان الدويل الواجبة التطبيق

جراءات إ أو تتخذ بشأنه أي ُتكفل ألي شخص يوضع قيد االحتجاز"  إىل أنه١٧، يف مادهتا ١٩٩٩
 منصفة ومجيع احلقوق والضمانات طبقا لتشريعات معاملةأخرى أو تقام عليه الدعوى عمال هبذه االتفاقية 
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  )١٣٣(توضيحشواهد لل  •

 ٢ الفقـرة  ١٤هـذا املبـدأ مطـروح يف املـادة       . افتراض الرباءة حىت تثبت اإلدانة      
  .من العهد ويتجاوز نطاق انطباقه إطار احملاكمة اجلنائية

. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11،  ٢٩التعليق العـام رقـم      . األمم املتحدة  
 ١٤املــادة ( بــشأن ١٣انظــر أيــضا رقــم ). ٢٠٠١ (١٦، ١١الفقــرة 

  ).ن العهدم
مبدأ الشرعية وسـيادة القـانون      أنَّ  تعترب جلنة حلقوق اإلنسان      

يتطلبان احترام املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة، حىت يف حـاالت          
. وبالتــايل، ال جيــوز لغــري احملكمــة أن حتــاكم املتــهم وتدينــه. الطـوارئ 

 .وجيب أيضا االمتثال الفتراض براءة املتهم

 Allenet:انظـر علـى سـبيل املثـال    . ان حلقوق اإلنـس احملكمة األوروبية 

de Ribemont c. France, 23 janvier 1995.  
ميكــن أن يــصدر انتــهاك ملبــدأ افتــراض الــرباءة، ال مــن قبــل  " 

القاضي أو احملكمة فقط، ولكـن أيـضا مـن جانـب سـلطات عموميـة                
  .) من احلكم٣٦الفقرة " (أخرى

ــة    ــدان األمريكي ــى  ). Inter-American System(منظمــة البل انظــر عل
 IACHR, OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 25, ch. IV, 30: سـبيل املثـال  

June 1981 (par. 9).  

───────────────── 
مبا يف ذلك األحكام . الدولة اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمها وألحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق

 من االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي ١٢دة كما توضح املا". املتعلقة حبقوق اإلنسان
يكفل ألي شخص ُيوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابري أخرى أو تقام عليه الدعوى )" ٢٠٠٥(

عمال هبذه االتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، مبا فيها التمتع جبميع احلقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة 
الشخص يف إقليمها وألحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق، مبا يف ذلك القانون الدويل اليت يوجد هذا 
 ".حلقوق اإلنسان

 مكافحة سياق يف اإلنسان حقوق محاية بشأن اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم قرارات جمموعة يف ذكر )133(
 وانظر .٥٥ ص ،٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول اإلنسان، حقوق ومفوضية املتحدة األمم مطبوعات ،اإلرهاب
 .htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http :الشبكي املوقع
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لكل مّتهم يف قضية جنائية احلّق يف اعتباره بريئـا حـىت تثُبـت               
ــة حلقــوق     ــة األمريكي ــدأٌ مطــروح يف االتفاقي ــه بــشكل قــاطع، مب إدانت

  .اإلنسان
ــا   ــسكرية واحملــ ــاكم العــ ــةاحملــ ــون   . كم اخلاصــ ــاكم أن تكــ ــى احملــ جيــــب علــ

  .وحمايدة مستقلة
  .األمم املتحدة 

، القـضية رقـم   Polay Campos v. Peru, Case No. 577/1994: انظـر علـى سـبيل املثـال     •
-٨ الفقــرة (١٩٩٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٦، وجهــات النظــر بتــاريخ ٥٧٧/١٩٩٤

، وجهـات النظـر املعتمـدة    ,Gutierrez v. Peru, Case No. 678/1996، وانظـر أيـضا   )٨
  .٢٠٠٢مارس /آذار ٢٦يف 

 faceless" ترمجة غـري رمسيـة لعبـارة   " قضاة غُفل اهلوية("يف حمكمة مؤلفة من   

judges("      ال يكون استقالل القضاة وال حيادهم مضموما، ال سـيما عنـدما ميكـن أن ،
  .تتألف هيئة احملكمة من أفراد من القوات املسلحة

لــــة املعــــتقلني يف خلــــيج غوانتانــــامو،     حقــــوق اإلنــــسان بــــشأن حا  تقريــــر جلنــــة   •
  .E/CN.4/2006/120، ٢٠٠٦فرباير /شباط ١٥

ــا عــن          ــة، وحمامي ــة عام ــصفتها قاضــيا، ونياب ــة ب ــسلطة التنفيذي ــدما تعمــل ال عن
 تلك األعمال تشكل انتـهاكات خطـرية لـضمانات عديـدة تتـصل بـاحلق                املعتقلني فإنَّ 

  . من العهد١٤مة مستقلة، وفقا ملا تنص عليه املادة يف حماكمة عادلة أمام حمك
 Inter-American System .  انظــر علــى  . منظمــة البلــدان األمريكيــة

احلكـم  . Castillo Petruzzi et al. Case, I/A Court H.Rسـبيل املثـال   
  ).١٧٢، ١٣١-١٢٨الفقرة  (١٩٩٩مايو / أيار٣٠الصادر يف 

ــة قــــضا نَّإ"  ــراءات مــــن حمكمــ ــة احملئية إىل  نقــــل اإلجــ كمــ
 احملـاكم املـستقلة واملختـصة القائمـة سـابقا مل تعـد              نَّالعسكرية يعـين أ   

  ."خمتصة

انظـــر علـــى ســـبيل . اللجنـــة األفريقيـــة حلقـــوق اإلنـــسان والـــشعوب  
 Media Rights Agenda case, Comm. No. 224/98, 14ème:املثـال 

)rapport annuel d’activités 2000 - 2001 (par. 59-62.  
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اختيـار ضـباط مـن العـسكريني قيـد اخلدمـة            أنَّ  ترى اللجنة   " 
الفعلية، لديهم دراية قليلة بالقوانني أو ال دراية هلم هبا البّتـة بـصفتهم              
أعــضاَء يف حمكمــة العــدل الدوليــة يــشكل انتــهاكا ملبــدأ اســتقاللية        

  ".القضاة 
اللية احتـرام اسـتق    وضع قواعد جنائية خاصة مبكافحة اإلرهاب أمر ال يتعارض مع            إنَّ 

وهكــذا، . تمييــز غــري املُــربرال تكــون تلــك القواعــد صــادرة عــن الَّاحملــاكم ونزاهتــها، شــريطة أ
 فبينمــا تــتم حماكمــة اجلــرائم يف بعــض الــدول مــن قبــل حمــاكم اجلنايــات مــع هيئــة احمللفــني فــإنَّ 

سان واحلـق   تشكيل حمكمة جنايات بدون حملفني فيما يتعلق باإلرهـاب ال يتنـاىف وحقـوق اإلنـ               
  )١٣٤(.يف حماكمة عادلة
.  منظومة البلدان األمريكيـة Inter-American System .حق املّتهم يف االستئناف 

حكـم   .Castillo Petruzzi et al. Case, I/A Court H.R:انظـر علـى سـبيل املثـال    
  ).١٦١الفقرة  (١٩٩٩مايو / أيار٣٠ بتاريخ

 أنه ميكن هليئة قـضائية      ال يكون احلق يف االستئناف فعليا فقط بسبب        
حقيقيـة للحكـم، جيـب أن       " مراجعـة "أعلى أن تنظر يف القضية ولكـي حتـصل          

───────────────── 
 للمشّرع جيوز ألنه ااعتبار" :االجتاه هذا يف قرارا الدستوري اجمللس قرر املثال، سبيل على فرنسا، يف )134(

 قواعد على ينّص أن الدستور، من ٣٤ املادة يف عليها املنصوص اجلنائية اإلجراءات قواعد حتديد املختص
 تلك مثل تكون أن شريطة تنطبق، عليهم الذين واألشخاص والظروف الوقائع حبسب خمتلفة إجرائية
 سيما ال ضمانات، بينهم املساواة قدم على قاضني،للمت ُتؤمَّن وأن املربر غري التمييز عن ناشئة غري الفروق
 ٢٥-٧٠٦ اجلديدة املادة ُتقّره الذي املعاملة يف االختالف لكون واعتبارا الدفاع؛ حقوق مببدأ يتعلق فيما
 إفشال إىل املشرع، لنية وفقا ينحو،) اإلرهابية اجلرائم مرتكيب جبميع املتعلق (اجلنائية اإلجراءات قانون من
 ليس املعاملة يف االختالف ذلك نَّفإ احملكمة؛ هيئة عمل صفاء تكّدر قد اليت التهديدات أو ضغوطال تأثري
 ٦-٦٩٨ املادة يف عليها املنصوص اجلنايات حمكمة نَّفإ ذلك على وعالوة له؛ مربر ال متييز عن ناشئا

 نأو وحياد؛ استقالل من مةالالز الضمانات تقّدم تركيبتها، حبكم اجلنائية، اإلجراءات قانون من اجلديدة،
 جهل من املستخلصة الوسيلة استبعاد جيب الشروط، تلك ظلّ يف حمفوظة؛ احملكمة تلك أمام الدفاع حقوق
  .العدالة أمام املساواة مبدأ

 .Conseil Constitutionnel, décision no 86-213 DC, 3 septembre 1986, Rec. Cons. الدستوري اجمللس انظر   

Const. p.122, considérant no 24 (site Internet: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1986/86213dc.htm).. بتاريخ الفرنسية التعقيب حمكمة أصدرت االجتاه نفس يف 
 املبدأ يف يطعن ال اإلرهابية املسائل يف خمتصة جنايات حمكمة إقامة بأن يقضي حكما ١٩٨٧ مايو/أيار ٧

 االتفاقية من ١٤ املادة وبواسطة اإلنسان، حلقوق األوروبية االتفاقية من ١-٦ املادة وفق حمدد هو كما
 Crim. 7 mai) والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ١٤ واملادة اإلنسان، حلقوق األوروبية

1987, Affaire Schleicher, Bull., n° 186). 
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يكون للمحكمة األعلـى درجـةً سـلطة حقيقيـة وأن ُتـشكّل هيئتـها علـى حنـو                   
  .مستقل ونزيه

  
    احترام حقوق الدفاع‘  ٢‘)أ(٥‐ جيم‐ ١

 هبـا يف العهـد الـدويل        وق الفردية، وال سيما حقـوق الـدفاع املعتـرف         جيب احترام احلق    •
 ويف اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة حبقـوق         )١٣٥(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

ّد مـن جمـال خـصوصيات حيـاة         عضاء حّرة يف أن تتخذ تـدابري حتـ        والدول األ . اإلنسان
األفراد، شريطة أن متتثل للمعايري الدوليـة ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان، أي أن يكـون                  

عليهــا يف القــانون، وأن يكــون هلــا هــدف مــشروع وأن تكــون ضــرورية يف  منــصوصا 
ويتعني على الدول، خالل العمليات اليت يتم القيام هبـا للقـبض علـى     . جمتمع دميقراطي 

األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم خطـرية، اختـاذ كـل إجـراء ممكـن ملراعـاة احتيـاط                  
هم، حيظــى األفــراد بــنفس ضــمانات وحاملــا يــتم القــبض علــي. التنظــيم ومراقبــة العمليــة

ــا ســائر احملتجــزين     ــيت حيظــى هب ــة ال ــبعض   . اإلجــراءات اجلنائي وحــىت إذا كــان ميكــن ل
 ، فــإنَّ)مثــل احلــق يف الــدفاع، وكــذلك احلــق يف االتــصال(احلقــوق أن ختــضع للتقييــد 

ــة       ــة األساســية، احملمي ــل مــن جــوهر احلري ــدات ال ميكــن أن تفــضي إىل الني تلــك التقيي
  .ملعايري الدوليةبواسطة ا

 ُتقـّر األمـم املتحـدة والتـشريعات اإلقليميـة      )١٣٦(.احلق يف حمام للدفاع ويف االستشارة     •
  .حبق احلصول على حمام أو على االستشارة خالل اإلجراءات القضائية

───────────────── 
 أثناء يتمتع أن جبرمية متهم لكل "[...]: والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل دالعه من) ٣(١٤ املادة )135(

 وبالتفصيل، سريعا إعالمه يتم أن) أ( :التالية الدنيا بالضمانات التامة، املساواة قدم وعلى قضيته، يف النظر
 يكفيه ما التسهيالت ومن الوقت من يعطى أن) ب(؛ وأسباهبا إليه املوجهة التهمة بطبيعة يفهمها، لغة وىف

 حياكم أن) د(؛ له مربر ال تأخري دون حياكم أن) ج(؛ بنفسه خيتاره مبحام ولالتصال دفاعه إلعداد
 يدافع من وجود يف حبقه خيطر وأن اختياره، من حمام بواسطة أو بشخصه نفسه عن يدافع وأن حضوريا

 ذلك، تقتضي العدالة مصلحة كانت كلما ا،حكم احملكمة تزوده وأن عنه، يدافع من له يكن مل إذا عنه
 أن) ه(؛ األجر هذا لدفع الكافية الوسائل ميلك ال كان إذا ذلك على أجرا حتميله دون عنه، يدافع مبحام
 بذات النفي شهود استدعاء على املوافقة على حيصل وأن غريه، قبل من أو بنفسه االهتام، شهود يناقش

 اللغة يتكلم ال أو يفهم ال كان إذا مبترجم جمانا يزود أن) و(؛ هتاماال شهود حالة يف املطبقة الشروط
 ".بذنب االعتراف على أو نفسه ضد الشهادة على يكره أال) ز (؛احملكمة يف املستخدمة

 Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of: انظر )136(

human rights while countering terrorism، publications United Nations and OHCHR سبتمرب/أيلول 
 .htm.papers/publications/about/french/org.ohchr.www://http. بعدها وما ٦٩ ص ،٢٠٠٣



  مبادئ أساسية‐١النميطة 

65 

 ١٣ الفقـــرة CCPR/CO/73/UK :انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال . األمـــم املتحـــدة  
)٢٠٠١(، A/55/40٤٥١-٤٢٢ ، الفقرات )٢٠٠٠(،  

تأسف اللجنة لعدم التمكني من حمام يقـدم املـساعدة واملـشورة، إىل             "  
  املوجهة إىل الشخص املالحق" حني تقدمي إخطار بالتَُّهم 

CCPR/C/79/Add.80, par. 23 (1997).  
 سـاعة  ٧٢تعّبر اللجنة عن قلقها لعدم متكـني املتـهم مـن االتـصال مبحاميـه خـالل الــ                    "  

  ).ترمجة غري رمسية( " مقرات مكاتب الشرطةاألوىل من احتجازه يف
ــسان     ــوق اإلن ــة حلق ــة األوروبي ــال  . احملكم ــى ســبيل املث  .Magee c:انظــر عل

Royaume-Uni, ECHR, 6 juin 2000 (par. 44).  
 رفض متكني املتـهم مـن حمـام خـالل فتـرة طويلـة وضـعية تنتـهك                   إنَّ" 

كانـت دواعـي ذلـك      مهمـا   [...] فيها حقـوق الـدفاع انتـهاكا ال رجعـة فيـه             
  ).ترمجة غري رمسية ("الرفض

 Inter-American System . انظـر علـى سـبيل املثـال    . منظمة الدول األمريكيـة: 
Castillo Petruzzi et al. Case, I/A Court H.R., jugement du 30 mai 1999 

(par. 139-141), IACHR, OEA/Ser.L/V/II.102 doc. 9 rev. 1, 26 février 

1999 (par. 97).  
لكل متهم، سجينا كان أو معتقال، احلق يف متكينـه مـن الوقـت ومـن              

بـدون رقابـة ويف      و الوسيلة املادية لالتصال وقبول زيـارات حمـام بـدون تـأخري           
  .كنف السّرية املطلقة

  
     مبدأ احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين وقانون الالّجئني )ب(٥‐ جيم‐ ١
     تدابري مكافحة اإلرهاب مع حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين وقانون الالجئني توافق‘ ١‘)ب(٥‐ جيم‐ ١

 مكافحـــة اإلرهـــاب واحتـــرام حقـــوق اإلنـــسان ليـــسا متناقـــضني علـــى   إنَّ. الـــسياق  •
ومهمـا  . اآلخر وكالمها ميثل مسؤولية تقع علـى عـاتق الـدول          اإلطالق؛ فكالمها يعزز    

 ذلك العمـل جيـب أن يـتم مـن خـالل      ، فإنَّكان التصّور الذي لدينا ملكافحة اإلرهاب     
ــانون    ــيادة القـ ــف سـ ــة، يف كنـ ــصكوك الدوليـ ــاة    والـ ــسان مراعـ ــوق اإلنـ ــاة حقـ مراعـ
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 فال ميكن وضع أي إنسان خارج نطاق محاية حقـوق اإلنـسان، والقـانون               )١٣٧(.كاملة
  .اإلنساين وقانون الالجئني

رورةً علـى احتـرام     احترام حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب يـشتمل ضـ              إنَّ  •
ويتعلق األمـر بطبيعـة احلـال،       . عدد من الضمانات للمشتبه يف ارتكاهبم أعماال إرهابية       

ــات أو      ــائر العقوبـ ــذيب وسـ ــر التعـ ــاة وحبظـ ــاحلق يف احليـ ــه اخلـــصوص، بـ ــى وجـ وعلـ
  .امالت القاسية والالإنسانية أو املهينةاملع

، ال حيـق ألي دولـة       )دوليـة دوليـة كانـت أو غـري        (وحىت يف حاالت الرتاعات املسلحة        •
ــة       ــة املتعلق ــصكوك الدولي ــسان األساســية احملــددة يف ال ـــحقوق اإلن أن توقــف العمــل ب

ة أمــور وهــذا يــشمل يف مجلــ. حبقــوق اإلنــسان، والقــانون اإلنــساين وقــانون الالجــئني 
االلتزام بعدم اإلعادة القـسرية علـى النحـو املنـصوص عليـه يف القـانون الـدويل حلقـوق                    

 علــى الدولــة التعامــل معهــا بعــدم  ةالالجــئني، فــضال عــن االلتزامــات املترتبِــ اإلنــسان و
  .إعادة شخص إىل دولة طرف يف نزاع مسلح طبقا لقاعدة احلياد

 A/RES/59/195 اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، يف قرارهـا             نَّإ. األمم املتحدة   
، "بحقــوق اإلنــسان واإلرهــا "، بعنــوان ٢٠٠٥مــارس /آذار ٢٢املــؤرخ يف 

 حتــث اجملتمــع الــدويل علــى تعزيــز التعــاون علــى الــصعيدين اإلقليمــي        -٧"
مظـاهره، طبقـا للـصكوك       و والدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله      

الدوليــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك الــصكوك املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان هبــدف   
لـضرورية   ُتهيب بالـدول أن تتخـذ مجيـع التـدابري ا           -٨ .القضاء على اإلرهاب  

ــايري        ــك املع ــا يف ذل ــصلة، مب ــدويل ذات ال ــانون ال ــا ألحكــام الق ــة، طبق والفّعال
ــه       ــع اإلرهــاب ومكافحت ــسان، مــن أجــل من ــصلة حبقــوق اإلن ــة ذات ال الدولي
ــوه      ــا كــان مرتكب ــه جبميــع أشــكاله ومظــاهره، أّنــى ارُتكــب وأي والقــضاء علي

───────────────── 
:  املوقع الشبكيانظر. )٢٠٠٥يوليو/متوز ٢٢ (٢٠٠٥/١٩ واالجتماعي االقتصادي ساجملل قرار )137(

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/458/03/PDF/N0545803.pdf?OpenElement .وانظر 
 Déclaration de Bangkok Synergies et réponses: Alliances stratégiques pour la prévention du " كذلك

crime et la justice pénale”, Onzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 

pénale; Bangkok, 18-25 avril 2005, A/CONF.203/L.5 ٤، الفقرة. 
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عاهتا ملكافحــة وهتيــب أيــضا بالــدول أن تعمــد عنــد االقتــضاء، إىل تعزيــز تــشري
  )١٣٨(".اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره

ــشري   ○ ــسان ت ــة حقــوق اإلن ــتم إصــدارها   أنَّ  إىل جلن ــيت ي ــشريعات ال الت
 جيب أن تكـون متوافقـة       ١٣٧٣) ٢٠٠١(مبوجب قرار جملس األمن     

  )١٣٩(.عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمع ال
 Arrêt Klass and :لى سـبيل املثـال  انظر ع. احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  

Others c. Allemagne, ECHR, 6 septembre 1978 (par. 49).)١٤٠(  
 ُتقـــّر، باســـم الَّة أنـــه يـــتعني علـــى الـــدول األطـــراف أتؤكـــد احملكمـــ  

  .، أية تدابري تراها مناسبةتجّسسمكافحة اإلرهاب وال
  Inter-American System ــة علــى ســبيل انظــر  )١٤١(. منظومــة الــدول األمريكي

ــال ــة حلقـــوق اإلنـــسان  (IACHR: املثـ ــة البلـــدان األمريكيـ  ،٩١-١٩٩٠)جلنـ
chapitre V, Part II, art. 512.  

انتــهاكات حقــوق اإلنــسان ال حميــد عنــها أنَّ  احلجــة الــيت مفادهــا نَّإ  
الـيت شـنتها جمموعـات مـسلحة حجـة ال سـبيل              "احلـرب " باعتبارها من نتـائج   

ق اإلنسان احتراما غري مشروط ركن أساسـي مـن           احترام حقو  إنَّ. إىل قبوهلا 
  .أركان كل أعمال مكافحة اجملموعات املدّمرة

  

───────────────── 
 /http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/487/97: اإلنترنت شبكة على القرار نص انظر )138(

PDF/N0448797.pdf?OpenElement. 
)139( CCPR/CO/77/EST، ٨ الفقرة) ٢٠٠٣(، CCPR/CO/75/NZL ١١ الفقرة) ٢٠٠٢( CCPR/CO/76/EGY، 

 ١٨ الفقرة CCPR/CO/75/MDA ،)٢٠٠٣ (٨ الفقرة، CCPR/CO/77/EST، )٢٠٠٢ (١٦الفقرة 
)٢٠٠٢(، CCPR/CO/73/UK، ٦ الفقرة) ٢٠٠١ :(Digest of jurisprudence of the United Nations and 

regional organizations on the protection of human rights while countering terrorism ،  
publications United Nations and OHCHR بعدها وما ١٣ ص، ٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب .

http://www.ohchr.org/french/about/publications/papers.htm.  
قرارات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية بشأن محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، جمموعة  )140(

 .١٤، ص ٢٠٠٣سبتمرب /أيلولمطبوعات األمم املتحدة ومفوضية حقوق اإلنسان، 
)141( Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human rights 

while countering terrorism, publications United Nations and OHCHR١٤، صفحة ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول. 
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    احلق يف احلياة يف إطار املالحقات اجلنائية ‘  ٢‘)ب(‐ ٥‐ جيم‐ ١
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       ٦ احلق يف احليـاة حممـي بواسـطة املـادة        إنَّ  •

خاصــة عنـد توقيـف أشــخاص مـشتبه يف قيــامهم     وهـو يكتــسي أمهيـة   )١٤٢(.والـسياسية 
ــة وخــالل حماكمــات ميكــن أن تنتــهي بإصــدار حكــم باإلعــدام     قــد  و.بأعمــال إرهابي

احلـق يف  أنَّ أشارت جلنة حقـوق اإلنـسان، يف مالحظـة عامـة تتـصل بعقوبـة اإلعـدام،            
ــاة حــق غــري قابــل لالنتقــاص،     حــىت يف حــاالت  (كــل فــرض لعقوبــة اإلعــدام     واحلي

ــة      جيــ)الطــوارئ ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــا ألحكــام العهــد ال ب أن يكــون مطابق
والسياسية، مبا يف ذلك ما يتصل منها بالضمانات اإلجرائيـة أثنـاء احملاكمـة وبـاحلق يف                 

  )١٤٣(.حماكمة عادلة
نظرت جلنة حقوق اإلنسان يف حالة قتل فيهـا سـبعة أشـخاص        . األمم املتحدة   

بكـوهنم أعـضاء يف منظمـة مـن املقـاتلني           خالل هجمة شنتها الشرطة لالشتباه      
 Suarez de Guerrero c. Colombie, Cas n° 45/1979: اختطفوا سـفريا سـابقا  

Vues adoptées le 31 mars 1982 (par. 12.2, 13.1 à 13.3).)وقـد انتـهت    )١٤٤
عـدم احتــرام احلـق يف احليـاة يف ظــل     وإىل موقـف مفـاده عـدم وجــود تناسـب    

  .ة هتدف إىل احترام ذلك احلقانعدام أي تفعيل لعملي
  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  

 .McCann et autres cأثـريت مــسألة انتــهاك حــق احليــاة يف قــضية    ○

Royaume-Uni،)حيــــث شــــكك الطــــالبون يف شــــرعية عمليــــة   )١٤٥
عــسكرية وقائيــة، لقــي خالهلــا حــتفَهم، ثالثــةُ أشــخاص متــهمون        

───────────────── 
 حرمان جيوز وال .وعلى القانون أن حيمي هذا احلق. حق مالزم لكل إنسان يف احلياة احلقُّ): ١(٦ املادة )142(

ت نترنإلراجع النص على موقع ا.  تعّسفاأحد من حياته
pdf.ccpr/pdf/motherlanguageday/events/ar/org.un.www://http.  

  .CCPR/C/21/Rev. 1 Add.11انظر  )143(
)144(Digest of jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human 

rights while countering terrorism, publications Voir l’affaire Mc Cann et autres c. Royaume-Uni, 27 

septembre 1995. Voir le site Internet: http://www.echr.coe.int/echr.United Nations and OHCHR, 

septembre 2003, p. 28..  
: واملوقع الشبكي. ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧ ،Uni-Royaume. Mc Cann et autres c :انظر القضية )145(

echr/int.coe.echr.www://http. 
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هكذا، أثارت احملكمـة، يف     . رقبالتخطيط لعملية إرهابية يف جبل طا     
ــضية،   ــد    "تلـــك القـ ــى التهديـ ــة علـ ــب رد الدولـ ــدى تناسـ ــسألة مـ مـ

أنَّ وقــد أقــّرت احملكمــة يف قــضية احلــال  ". بارتكــاب عمليــة إرهابيــة 
جلــوء مــوظفي الدولــة إىل اســتعمال القــوة ميكــن أن يــربر بــالعود إيل   

ذ يـستند   مـن االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان إ        ٢ الفقرة   ٢املادة  
، ُيعتــرب ألســباب وجيهــة، مقبــوال يف الفتــرة الــيت "اقتنــاع صــادق"إىل 

وتأكيـد عكـس    . جرت فيها األحـداث ولكـن تـبني خطـأه فيمـا بعـد             
ذلــك مــن شــأنه أن يــضع علــى عــاتق الدولــة وعلــى عــاتق موظفيهــا    
املسؤولني عن تطبيق القوانني مهمة غري واقعية ميكـن أن تـؤدى علـى              

احملكمــة آخــذت الدولــة أنَّ غــري . "آلخــرينحــساب حيــاهتم وحيــاة ا
 مل ُتعــْر مــا يكفــي مــن العنايــة إلمكانيــة اللجــوء إىل وســائل اعلــى أهنــ

أخرى، وهـو مـا أفـضى إىل عمـل خـاطئ مـن املـوظفني الـذين نـسوا                    
اختاذ مجيع االحتياطات يف استخدامهم األسلحة النارية، مبـا يف ذلـك            

 ذلـك   إنَّ. ونريبـأهنم خطـ   ن  يأثناء القيام بعمل ضد إرهـابيني مـشهور       
التقــصري مــن الــسلطات كــان نامجــا أيــضا عــن خلــل فيمــا اختــذ مــن    

والـــسلطات . مراقبتـــها واالحتياطـــات عنـــد تنظـــيم عمليـــة التوقيـــف 
الوطنية ملزمة بالقيام بشكل من أشكال تقّصي احلقـائق فّعـال عنـدما             

  .يؤدي اللجوء إىل القوة إىل إزهاق نفس بشرية
 .Ergi cة ذلـك مـن خـالل حكمهـا يف قـضية      مثلما وضـحت احملكمـ    ○

Turquie               فعلى الدولـة أن تتخـذ احتياطـات كافيـة خـالل العمليـات ،
  )١٤٦(.حفاظا على حياة السكان املدنيني

: قـــضية مـــسألة تنظـــيم العمليـــات ومراقبتـــها قـــد أثـــريت أيـــضا يف  إنَّ  ○
Andronicou Constantinou c. Chypre.)وحـسب ممـا يـنّص عليـه     )١٤٧ 

العمليـة الـيت ُخطـط للقيـام هبـا كانـت            أنَّ  ر، قّدرت احملكمـة     ذلك القرا 
أنَّ علــى . تــربر متامــا اللجــوء إىل وحــدة خاصــة مــن وحــدات الــشرطة

───────────────── 
 .Ergi c. Turquie 28 juillet 1998, par. 81. Voir le site Internet: http://www.echr.coe.int/echr: انظر القضية )146(
 القوات شنت. ١٩٩٧ أكتوبر/األول تشرين ٩ بتاريخ، Andronicou et Constantinou c. Chypre قضية )147(

 انظر. حتفه كالمها إثرها على لقي عملية وهي خطيبها، ِقبل من مهددة فتاة حياة إلنقاذ هجوما اخلاصة
 .echr/int.coe.echr.www://http نترنتإلا موقع
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اللجوء إىل تلك الوحدة قد مت التفكري فيه فقط باعتباره وسيلة قصوى            
 اســتخدام األســلحة الناريــة قــد إنَّ. ال تنفّــذ إال بعــد فــشل املفاوضــات

ت واضــحة، تــنّص خاصــة علــى مبــدأ التناســب وعــدم  أُخــِضع لتعليمــا
. إطالق النـار إال إذا كانـت حيـاة املـرأة أو مـوظفي الـشرطة يف خطـر                  

وفيما يتعلق باستعمال األسلحة النارية، كان أعوان الـشرطة يعتقـدون           
عن حسن نية أنه كـان مـن الـضروري قتـل الرجـل إلنقـاذ حيـاة املـرأة             

عـوان يف أن ُيطلقـوا النـار إلنقـاذ          كان مرخصا لأل  . الشابة وحياهتم هم  
حياة بشرية واختاذ ما يرونه ضروريا مـن التـدابري السـتبعاد كـل خطـر                

  .يتهدد حياة املرأة الشابة أو حياهتم الشخصية
 .McKerr c. Royaume-Uni,McKerr c:انظر كذلك قضية  ○

Royaume-Uni, 4 mai 2001 (par. 160).)١٤٨(  
  Inter-American System١٤٩(األمريكية الدول  منظومة(   

○  Inter American Commission on Human Rights )ــة  لا ــة األمريكي لجن
 تقريــــــر عــــــن اإلرهــــــاب وحقــــــوق اإلنــــــسان، )حلقــــــوق اإلنــــــسان

)OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5 rev.1 corr.22 octobre 2002) par. 87, 89.(  
 Neira Alegria Case, I/A، حمكمة حقـوق اإلنـسان   قضية أليغريا نريا  ○

Court H.R ١٩٩٥ينــاير / كــانون الثــاين١٩ احلكــم الــصادر بتــاريخ 
  ).٧٥ و٧٤الفقرتان (

 I/A Court H.R.,Advisory opinion OC-16/00حمكمة حقوق اإلنسان   ○
فتــوى قــضائية، احلــق يف احلــصول علــى معلومــات بــشأن املــساعدة        

  ة، القنــصلية، يف إطــار ضــمانات بــشأن اإلجــراءات القانونيــة الواجبــ      
  ).١٣٦الفقرة  (١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١

───────────────── 
 ،اإلرهاب مكافحة سياق يف اإلنسان حقوق محاية بشأن اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم قرارات جمموعة )148(

 ٣٠و ٢٩ ص ،٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول اإلنسان، حقوق ومفوضية املتحدة األمم مطبوعات

http://www.ohchr.org/french/about/publications/papers.htm. 
 مكافحة سياق يف اإلنسان حقوق محاية بشأن اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم قرارات جمموعة يفورد ذكره  )149(

 .٣٢و ٣١ ص ،٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول املطبوعات، اإلنسان حقوق ومفوضية املتحدة األمم اإلرهاب،
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التقريــر ، Garza case، ٥٢/٠١، التقريــر رقــم  ٢٤٣-١٢القــضية   ○
  ).١٠٠الفقرة  (IACHR ٢٠٠٠السنوي لسنة 

  
         حظر التعذيب وسائر املعامالت الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة‘ ٣‘)ب(٥‐ جيم‐ ١

طــر التعــذيب أو ألي معاملــة أو عقوبــات  ال جيــوز إخــضاع أّي كــان أو تعــريض أّي كــان خل 
واحلــق يف عــدم التعــرض إىل مثــل تلــك املعاملــة حــق  .  أو حاطــة بالكرامــةنــسانيةال إقاســية أو 

  )١٥٠(.مطلق وال يقبل أي استثناء، وينطبق على مجيع الظروف
رغــم الــصعوبات املقترنــة مبكافحــة اإلرهــاب، ال جيــوز التــذرع بــأي   . األمــم املتحــدة  

ي مهما كان، سواء تعلق األمر بدولة يف حالة حرب أو مهددة حبـرب،              ظرف استثنائ 
  )١٥١(.أو بعدم استقرار سياسي داخلي، أو بأي حالة استثنائية أخرى، لتربير التعذيب

  
  وضيحشواهد للت  ○

 Agiza v. Sweden, CAT/C/34/D/233/2003،جلنة مناهضة التعذيب  •

  ،٢٠٠٥مايو / أيار٢٠
 /Alzery v. Sweden, CCPR/C/88/D/1416جلنة حقوق اإلنسان،   •

  ؛٢٠٠٦نوفمرب، /تشرين الثاين ١٠، 2005
، جلنة حقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية، الواليات املتحدة األمريكية  •

CCPR/C/USA/CO/3, 15؛١٠الققرة ، ٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول  
 بشأن طبيعة االلتزامات ٣١جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   •

 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13مة للدول األطراف يف هذا العهد،العا

  ؛١٢الفقرة ، ٢٠٠٤نيسان / أبريل٢١

───────────────── 
 التعذيب مناهضة اتفاقية انظر .ةوالسياسي املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٧ املادة انظر )150(

، )CAT( املهينة أو القاسية املعامالت أو العقوبات من غريها/وسائر
htm.fr_39cat_h/b/3menu/html/french/ch.unhchr.www://http.  

 إطار يف السيئة املعامالت إىل أو التعذيب إىل اللجوء على التعذيب اهضةملن املتحدة األمم عكفت جلنة )151(
 ٤٤ رقم املرفق واخلمسني، احلادية دورهتا يف العامة، للجمعية الرمسية الوثائق انظر اإلرهاب؛ مكافحة

)A/51/44 (٢١١ الفقرة. 
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زاعات  تنطبق االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان أيضا يف سياق الن  •
  .املسلحة

  
  وضيحشواهد للت  ○

 بشأن الطبيعة العامة ٣١جلنة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   •
 /CCPR/C/21/Rev.1 ألطراف يف هذا العهد،اللتزامات الدول ا

Add.13 ،١١، الفقرة ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢١.  
 وتوصيات بشأن التقرير الثاين استنتاجات ،جلنة مناهضة التعذيب  •

يوليه / متوز٢٥، CAT/C/USA/CO/2للواليات املتحدة األمريكية، 
  .١٤الفقرة ، ٢٠٠٦

مـشروعية التهديـد أو     حمكمة العـدل الدوليـة يف فتـوى قـضائية بـشأن               •
ــ/ متـــوز٨اســـتخدام األســـلحة النوويـــة،  ، ٢٥، الفقـــرة ١٩٩٦ه يوليـ

ــصادر يف   ــسمرب /كــانون األول ١٩واحلكــم ال ــضية ٢٠٠٥دي  يف الق
مجهوريــة الكونغــو  (املتعلقــة باألنــشطة املــسلحة يف أراضــي الكونغــو 

  .٢١٥-٢١٩، الفقرات )الدميقراطية ضد أوغندا
  إلنساناحملكمة األوروبية حلقوق ا 

حـىت  "أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مـرارا وتكـرارا، أنـه             ○
 مكافحة اإلرهاب واجلرميـة املنظمـة، حتظُـر         يف أصعب الظروف، مثل   

االتفاقية التعذيَب والعقوبات واملعامالت الالإنسانية أو املهينـة حظـرا          
 ;Selmouni c. France, 28 juillet 1999, (par. 95)قـضيتا ": مطلقـا  

Berktay c. Turquie, 1er mars 2001, (par. 162).  
 .Irlande c: أن هـذه املـسألة قـضية   مـن بـني األحكـام األساسـية بـش       ○

Royaume-Uni.)فيما يتعلق بالتقنيات اخلمـس اخلاصـة املـستعملة      )١٥٢ 

───────────────── 
 يف السلطات مارست وقد. ١٩٧٨ يناير/الثاين كانون ١٨ بتاريخ املتحدة، اململكة ضد إيرلندا قضية انظر )152(

 ،١٩٧٥ ديسمرب/األول كانون إىل ١٩٧١ أغسطس/آب من يرلندا،إ يف رهابإلا حملاربة الشمالية، يرلنداإ
 الشرطة شنت ،١٩٧١ عام يف واعتقاالت واحتجازات توقيفات من ،"التعسفية "السلطات من سلسلة
 جلأت االحتجاز، فترة وأثناء. إرهابية أعمال يف يشاركون قد أشخاص على القبض إللقاء عملية يف واجليش
 حائط مواجهة يف الوقوف) ١: تقنيات خبمس أخرى، أمور بني من مصحوب استجواب، إىل السلطات
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، الحظـــت احملكمـــة أهنـــا، لـــئن مل تبلـــغ  املُجـــرمنيضـــد األشـــخاص 
ــإنَّ   ــذيب، ف ــستوى التع ــةم اســتعماهلا م ــابع   تراكم ــسم بط ــها تت ، جيعل

املعاملة الالإنسانية واملهينة، اهلادفة إىل انتـزاع اعترافـات ومعلومـات،           
  .وقد مت تطبيقها على حنو منهجي

 تـشرين  ١٥ ، بتـاريخ Chahal c. Royaume-Uni: انظر كـذلك قـضية    ○
 / آب٢٧، Tomasi c. Franceو) ٧٩الفقـرة   (١٩٩٦نـوفمرب  /الثـاين 

  )١٥٣().١١٥ة الفقر (١٩٩٢ أغسطس
  Inter-American System) جانبا أساسيا من  إنَّ)١٥٤().نظام البلدان األمريكية 

حقــوق اإلنــسان هــو حظــر التعــذيب حظــرا مطلقــا، وســيادة القــانون الــدويل  
 erga omnes :ACHR, Report on the Situationالذي يفرض مواجهة الكافة 

of Human Rights of Asylum Seekers within the Canadian Refugee 

Determination System, OEA/Ser.L/V/II.106, doc. 40 rev., 28 février 

2000 (par. 118). Loayza Tamayo Case, I/A Court H.R., jugement du 17 

septembre 1997 (par. 57).  
  
    الالجئون، رفض حق اللجوء السياسي لإلرهابيني‘  ٤‘)ب(٥‐ جيم‐ ١

ويل لالجئني الالجئني ضد التهجري القسري الذي ميكـن أن يعـّرض الالجـئني              حيمي القانون الد  
ــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية  (خلطــر االضــطهاد   ــذين   ) مب ــاح لألشــخاص ال ويتطلــب ذلــك أن ُتت

 يكون حـق اللجـوء      الَّي أ ومع ذلك ينبغ  . يلتمسون احلماية الدولية إجراءات جلوء عادلة وفّعالة      
 تنفيـذ   إنَّ. حنـو جـائر أشـخاص مـسؤولون عـن أعمـال إرهابيـة             حقا ميكن أن يستفيد منه علـى        

األحكام القائمة يف القانون الدويل لالجـئني يأخـذ بعـني االعتبـار حقيقـة أنـه ال ينبغـي أن متتـد                       
  .احلماية الدولية فتشمل مثل أولئك األشخاص

───────────────── 
 وبشكل بكيس الشخص رأس يغطون فكانوا: الرأس تغطية) ٢ ،"توتر وضع" يف ساعات تدوم طويلة لفترات
 .والشراب الطعام من احلرمان) ٥ النوم، من احلرمان) ٤و ومستمر، قوي صفري لضجيج التعريض) ٣ دائم،

 ،اإلرهاب مكافحة سياق يف اإلنسان حقوق محاية بشأن اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم قرارات جمموعة )153(
 .٣٥. ص ،٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ،اإلنسان حقوق ومفوضية املتحدة األمم مطبوعات

 اإلرهاب، مكافحة سياق يف اإلنسان حقوق محاية بشأن اإلقليمية املنظماتو املتحدة األمم قرارات جمموعة )154(
 .٣٥ ص ،٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ،اإلنسان حقوق ومفوضية املتحدة األمم مطبوعات
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ــسياق  • ــة     . ال ــاهلروب إىل دول ميكــن للمجــرمني أن حيــاولوا اإلفــالت مــن املالحقــات ب
ــدان أخــرى    أخــ ــى اللجــوء يف بل ــسعي إىل احلــصول عل ــانون  . رى أو بال ومبوجــب الق

الدويل لالجئني، على الدول تقييم طلبات كل شخص يلتمس محاية دولية ومـد تلـك               
ــالِعرق، أو       ــق ب ــة إىل األشــخاص اهلــاربني مــن أعمــال االضــطهاد ألســباب تتعل احلماي

. ة معنيــة أو إىل رأي سياســي مــاالــدين، أو اجلنــسية أو االنتمــاء إىل جمموعــة اجتماعيــ 
ومهما يكن من أمر، وباألساس، يتعني على الدول أن حتترم املبدأ الرئيـسي املتمثـل يف           
عدم اإلعادة القسرية، وهو مبدأ حيمي الالجئني مـن التـهجري القـسري حنـو بلـد ميكـن                 
أن ُيخـــضعوا فيـــه إىل خطـــر االضـــطهاد أو حنـــو بلـــدان ميكـــن أن ُيطـــردوا منـــها وأن  

  .ضعوا إىل مثل ذلك التهديدُيخ
  األسس القانونية  •

 أي اتفاقيــة -هنــا أيــضا، ال ينبغــي للــصكوك الدوليــة ذات الــصلة بــالالجئني     
") ١٩٥١اتفاقيــــة "املــــسماة أســــفله  ( اخلاصــــة بوضــــع الالجــــئني   ١٩٥١

بـل  .  أن تسمح لإلرهابيني بـالتمتع مبزايـا اللجـوء         -١٩٦٧وبروتوكوهلا لسنة   
لى العكس من ذلـك، تـنص علـى منظومـة مـن عمليـات        تلك الصكوك، ع   إنَّ

املراقبة والتوازن تأخذ يف االعتبار متامـا املـصاحل املرتبطـة بـأمن الـدول وبلـدان                 
  .اللجوء مع احلفاظ على حقوق األفراد

 يـــسمح بـــأن يـــستفيد مـــن احلـــصانة  الَّ القـــانون الـــدويل لالجـــئني جيـــب أ إنَّ  
تم إعفـاؤهم مـن التتبعـات اجلنائيـة     أشخاص ضالعون يف أعمال إرهابية وبأن ي 

ّمنة يف الـصكوك ذات الـصلة تـضمن    واألحكام املوجودة املض . أو من التسليم  
 تشمل احلمايـة الدوليـة لالجـئني أولئـك الـذين ارتكبـوا أعمـاال إرهابيـة أو             الَّأ

  .شاركوا يف ارتكاهبا
مركــز الجــئ، بــادئ ذي بــدء، ال ميكــن أن ُيمــنح إال ملــن    أنَّ ذلــك   ○

ــوف ــادة     تت ــا يف امل ــصوص عليه ــشروط املن ــيهم ال ــف  ١ر ف ــ) ٢(أل ن م
 أي ألولئك الذين خيشون بسبب خـوف لـه مـا يـربره              ١٩٥١اتفاقية  

ــسيتهم أو      ــهم أو جن ــسبب عــرقهم أو دين مــن التعــرض لالضــطهاد ب
ويف كـثري مـن     . انتمائهم إىل فئة اجتماعية معينـة أو آرائهـم الـسياسية          

ــسؤول  ــون األشـــخاص املـ ــاالت، ال يكـ ــة  احلـ ــال إرهابيـ ــن أعمـ ون عـ
مؤهلني للحصول على مركز الجئي ألهنـم يـسعون إىل اإلفـالت مـن           
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تتبع له أساس قـانوين، ولـيس مـن اضـطهاد، كمـا هـو مـشار إليـه يف                    
  .١٩٥١اتفاقية 

فإنــه " االســتظالل"مث حــىت إذا أمكــن العثــور رمبــا علــى معــاير ذلــك     ○
ويـنص  . ١٩٥١مـن اتفاقيـة     ) واو (١يكون من املمكن تطبيق املـادة       

مركز الجـئ ال ينطبـق علـى أي شـخص تتـوفر             أنَّ  ذلك احلكم على    
أسباب جدية لالعتقاد بأنه ارتكـب جرميـة جـسيمة وينبغـي اعتبـاره،              

ــة    ــذلك خــارج نطــاق احلماي ــا ل ــة لالجــئني تبع ــشجع )١٥٥(" الدولي  وت
الدول علـى تطبيـق     ) L’UNHCR(املفوضية السامية لشؤون الالجئني     

، عنـدما يكـون     )اوو (١اليت تنص عليهـا املـادة       أحكام عدم االستثناء    
  )١٥٦(.مناسبا ذلك

، علــى ١٩٥١ مــن اتفاقيــة  ٢عــالوة علــى ذلــك، ومبقتــضى املــادة       ○
و طاليب جلـوء والـذين      األشخاص الذين مت تعريفهم بصفتهم الجئني أ      

. ينتظــرون البــت يف طلبــاهتم االنــصياع لقــوانني بلــد اللجــوء وأنظمتــه
  .ن يكونوا ُعرضة للمالحقةوعند خمالفة ذلك، ميكن أ

ــادة    ○ ــز امل ــد   ٣٢جتي ــه ال يكــون طــرد الجــئ حنــو بل  خلطــر ُمعرَّضــاً في
  .االضطهاد وذلك ألسباب تتعلق باألمن الوطين أو النظام العام

.  ليــست مطلقــة١٩٥١مايــة ضــد الــرّد مبقتــضى اتفاقيــة  كمــا أنَّ احل  ○
ــي حــني   ــادة أنَّ فف ــرد الالجــئ أو رّده حنــ   ) ١(٣٣امل ــر ط ــد حتظ و بل

مــن ) ٢( ٣٣ وتــنص املــادة )١٥٧(يكــون فيــه عرضــة خلطــر االضــطهاد
───────────────── 

 ١٩٥١ اتفاقية من) و (١ املادة يف الذكر مستوفاة الجئ مركز من االستثناء يف تتسبب اليت األعمال نَّإ )155(
 العام احلق جرائم) أ(واو ١ املادة( اإلنسانية، ضد واجلرائم جرائم احلربو مالسال ضد اجلرائم :هي

 ارتكاب ).ب(واو ١ املادة( الجئ، بصفة البلد هذا يف القبول قبل اللجوء بلد خارج املرتكبة اجلسيمة
 .)ج() واو (١ املادة (ومبادئها املتحدة األمم ألهداف مضادة أفعال

 قبل وفّعالة عادلة إجراءات ضمان هبدف الفردية باحلاالت املقترنة والظروف السياق تقييم ذلك يقتضي )156(
 السامية املفوضية لدى االستثناء بنود وتطبيق تأويل بشأن مفّصلة نصائح على العثور ميكنو. القرار اختاذ

 Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion :انظر ،l’UNHCR الالجئني لشؤون

Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05, 4.  
 بأية ترده أو الجئا تطرد أن متعاقدة دولة ألية جيوز ال" أنه على ١٩٥١ اتفاقيةمن ) ١( ٣٣ املادة تنص )157(

 أو دينه أو عرقه بسبب فيها مهددتني حريته أو هحيات تكون اليت األقاليم حدود إىل الصور من صورة
 ."السياسية آرائه بسبب أو معينة اجتماعية فئة إىل انتمائه أو جنسيته
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 باستثناءات ملبدأ عدم الرّد عندما تتوفر أسـباب جّديـة           ١٩٥١اتفاقية  
العتبــاره خطــرا علــى أمــن البلــد الــذي يوجــد فيــه أو العتبــاره ميثــل،  
نظــرا لــسبق صــدور حكــم هنــائي عليــه الرتكابــه جرمــا اســتثنائيَّ          

  )١٥٨(.ره خطرا على جمتمع ذلك البلداخلطورة، أو العتبا
 يــوفران إطـارا مناســبا يــسمح  ١٩٦٧ وبروتوكوهلـا لــسنة  ١٩٥١ اتفاقيــة وهكـذا فــإنَّ   

اختـاذ تـدابري مناسـبة وفقـا     "للدول بتنفيذ كامل لقـرارات جملـس األمـن الـيت تطلـب مـن الـدول            
لية حلقـوق اإلنـسان،   لألحكام ذات الصلة من القانون الوطين والدويل، مبا يف ذلك املعايري الدو       

  )١٥٩(".طالب اللجوء مل يشترك يف أعمال إرهابيةأنَّ قبل منح مركز الالجئ، للتأكد من 
  

ــئني          ــني الالجـ ــط بـ ــاب إىل خلـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــود املبذولـ ــؤدي اجلهـ ــي أن تـ ال ينبغـ
 اخللط من شأنه أن يكون مضرا بإقامة حق اللجوء وأن ال يقدم أي ضـمان                هذا إنَّ. واإلرهابيني

 تضمن أن متتد احلمايـة الدوليـة النامجـة عـن            ١٩٥١األحكام املوجودة واملضمنة يف اتفاقية      أنَّ  مبا  
  )١٦٠(.مركز الجئ فتشمل أولئك الذين دّبروا، أو يّسروا أو ارتكبوا أعماال إرهابية

  

───────────────── 
 دواع تتوفر الجئ ألي احلق هبذا باالحتجاج يسمح ال على أنه" ١٩٥١ اتفاقية من) ٢(٣٣ املادة تنص )158(

 عليه هنائي حكم صدور لسبق نظرا ميثل، العتباره وأ فيه يوجد الذي البلد أمن ىعل خطرا العتباره معقولة
 Pour plus :انظر املعلومات، من ملزيد". البلد ذلك جمتمع على خطرا اخلطورة، استثنائي جرما الرتكابه

d’informations, voir E. Lauterpacht et D. Bethlehem, “The scope and content of the principle of non-

refoulement: Opinion”, in E. Feller, Voir Türk and F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International 

Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 

Cambridge (2003), at pp. 87–177; voir également UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Scope 

of the Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 

1967 Protocol, 26 January 2007,http://www.unhcr.org/home/RSDLEGAL/ 45f17a1a4.pdf.  
 قرار كذلك وانظر ؛)ز(٣ الفقرة )٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار ؛٤ الفقرة ،١٩٩٩ ،)١٩٩٩ (١٢٦٩ القرار )159(

 .)و(٥ الفقرة ١٩٩٤ ديسمرب/األول كانون ٩ بتاريخ العامة اجلمعية
 UNHCR، Addressing Security Concerns without Undermining Refugee :املثال سبيل على انظر )160(

Protectionكي، انظر املوقع الشب٢٠٠١نوفمرب /، تشرين الثاين :  
pdf.0e880b0c3/RSDLEGAL/home/org.unhcr.www://http.  
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ــدويل لالّجــئني       • ــانون ال ــة والق ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــاون ال ــيت  إنَّ. التع ــدابري ال  الت
 الدول يف مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلـك مجيـع أشـكال التعـاون الـدويل ذات                  تتخذها

  )١٦١(.الصلة باملسائل اجلنائية، جيب أن تكون متوافقة مع القانون الدويل لالّجئني
   مبدأ عدم رّد الالجئني  

 الزاويـة يف احلمايـة      رحج) أو اإلعادة القسرية  (يشكل مبدأ عدم الرّد       ○
 )١٦٢(١٩٥١ مـن اتفاقيـة      ٣٣ذكور يف املـادة     فهو مـ  . الدولية لالجئني 

ومضّمن يف القانون الدويل العريف، وهو ال جييز طـرد الجـئ أو رّده،            
مبــا يف ذلــك بواســطة تــسليم اجملــرم، إىل مكــان ميكــن أن يتعــرض فيــه 

  .ادلالضطه
طاليب اللجوء قد يكونون مـن الالجـئني، فـإهنم يتمتعـون            أنَّ  نظرا إىل     ○

 الـيت متنـع إعـادهتم إىل البلـد          ١٩٥١ن اتفاقيـة    مـ ) ١(٣٣حبماية املادة   
  .الذي فروا منه يف انتظار قرار هنائي يتعلق باللجوء

 تعهدات الدول بعدم رّد الالجئني مبوجب القانون الدويل حلقـوق           إنَّ  ○
ــسان ــةاإلنــ ــاليب     الواجبــ ــئني وطــ ــى الالجــ ــها علــ ــق يف جمملــ  التطبيــ
  )١٦٣(.اللجوء

  تدابري جلوء عادلة وفّعالة  

 )١٦٤(ق الالجــئني يف طلــب اللجــوء حلــ تــستجيب الــدول، لكــي علــى  ○
ــدويل      ــانون الــ ــداهتا مبوجــــب القــ ــي بتعهــ ــي تفــ ــه ولكــ ــع بــ والتمتــ

ــات    )١٦٥(لالجــئني، ــة للنظــر يف الطلب ــة وفعال ــوفّر إجــراءات عادل  أن ت
───────────────── 

   ،)٢٠٠٤ (١٥٣٥ ،)٢٠٠٣ (١٤٥٦ ،)٢٠٠١ (١٣٧٣ القرارات :املثال سبيل على انظر )161(
  ).٢٠٠٣ (A/57/219و) ٢٠٠٦ (A/60/288 العامة اجلمعية قرارات أيضا وانظر، )٢٠٠٥ (١٦٢٤

 .أعاله اهلوامش انظر )162(
 ودواعي اإلنسان حلقوق الدويل القانون مبوجب الرد بعدم بااللتزامات الصلة ذات املفيدة املراجع انظر  )163(

 .الدليل هذا من) ج(٥-هـاء-٣ الفقرة انظر الرفض
 .اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من) ١(١٤ املادة )164(
 الدولية، احلماية معايري مع متوافقا يكون قرار الختاذ الضرورية األساسية العناصر حول عامة نظرة أجل من  )165(

 UNHCR, Asylum Processes) Fair and Efficient Asylum Procedures( ،)hereinafter: “Asylum :انظر

”Processes( ،2001 May 31, 01/12/GC/EC ،pdf.fca2f36b3/RSDLEGAL/home/org.unhcr.www://http.  



 يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهابدليل التعاون الدويل 

78 

ينطبـق هـذا أيـضا علـى        .  هبدف احلصول على احلماية الدوليـة      املقدمة
  .د طاليب جلوءإجراءات تسليم اجملرمني اليت تقتضي وجو

 تــسليم اجملــرمني ال جيــب أن تكــون    بــشأن وجــود طلــب مقــّدم   إنَّ  ○
ــب   ــتثناء طلـ ــه اسـ ــوءنتيجتـ ــتبعاد  للجـ ــربر اسـ ــة  وال يـ ــايري األهلّيـ  معـ

ــة الدوليــةال للحــصول علــى للحــصول علــى وضــع الجــئ و  . احلماي
جيب حتديد األهلية للحصول على مركـز الجـئ علـى أسـاس تقيـيم           و

الظروف املتعلقة بكـل حالـة علـى حـدة، مبـا يف             دقيق جلميع الوقائع و   
ذلــك أي معلومــات ذات صــلة يــتم احلــصول عليهــا يف ســياق طلــب  

  .تسليم للمجرمني
  مبدأ سّرية املعلومات  

ال جيب من الناحيـة املبدئيـة تقاسـم أّي معلومـة تتـصل بتفعيـل قـانون             ○
ــة        ــشخص أو يف حال ــسية ال ــد جن ــع بل ــز الجــئ، م اللجــوء، أو مرك

وخالُف ذلك من شـأنه     . نسية، مع بلد اإلقامة املعتاد قدميا     عدميي اجل 
 أو أن ُيخلّ بالتزامـات الدولـة        )١٦٦(أن ينال من احلق يف احلياة اخلاصة      

ــة، وذلــك بتعــريض الــشخص املعــين      ــسليم باحلماي ــها الت املطلــوب من
  .باألمر أو من هلم به صلة، خلطر االضطهاد

نائية االتـصال بـسلطات   وعلى افتراض أنه يكون ضروريا بـصفة اسـتث       ○
ذلــك أنَّ البلــد األصــلي، ال جيــب مــن الناحيــة املبدئيــة الكــشف عــن   

ميكـن  فعلـى سـبيل املثـال،       . الشخص قد التمس اللجوء أو أنه الجـئ       
ــها التــسليم إىل معلومــة إضــافية للبــّت     ــة املطلــوب من أن حتتــاج الدول

متبادلـة   دة قانونيـة  بشأن إمكانية التسليم أو للسماح هلا بتقدمي مـساع        
  .خر من أشكال التعاون الدويلآأو تقدمي أي شكل 

───────────────── 
يضمن القانون الدويل حلقوق اإلنسان حق كل فرد يف حياته اخلاصة وحيمي األفراد من كل نيل من تلك  )166(

 ١٧وق اإلنسان، املادة  من اإلعالن العاملي حلق١٢انظر على سبيل املثال املادة، (احلقوق أو تدخل تعسفي 
وجيب اختاذ تدابري فعالة للتأكد من أن البيانات ذات الصلة باحلياة اخلاصة للفرد ال تقدم ). من العهد الدويل

  : انظر جلنة حقوق اإلنسان. إىل طرف ثالث ميكن أن يستعملها ألغراض تتناىف وحقوق اإلنسان
General Comment n° 16 on Article 17 of the ICCPR, HRI/GEN/1/Rev.1, 8 avril 1988, par. 10.  
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  محاية الالجئني وإجراءات تسليم اجملرمني  •

أنَّ على السلطات املـسؤولة عـن قـرار تـسليم اجملـرمني التأكـد مـن                 . الالجئون  
االلتزامــات ذات الــصلة مببــدأ عــدم إعــادة الالجــئ مــن الدولــة املطلــوب منــها 

قا للقانون الدويل لالجئني وحقوق اإلنسان، حمترمـة        التسليم إعادة قسرية، طب   
وجيـب أن تـوفِّر إجـراءاُت التـسليم الـضمانات النـسبية والفعليـة، مبـا يف                  . متاما

ــصلة      ــات ذات الـ ــّدم املعلومـ ــة أن ُيقـ ــوب، إمكانيـ ــشخص املطلـ ــك إىل الـ ذلـ
  .بوضعيته وكذلك احلق يف أن يستأنف قرار التسليم

لتزامـات القانونيـة للدولـة املطلـوب منـها التـسليم            نطـاق اال   إنَّ. طالبو اللجـوء    
وبالتــايل، إذا قــدم . رهينـة معرفــة مــا إذا كـان الــشخص املطلــوب الجئـا أم ال   

 على الدولـة املطلـوب منـها التـسليم          طلب يف التسليم بشأن طالب جلوء، فإنَّ      
وهــذا أمــر ال يقتــضي . أن حتــدد مــا إذا كــان الــشخص مــؤهال ملركــز الجــئ 

اختـاذ القـرار    أنَّ  إال أنـه يعـين،      . ف اإلجـراءات املتـصلة بالتـسليم      ضرورة، إيقـا  
ــّت يف      ــة الب ــهائي بــشأن جلــوء ذلــك الــشخص جيــب أن يتخــذ قبــل إمكاني الن
تسليم ذلك الشخص وما إذا كان ذلك القـرار متوافقـا مـع مبـدأ عـدم إعـادة                   

ن واعتبــارا ملــا يتطلبــه حتديــد األهليــة ملركــز الجــئ مــ. الالجــئني إعــادة قــسرية
معــارف ومــن مــؤهالت خمــصوصة، فطلبــات اللجــوء جيــب أن تنظــر فيهــا         
السلطات املختصة يف جمال اهلجرة التابعة للبلـد املطلـوب منـه التـسليم، ودون         

  .مراعاة لألدلّة املتعلقة بإجراءات التسليم
    
      التجرمي املزدوج  - ٦- جيم- ١

شمول يف طلـب التعـاون      وفق مبدأ التجرمي املزدوج، جيب أن يشكل الفعل املـ         . قاعدة  
دائمـا يف مـا يتعلـق     ()١٦٧(جرميةً يف قانون كال الدولتني املعنيتني حـىت حيظـى الطلـب بـرّد إجيـايب         

  ).املساعدة القانونيةبتسليم اجملرمني، وليس يف ما يتعلق بتبادل 

───────────────── 
 اجلرائم اجلائز -١"  الفقرة٢ تنص يف املادة ١٩٩٠وهكذا فإن املعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني لسنة  )167(

التسليم بشأهنا هي، ألغراض هذه املعاهدة، جرائم تعاقب عليها قوانني كال الطرفني بالسجن أو بشكل 
 الفقرة ٢ انظر املادة ]... [أو بعقوبة أشد) سنتني/سنة واحدة(  عنلحلرية ملدة ال تقآخر من احلرمان من ا

تسليم "حول  ٥٢/٨٨ املعدلة بقرار اجلمعية العامة ١٩٩٠ من املعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني لسنة ٢
 .pdf.extradition_treaty_model/pdf/org.unodc.www://http": اجملرمني والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
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 شرط التجرمي املزدوج جيب أن يكون، بطبيعة احلال، متـوفرا يـوم ارتكـاب اجلرميـة                 إنَّ  
ى أساسها تطلب الدولة صاحبة طلب التسليم التعـاونَ يف املـسائل اجلنائيـة أو يف تـاريخ                  اليت عل 

  .تقدمي الطلب، وذلك حبسب ما ينص عليه قانون الدولة صاحبة الطلب
  تطبيقات  •

   املساعدة القانونيةيف ما يتصل بتبادل   
ن ال ينبغــي أ. الطبيعــة غــري االجباريــة لفعــل تقــدمي املــساعدة املتبادلــة    ○

 مـربرا  املساعدة القانونيـة يكون غياب التجرمي املزدوج يف جمال تبادل  
االسـتماع إىل   (ل املطلوب طابٌع قـسري      للرفض عندما ال يكون للعم    

  ). شاهد، تقدمي أدلّة إجرائية، اخل
يف املقابـل، عنـدما     . الطبيعة االجبارية لفعل تقدمي املـساعدة املـشتركة         ○

احلجز والتفتيش أساسا، ولكـن     (ية  تكون للعمل املطلوب طبيعة قسر    
  فــإنَّ)١٦٨(،)أيــضا، بالنــسبة إىل بعــض الــدول، حجــز وثــائق مــصرفية  

  .ب التجرمي املزدوج ميكن أن يشكل داعيا من دواعي الرفضغيا
  يف ما يتصل بتسليم اجملرمني   

 يكـون غيـاب التجـرمي       )١٦٩(يف إطار قانون تـسليم اجملـرمني التقليـدي،          ○
لبلـد املطلـوب منـه التـسليم        اأنَّ  ذلـك   : للـرفض املزدوج داعيا موجبـا     

قتضاها متـت صـياغة    يقدم مساعدته إذا كانت اجلرمية اليت مب      الَّميكن أ 
  .طلب تسليم اجملرمني ال ُيعاقَب عليها يف قانونه الداخلي

جيب اعتبـار مبـدأ التجـرمي املـزدوج مبـدأ           : يف إطار مكافحة اإلرهاب     ○
ن أدرجــا صــكا عامليــا يف القــانون ُمحترمــا حاملــا يــستعمل بلــدان اثنــا 

الداخلي، تعريـَف العمـل اإلجرامـي املـضّمن يف ذلـك الـصك أساسـا                
  .إلجراءات تسليم جمرمني

───────────────── 
 .كما هو الشأن مثال بالنسبة إىل سويسرا )168(
 ).الدليل هذا من -ألف- ٤ الفقرة انظر (القاعدة تلك عرفي ال أمر التوقيف األورويب نَّإ )169(
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الدولة املطلوب منها التسليم ليست ملزمة بأوصـاف الدولـة الطالبـة            أنَّ  جتدر مالحظة     
ن تـشكل يف قانوهنـا   الوقـائع املعروضـة يف طلـب التعـاون ميكـن أ           أنَّ  بل هي تتثبت من     : للوقائع

  .الداخلي أعماال جنائية
    

  أدوات مفيدة لالمتثال لشرط التجرمي املزدوج  •

   الصكوك العاملية  
جيــب اعتبــار مبــدأ التجــرمي املــزدوج قــد احُتــرم حاملــا يــستعمل َبلــدان   ○

صّدقا علـى صـك دويل، تعريـف العمـل اإلجرامـي املـضّمن يف ذلـك                 
ــسا    ــاون يف امل ــسار تع ــا مل ــصك أساس ــة ال ــادل (ئل اجلنائي ــساعدة تب امل

  ). أو تسليم اجملرمنيالقانونية
 ذات الـصلة مبكافحـة اإلرهـاب، أساسـا     جيوز اعتبار الصكوك العاملية     ○

مجيع اتفاقيات تـسليم اجملـرمني املوجـودة        أنَّ  قانونيا للتعاون، ال سيما     
ــة      ــدول األطــراف، جيــب أن ينظــر إليهــا باعتبارهــا معّدل ــزم ال الــيت ُتل

ا وأهنا تتضمن بقوة القانون األعمال اإلجرامية املنصوص عليهـا          تلقائي
  .مبوجب الصكوك العاملية نفسها

ــشرط    ــة خبــصوص مفهــوم التجــرمي     . تفــسري ال ــوفر شــيء مــن املرون جيــب أن يت
وهكذا، فبالنسبة إىل   . املزدوج يف إطار تبادل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية        

أو تــسليم اجملــرمني، أصــبحت  / املــسائل اجلنائيــة و يفاملــساعدة القانونيــةتبــادل 
ضرورة توفر فعلني إجراميني متماثلني شرطا مطلوبا بدرجة أقلّ يوما بعد يوم،            

  )ال سيما فيما يتعلق باألعمال اإلجرامية ذات الصلة باإلرهاب(
  
 الطاِلبــة(األفعــال املرتكبــة يعاقــب عليهــا القــانون يف كلتــا الــدولتني       أنَّ املهــم فقــط    
، مهمــا كانــت الــصفة اجلنائيــة الــيت حتتــها تنــدرج تلــك الوقــائع الــيت يعاقــب عليهــا     )واملُطالَبــة

ــار الفــروق املــصطلحية،     . القــانون يف هــذه أو تلــك  هكــذا وهبــدف التعــاون، جيــب عــدم اعتب
وتأسيس قاعـدة التجـرمي املـزدوج علـى النظـر يف مجيـع األفعـال أو مظـاهر اإلخـالل والتجـاوز                       

  )١٧٠(.ها على جمرد مقارنة بني عمليات التجرميبدال من تأسيس

───────────────── 
 .١٩٩٠ لسنة اجملرمني تسليمل دة النموذجيةاملعاه من ٤ الفقرة ٢ املادة  )170(
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بعبارة أخرى، وهبدف التعاون الدويل، يـتم تـشجيع املمارسـني علـى البحـث، ال عمـا              
إذا كان العمل املطلوب من أجله التعاون جمّرما يف نطاق نفس التسمية، ولكن عما إذا كانـت                 

  .يعاهتاالعناصر املشكّلة للعمل اإلجرامي جمرَّمة هي األخرى يف تشر
وفعال، فإنه يكفي، لضمان أن يكون التعاون تاما، أن تـدخل األفعـال يف نطـاق جتـرمي                  

  .ومتلقية الطلبما مبقتضى تشريعات الدولتني الطالبة 
    

  شواهد توضيحية •

  )١٧١(:٢٠٠٠ هيولي/ متوز٢حكم حمكمة النقض اإليطالية بتاريخ . سابقة قضائية  
م من فرنسا تقّدمت بـه إيطاليـا للحـصول          تتعلق هذه القضية بطلب تسليم جمر       

اجلماعـــة "علـــى تـــسليم إرهـــايب مـــشتبه بـــه ينتمـــي إىل العـــصابة اإلرهابيـــة اجلزائريـــة  
  ).GIA"(اإلسالمية املسلحة

فـاملهم لـيس    : وقد فّسرت احملكمة شرط التجرمي املزدوج بطريقـة مرنـة للغايـة             
) يــة ذات قــصد إرهــايبيف هــذه احلالــة هــي عــصابة إجرام (الوصــف القــانوين للجرميــة 

ولـيس  . ذلك الفعل يعاقَـب عليـه يف كـال النظـامني القـانونيني            أنَّ  ولكن بدال من ذلك     
ــضروري   ــن ال ــنفس        أنَّ م ــه ب ــب علي ــه ُيعاقَ ــة أو أن ــو نفــس اجلرمي ــل ه ــك الفع ــل ذل مث

  .العقوبات
 هــي تــستبعد تقيــيم التجــرمي املــزدوج يف     )١٧٢(.مــذكّرة االعتقــال األوروبيــة    

موعات من اجلرائم ورد ذكرها يف قائمة تـشملها، ألنـه ُيفَتـرض             اجلرائم أو جم  
  )١٧٣(.السلوك املعّين ُيعاقَب عليه يف مجيع أحناء االحتاد األورويبأنَّ 

    

───────────────── 
 do.showDocument/tldb/org.unodc.www://http? :بإيطاليا الصلة ذات SPT البيانات قاعدة بشأن انظر  )171(

3321=documentUid. 
 :الدول بني فيما التسليم وبإجراءات األورويب، التوقيف بأمر املتعلق األورويب االحتاد لسجمل اإلطاري املقرر )172(

)2002 juin 13, JAI/2002/584(انظر املوقع الشبكي ، :htm.133167/lvb/fr/leg/scadplus/int.eu.eurpa://http.  
 .نفسه املرجع األورويب، التوقيف أمر تطبيق بنطاق املتعلق املقرر من ٢ املادة انظر )173(
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    قاعدة االختصاص  - ٧- جيم- ١
 املستندات املتحصل عليهـا بواسـطة التعـاون         فإنَّ )١٧٤(طبقا لقاعدة االختصاص،  . املبدأ  

ئية غري قابلة لالستعمال لدواعي أخـرى وإجـراءات قـضائية أخـرى غـري               الدويل يف املسائل اجلنا   
  . املتبادلةاملساعدة القانونيةتلك اليت من أجلها طلبت 

 احتجـاز الـشخص وحماكمتـه، عـن         )١٧٥(فيما يتعلق بتسليم اجملرمني، جيب مـن الناحيـة املبدئيـة،          
  .األعمال اليت بررت طلب التسليم دون سواها

  
  مثال تطبيقي  •

ــة  يف   ــساعدة القانونيـ ــادل املـ ــال تبـ ــادل   إنَّ.  جمـ ــاق تبـ ــستلمة يف نطـ ــة املـ  األدلـ
يف صــلب إجــراء خمتلــف عــن ذاك " ُتـدرج " غــري قابلــة ألن املـساعدة القانونيــة 

  )١٧٦(.الذي كان أساسا لطلبها
الفــرد إمنــا ُيعتقــل أنَّ يقــوم مبــدأ االختــصاص علــى  . يف جمــال تــسليم اجملــرمني  

 اللـهم إال    )١٧٧(. بررت طلب التـسليم دون سـواها       وُيحاكم على األعمال اليت   

───────────────── 
 أي "règle de la spécialité" عبارة تستعمل أن الفرنسية باللغة الناطقة البلدان يف العادة، جرت: مالحظة )174(

 املساعدة القانونية جمال يف) "limited used" (الضيِّق باالستعمال يتعلق فيما سواء "االختصاص قاعدة"
 .اجملرمني تسليم يف أو املشتركة

 الفرد غادر إذا للتطبيق قابلة غري تصبح االختصاص قاعدة أن اجملرمني تسليم صكوك بعض تشري: مالحظة )175(
 .مدة بعد أو طوعا وعاد املطلوب البلد الطلب موضوع

 لسنة اإلرهاب متويل قمع باتفاقية خاصة األمر قويتعل. االختصاص قاعدة إىل االتفاقيات بعض تشري )176(
 تقدمي منها املطلوب الدولة من مسبقة موافقة بدون الطالبة، للدولة جيوز ال"): ٣-١٢ املادة(١٩٩٩

 أو األدلة أو املعلومات هذه إحالة القضائية اإلجراءات أو املالحقة أو التحقيق ألغراض أدلة أو معلومات
 االجتار ملكافحة املتحدة األمم باتفاقية يتعلق كما "الطلب يف جاء ما سوى ىأخر أغراض يف استخدامها

 ملكافحة الدولية االتفاقية أو )١٣-٧ املادة (١٩٨٨ لسنة العقلية واملؤثرات املخدرات غري املشروع يف
بادل لت املعاهدة النموذجية من ٨ املادة، وكذلك مبوجب )١٩-١٨املادة  (الوطنية عرب املنظمة اجلرمية

  . ١٩٩٠ لسنة يف املسائل اجلنائية املساعدة
ال جيوز للدولة الطالبة، دون موافقة الدولة املطالبة، أن تستخدم أو تنقل أية معلومات أو بّينات مقدمة من "   

الدولة املطالبة، من أجل القيام بتحقيقات أو إجراءات غري التحقيقات واإلجراءات املذكورة يف الطلب، إال 
ز استخدام املواد املقدمة يف احلاالت اليت يطرأ فيها تعديل على التهمة، ما دام اجلرم، بصورته الواردة أنه جيو

  .org.un.www://http": يف صحيفة االهتام، جرما ميكن تقدمي املساعدة املتبادلة بشأنه مبوجب هذه املعاهدة
، بصيغتها املعدَّلة بقرار ١٩٩٠دة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية لسنة  من املعاه٨انظر املادة 

 ".تبادل املساعدة والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية" بشأن ٥٣/١١٢اجلمعية العامة 
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 عن موافقتها على توسيع نطـاق التـسليم حـىت    متلقية الطلب إذا عّبرت الدولة    
  .يشمل أعماال أخرى

ــة، ف     ○ ــضى إدان ــشخص مبقت ــسليم ال ــو     اذا مت ت ــا ه ــذه إمن ــا ميكــن تنفي م
العقوبة احملكـوم هبـا مبقتـضى القـرار الـذي علـى أساسـه متـت املوافقـة                   

  .تسليم دون سواهاعلى ال
مـن متّ تـسليمه كـان قـد ارتكـب قبـل       أنَّ إذا اكتشفت الدولة الطالبة    ○

التسليم أعماال كان يتعـّين مالحقتـه بـسببها، وجـب لتتبعـه احلـصولُ               
  )توسيع نطاق التسليم (متلقية الطلبعلى موافقة الدولة 

    
    Ne bis in idem اجلرم مرتنينفس على  عدم املالحقة  - ٨- جيم- ١

أمــام تزايــد الطــابع الــدويل للجرميــة، تواجــه العدالــة اجلنائيــة بــشكل متزايــد    . الــسياق  •
ــصة ملمارســات مالحقــات يف نفــس القــضية      ــا عــدة دول خمت  إنَّ. حــاالت تكــون فيه

ال اإلرهــاب الــدويل، وهــو مــا يــسمى بتنــازع      احتمــاالت تعــدد املالحقــات يف جمــ   
يات القـضائية، هـي اآلن أعلـى بكـثري          الوال/ أو تنازع الوالية  " اإلجيايب "االختصاصات

  .مما كانت
  

  مضمون املبدأ

يعـرب عـن فكـرة    " اجلـرم مـرتني  نفـس  علـى  عـدم املالحقـة   " أو Ne bis in idem مبدأ إنَّ  
  .حظر تعدد املالحقات اجلنائية بسبب الوقائع نفسها

  
راءات  تعــدد املالحقــات مــضّر حبقــوق الفــرد ومــصاحله، فــضال عــن خمــاطر ازدواجيــة اإلجــ  إنَّ

واإلزعاج بضرورة استدعاء املتورطني يف اإلجراءات اجلنائية للمثول أمـام حمـاكم تابعـة لبلـدان                
  .عديدة؛ فضال عن استدعاء الضحايا والشهود لعقد جلسات استماع

───────────────── 
 الدولة لبط قبلت اليت ،متلقية الطلب الدولة إرادة احترام على الكونية الصبغة ذات القاعدة هذه تتأسس )177(

 كما اجملرمني، تسليم اتفاقيات عدد يف ُمضّمنة وهي. آخر طلبا بالضرورة وليس حمدد، طلب بشأن الطالبة
 النموذجية االتفاقية ويف ،١٩٥٧ لسنة اجملرمني لتسليم األوروبية االتفاقية من ١٤ املادة يف مثال الشأن هو

 بالقرار املعّدلة اجملرمني، لتسليم النموذجية هدةاملعا من ١٥ املادة انظر :١٩٩٠ لسنة اجملرمني لتسليم
" اجلنائية املسائل يف الدويل والتعاون اجملرمني تسليم "حول العامة اجلمعية عن الصادر ٥٢/٨٨
pdf.extradition_treaty_model/pdf/org.unodc.www://http. 
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وهـو حمـدد يف العهـد    . املبدأ معروف يف األنظمة التشريعية الداخلية    .األسس القانونية   •
، ٧ الفقــرة ١٤دنيــة والــسياسية، لألمــم املتحــدة، يف املــادة الــدويل اخلــاص بــاحلقوق امل

ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمـة أو للعقـاب علـى جرميـة سـبق                "وينص على أنه    
  ."بلد أن أدين هبا أو ُبّرئ منها حبكم هنائي وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل

وكـوالت العامليـة املتعلقـة      ومع ذلك، فهـذا املبـدأ غـري خمـصص لالتفاقيـات والربوت              
ــسهم يف ضــرب مــن األمــن     أنَّ غــري . مبكافحــة اإلرهــاب ــه ميكــن أن ُي ــال ل اجلنــوح إىل االمتث

  .القانوين
قـد حتـدث حـاالت    . )res judicata(تنازع االختصاص وسلطة األمر املقضي بشأنه   •

 مبـدأ   إنَّ. تنازع يف االختصاص يف صورة تعدد املالحقات القضائية بني دولتني فـأكثر           
ال يتعــارض عنــدها، مــن حيــث هــو مبــدأ، مــع تــزامن   " ســلطة األمــر املقــضي بــشأنه "

حماكمتني اثنتني تتعلقان بنفس الوقـائع أمـام حمكمـتني اثنـتني وهـي وضـعية ميكـن متامـا            
أن تعُرَض عنـدما يكـون لنظـامني قـانونيني وطنـيني اختـصاص ملالحقـة األفـراد بـسبب           

 تــزامن اإلجــراءات الوطنيــة تــزامٌن غــري رة أخــرى فــإنَّوبعبــا. األفعــال املرتكبــة نفــسها
وما يتعارض ذلك املبدأ وإيـاه إمنـا        ". سلطة األمر املقضي بشأنه   "خمالف بالتأكيد، ملبدأ    

هو حماكمة شخص سبقت مقاضاته ومت بشأنه إصدار حكم هنائي أمام حمكمة أخـرى              
 فيمكنـه أن يقـوم       وإذن )١٧٨().وهي سلطة سلبية لقرار خارجي    (بسبب الوقائع نفسها    

بــدور، وذلــك بتجنــب الــشروع يف إجــراءات حماكمــة ثانيــة يف نفــس القــضية، عنــدما  
 إلجراء يف دولة من الدول وحيظـر منـذ ذلـك احلـني أي تتبـع الحـق              اًحّديضع قراٌر ما    

  ).res judicataوهي سلطة األمر املقضي بشأنه (
  تطبيق املبدأ على الصعيد اإلقليمي:  النصوصأمثلة من  •

يب علـى مبـدأ عـام       و من ميثاق احلقوق األساسية لالحتـاد األور       ٥٠تنص املادة     
أي ) non bis in idem( "اجلـرم مـرتني  نفـس  علـى  عـدم املالحقـة   "يف القانون هو مبـدأ  

، )يقاضى الفرد أو يعاقب جزائيا مرتني بسبب ارتكابه نفـس األفعـال اإلجراميـة            أن ال 
وهـو  . واحلريـة الفرديـة   " ء املقـضي بـشأنه    سـلطة الـشي   "ويتأسس على مبدئي كل مـن       

ــصدرها         ــيت ت ــات ال ــسبة إىل العقوب ــة، أي بالن ــشريعات الوطني ــه يف الت ــرف ب ــدأ معت مب
───────────────── 

 حمكمة أمام عالقة قضية وهي ،République du Congoc. France قضية يف الفرنسية اجلمهورية ممثل رأي هذا )178(
: املوقع على ٢٠٠٣ أبريل /نيسان ٢٩ بتاريخ العمومية االستماع جلسة حمضر انظر بالهاي، الدولية العدل
PDF.20030429_23-2003_icr_icof/icofcr/icof/ idocket/icjwww/org.cij-icj.www://http. 
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 ١٩٥٧االتفاقية األوروبية لتـسليم اجملـرمني لـسنة         أنَّ  غري  . احملاكم التابعة لدولة واحدة   
ذه القاعــدة وهــ. تنتــهي مــع ذلــك إىل حتديــد هــذا املبــدأ أساســا لعــدم تــسليم اجملــرمني  

واتفاقيـة  ،  ١٩٩٠اتفاقية تطبيق اتفاق شينغني لـسنة       (االتفاقيات  من  عديد  المدرجة يف   
ــسنة     ــات ل ــة للمجموع ــصاحل املالي ــة امل ــة ، ١٩٩٥محاي ــسنة   واتفاقي ــساد ل مكافحــة الف

، مبـا يف ذلـك      "يف االحتـاد  " اعترافـا مببـدأ      ٥٠ومتثل الـصيغة احملـددة يف املـادة         ). ١٩٩٧
ات تشريعات بلدان أعضاء عديـدة، وهـو مـا يـسهم يف حتقيـق فـضاء                 إذن بالنسبة قرار  

ــة ــابع       . العدال ــرارات ذات الط ــسبة إىل الق ــه إال بالن ــة ل ــراف ال قيم ــك االعت ولكــن ذل
 مجيع هذه القواعد اليت تنطبق على العقوبات اجلنائية تسهم يف إنفـاذ مبـدأ               إنَّ. اجلنائي

اليت تؤطر، يف بعض األنظمـة الدسـتورية،        " الثقة املشروعة "األمن القانوين أو الثقة، أو      
  )١٧٩(.قدرة املشّرع الضرورية على املناورة

) فرنـسا (حكـم الغرفـة اجلنائيـة يف حمكمـة الـنقض      .  مـن فقـه القـضاء   توضيحيشاهد    •
ــاريخ  ــوبر/ تــشرين األول١٣بت ــا يتــصل    أكت  املتعلــق بطلــب تــسليم جمــرمني مــن إيطالي

  )١٨٠(.بإرهايب مشتبه به
، رأيهـا   ٢٠٠٤ يونيـه /حزيران ٣٠لتحقيق يف باريس، بتاريخ     أصدرت دائرة ا    

وفيمــا يتعلــق بالنقطــة الــيت أثارهــا حمــامو الــسيد . باملوافقــة علــى تــسليم باتيــسيت ســيزار
ــه احلكومــة       موضــوع التــسليم والــيت مبقتــضاها قــد يتعــارض الطلــب الــذي تقــدمت ب

 رفــض طلــب ســابق ، نظــرا إىل أنــه قــد مت"ســلطة األمــر املقــضي بــشأنه"يطاليــة مــع إلا
" سـلطة األمـر املقـضي     "أنَّ  ، رأت احملكمـة     ١٩٩١ينـاير   /كانون الثـاين   ٨مقّدم بتاريخ   

يف القــضايا اجلنائيــة حتظــر حماكمــة شــخص بعينــه مــرة ثانيــة لــنفس الوقــائع، إذا صــدر  
أي مل يعد قـابال ألي طلـب اسـتئناف، إمـا ألنـه مت رفـض طلبـات                   (بشأنه حكم هنائي    

ــك، أو  ــتئنافات تل ــة   االس ــرة القانوني ــارس ضــمن الفت ــا مل مت ــدة   ).  ألهن ــذه هــي القاع ه
ومـع  . اجلـرم مـرتني   نفـس  علـى أي عـدم املالحقـة   " non bis in idem"املعروفـة باسـم   

علــى ولكــي تنطبــق قاعــدة عــدم املالحقــة . ذلــك، فلهــذه القاعــدة اســتثناءات معروفــة
نفــسه أي أن يتعلــق بالــشخص  : ، جيــب أن يكــون الطلــب هــو   اجلــرم مــرتني نفــس 

لكــن، يف قــضية احلــال هــذه انتــهت حمكمــة      . باألســاس نفــسه  ووبالوقــائع نفــسها، 
───────────────── 

 .htm.fr_default/er.hartc/int.eu.europarl.www://http :املوقع على امليثاق نص انظر )179(
  :النقض طلب عدد ،٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٣٠ بتاريخ النقض، حملكمة التابعة اجلنائية الدائرة حكم )180(

: حكم منشور على موقع اإلنترنت ،84470-04
1=ligneDeb&CASS=table&1=indice&127406=cid?Visu/WAspad/fr.gouv.legifrance.www://http.  
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، الــذي ســبق رفـضه، كــان يــستند إىل  ١٩٩١طلــب عـام  أنَّ االسـتئناف ببــاريس، إىل  
كان ذلك خـالل مرحلـة      .  قضاة حتقيق إيطاليني   ٣ثالث مذكرات اعتقال صادرة عن      

ــق ــستند إىل   . التحقي ــّدم ي ــسليم املُق  حكــم هنــائي صــادر عــن حمكمــة    وكــان طلــب الت
ولـيس مثـة أي متاثـل، مـن حيـث األسـاس، وبالتـايل               . ١٩٩٣اجلنايات يف ميالنـو عـام       

ومت تأكيـد هـذا القـرار       . فإنه ميكن حملكمة االستئناف أن تنظـر يف هـذا الطلـب اجلديـد             
  .من قبل الدائرة اجلنائية التابعة حملكمة النقض

    
      قواعد من أجل تعاون فّعال  -دال-١  

  األهداف

النهوض بتطوير العالقات غري الرمسيـة، املباشـرة والتلقائيـة واملبـادالت الراميـة                 -١-دال-١
  إىل تنسيق التحقيقات واملالحقات وتقاسم املعلومات؛

  .تبسيط اإلجراءات للتعجيل بالتعاون الدويل وجعله فّعاال  -١-دال-٢
    
    النهوض باملبادالت واالتصاالت  - ١- دال- ١

ور األساســية، لفعاليــة التعــاون القــضائي يف املــسائل اجلنائيــة الدوليــة، تفــضيل مــن األمــ  •
  :سمح بـإنَّ مثل ذلك اإلطار ي. االتصاالت غري الرمسية املباشرة والتلقائية على غريها

  تنسيق اجلهود والكفاءات يف سياق مكافحة اإلرهاب؛  
  حتسني معايري التعاون من حيث سيادة القانون؛  
  ة يف تنسيق التحقيقات واملالحقات؛املسامه  
  تسوية ما قد ينشأ من نزاعات االختصاص؛  
  ؛تسهيل تبادل املعلومات والفتاوى القانونية املوجزة قبل تقدمي الطلبات  
  ؛تنظيم تبادل املعلومات بعد تقدمي طلب، قبل التنفيذ وخالله وبعده  
  .ات يف كل بلدالتعجيل بتبادل املعلومات املفيدة لتطوير التحري  

من أجـل فعاليـة هـذا اإلطـار، ميكـن للممارسـني الـذين يتـدخلون يف إطـار التعـاون يف                    •
  :املسائل اجلنائية على هذا النحو
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  االتصال بنظرائهم اتصاال مباشرا؛  
  تأمني اتصاالت مالئمة بني منتديات التعاون الوطنية؛  
بـني اجلهـات الفاعلـة يف       التماس تنظيم اجتماعات اسـتراتيجية وعمليـة دوريـة            

  .جمال مكافحة اإلرهاب
 ميكــن أن املــساعدة القانونيــة تبــادل إنَّ. تطــوير عمليــة التزويــد التلقــائي باملعلومــات  •

 مـن   ٧-بـاء -١انظر أعاله قاعدة التعامـل باملثـل الفقـرة          (ملة باملثل   يستند إىل مبدأ املعا   
وبالتـايل جيـوز   . نيـة تبـادال تلقائيـا   وأن يتيح إمكانيـة تبـادل املـساعدة القانو      ) الدليلهذا  

 وعلـى سـبيل املثـال ميكـن إبـالغ الـسلطات الوطنيـة        )١٨١( تلقائيـة دة قانونيةتقدمي مساع 
وعنـد ذلـك    . لدولة ما بأنشطة عصابة إجرامية هي موضـوع مالحقـة يف دولـة أخـرى              

ُتحــيط ســلطات الدولــة األوىل بــصفة تلقائيــة نظراءهــا مــن الدولــة الثانيــة بــشأن تلــك   
  .ناصر اإلجرامية دون أن تتلقّى طلبا مسبقاالع

 تنمية االتصاالت غري الرمسية واملباشرة بني املرافق اإلداريـة املكلفـة بتطبيـق القـانون                إنَّ  
أمر ميكن تأمينه أيضا باللجوء إىل طرائـق شـىت، مـثال بواسـطة ملحقـي الـشرطة بالـسفارات يف                     

لشرطة اجلنائية الدوليـة إنتربـول، ونقـاط اتـصال          اخلارج، ويف املكاتب املركزية الوطنية ملنظمة ا      
  )١٨٢(.أخرى أنشأهتا خمتلف منظمات الشرطة اإلقليمية أو الدولية

───────────────── 
. تلقائي حنو على املساعدة القانونية بتبادل يتعلق ما الوطنية عرب املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقية طرائف من )181(

 دون الطرف، للدولة املختصة طاتللسل جيوز -٤: "٥و ٤ الفقرتان ١٨ املادة يف مفصلة تفعيلها قائوطر
 سلطة إىل جنائية مبسائل متعلقة معلومات حتيل أن مسبقا، طلبا تتلقى أن ودون الداخلي، بالقانون مساس
 القيام على السلطة تلك تساعد أن ميكن املعلومات هذه أن ترى حيثما أخرى طرف دولة يف خمتصة

 بصوغ األخرى الطرف الدولة قيام إىل ُتفضي قد أهنا أو حبنجا إمتامها أو اجلنائية واإلجراءات بالتحريات
  .االتفاقية هبذه عمال طلب

 وإجراءات حتريات من جيري مبا إخالل دون املادة هذه من ٤ بالفقرة عمال املعلومات، إحالة تكون -٥"   
 اليت املختصة تالسلطا ومتتثل. املعلومات تلك تقدم اليت املختصة السلطات تتبعها اليت الدولة يف جنائية
 على قيود بفرض أو مؤقتا، ولو الكتمان، طي املعلومات تلك بإبقاء طلب ألي املعلومات تتلقى

 شخصا تربئ معلومات إجراءاهتا يف تفشي أن من املتلقية الطرف الدولة مينع ال هذا أن بيد. استخدامها
 تلك إفشاء قبل احمليلة الطرف ةالدول بإخطار املتلقية الطرف الدولة تقوم احلالة، تلك ويف. متهما

 توجيه استثنائية، حالة يف تعذر، وإذا. ذلك طلب ما إذا احمليلة الطرف الدولة مع وتتشاور املعلومات،
 ".إبطاء دون اإلفشاء بذلك احمليلة الطرف الدولة بإبالغ املتلقية الطرف الدولة قامت مسبق، إشعار

 مسي ما نطاق يف اإلرهاب مسائل يف املختصة االتصال نقاط من شبكة إنتربول طورت املثال سبيل على )182(
"Fusion Task Force") ليون مدينة يف لإلنتربول العامة بالسكريتارية االتصال يرجى املعلومات، من ملزيد.( 
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حتــاد األورويب وحــدة يوروجــست علــى الــصعيد اإلقليمــي أســس اال. شــاهد للتوضــيح  •
Eurojust

 اهلادفة إىل النهوض بتنسيق التحقيقـات واملالحقـات اجلنائيـة، وتطويرهـا،             )١٨٣(
 تفعيل األحكام املنظمة للتعاون القـسري وتقـدمي دعمهـا للـسطات املختـصة يف                وحتسني

 تلـك الوحـدة   وهكـذا فـإنَّ   . الدول األعضاء هبدف تعزيز فعالية اإلجراءات عـرب الوطنيـة         
اليت مت إنشاؤها بصفة رمسية هي سـند داعـم لتحـسني العمـل التفـاعلي بـني الـشركاء يف                     

ما مــن خــالل دعــم تنظــيم وإعــداد اجتماعــات  ســياق معاجلــة قــضايا اإلرهــاب، ال ســي 
  )١٨٤(.من خالل تقدمي دعم الجتماعات التنسيق العملية واستراتيجية، وعملية وغريها،

  
ــى    ٢٠٠٥يف عــام ". شــاهد للتوضــيح   • ــان، عل ــان اثن ــان عراقي ــسويد مواطن ــن بال ، أدي

اتــصال جبماعــة أنــصار اإلســالم، املعروفــة باســم أنــصار الــسنة، وبــشبكة أبــو مــصعب  
لزرقــاوي، املنظمــتني اإلرهــابيتني املعــروفتني دوليــا واملــرتبطتني بتنظــيم القاعــدة، مث متّ  ا

وقـد اهتمـا باإلعـداد لعمليـة تفجـري، وبتهديـد            . القبض عليهمـا بتهمـة متويـل اإلرهـاب        
وكانـت تلـك هـي املـرة        . السالمة العامة ومتويل أعمال إجرامية خطرية بشكل خـاص        

يد حماكمــة أشــخاص وفقــا للتــشريعات الــسويدية حــول األوىل الـيت جتــري فيهــا بالــسو 
فقــد مت .  قـد تورطـت يف تلــك العمليـة    عديــدةمنظمــات إرهابيـة أنَّ ويبـدو  . اإلرهـاب 

 يف ٢٠٠٤ و٢٠٠٢مجـــع الـــدعم املـــايل ملـــشروع القيـــام بتلـــك املـــؤامرة بـــني عـــامي  
ت املساجد بالسويد قبل إرسال األموال إىل العراق، من خـالل منظومـة مـصرفية دعيـ               

ــة" ــّربنيوعــرب" احلََوال ــشتبه يف أنَّ جــزء .  مه ــا    اًوكــان ي ــد وضــع جانب ــداخيل ق  مــن امل
للتحضري لعملية تفجري دامية يف أربيل، بالعراق، وهـي العمليـة الـيت وقعـت بالفعـل يف                  

وكــان التعــاون الــدويل مــن األمهيــة مبكــان أثنــاء إجــراء ذلــك        . ٢٠٠٤أوائــل عــام  
يدي، الـذي هـو أيـضا مراسـل لـدى يوروجـست،             وكان املدعي العـام الـسو     . التحقيق

. وقــد أحــاط وحــدةَ يوروجــست علمــا منــذ بدايــة التحقيــق الــذي أجــري يف الــسويد  
وكان حباجة إىل أدلة بشأن العالقة بني مرتكيب العملية واملنظمـات اإلرهابيـة، وبـشأن               

ية يف  وكانت الـسلطات الـسويدية القـضائ      .  األموال إىل العراق   أُرسلت هبا الكيفية اليت   
───────────────── 

 Journal officiel des ,(JAI/2002/187). ٢٠٠٢فرباير /شباط ٢٨ بتاريخ األورويب االحتاد جملس قرار انظر )183(

Communautés européennes du 6 mars 2002 .املتعلقة املسائل يف والتعاون املعلومات بتبادل يتعلق وفيما 
 ٢٠ يف املؤرخ األورويب االحتاد جملس قرار Eurojust "يوروجست" إطار يف سيما ال اإلرهابية باألعمال
 JAI( ،Journal officiel des Communautés européennes du 29 septembre/2005/671 (٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول

2005.  
: نترنتإلا موقع على السنوية التقارير وسائر  2005Eurojust ألوروجستل السنوي التقرير انظر  )184(

int.eu.eurojust.www. 
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عـضو يف  أخـرى  حاجة إىل جتميـع معلومـات مهمـة خبـصوص هـذا املوضـوع يف دولـة                 
ــإنَّ    . االحتــاد األورويب  وملــا كانــت هــذه املعلومــات تنــدرج ضــمن حتقيقــات ســّرية، ف

عديــد مــن  الوبعــد  .الدولــة العــضو املعنيــة مل تكــن ترغــب يف تقامسهــا مــع الــسويد       
 تانا يوروجــست، قــررت الــدولتكفلــت هبـ  تنــسيق عمليـة  وكــذلك بعــداالجتماعـات  

 طلبـات املـساعدة   اا ونفّـذت مـ  الـيت كانـت يف حوزهت   الكـثرية  تبـادل املعلومـات   العضوان
وحصلت السويد على عـدد مـن املعلومـات         . بتلك املعلومات القانونية املتبادلة املتعلقة    

وقـد ثبـت، مـن بـني أمـور أخـرى، أنـه مت حتويـل مبلـغ              . واألدلة يفوق ما كـان متوقعـا      
 كــبري إىل العــراق قبــل فتــرة وجيــزة مــن الــتفجري الــدامي الــذي حــصل يف مشــال    مــايل
يف " ســتوكهومل"وقــدمت إىل نظــر احملكمــة االبتدائيــة وحمكمــة االســتئناف يف  . الــبالد

ــاد األورويب       ــضو أخــرى يف االحت ــة ع ــصدرها دول ــة م ــسويد بعــض األدل ــة . ال يف خامت
تئناف لإلعـدادمها هلجمـة إرهابيـة،       املطاف أدين مرتكبا العمليـة مـن قبـل حمكمـة االسـ            

احملكمـة مل جتـد   أنَّ إال . وتعريض السالمة العامة ومتويـل جرميـة خطـرية بـشكل خـاص          
املساعدات املاليـة كـان القـصد منـها فقـط اهلجمـة علـى أربيـل،                 أنَّ  أدلة كافية إلثبات    

وقـد دخـل هـذا      . لكنها خلصت إىل استنتاج أهنا كانت يف خدمة اإلرهاب بوجه عام          
  .احلكم حيز النفاذ

كما ُدعي املدعي العام السويدي املكلف بالقضية مـن دولـة عـضو أخـرى يف                  
االحتاد األورويب لَيمثُل بصفته شاهدا حىت يديل بإعالن رمسي بشأن جلسات اسـتماع             

  )١٨٥(".ستوكهومل"حمكمة 
عـضاء  االحتاد األورويب أنشأ شبكة من نقاط االتصال القضائية بـني الـدول األ            أنَّ   كما  

القـصد منـها أن يكـون مـن بـني أولئـك وكـالء نـشطون                 " الشبكة القـضائية األوروبيـة      "تدعى  
هبدف تيسري التعاون القضائي، ال سيما من خالل تـوفري املعلومـات القانونيـة والعمليـة الالزمـة         

  )١٨٦(.للسلطات القضائية يف بلداهنم ويف بقية البلدان
  

───────────────── 
  .٦٣ ص ور،املذك املرجع ٢٠٠٥ لسنة يوروجست تقرير من مقتطف )185(
 ١٩٩٨ يونيه/حزيران ٢٩ يف  املؤرخaction commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 .98/428/JAI :ظران )186(

 بشأن يبواألور االحتاد اتفاقية معاهدة من K.3 املقال إىل استنادا األورويب االحتاد جملس قبل من املعتمد
  ..Journal officiel n° L 192 du 6 juillet 1998، أوروبية قضائية شبكة إنشاء
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    تبسيط اإلجراءات  - ٢- دال- ١
فعالية التعـاون شـيئا مـن الـسرعة يف تقـدمي طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                  تقتضي    •

ويف حـال عـدم اإلسـراع يف       . أو تسليم اجملرمني، وخصوصا يف ختام تلـك الطلبـات         /و
القيام باإلجراءات، وهـو غالبـا مـا حيـدث عنـدما تقتـضي عمليـات التعـاون الـيت تـضم                    

ي، لتحقيــق أهــداف التعــاون، تفــضيل  عــددا كــبريا مــن الــشكليات، يكــون مــن املغــر 
 منـــع أعمـــال وباإلضـــافة إىل ذلــك، فـــإنَّ . أســاليب تعـــاون ال حتتـــرم ســيادة القـــانون  

وهلذا السبب بالذات كان تبـسيط اإلجـراءات أحـد     . سرعةباإلرهاب يتطلب التحرك    
لــذلك جيــب الــسماح، . األهــداف الــيت حتظــى باألولويــة يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب

مـثال مـن خـالل قـضاة        (ال، باالتـصال املباشـر بـني الـسلطات القـضائية            على سبيل املثـ   
مثـل االسـتماع إىل الـشهود أو املـشتبه       (أو استخدام وسـائل اإلعـالم اجلديـدة         ) اتصال

  ).هبم عن طريق الفيديو
  

  مالحظة

  .الدليلسيكون تبسيط اإلجراءات مطروحا على امتداد هذا 
ــصكوك العاملأنَّ جتــدر اإلشــارة إىل    • ــى إجــراءات    ال ــنّص عل ــة ملكافحــة اإلرهــاب مل ت ي

ــائي الــدويل   ومــع ذلــك، فــإنَّ عمليــة تبــسيط وتــسريع   . مبــسطة يف جمــال التعــاون اجلن
معــروف يف غريهــا مــن الــصكوك الدوليــة إجــراءات التعــاون يف املــسائل اجلنائيــة، أمــر 

ت ذلــك شــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار باملخــدرا       . ملكافحــة اجلرميــة 
 أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب        )١٨٧()١٩٨٨(واملؤثرات العقلية   

 ذينك الصكني يتطلبان خاصة تبسيطا للـشروط مـن حيـث             إنَّ )١٨٨().٢٠٠٠(الوطنية  
 أيـضا مــن حيـث املقتــضيات الــشكلية   نولكــاألدلّـة ضــمن إجـراءات تــسليم اجملـرمني،    

───────────────── 
شروح على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري  ، انظراالتفاقيةتعليق مفصَّل على  على لالطالع )187(

  ،A.98.XI.5، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ١٩٨٨املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، 
 ISBN 92-1-648000-9 ،E/CN.7/590. 

 Guides législatifs pour l’application de :الثالثة وبروتوكوالهتا االتفاقيةل على تعليق مفصَّ على لالطالع )188(

la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y 

rapportant, Publications des Nations Unies, Office contre la drogue et le crime, numéro de vente: 

F.05.V.2.ISBN 92-1-233407-5. 
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 وال جيب تفسري تلك اإلجـراءات باعتبارهـا         )١٨٩(.وقنوات تبليغ طلبات تسليم اجملرمني    
  )١٩٠(.انتهاكا بأي صورة من الصور حلقوق الدفاع األساسية

    
      السلطات الوطنية املختصة  -اءه-١  

  األهداف

وحنـن حنيـل    . يوجد عدد من املؤسسات املختصة يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهاب           
  :عليها هاهنا وهي

  ؛ ")املكلّفون بإنفاذ القانون("أجهزة الشرطة   -١-هاء-١
  املّدعون العامون والقضاة؛   -٢-هاء-١
  وزراء الشؤون اخلارجية؛  -٣-هاء-١
  السلطات املركزية؛  -٤-هاء-١
  وحدات االستخبارات املالية؛  -٥-هاء-١

  
  :مالحظات

سيكون الدور املتمّيز الذي تضطلع به املؤسسات املختصة يف جمـال التعـاون حمـل نظـر                
  .الدليلداد هذا على امت
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فمــن املهــم أن منّيــز جّيــدا بــني األجهــزة املختــصة، واألجهــزة     

املكلفة بتجميع األدلة القضائية وتلك املكلّفة جبمـع معلومـات عامـة بـشأن اجتاهـات اإلرهـاب                  
  . أو بالقيام بعمل استخبارايت

ــزة   • ــصُُّص األجهـ ــشريعات  . َتخـ ــارة إىل أن بعـــض التـ ــدر اإلشـ ــارت  جتـ ــة اختـ  الوطنيـ
 واحلال أن تنظيم األجهزة الوطنيـة       )١٩١(التخصص واملركزية هبدف مكافحة اإلرهاب،    

───────────────── 
 من ٨، الفقرة ١٦ واملادة )١٩٨٨( من اتفاقية مكافحة االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية ٦انظر املادة  )189(

 )٢٠٠٠(اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
 A/55/383/Add.1ن اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةانظر هبذا الشأن املذكرة التفسريية الصادرة ع )190(

  .٢٩الفقرة 
 اإلرهاب ملكافحة فرع املتحدة اململكة يف يوجد ذلك، إىل باإلضافة. سويسرا ويف فرنسا يف احلال هي هذه )191(

)Anti-Terrorist Branch (لسكتلند اإلرهاب مكافحة وقسم املاضي القرن من السبعينات يف استحداثه مت 
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، نظرا إىل أن لكـل جهـاز        أاملكلفة مبكافحة اإلرهاب تتم يف بعض الدول على حنو جمزّ         
  .اختصاصه اخلاص به

 أنـه  إن ختصص األجهزة الوطنية يف مكافحة اإلرهـاب ال تعـين   . ناحترام حقوق اإلنسا    •
فتلـك األجهـزة ختـضع لقواعـد        . جيب إنشاء أجهزة متمّيزة استثنائية وإجراءات استثنائية      

اختصاص واشتغال متميزة ومناسبة خلصوصية مكافحة اإلرهاب يف ظـل احتـرام كامـل              
ال سيما عندما يتعلق األمر بـاألجهزة املختـصة         . لسيادة القانون وخاصة حلقوق اإلنسان    

ملنع ارتكـاب العمـل،     ) أي حتسبا لألعمال اإلرهابية وتوقيا منها      ("عند املنابع "يف العمل   
  .نسان أكثر حساسية على حنو بالغإلوحيث تكون مسألة احترام حقوق ا

    
    )أجهزة الشرطة(مسؤولون عن إنفاذ القانون   - ١- هاء- ١

مجيـع ممثلـي القـانون الـذين ميارسـون          " ن إنفـاذ القـانون    مـسؤولون عـ   "يشمل مـصطلح      •
 الشرطة وخاصة صالحيات التوقيـف واالحتجـاز، سـواء أكـانوا معيـنني أم        صالحيات
ويف البلدان الـيت ميـارس فيهـا العـسكريون أو قـوات أمـن الدولـة صـالحيات            . منتخبني

ــَدْوا الــزي العــسكري أو  املــدين، ميتــّد حتديــد املــسؤول عــن إنفــاذ    الــشرطة، ســواء ارت
كــس هــذه العناصــر علــى حنــو  وتع)١٩٢(.القــانون ليــشمل أيــضا مــوظفي تلــك األجهــزة

───────────────── 
 املساعدة تقدمي إىل به العاملون املوظفون ويهدف الفرع لذلك تابع) Counter-Terrorism Section (يارد

 املثال، سبيل وعلى. ممكن وجه أفضل على اإلرهابية األعمال ملنع النشاط قطاعات من عدد إىل واملشورة
 املالية واملؤسسات األدوية، شركات: يه واملشورة املساعدة على احلصول ميكنها واليت املعنية فاجلهات

. اللندين الوسط يف للعملوهذه اخلدمة خمصصة . التجارية املنظمات وكذلك السياحية واملراكز والصناعات
 املستوى على خاصة اإلرهاب ملكافحة ١٩٩٢ عام يف) NCIS (اجلنائية للتحريات الوطنية الدائرة إنشاء ومت

. الدولية الشعبة واملتحدة اململكة وشعبة املقر شعبة هي شعب ثالثة من الدائرة تلك وتتكون. الوطين
 أطلق ،٢٠٠٦ أبريل/نيسان ففي ذلك، ومع .إقليمية مكاتب مخسة على املتحدة اململكة شعبة شرفتو

 فصاعدا اآلن من تضطلع اليت ،SOCA )اخلطرية املنظمة اجلرمية وكالة (هي جديدة وكالة الوزراء رئيس
 مت أملانيا، ويف ).NCIS (اجلنائية للتحقيقات الوطنية الدائرة ذلك يف مبا عديدة بريطانية مؤسسات بوظائف

 Bundeskriminalamt) (للشرطة األملاين االحتادي املكتب(صلب  يف خمصوصة دائرة إنشاء ٢٠٠٠سنة  يف

(BKA .املُسّماة الدائرة، وهذه Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum) ملكافحة تركاملش املركز 
 اإلرهاب بشأن السلطات كل من تصلها اليت املعلومات وحتليل جتميع يف متخصصة دائرة) GTAZ رهابإلا

 الدولية الشعبة ،BKA للشرطة األملاين االحتادي املكتب صلب يف دوما أنشئت، ،٢٠٠٥ عام ويف. الدويل
 ).الدويل التنسيق(الدويل التعاون تعزيز أجل من

 قواعد مدونة من ب١و أ١ املادة انظر (القوانني لتنفيذ السلوك قواعد مدونة مرفق يف الوارد هو التعريف )192(
 ،)٣٤/١٦٩ القرار (١٩٧٩ ديسمرب/كانون األول ١٧ املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت السلوك
IMG/0/380/30NR/GEN/RESOLUTION/doc/org.un.daccessdds://http/  :نترنتإلا موقع راجع

OpenElement?pdf.038030NR. 
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ــة       ــسألة مكافحـ ــق يف مـ ــالحيات التحقيـ ــضائية وصـ ــشرطة القـ ــالحيات الـ أخـــص صـ
املـّدعون  (، قـد حيـدث أن أجهـزة املالحقـة           القـانون العـام   ففـي بلـدان نظـام       . اإلرهاب
  .تكون عناصر من ضمن تلك األجهزة) العامون

   شاهد من خالل نظامني وطنيني  •
، التابعـة لـوزارة     )DNAT( الوطنية ملكافحـة اإلرهـاب    إن مهّمة الشُّعبة    : فرنسا  

وهي تنـسق عمـل   . الداخلية، هي إنفاذ القانون فيما يتعلق باألنشطة اإلرهابية     
أجهزة الشرطة القـضائية اهلادفـة إىل حتديـد هويـة مـرتكيب اهلجمـات احلاصـلة                 

وهــي منظمــة يف . علــى التــراب الــوطين واملتــواطئني معهــم وحتديــد أماكنــهم  
  . وهلا صالحيات وطنيةقسمني،

ــة )FBI(إن مكتــب التحقيقــات الفــدرايل  : الواليــات املتحــدة   ــة االحتادي ، اهليئ
للشرطة القضائية، هو املسؤول عـن التحقيقـات القـضائية يف اجلـرائم املرتكبـة               

مكتـب التحقيقـات الفـدرايل       و .على الصعيد الفدرايل، مبـا يف ذلـك اإلرهـاب         
  .تابع لوزارة العدل األمريكية

    
    النيابات العامة، القضاة وأجهزة املالحقات القضائية  - ٢- هاء- ١

. خيتلف مركز النيابة العامة ومهامهـا اختالفـات كـبرية جـدا حبـَسب التقاليـد القانونيـة                   •
 واحدة مـن القـيم، تتأسـس علـى           النيابات العامة تشترك يف قاعدة     كلومع ذلك، فإن    

ــبري      ــة ك ــيت حتــدد بدرج ــة ال ــات الدولي ــسلطات   االلتزام ــة إىل ال ــصالحيات املوكول ة ال
  .املسؤولة عن ممارسة اإلجراءات اجلنائية

 وبعـض الـنظم األخـرى، غالبـا مـا حيـدث إدراج أجهـزة           القانون العام يف نظم     
  .النيابة العامة ضمن أجهزة إنفاذ القانون

 )ال سيما يف البلدان املنتمية إىل نظـام القـانون املـدين           (يف أنظمة أخرى عديدة       
  )١٩٣(.ُيعرف أعضاء النيابة العامة والقضاة بانتمائهم إىل السلطة القضائية

───────────────── 
 أدلة وعلى اإلدانة أدلة على يعملون التحقيق وقضاة فرنسا، يف. وطين نظام خالل من توضيحي مثال )193(

 إشراف حتت عملها الشرطة ومتارس. القضاة إىل ولكن الشرطة إىل تحقيقال بإدارة عهدُي وال .الرباءة
 أهنم مبا هرمي، تنظيم ضمن العامون املدعون ويندرج. أويل حتقيق فتح يتم عندما العامة، النيابة ومراقبة
 ةحري ذلك، مع ولديهم،. الوزير حيددها اليت اجلنائية للسياسة التوجيهية املبادئ تنفيذ بأعباء مكلفون
 القضايا مبآل يتعلق فيما التقدير على كبرية وقدرة القضائية واليتهم داخل اجلنائية السياسة تنظيم يف حقيقية
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وغالبا ما ال يتدخل القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومجيع أجهزة املالحقات إال بعـد أن                  •
 )١٩٤(.املـساعدة القانونيـة   يرسل إليهم وزيـر العـدل أو وزيـر الـشؤون اخلارجيـة بطلبـات                

  )١٩٥(. القضاة والنيابة العامة يف املقام األوللكن توجد بلدان يتدخل فيها
    

───────────────── 
 على اإلحالة إىل تؤدي اليت هي خطورة وأكثرها القضايا أصعب فإن ذلك، على وعالوة. معليه احملالة
 قاض أنه يعين وهذا القضائية الشرطة حتركات بنفسه يقود الفرضية هذه ظل يف الذي التحقيق قاضي
 .وضده املتهم لصاحل التحقيق عملية عمقا أكثر حنو على يتابع متاما مستقل

  ,Code of Criminal Procedure, Part X: International cooperation: إستونيا يف مثال الشأن هو كما )194(

chap. 35: International cooperation in field of criminal procedure, articles 398 et 400:  

"398. Legal authorities  

The courts, the Public Prosecutor’s Office, the Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs of 

the Republic of Estonia are the legal authorities who submit applications to foreign states for legal 

assistance and adjudicate, according to their competence, the applications for legal assistance received 

from foreign states". 

... 

  “400. Activities of prosecutor in Public Prosecutor’s Office upon receipt of application for extradition of 

a person to a foreign State 

   1. The Minister of Justice shall send an application received from a foreign state for the extradition of a 

person immediately to the Public Prosecutor’s Office. If an application for extradition is received 

directly by the Public Prosecutor’s Office, a prosecutor in the Public Prosecutor’s office shall notify the 

Ministry of Justice of the application immediately. .  

  2. A prosecutor in the Public Prosecutor’s Office is required to review a received application for 

extradition immediately and verify whether all necessary documents have been annexed to the 

application. If necessary, additional information is requested from the foreign state through the 

mediation of the Ministry of Justice and a term for reply is determined..  

   3. A properly prepared application for extradition is immediately sent to the court by a prosecutor in the 

Public Prosecutor’s Office”..  
  ،Criminal Code: article 523. Procedure for legal assistanc: كازاخستان يف املثال سبيل على  )195(

"١- Applications to conduct investigations shall be channelled through the Public Prosecutor of 

Kazakhstan (or his deputy, where appropriate), and applications for judicial proceedings shall be 

channelled through the Minister of Justice of Kazakhstan (or his deputy, where appropriate). Such 

applications may also be channelled through authorized officials, who may if necessary call upon the 

Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan to act as an intermediary."  
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    وزارات الشؤون اخلارجية  - ٣- هـاء- ١
جيب تبادل الطلبـات واالتـصاالت ذات العالقـة بالتعـاون الـدويل فيمـا بـني الـسلطات                     •

ــية لـــذلك   . املختـــصة وميكـــن للـــدول أن تـــشدد علـــى اســـتعمال القنـــوات الدبلوماسـ
 )١٩٧(فغالبـا مـا تتـدّخل يف العمليـة أجهـزة الـسفارة             أما من الناحية العملية      )١٩٦(.الغرض

  .ولكن أيضا أجهزة وزارات الشؤون اخلارجية والعدل يف البلدان املعنية
تـشكو  وإن كانـت    ق تبليغ طلبات التعاون     ائ هذه الطريقة من طر    أنَّوجدير باملالحظة     •

  .ن سالمة تبليغ الطلبات تؤمِّإالَّ أهنالبطء أحيانا، بعض امن 

───────────────── 
  : الدبلوماسية القنوات اليت تستعمل البلدان أمثلة من )196(

 الباب، األجنبية القضائية السلطات بني العالقات يف: السابع الكتاب اجلزائية، جراءاتاإل قانون: اجلزائر) أ   
 األوراق إرسال يف: الثالث والباب ؛٧٢١ املادة األحكام، أو األوراق تبليغ ويف القضائية اإلنابات يف: الثاين

  ؛٧٢٣ املادة واملستندات
 من الصادرة القضائية اإلنابات تسلم أجنيب بلد يف سياسيةال غري اجلزائية املتابعات حالة يف -٧٢١ املادة"   

. ٧٠٣ املادة يف عليها املنصوص باألوضاع العدل وزارة إىل وترسل الدبلوماسي بالطريق األجنبية السلطة
  .باملثل املعاملة بشرط ذلك وكل اجلزائري للقانون وفقا حمل هلا كان إذا القضائية اإلنابات وتنفّذ

   ...  
 إرسال طلب الضروري من أنه اخلارج يف ُتحقق جنائية دعوى يف األجنبية احلكومة رأت إذا -٧٢٣ ةاملاد"    

 هذا وجياب الدبلوماسي بالطريق عنها طلب فيقدم اجلزائرية السلطات يد حتت توجد مستندات أو إثبات أدلة
  ؛"إجابته دون خاصة باراتاعت حتل مل ما وذلك أجل أقصر يف واملستندات األوراق برد تلتزم أن على الطلب

 Code of criminal procedure, chap. 30: Procedure for approval :سابقا يوغسالفيا مجهورية مقدونيا،) ب   

of international judicial assistance and execution of international treaties in criminal cases, article 503:  
  “1. The applications of the domestic courts for judicial assistance in the criminal cases are delivered to 

the foreign agencies in a diplomatic course. In the same manner to the domestic courts are delivered the 

applications of the foreign agencies for judicial assistance .  
  2. In emergencies, if there is mutuality, the applications for judicial assistance may be delivered by the 

Ministry of internal affairs .  
  3. By law it will be determined which courts will be competent for giving international judicial criminal 

assistance and one court may be assigned to perform the work for all the courts on a certain region”.  
 الوظائف أن على القنصلية الوظائف بشأن ٥ املادة يف تنص القنصلية لعالقاتل فيينا اتفاقية أن ذلك من )197(

 الدولية لالتفاقيات وفقا القضائية ناباتباإل والقيام القضائية وغري القضائية وراقألا تسليم "تشمل القنصلية
" .املقر دولة ولوائح قوانني مع تتمشى طريقة يأب االتفاقيات تلك مثل وجود عدم حالة يف أو القائمة
: اإلنترنت موقع على ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤ يف املربمة" القنصلية للعالقات) نايفي (اتفاقية

pdf.francais_1963_2_9/traites/francais/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http. 
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ب مــن -١ الفقــرة ٣٦طبقــا للمــادة . املعلومــات بــشأن املعــتقلني: يــة القنــصليةاحلما  •
أي اتـصال يوجـه إىل البعثـة القنـصلية مـن            ) [...] ب"اتفاقية فيينا للعالقات القنـصلية      

الشخص املقبوض عليه، أو املوضوع يف السجن أو االعتقـال او احلجـز جيـب أن ُيبلّـغ                
ب علـى هـذه الـسلطات أن ختـرب الـشخص            ري، وجيـ  بواسطة هذه السلطات بـدون تـأخ      

  )١٩٨(". عن حقوقه الواردة يف هذه الفقرة بدون تأخرياملعين
    

    السلطات املركزية  - ٤- هاء- ١
هبــدف التعــاون القــضائي املتبــادل هــو إقامــة جهــاز " ســلطة مركزيــة"املقــصود بتعــيني   •

ذلـك  و. إلرهـاب  الطلبـات ذات الـصلة بالتعـاون القـضائي بـشأن ا            كـل مركزي جيّمـع    
  .اجلهاز هو الذي يؤّمن تنسيق ومتابعة الطلبات املستلمة والطلبات املرسلة

إن الدور األساسي املنوط بالسلطة املركزية معترف بـه يف صـكوك      . األسس القانونية   •
 املتبادلــة وبوجــه أعــّم يف صــكوك التعــاون، وكــذلك يف املعاهــدات املــساعدة القانونيــة
متعددة األطراف، كذلك يف املالحظات والتوصيات الـيت        التفاقيات  الثنائية ويف إطار ا   

  )١٩٩(.املساعدة القانونيةتقدمها اهليئات الدولية أو اجتماعات اخلرباء يف جمال تبادل 
───────────────── 

 :اإلنترنت موقع على ١٩٦٣ أبريل/نيسان ٢٤ يف املربمة القنصلية للعالقات) فيينا (اتفاقية انظر )198(
pdf.francais_ 1963_2_9/traites/francais/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http.  

 نابويل إعالن انظر. لوطنيةا عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من) ١٣ (١٨١ املادة انظر )199(
 العاملي الوزاري املؤمتر يف اعتمدت اليت الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة العاملية العمل وخطة السياسي

 Report of the Oxford Conference on؛١٩٩٤ نوفمرب/تشرين الثاين الوطنية، عرب املنظمة باجلرمية املعين

Mutual Legal Assistance، Christ Church, Oxfordالرفيع اخلرباء فريق توصيات؛ ١٩٩٤سبتمرب /، أيلول 
 اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية مشروع من ١٤ املادة، الوطنية عرب املنظمة باجلرمية املعين املستوى
تبادل ل النموذجية املعاهدة أيضا وانظر .١٩٩٩ أبريل/نيسان ١٢ ،A/AC.254/4/Rev.2 الوطنية عرب املنظمة

 اجلنائية املسائل يف اجملرمني لتسليم النموذجية املتحدة األمم ومعاهدة) ٣ املادة (املساعدة يف املسائل اجلنائية
 فيما). أ ٩ املادة يف اجملرمني لتسليم النموذجية للمعاهدة املعّدل A/RES/52/88 العامة اجلمعية قرار انظر(

 القضائي التعاون هبدف واحدة مركزية سلطة إنشاء أن إىل رةاإلشا املركزية ينبغي السلطات هبيكل يتعلق
 من عديدوهناك ال. ّمجة موارد هلا ختصص التعقيد بالغة بنية إقامة أي يتطلب ال أمر اجلنائية املسائل يف

 بسلطة األمر يتعلق فقد. أنشأهتا اليت الدول اختالف بقدر خمتلفة مناذج وفق تعمل اليت املركزية السلطات
 بوزارة أو الغاية، لتلك املندوبني الرمسيني املوظفني من فريق من تتألف أو قانون، وفق إنشاؤها مت ةمركزي

 بتنسيق العمل هبا اجلاري املمارسات وفق يكلّف، بشخص كذلك أو العدل، وزارة مثل بعُد، موجودة
 يف تكون قد أنه غمفر: واحدة مركزية سلطة. العام املدعي شأن ذلك يف شأنه الطلبات، من النوع ذلك
 سبيل على ْميكنها، واحدة، مركزية سلطة تعيني املستطاع، قدر حيسن عديدة، خمتصة سلطات الدول
 يف. مستقلة ً هيئة أو حكومية هليئة أو للشرطة تابعا جهازا أو العدل، وزارة يف عضوا تكون أن املثال،
 وجود اجلنائية املسائل يف التعاون طلبات تنفيذ سلطة تقتضي بالتأكيد، الوطنية القانونية النظم بعض
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  البنية  •
ينبغــي اإلشــارة إىل أن إنــشاء ســلطة مركزيــة واحــدة هبــدف       : بنيــة بــسيطة   

ــشاء      ــب إن ــر ال يتطل ــة أم ــسائل اجلنائي ــضائي يف امل ــاون الق ــة  التع ــة بالغ  أي بني
الــسلطات املركزيــة الــيت مــن عديــد هنــاك ال. التعقيــد ختــصص هلــا مــوارد ّمجــة 

فقـد يتعلـق األمـر       . وفق مناذج خمتلفة بقدر اختالف الدول الـيت أنـشأهتا          تعمل
بــسلطة مركزيــة مت إنــشاؤها وفــق قــانون، أو تتــألف مــن فريــق مــن املــوظفني   

 موجـودة بعـد، مثـل وزارة العـدل،          الرمسيني املندوبني لتلك الغايـة، أو بـوزارة       
تنـسيق ذلـك النـوع    بأو كذلك بشخص مكلّف، وفق املمارسات اجلاري هبـا          

  .من الطلبات، شأنه يف ذلك شأن املدعي العام
رغم أنه قد توجد يف الدول سـلطات خمتـصة عديـدة،            : سلطة مركزية وحيدة    

 علـى سـبيل     فإنه حيسن قدر املستطاع، تعيني سلطة مركزيـة واحـدة، ْميكنـها،           
املثال، أن تكـون عـضوا يف وزارة العـدل، أو جهـازا تابعـا للـشرطة أو جلهـاز                    

يف بعض النظم القانونية الوطنيـة بالتأكيـد، تقتـضي          . مستقلةهيئة  حكومي أو   
كمـا  . سلطة تنفيذ طلبات التعاون يف املسائل اجلنائية وجـود وظـائف قـضائية            

دما يتعلــق األمــر بالــدول أنــه مــن املمكــن تعــيني أكثــر مــن ســلطة واحــدة عنــ  
علـى  . االحتادية أو املَُركّبة، أو بدول تؤّمن العالقات اخلارجية ألقاليم مـستقلة          

أن ذلك ال يعين التشجيع على تعدد السلطات املكلفـة بـصالحيات خمتلفـة أو               
  .املسؤولة عن أنواع من القضايا خمتلفة

نفيـذ طلبـات التعـاون القـضائي أمـر          بتبليـغ وت  إنَّ تعيني سـلطة مركزيـة وتكليفهـا         . املزايا  •
فهو يـسمح للقـضاة واملُـّدعني العـامني بإقامـة عالقـات         . ينطوي على مزايا عملية عديدة    

عمل مع نظرائهم من دول أخرى ودراسة كيف ميكن تلبية مستلزمات منظومة قانونيـة              
  .حسن اشتغال آليات املساعدة فذلك ييسر. خمصوصة إذا مت حترير الطلب كما ينبغي

قد ترغب ُبلدان معينة يف النظر يف النص علـى إجـراء اتـصاالت مباشـرة      "وال شّك أنه      
بــني الــسلطات املركزيــة، وعلــى أداء الــسلطات املركزيــة دورا نــشطا يف ضــمان ســرعة تنفيــذ    
الطلبـــات، ومراقبـــة اجلـــودة، وحتديـــد األولويـــات، وقـــد ترغـــب البلـــدان أيـــضا يف أال تكـــون  

───────────────── 
 أو االحتادية بالدول األمر يتعلق عندما واحدة سلطة من أكثر تعيني املمكن من أنه كما .قضائية وظائف
 تعدد على التشجيع يعين ال ذلك أن على. مستقلة ألقاليم اخلارجية العالقات تؤّمن بدول أو املركّبة،
 .ختلفةامل القضايا من أنواع عن املسؤولة أو لفةخمت بصالحيات املكلفة السلطات
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الوحيدة لتبادل املساعدة بـني األطـراف، ويف تـشجيع التبـادل املباشـر              السلطات املركزية القناة    
  )٢٠٠(".للمعلومات بالقدر الذي تسمح به القوانني أو الترتيبات الوطنية

    
    وحدات االستخبارات املالية  - ٥- هـاء- ١

دة أن  تعترب جلنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة جمللـس األمـن التـابع لألمـم املتحـ                  . األسس  •
يتطلـب قيـام الـدول بوضـع آليـة          ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ من القـرار     ١لفعال للجزء   التنفيذ ا 

وباإلضافة إىل ذلك، يتعني علـى الـدول األطـراف يف           . فّعالة ملنع وقمع متويل اإلرهاب    
ــل اإلرهــاب    ــة مكافحــة متوي ــات  ) ١٩٩٩(اتفاقي ــادل للمعلوم ــة تب ــى   وإقام العمــل عل

أن تكـون وحـدات االسـتخبارات       وميكـن   (استمراره بـني هيئاهتـا وأجهزهتـا املختـصة،          
هبدف تيسري التبادل اآلمن والسريع للمعلومات بـشأن األعمـال اإلجراميـة الـيت       ) املالية

  )٢٠١(.تنّص عليها االتفاقية
وباإلضافة اىل تبادل املعلومات حول متويـل اإلرهـاب يف إطـار اتفاقـات بـشأن                . اآللية  •

ادل مثــل هــذه املعلومــات مبوجــب  ي علــى البلــدان تبــ تبــادل املــساعدة القانونيــة، ينبغــ 
االتفاقــات املربمــة بــني دوائــر التحقيــق املــايل الــيت غالبــا مــا يــشار إليهــا بوحــدات            

  )٢٠٢(.القادرة على حتديد وتعقب األموال املشبوهة) FIU \CRF(االستخبارات املالية 

───────────────── 
 "اجلنائية املسائل يف املساعدة لتبادل النموذجية للمعاهدة تكميلية أحكام" األول املرفق من ٤ املادة انظر )200(

 املعّدل "اجلنائية املسائل يف الدويل والتعاون املساعدة تبادل "بشأن ٥٣/١١٢ العامة اجلمعية لقرار التابعة
 .ساعدة القانونية املتبادلةبامل املتصلة النموذجية معاهدةلل

  ).أ( ٣ الفقرة١٨ املادة انظر )201(
 التشريعية؛ القانونية الصكوك حترير على املساعدة دليل/اإلرهاب متويل قمع/الدويل النقد صندوق: املصدر )202(

 :يف تحميللل أو) الدويل النقد صندوقيرجى االتصال ب (ورقية نسخة يف متاح
pdf.4chp/pdf/fra/SFTH/ft/pubs/external/org.imf.www://http. املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقيات بأن علما 
 ونشر وحتليل جلمع وطين مركز مبثابة لتكون املرافق تلك مثل إقامة تتطلب الفساد ومكافحة الوطنية عرب

 املستوى على سواء املعلومات تبادل من الدول لتمكني األموال، لغسل حمتملة بأنشطة املتعلقة املعلومات
) ب ١ (واملادتني الوطنية عرب املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقية من) ب ١ (٧ املادة انظر. الدويل أو الوطين

 .الفساد مكافحة اتفاقية من ٥٨و
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  )مثال(املفهوم األساسي لوحدة االستخبارات املالية 
  إحالة تقرير بشأن معامالت مالية مشبوهة إىل وحدة االستخبارات املالية   -١
  تتلقى وحدة املعلومات املالية معلومات إضافية من أجهزة الشرطة   -٢
  قد جيري تبادل للمعلومات مع نظرائهم األجانب التابعني لوحدة االستخبارات املالية  -٣
ملاليـة املـسألة إىل املـدعي العـام الختـاذ مزيـد       بعد التحليل، حتيـل وحـدة االسـتخبارات ا          -٤

  .من اإلجراءات
لقـد أنـشئت    . فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة         التوصية اخلاصة الرابعـة ل    /املنشأ  •

هيئة حكومية مركزية ووطنية، مكلّفة، يف      "هذه الوحدات يف عديد من البلدان بصفتها        
ويف بعــض احلــاالت ( بــأن جتمــع )٢٠٣(لإطــار اهلــدف املتمثــل يف مكافحــة غــسل األمــوا 

ــتمس   ــا، أن تل ــصوص عليه ــشأن     )املن ــصة كــشوفا ب ــسلطات املخت ــغ إىل ال ــل وتبلّ ، وحتل
الـيت تتطلبـها    ) ‘٢‘(املتأتية من العائدات اإلجراميـة املزعومـة، أو         ) ‘١‘(املعلومات املالية   

ليــة يف وفعــال فلــئن كــان إنــشاء وحــدة اســتخبارات ما  .التــشريعات أو اللــوائح الوطنيــة
ــا صــلة بغــسل        ــشتبه يف أن هل ــيت ي ــة ال ــات املالي األصــل يهــدف إىل الكــشف عــن العملي
األموال، فقد أصبحت تستخدم اآلن أيضا لتحديد العمليات اليت يـشتبه يف أن هلـا صـلة                 

───────────────── 
 ولكن بينها فيما صلة ذات تكون قد إجرامية أنشطة بني من اإلرهاب ومتويل األموال غسل نَّإ :مالحظة )203(

 أما. إجرامية أنشطة عن ناجتة األصل يف هي لغسل عرضة تكون قد اليت فاألموال. بينها اخللط ينبغي ال
 رؤوس استخدام ميكن نهأ ذلك. قانونية غري بالضرورة فليست اإلرهابية األعمال لتمويل املستخدمة املوارد
 تلك مثل لتمويل الضرائب لسلطات هبا املصرح تلك وحىت القانونية، بالوسائل املكتسبة واألرباح األموال
 ثقافية أو اجتماعية أو خريية مجعيات من هبات خالل من تتولد أن حىت املوارد لتلك ميكن كما. األعمال
 .ةاإلرهابي ألنشطة اتمويلل هبا واملصّرح األوىل وجهتها عن األموال حتول

 املؤسسة املالية  األجنبيةوحدة املعلومات املالية

 ستخبارات املاليةوحدة اال

  العامياملدع أجهزة الشرطة

٣ ١ 

٢ ٤ 



  مبادئ أساسية‐١النميطة 

101 

 العمــل اإلعــالن عــن مثــل تلــك بفرقــة التوصــية الرابعــة اخلاصــة زل ُتــنهكــذا . باإلرهــاب
  .زلة القاعدة الواجب اتباعها مبن" تصةالسلطات املخ"املعامالت لـ

يتم جتميع وحدات االسـتخبارات املاليـة ضـمن منظمـة           . Egmont جمموعة إيغمونت     •
 ات التعريـف املـذكور أعـاله لوحـدات االسـتخبار          تعتمـد " إيغمونـت  "امسهاغري رمسية   

ادل تقوم وحدات االستخبار املـايل بتبـ   و .، وتستخدمه معيارا لقبول أعضاء جدد     ةاملالي
بــني وحــدات االســتخبارات املاليــة يف  " مبــادئ لتبــادل املعلومــات"املعلومــات وفقــا لـــ

  .قضايا متويل اإلرهاب
وقـــد اختـــذت جمموعـــة إيغمونـــت تـــدابري لتحـــسني مجـــع وتبـــادل املعلومـــات يف هـــذا   
وحدة االسـتخبارات املاليـة ينبغـي      "إىل أن   " مبادئ لتبادل املعلومات  " وتشري تلك الـ   )٢٠٤(.اجملال

أن تكون قادرة على تبادل املعلومـات مـع وحـدات االسـتخبارات املاليـة األخـرى حبريـة علـى                      
كـل معلومـة    "أساس املعاملـة باملثـل أو اتفـاق مـشترك، وأنـه ينبغـي لـذلك التبـادل أن يتعلـق بــ                      "

متاحة ميكـن أن تكـون ذات فائـدة للتحليـل أو التحقيـق املتعلـق باملعـامالت املاليـة واملعلومـات                      
  )٢٠٥(". ذات الصلة بغسل األموال وباألشخاص أو بالشركات املتورطة فيهااألخرى

قـد  . وقد طبقت على تبادل املعلومات املالية     ) تقييد االستعمال (قاعدة التخصيص     •
ال ميكن استخدام املعلومات املقدمة من وحدة استخبارات مالية إىل أخرى لألغـراض             

ارات املاليـة الـيت تلقتـها أن تنقلـها أو           ها طلبت وال ميكن لوحـدة االسـتخب       اليت من أجل  
أن تــستعملها ألغــراض إداريــة أو قــضائية أو لغــرض التحقيــق أو املالحقــات القــضائية  

وينبغـي أن  . دون احلصول على موافقة من وحدة االستخبارات املالية اليت أرسلت هبـا           
 هلـا  تكون هذه املعلومات خاضعة إلجراءات محاية صارمة هتدف إىل احلفـاظ علـى مـا      

  .من طابع سرّي
───────────────── 

 -أوال: يلي ما على إيغمونت جمموعة وافقت ،٢٠٠٢ أكتوبر/تشرين األول يف عقد خاص اجتماع خالل )204(
 من شكال اإلرهاب متويل جعل على -ثانيا ؛املعلومات تبادل تعترض اليت العقبات إزالة على العمل
 املختصة املالية االستخبارات وحداِت املالية اتالقطاع مجيُع به ختطر أن ينبغي املشبوه النشاط أشكال
 هلا يكون عندما خاصة األموال، بغسل املتصلة الضعف مواطن حول مشتركة دراسات إجراء -ثالثا ؛لديها
 بأشخاص تتعلق ال غُفل حاالت اختالق - رابعا ؛"َحَوالة" نظام منها سيما ال اإلرهاب، مكافحة يف تأثري

 Statement before. )سلون. س جيمس املالية، اجلرائم مكافحة جهاز ملدير (انظر. التدريب ألغراض بعينهم

the Subcommittee on Oversight and Investigations of the Committee on Financial Services, 11 mars 2003.  
)205(  Groupe Egmont, Principes pour l’échange d’informations entre cellules de renseignements financiers 

pour les cas de blanchiment d’argent, La Haye, 13 juin 2001 ،املعلومات لتبادل مبادئ غمونت،يإ مجوعة 
 .٦ الفقرة ،٢٠٠١ يونيه/ حزيران١٣ الهاي، األموال، غسل حاالت يف املالية االستخبارات وحدات بني
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القائمـة علـى النحـو الـذي حددتـه جمموعـة            (انظر قائمة بوحدات االستخبارات املالية        
  .الدليل يف املرفق العاشر من هذا )٢٠٦()إيغمونت

  

───────────────── 
 .عشرة الثالثة العامة الدورة ،إيغمونت جمموعة ،٢٠٠٥ه يوني/حزيران ٢٩ بتاريخ األساسي النظام )206(
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    ٢النميطة     
       يف املسائل اجلنائيةاملساعدة القانونيةتبادل     

  :األهداف
  دلة؛ املتبااملساعدة القانونيةحتديد أهداف   - ألف- ٢
   املتبادلة؛املساعدة القانونيةحتديد صيغ   - باء- ٢
 املتبادلة من أجل مكافحة متويل املساعدة القانونيةاإلشارة إىل خصوصيات   - جيم- ٢

  اإلرهاب من حيث التحديد، والتعقب، والتجميد، واحلجز واملصادرة؛
  تقدمي مضمون وأشكال لطلبات املساعدة املتبادلة؛  - دال- ٢
  .رائق إجناز حتقيقات مشتركةتدقيق ط  - هاء- ٢

    
       املتبادلة املساعدة القانونيةأهداف   -ألف-٢  

  :املضمون
 اآلليات اليت بواسطتها تستلم الدول املساعدة وتقدمها ِلجْمـعِ          املساعدة القانونية يتضمن تبادل   

  .األدلّة يف سياق التحقيقات واملالحقات اجلنائية
   املتبادلةيةاملساعدة القانونأقصى قدر ممكن من   •

 املتبادلـة، أداة حيويـة   املـساعدة القانونيـة  يف سياق مكافحة اإلرهـاب، ُتـشكل         
للنظام القضائي مبا أن دولـة مـا مبجـرد اسـتالمها طلبـا، تفـوض لدولـة أخـرى                    
اختاذ تدابري غالبا ما تكون إجبارية يف سياق التحقيقات واحملاكمـة اجلنائيـة أو              

صــــلة بــــاجلرائم املنــــصوص عليهــــا يف أّي إجــــراءات قــــضائية أخــــرى ذات 
ومن ُجملة املبـادئ الرئيـسية وامللزمـة الـواردة           .االتفاقيات واالتفاقات الدولية  

تقــدمي أقــصى قــدر ممكــن مــن املــساعدة يف جمــال  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣يف القــرار 
  .مكافحة اإلرهاب

ئم  املتبادلـة لغـرض القيـام بالتحقيقـات وقمـع اجلـرا            املـساعدة القانونيـة   إن تقدمي     
اإلرهابية، يكتسي أمهية رئيسية لتحقيق هـذا اهلـدف املنـصوص عليـه يف القـرار                

أال وهو التعاون هبدف منع وقمع األعمـال اإلرهابيـة واختـاذ            ) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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من القـرار   ) ه( ٢هكذا ومبقتضى الفقرة    . تدابري ضد مرتكيب مثل تلك األفعال     
األخـرى بأقـصى قـدر      تزويد كل منها    "فإنّ على مجيع الدول   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣

من املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائيـة املتعلقـة بتمويـل أو              
دعم األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك املساعدة على حصول كل منها على مـا    

  ".لدى األخرى من أدلة الزمة لإلجراءات القانونية
 من القرار تبـدأ بقولـه       ٢ا أن الفقرة    املالحظ أن األمر يتعلق ههنا مبادة قانونية ُملزمة مب          

، التطـورات ذات الـصلة      الـدليل ألـف مـن هـذا       -١ الفقـرة    أسـفله انظر يف هذا االجتاه،     " (يقرر"
  ).بالقرارات املُلزمة

  )١(.وجند هذا اهلدف نفسه، املتمثل يف تبليغ مجيع األدلّة، مضّمنا يف الصكوك الدولية  
 سجلت احملاكم العليا أمهيـة تبـادل التعـاون    لقد. مثال توضيحي على الصعيد الوطين    •

ــاريخ     . القــضائي ــدا، أصــدرت حكمــا بت ــا يف كن ، ١٩٨٩مــن ذلــك أن احملكمــة العلي
تــشكل التحقيقــات : "بــشأن الواليــات املتحــدة ضــد كــُوْتُرونِي، يــنص علــى مــا يلــي   

عـام  اجلرمية حلماية املواطنني وإتباب السلم والنظام ال      واملالحقات اجلنائية وكذلك قمع     
وال يكون من الـواقعّي أن ينحـصر الـسعي          . هدفا أساسيا بالنسبة إىل كل جمتمع منظّم      
هكـذا كـان األمـر منـذ زمـن طويـل، ولكنـه        . حنو هـذا اهلـدف داخـل احلـدود الوطنيـة         

  )٢(".أصبح اليوم بديهيا أكثر فأكثر
 علـى  إن أحدى املشكالت املطروحة   . ة عن مبدأ سيادة الدول    تذليل العقبات املترّتب    •

ــة مرتبطــة بكــون الــسيادة، وهــي مبــدأ      ــة إجباري األجهــزة الــيت تــستعمل تــدابري تدخلي
ــات      ــسبة إىل الكيانـ ــدا بالنـ ــسة جـ ــل أداة نفيـ ــدول، متثـ ــات بـــني الـ ــي يف العالقـ أساسـ

وفعال، فـسيادة الدولـة كـثريا مـا تكـون بالنـسبة إىل اجملـرمني درعـا حـصينا                    . اإلجرامية
وعنــدما ُتــشكل العــصابات اإلجراميــة  .  املخجلــةومثينــا، يــسمح هلــم بإخفــاء أعمــاهلم 

. فروعا هلا ممتدة عرب احلدود، فإهنا تستطيع أن حتمي يف آن واحـد مـصاحلها وشـبكاهتا        
وميكنها هكذا أن تستغل الفوارق املوجودة بني األنظمة القضائية، واإلفادة مـن نقـص              

ــدان املختلفــة، واســتغالل هــاجس احلــ     رص علــى التنــسيق بــني خمتلــف مؤســسات البل

───────────────── 
 والصكوك الدولية ١٩٧٩ من االتفاقية الدولية ملكافحة أخذ الرهائن لسنة ١١انظر على سبيل املثال املادة   )1(  

 .الالحقة
  )2( États-Unis d’Amérique c. Cotroni, R.C.S. (1989) 48 C.C.C. (3d), p. 193 à 215.  



تبادل املساعدة القضائية يف املسائل اجلنائية ‐٢النميطة   

105 

السيادة الذي حيدو معظم الدول، ويف غالب األحيان عدم قدرة خمتلـف البلـدان علـى                 
  )٣(. لتذليل ما بينها من اختالفاتمضافرة جهودها

  بأية وسائل؟  •
  

  ؛تطوير آليات تقاسم املعلومات واألدلّة  
  سرعة اإلجراءات؛  
  صحة توجيه الطلبات؛  
  حمتوى طلبات ذات صلة؛  
  .ساعدة وفقا حلاجيات الدولة الطالبةتبادل امل  

 
جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تنظـر يف إمكانيـة وضـع                . "آليات تبـادل املـساعدة      

آليات لكي تتبادل مع الدول األطراف األخـرى املعلومـات أو األدلـة الالزمـة      
مــن اتفاقيــة ) ٤(١٢املــادة "(إلثبــات املــسؤولية اجلنائيــة أو املدنيــة أو اإلداريــة 

  ).١٩٩٩هاب لسنة متويل اإلر
املـــساعدة ينبغـــي طلـــب . توجيـــه اإلجـــراءات الوجهـــة الـــصحيحة والـــسرعة  

 املساعدة كـل نتائجهـا      تعطيلن  . " يف غضون مهلة قصرية من الزمن      القانونية
ــسريا    ــذها ســريعا وي ــة إذا مل يكــن تنفي ــسرعة،    . احملتمل ــإن التحــرك ب ــال ف وفع
  )٤(."أساسي مىت أريد النجاح يف مكافحة اجلناة

 املـساعدة القانونيـة  لغرض احلصول علـى مـساعدة فعليـة، جيـب توجيـه طلـب                
  .املتبادلة توجيها صحيحا منذ البداية

  : من أجل)٥(جيب أن يتضمن مجيع البيانات الضرورية  
───────────────── 

  .Pratique et nouvelles tendances de l’entraide judiciaire: l’avenir de la cooperation“: انظر )3(  
   internationale (1998), K. Prost, http://www.oas.org/Juridico/mla/fr/can/fr_can_prost98.html. 

  )4( R. Dussais, “Some problems arising from the practical application, from the judicial point of view, of 

the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters”, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 

1971, p. 51 et 52..  
التابع  وضع برنامج األمم املتحدة لتقدمي املساعدة القانونية للدول يف كفاحها ضد املخدرات واجلرمية )5(  

املساعدة أداة لصياغة تلقائية لطلبات   كجزء من أنشطتهب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،ملكت
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   تسهيل احلصول على رد إجيايب والسماح بتنفيذ سريع للطلب؛ و  )أ(  
 علـى دول تنتمـي إىل       جتنب صعوبات التفسري والعقبات عندما يـتعني        )ب(  

  .أنظمة قانونية خمتلفة أن تتعاون فيما بينها
إن التــأخر يف التعــاون بــني الــدول أمــر   . ينبغــي تبليــغ الطلــب ومعاجلتــه فــورا    
  .يستفيد منه إال اجلناة ال
من األمهية مبكان، بالنسبة إىل املمارسني، أن حيللـوا اتفاقيـات           . املعرفة امليدانية   

 املـشتركة بـني دولتـهم ودول أطـراف أخـرى والتـشريَعات         ةاملساعدة القانونيـ  
ــة النافــذة حــىت حيــددوا إىل أّي مــدى ميكــن ألشــكال تبــادل     املــساعدة الوطني

، أن ُتقـــدَّم إىل ســـائر أعـــضاء الـــدليل كمـــا هـــي معروضـــة يف هـــذا القانونيـــة
ــة  ــة الوطنيـ ــا أن    . اجملموعـ ــضر يف أذهاننـ ــسن أن نستحـ ــشأن، حيـ ــذا الـ ويف هـ

 نفـسه يكـون ُمجتـزأً منقوصـا، إذا كـان مـن غـري                ة القانونيـة  املـساعد موضوع  
املمكن تقدمي التعـاون املطـروح إىل مـن يطلبـه علـى حنـو يأخـذ بعـني االعتبـار                  
حاجيات الطالب املتعلقة باألدلة ومبجاالت أخـرى، كمـا ال ينبغـي أن يغيـب               
عّنــا أن احلــلّ  األمثــل هــو التوّصــل إىل وضــع يــسمح باســتخدام املــساعدة        

 تبادلــــة املــــستفادة مــــن دول أخــــرى وذلــــك يف ســــياق إجــــراء حتقيقــــاتامل
آنذاك يكون من الـضروري التحلـي       . مالحقات جنائية وأعمال جنائية حملّية    و

بقدر من املرونة كاف ملراعـاة متطلبـات خمـصوصة َتـرِد مـن دولـة طالبـة، مـن                  
قبيل تقدمي مساعدة مشفوعة بـأداء القَـَسم، ومـشاركة مـوظفني ومستـشارين              

جانــب أو مــن قبيــل اللجــوء إىل إجــراءات غــري تقليديــة مثــل االســتجوابات    أ
  )٦(.بواسطة قضاة أو االستجوابات املضاّدة

ــذلك، فمــن أجــل التوصــل إىل أوســع قــدر ممكــن مــن       ــةول  املــساعدة القانوني
ــة ــصوص      املتبادل ــوا يف الن ــة أن يبحث ــة اجلنائي ــيني يف جمــال العدال ــي للمهن ، ينبغ

 عـن الوسـائل والطرائـق       )باء-١لقانونية حمللة أعاله الفقرة     األسس ا (القانونية  

───────────────── 
احملرر القانوين لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة وهي أداة هتدف إىل   هو الذي يطلق عليه اسمالقانونية

وتلقي ردود مفيدة وتسريع اإلجراءات مساعدة املمارسني على الشروع يف إطالق الطلبات ذات الصلة، 
 . األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةانظر مكتب. القضائية

 Extrait du Commentaire de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de: مقتطف من )6(  

stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, ISBN 92-1-248086-1, p. 172.  
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والتعــاون املتبــادل املوضــوع يف ) بــاء-٢طرائــق التعــاون حمللــة أســفله الفقــرة (
  .متناوهلم

    
       الراهنةاملساعدة القانونيةصيغ تبادل   -باء-٢  

  األهداف

  تأويل واسع لنطاق املساعدة

تتبـادل الـدول األطـراف أكـرب قـدر        "عامليـة   هتدف العبارة املضمنة يف بعض الـصكوك ال         
علـى تفـسري     إىل تشجيع الدول، وبالتايل سلطاهتا القـضائية املختـصة،  )٧("من املساعدة القانونية

نطاق املساعدة املتبادلة املمكـن تقـدميها بـاملعىن الواسـع، دون التمـسك بقـضايا شـكلية حمـض،               
 الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة مبكافحـة          حىت وإن مشلت أشكاال غري معـرب عنـها يف القـرار ويف            

  .اإلرهاب

طبقا لقرارات جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب واعتبـارا                     •
الــذي يطلــب أوســع قــدر ممكــن مــن التعــاون، ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ للقــرار بوجـه خــاص 

طار فعـال   تخدام األدوات املناسبة من أجل وضع إ      واعتبارا للصكوك العاملية، ينبغي اس    
، مبــا يف ذلــك طرائــق التعــاون الــدويل احلاليــة يف املــسائل   مــساعدة القانونيــة املتبادلــةلل

  .اجلنائية اليت نتناوهلا ههنا
إن اتفاقيات تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية تضبط جمال تطبيقها، من خالل إخضاع               •

تكون صـحيحة، لـشروط   تباعها عند تقدمي طلبات املساعدة، حىت   اإلجراءات الواجب ا  
أساسية قد يؤدي اإلخـالل هبـا إىل جعـل الدولـة املطلـوب منـها املـساعدة تـرفض تنفيـذ                      

غري أن جمال تطبيق االتفاقيات غالبا ما يكـون حمـددا علـى حنـو فـضفاض جـدا،                  . الطلب
لذلك جيوز لألجهزة املكلفة بإنفاذ القانون أن       . طلب من وثائق  ُيفيما يتعلق مبا ميكن أن      

ــة   تطلــب  ــق، حــىت إذا مل يكــن منــصوصا عليهــا صــراحة يف االتفاقي ــةوثيقــة حتقي   الواجب
وميكن لتلك األجهزة أن تقرر، فيما يتعلق بالوثائق املطلوبـة، أن مـا ال تـستثنيه                . التطبيق

  . االتفاقية صراحة أو ال يستثنيه القانون الوطين هو قانوين

───────────────── 
، انظر "تتبادل الدول األطراف أكرب قدر من املساعدة القانونية" من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب ١٢املادة  )7(  

 . املتعلقة بقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل١٩٩٧ من اتفاقية ١٠كذلك املادة 
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الراهنة وحتـدد األسـس القانونيـة    ص تدمج أشكال املساعدة القانونية املتبادلة     نصو  •
  للمساعدة املتبادلة

هنالك نصوص تدمج أشكال التعاون الراهنـة وميكـن أن تكـون مفيـدة بـصفة            
ــيت      . خاصــة للممارســني  ــة الكــربى ال ــات اإلجرامي ــات ضــد اآلف ــا االتفاقي إهن
ــشهدها عــصرنا   ــة    (ي ــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ، )٢٠٠٠(اتفاقي

واتفاقيـة مكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف           ) ٢٠٠٣(ة الفـساد    اتفاقية مكافح 
  ).١٩٨٨(املخدرات واملؤثرات العقلية 

إذا افترضــنا . حبــث عــن األســاس القــانوين وشــكل التعــاون املناســبني    ○
قيام دليـل علـى وجـود صـلة بـني اجلرميـة اإلرهابيـة موضـع املالحقـة،           

نية، ميكنهم آنـذاك    جرمية أخرى ذات صلة باجلرمية املنظمة عرب الوط       و
استخدام نـص اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة اسـتخداما فّعـاال ضـد اجلرميـة            

  . املنظمة عرب الوطنية
منــذ زمــن طويــل، تتعــاون . الفائــدة املترتبــة عــن اســتخدام أدوات التعــاون الراهنــة   •

وفعـال، فمنـذ   .  سياق حتقيقـات ومالحقـات جنائيـة    الدول فيما بينها لتجميع األدلة يف     
ــادل     وقــت لــ  ــة بتب يس بالقــصري، توجــد آليــات خمتلفــة تــسمح لقــوات الــشرطة الوطني
قوات الشرطة اتـصاال شخـصيا    و أحيانا يكون االتصال بني ضباط الشرطة     . املعلومات

وقد يتّم يف بعض األحيان عن طريق ضباط اتصال ملحقني لـدى الـدول األجنبيـة، أو                 
إن خمتلـف وسـائل للتعـاون       . ربـول بواسطة آليـة لتبـادل املعلومـات أقامتـها شـرطة اإلنت           

هذه ال تزال مهمة ومل تتم االستعاضة عـن أي مـن آليـات املـساعدة املتبادلـة الـيت هـي            
  .أكثر إلزاما

ومــع ذلــك، توجــد بعــض أشــكال التعــاون بــني الــدول، ال ميكــن تأمينــها مــن   
ــة غــري        ــدابري تدّخلي ــستعمل ت ــات ت ــق آلي ــشرطة أو عــن طري ــزة ال خــالل أجه

 األمثلة على ذلك، املساعدة اليت تتطلب تـدخال مـن الـسلطات             ومن. إجبارية
القــضائية يف الدولــة املطلــوب منــها املــساعدة، عنــدما يتعلــق األمــر باحلــصول   
علــى أمــر مــن احملكمــة أو غريهــا مــن التــدابري اإلجباريــة للحــصول، يف شــكل 

 فعلـى سـبيل املثـال، عنـدما       . مقبول، علـى األدلـة أو علـى املعلومـات املطلوبـة           
تسعى دولة إىل احلصول على كشوفات مصرفية أو تفتيش حمـل إقامـة، يتعـّين      

  .عندها اللجوء إىل آلية تسمح باحلصول على األذون الضرورية
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طيلة عهود، كان البلد الذي يريد احلـصول علـى مثـل تلـك األدلـة، ال تتـوفر                     
ة لدولـة   أمامه سوى اإلنابات القضائية ُتنقل بواسطة السلطات القضائية التابعـ         

لكـن تبـّين أن     . ما إىل سلطات دولة أخرى، من خـالل القنـوات الدبلوماسـية           
مل تكن اإلنابـات    . هذه الطريقة بطيئة جدا أحيانا وغري فعالة يف أحيان أخرى         

ــى     ــسمح باحلــصول عل ــضائية ت ــساعدةالق ــوفر    امل ــة ومل تكــن ت ــة الوافي  الكافي
لذلك مت تطـوير مفهـوم   . بالوسائل الضرورية لتجميع األدلّة يف الوقت املناس 
  .جديد للتعاون بني الدول على مستوى التحقيقات

 هـي   الـدليل ، واحملللـة يف هـذا القـسم مـن           املساعدة القانونيـة  واألدوات املقترحة لتبادل      
  ):مع العلم أن هذه القائمة ليست شاملة(التالية 

  احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛  -١-باء-٢
  ملستندات القضائية؛ تبليغ ا  -٢-باء-٢
  تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛  -٣-باء-٢
  املواقع؛  وفحص األشياء  -٤-باء-٢
  تقدمي املعلومات واألدلة والتقييمات اليت يقوم هبا اخلرباء؛  -٥-باء-٢
تقدمي أصـول املـستندات والـسجالت ذات الـصلة، مبـا فيهـا الـسجالت                  -٦-باء-٢

 املاليـة أو سـجالت الـشركات أو األعمـال، أو          احلكومية أو املصرفية أو   
  نسخ مصدقة عنها؛

ــياء       -٧-باء-٢ ــدات اجلــرائم أو املمتلكــات أو األدوات أو األش ــى عائ ــرف عل التع
  األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض احلصول على أدلة؛

  تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  -٨-باء-٢
ــا    نقــل األشــخاص ا   -٩-باء-٢ ــديها مؤقت ــيهم ل ــصفتهم (حملتجــزين أو احملكــوم عل ب

  ألغراض احلصول على أدلة؛ ) شهودا
  الكشف عن السجالت اجلنائية؛  -١٠-باء-٢
أي نــوع آخــر مــن املــساعدة ال يتعــارض مــع القــانون الــداخلي للدولــة    -١١-باء-٢

على سـبيل املثـال التقنيـات اخلاصـة بالتحقيقـات      (الطرف متلقية الطلب  
  ).ألدلة بطريقة غري تقليديةأو مجع ا
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    احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص  - ١- باء- ٢

  املضمون  •
جيوز للدولة الطالبة أن تطلب أخذ شـهادة األشـخاص أو احلـصول علـى إفـاداهتم جلمـع األدلـة             

  )٨(.حول قضية جنائية أو لتقدمي دليل الستخدامه يف احملاكمة
  الشكل  •

   :دم احلاجة إىل تقدمي طلب رمسيمالحظة بشأن احلاجة أو ع  

 املتبادلة، فيما يتعلق باحلصول علـى أدلـة   املساعدة القانونية ال تتطلب     ○
وميكـن  . أو على شهادة، تقدمي طلب رمسي للحصول علـى املـساعدة       

ع األدلـة مبجـرد إيـداع طلـب أو غـري ذلـك مـن أشـكال التـسجيل                  مج
  .تتطلب قرارا أو حضور سلطة قضائية ال

ــى الــ   ○ ــة     وعل ــة ملعرف ــة املطالَب ــها يف الدول ــسأل قرينت ــة أن ت سلطة الطالب
  .الشكليات الرمسية اليت ُتشترط ملثل ذلك الطلب

  :ومع ذلك  ○

إذا اشُترط حـضوٌر أو قـراٌر مـن سـلطة قـضائية تابعـة للدولـة           )أ(  
   فمن املُفّضل عامة أو من املُشترط تقدمي طلب رمسي؛متلقية الطلب

 أن ال يتعـــاون مـــن حبيازتـــه األدلـــة أو إذا كـــان مـــن املتوقـــع  )ب(  
  الشاهد بدون قرار رمسي مسبق، فيجب يف تلك احلالة حترير طلب رمسي؛

إذا كانـــت األدلـــة املطلوبـــة ســـجالت مـــصرفية، يف حيـــازة    )ج(  
. مهنيني، مثل احملامني أو احملاسبني، ُينصح يف هـذه احلالـة بتقـدمي طلـب رمسـي        

ية مـن املـسؤولية املدنيـة، بـسبب خـرق           وهذا يتيح هلم تقدمي األدلـة دون خـش        
  .عقد أو غري ذلك من العالقات املهنية أو االستئمانية

───────────────── 
للحصول على  (١٩٩٠ لسنة اجلنائيةاملسائل  من املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف ١١انظر املادة  )8(  

 The revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual :تفسري ضاف هلذه املادة انظر

Assistance in Criminal Matters ،E/CN.15/2004/5, p. 73, n° 21 et s(٣ الفقرة ، كما تبيِّن) من املادة ) أ
 الدول تقدمي هذا النوع من املساعدة جيب علىة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية كيف  من اتفاقية مكافح١٨

 .املتبادلة
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 جيـب علـى الدولـة    )٩(.التنفيذ بالطريقة اليت يـنّص عليهـا قـانون الدولـة الطالبـة           
املُطاَلَبة أن تكون قادرة على أخذ األقوال أو الدليل بالطريقة اليت تسعى إليهـا              

فعلـى سـبيل   . املـدى الـذي يتفـق مـع قـانون الدولـة املُطالَبـة           الدولة الطالبـة إىل     
املثال، إذا اشترطت الدولة الطالبة أخـذ أقـوال شـاهد مـشفوعة حبلـف الـيمني               
أو بالتأكيد القاطع، فعليها أن ُتعلم بـذلك يف طلبـها وجيـب أن تكـون الدولـة                  

ن اعتبـار   املُطاَلَبة قادرة على اإلجابة إىل ذلك الشرط ويكون مفهومـا أنـه ميكـ             
  . ما ليس حيظُره القانون احمللّي للدولة املُطاَلَبة مشروعا

  
  : التمييز بني النظم القانونية:السلطة املختصة لتسجيل األقوال  •

، بوجــه عــام، إمنـا يــتم اســتجواب الــشهود مــن قبــل  القــانون العــاميف ظـل نظــم    
ــة  ــة العام ــشرطة والنياب ــشرطة   . ال ــات، تكــون ال  بعــض أو يف-وخــالل التحقيق

أمـا خـالل احملاكمـة،      .  هي اليت تتوىل مجع أقوال الشهود      -النظم، النيابة العامة    
. فإن النيابة العامة والدفاع يقومـان باسـتجواب الـشهود وباالسـتجواب املـضاد        

ولكـن  . ومن حني آلخر، ترى القاضي يطـرح خـالل جلـسة االسـتماع سـؤاال              
عام، ليس القاضي هو الذي جيمع يف ظل القانون املعمول به يف بلدان القانون ال       

  .أقوال الشهود، وليس هو الذي يستجوهبم أثناء احملاكمة
يف عديــد مــن الــنظم القانونيــة املدنيــة، قــد يكــون قاضــي التحقيــق هــو الــذي     

حيــصل علــى شــهادة الــشهود ورمبــا ُيعــّد يف هنايــة املطــاف، ملخــصا للــشهادة   
  .ميكن ان ُيوَدع يف السجل

   نظام القانون املدين ونظام القانون العام: توافق النظامني  
ــة     ○ ــشهود يف دول ــق اســتجواب أحــد ال  تابعــة إذا طلــب قاضــي التحقي

مـع قـانون الدولـة      " متوافقـا "لنظام القانون العام فقـد ال يكـون ذلـك           
فـاإلذن ألحـد قـضاة التحقيـق بـأن جيمـع مثـل تلـك األقـوال                  . املُطالبة

 ظـلّ هـذه الفرضـية، يكـون      يف. ليس مـع ذلـك خمالفـا للقـانون احمللّـي          
 .جناح طلب املساعدة أو فشله ُمرهتنـا متامـا بـسلطات الدولـة املطالَبـة              

أن تـسمح جبمـع اإلفـادات        و فعال فإنه جيوز هلا أن تطبق معيارا مرنا       و

───────────────── 
 .الدليل من هذا ٢-دال-٤ الفقرة أدناهملزيد من التوضيحات انظر  )9(  
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ــد عــن         ــدما حيي ــة حــىت عن ــة الطاِلب ــن الدول ــوب م ــشكل املطل ــق ال وف
  .اإلجراء الطبيعي املتبع يف الدولة متلقية الطلب

فكـثريا مـا حيـدث يف البلـدان        . وتتيح الفرضية املعاكـسة مثـاال مـشاهبا         ○
ون املــدين أن قاضــي التحقيــق، أو ضــابط شــرطة   التابعــة لنظــام القــان 

املفــّوض مــن جانبــه، والــذي مجــع إفــادة أحــد الــشهود يقــوم بتحريــر  
  .حمضر أي ملخص مبا أدىل به الشاهد

لـشهود خـالل اجللـسة      ، عندما ُيستجوب أحد ا    القانون العام يف نظام     ○
ــا    . مث يــستجوب اســتجوابا مــضادا، ال بــد مــن تــدوين شــهادته حرفي

قتصار على تلخيص بسيط أو حمضر بتـصرحياته غـري مقبـول            وجمرد اال 
  .يف احملكمة

، االسـتماع إىل أقـوال      القانون العام إذا طلبت سلطات بلد من بلدان         ○
 وحتريـر حمـضر     أحد الشهود يف دولة أجنبية، بناء علـى إنابـة قـضائية،           

جلسة حريف بتصرحياته، فقـد ال يكـون ذلـك، يف هـذه احلالـة أيـضا،                 
ا كثريا مع قانون الدولة املُطالبة ومع ذلك، فإن سـلطات البلـد             متوافق

األجــنيب لــن تتجــاوز القــانون البتــة إذا مــا هــي احتفظــت بتــدوين         
  .للشهادة حمرر بطريقة االختزال

طا مبرونـــة الدولـــة املُطالَبـــة ومـــا تقـــّره  ويكـــون جنـــاح الطلـــب، تبعـــا لـــذلك، مـــشرو   
  .املبادئ من

 انظـر   )١٠(لطلـب ألجـل احلـصول علـى أدلـة مكتوبـة،           ) خيـايل (منـوذج   /مثال توضـيحي    
  .الدليلامللحق احلادي عشر من هذا 

 انظـر امللحـق     )١١(طلب احلـصول علـى شـهادة شـاهد،        ل) خيايل(منوذج  /مثال توضيحي   
  .الدليلالثاين عشر من هذا 

    

───────────────── 
 .ات واجلرميةملكتب األمم املتحدة املعين باملخدر ة التابع"املساعدة القانونيةطلبات تبادل أداة كتابة  "جتربة برجمية  )10( 
 .ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ةالتابع" املساعدة القانونيةتبادل أداة كتابة طلبات "جتربة برجمية   )11( 
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    عن طريق التداول عن بعد بواسطة الفيديوباإلجراء ة القيام إمكاني
حسب الطريقة التقليدية، كان مجع اإلفـادات يـتم يف شـكل حماضـر جلـسات         

رمسيــة أو نــص حمــرر بطريقــة االختــزال، وكــان اســتجواب الــشاهد جيــري يف  
مــن  أو) مبــشاركة الــسلطات يف الدولــة الطالبــة أو مــن دوهنــا(الدولــة املُطالَبــة 

  .خالل تسهيل مثول الشهود املعنيني يف الدولة الطالبة
مع ذلك، يالَحظ مؤخَّرا، اهتمام جديد بالفيديو والتـداول عـن بعـد بواسـطة                 

  .األقمار الصناعية هبدف نقل شهادة الشهود من دولة إىل أخرى
وهكــذا، كلمــا كــان ذلــك ممكنــا وال يتنــاقض مــع املبــادئ األساســية للقــانون   

كن إدارة جلسة االسـتماع إىل أحـد الـشهود عـن طريـق التـداول                الداخلي، مي 
 واملالحظ أنه قد يطلب بعضهم دائـرة مـسموعة          )١٢(.عن بعد بواسطة الفيديو   

 نفــس األســس الــيت تقــوم عليهــا الــدائرة  إىلاســتنادا) بواســطة اهلــاتف(مغلقــة 
  .التلفزيونية املغلقة

  "  بواسطة الفيديوالتداول عن بعد" فوائد القيام باإلجراء عن طريق  •

إذا تعــذر تنقــل الــشاهد أو مل يكــن مرغوبــا فيــه، فــإن : صــعوبة تنقّــل الــشاهد  
ــا إىل أحــد       ــصة باالســتماع رمسي ــسمح للــسلطات املخت طريقــة العمــل هــذه ت

  .بينما هو يف بلد آخر" مباشرة"الشهود 
ق اإلدالء بالـشهادة حبمايـة     ائـ كمـا يـسمح هـذا النـوع مـن طر          : محاية الـشهود    

ملّـا كانـت     و .هود على حنو أفضل، وهـو أمـر أساسـي يف قـضايا اإلرهـاب              الش
طرائق التنفيذ قد تـثري مـسائل قانونيـة، جيـوزأن تتـوىل إدارةَ جلـسة االسـتماع                  
سلطةٌ قضائية تابعـة للدولـة الطالبـة وأن حتـُضرها سـلطة قـضائية تابعـة للدولـة                   

 .متلقية الطلب

───────────────── 
 . من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية١٨ من املادة ١٨هذه التقنية منصوص عليها يف الفقرة  )12( 

خبصوص املادة  ،مساعدة القانونية املتبادلةلل  تكميل االتفاقية النموذجيةإىلادفة كما أنه طبقا لألحكام اهل
حيثما ميكن ومىت كان ذلك يتفق مع املبادئ  ": هامش أسفل الصفحة ما يلي٢ أضيف يف هناية الفقرة ١١

ل األخرى األساسية للقوانني الوطنية، ينبغي لألطراف أن تسمح بتقدمي الشهادات أو البيانات أو األشكا
 االتصال املرئي أو وسائل االتصال احلديثة وينبغي أن تكفل اعتبار الشهادة الزور عن طريقمن املساعدة 

 ".اليت ُتقترف يف هذه األحوال ُجرما جنائيا
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 :ويقتضي هذا اإلجراء  •

شريعية ختــول للــسلطات إجبــار أحــد الــشهود علــى وجــود أحكــام تــ  )أ(  
املثول لديها، وعلى أداء القََسم وهـو مـا ميكـن أن حيملـه مـسؤولية جنائيـة إذا مل ميتثـل            

  ؛)على سبيل املثال، بسبب رفضه املثول أو جرمية مماثلة(طوعا 
 التنصيص علـى قواعـد األدلـة علـى حنـو مقبـول جلعـل الـشهادة عـرب                     )ب(  

حتديـد هويـة    (ة مغلقة، وضبط املعايري الفنية من حيث املوثوقية والتحقق          دائرة تلفزيوني 
  مقبولة بصفة طبيعية؛) الشاهد، على سبيل املثال

توسيع نطاق تعريف جرائم شهادة الزور، من خالل اعتمـاد أحكـام              )ج(  
  :تشريعية مبوجبها

ــة يف     ‘١‘ ــا يف بلــد مــا إذا أدىل بــشهادة كاذب  يعتــرب الــشاهد املوجــود فعلي
  دعوى قضائية أجنبية مسؤوال من الناحية اجلنائية؛

يعتــرب الــشاهد املوجــود يف بلــد أجــنيب، والــذي يــديل بــشهادة كاذبــة    ‘٢‘
خــالل جلــسة اســتماع عــرب دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة بواســطة الفيــديو، خــالل   

  إجراء قضائي داخلي، مسؤوال من الناحية اجلنائية؛
م أهنــم أدلــوا بــشهادة زور عــرب  جيــوز تــسليم األشــخاص الــذين ُيــزع   ‘٣‘

 أو البلــدان املعنيــة، املعــيندائــرة تلفزيونيــة مغلقــة بواســطة الفيــديو، إىل البلــد   
  َحَسب مقتضى احلال؛

خالل املفاوضـات الـيت أدت إىل اعتمـاد اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود                     
 مـن املـادة     ١٨إليها يف الفقرة الفرعيـة      يطايل اقتراحا بشأن املسألة املشار      إلالوطنية، قدم الوفد ا   

خالل مناقشة هـذا االقتـراح، كـان هنالـك شـعور بـأن اجلـزء الـوارد أدنـاه ميكـن أن              و )١٣(.١٨
  )١٤(:١٨خيِدم مبدأ توجيهيا لتطبيق الفقرة 

تكــون الــسلطة القــضائية التابعــة للدولــة متلقيــة الطلــب مــسؤولة عــن    )أ"(  
 ويتعني عليها أن تعد، عند اختتام االسـتماع،         حتديد هوية الشخص الذي ُيستمع اليه،     

حمضرا حيدد تاريخ االستماع ومكانه وأي مينيٍ جرى أداؤه؛ ويـتعني إجـراء االسـتماع               
  دون أي ضغط بدين أو ذهين على الشخص املستجوب؛

───────────────── 
 .A/AC.254/5/Add.23انظر  )13( 
 .٤١ الفقرة ،A/55/383/Add.1انظر  )14( 
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ــاء        )ب(   ــه حــدث أثن ــة الطلــب أن ــة متلقي ــضائية للدول ــسلطة الق اذا رأت ال
ية لقانون تلـك الدولـة، كانـت هلـا صـالحية إيقـاف              االستماع انتهاك للمبادئ األساس   

مكان، إىل اختاذ التدابري الالزمة ملواصـلة االسـتماع وفقـا    إلاالستماع أو اللجوء، عند ا    
  لتلك املبادئ؛

ــرجم شــفوي تقــدمي املــساعدة       )ج(   ــد االقتــضاء أن يتــوىل مت ــتعني عن ىل إي
  دولة متلقية الطلب؛ وإىل السلطة القضائية التابعة لل إليهالشخص الذي يستمع

جيوز للـشخص الـذي ُيـستمع إليـه أن يطالـب بـاحلق يف عـدم اإلدالء                  )د(  
بشهادته حسبما يقضي به القانون الـداخلي للدولـة متلقيـة الطلـب أو الدولـة الطالبـة؛                  

  وينطبق على شهادة الزور القانونُ الداخلّي للدولة متلقية الطلب؛
فيـديو الدولـةُ الطـرف الطالبـةُ، الـيت          تتحّمل مجيع تكاليف التداول بال      )ه(  

  )١٥(."جيوز هلا أيضا أن تقوم مبا يلزم لتوفري املعدات التقنية
هنـاك مـشكلة تقتـرن هبـذا األسـلوب سـببها أن قـوانني               . التوافق مع القانون الداخلي     •

 أي دعـوى ُتحـال علـى أسـاس          عدة بلدان ال تسمح باستخدام تـسجيالت الفيـديو يف         
 ولذلك فقد يكون مـن الـصعب أو مـن املتعـذّر يف بعـض احلـاالت، أن           قوانينها احمللية، 
  . بتسجيل شهادة شاهد عن طريق الفيديومتلقية الطلبتسمح الدولة 

يف تلـك   . ويف بعض احلاالت، ُتترك املسألة لتقـدير الـسلطات القـضائية املعنّيـة              
ــا         ــذا األســلوب قلّم ــئن كــان ه ــه ل ــة بأن ــاع احملكم ــة إقن  احلــاالت جيــب حماول
يستعمل يف القانون الـداخلي فثمـة مـا يـستدعي اإلذن لـه لغـرض مجـع األدلـة                    

  .باسم دولة أخرى
  .ويف حاالت أخرى، قد يتطلب األمر موافقة الشاهد  
 حيظر متامـا اللجـوء      متلقية الطلب ويف حاالت أخرى، قد يكون قانون الدولة          

  .إىل مثل هذه الوسائل

───────────────── 
 التكاليف، ُتبني ملحوظة تفسريية أن التكاليف اليت تنص عليهافيما يتعلق بالنقطة األخرية، املتعلقة ب )15( 

 تعترب عادة ذات طابع استثنائي وأن البلدان النامية قد تواجه ١٨ من املادة ١٨ و١١ و١٠الفقرات 
صعوبات يف حتّمل حىت بعض التكاليف االعتيادية، وأنه ينبغي تزويدها باملساعدة املناسبة لتمكينها من 

 ساعدة القانونية املتبادلةانظر بشأن تكاليف امل). ٤٣، الفقرة A/55/383/Add.1.( املادةات هذهالوفاء مبقتضي
 .الدليلمن هذا  ٢-دال-٦ الفقرة أسفله
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القانونيــة املتبادلــة عــن طريــق التواصــل  رفــض تقــدمي املــساعدة . شــاهد توضــيحي  •
 الـصادر عـن   ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول ١٥ احلكم القضائي املـؤرخ يف   .بالفيديو

 حالـة تتعلـق     )١٦(:احملكمة األوىل للقـانون العـام التابعـة للمحكمـة االحتاديـة السويـسرية             
 سويــسرا إطــار املــساعدة القانونيــة املتبادلــة بــنيجبلــسة اســتماع عــن طريــق الفيــديو يف 

  ).الدولة الطاِلبة(واهلند ) الدولة املطالَبة(
وقد طلبت السلطات اهلندية من السلطات السويسرية عقد جلسة استماع عن طريـق               

وردت الـسلطات السويـسرية علـى الطلـب وعـن طريـق احملكمـة االحتاديـة،                 . التواصل بالفيديو 
يف هـذه   . ل بالفيديو ليس مقبوال   بعدم القبول، معتربة أن عقد جلسة استماع عن طريق التواص         

احلالة بالـذات، كانـت املـسألة بالنـسبة إىل الـسلطة السويـسرية تتمثـل يف مسـاع شـهادة ُمـدراء                       
حلسابات مصرفية، رمبا كانوا وافقوا سابقا على جلسة االستماع عن طريق التواصـل بالفيـديو               

و، كانـت هنالـك حمكمـة       يف الطرف اآلخـر مـن وصـلة الفيـدي         . وإرسال حمضر اجللسة إىل اهلند    
  :ولكن. جتلس يف جلسة علنية

ال مــن خــالل تبــادل ( أّي أســاس قــانوين يف سويــسرا إىلمل تكــن العمليــة تــستند   -١  
رســائل بــني سويــسرا واهلنــد، فيمــا يتعلــق باملــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة، وال يف القــانون     

جراءات اجلنائية االحتاديـة    إل املتبادلة، كما أن قانون ا     السويسري احمللي أثناء معاجلته ملسألة املساعدة     
  ).مل يكن ينّص على إمكانية عقد جلسة استماع عن طريق التداول عن بعد بواسطة الفيديو

وفقا لقواعد تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة يف سويـسرا،               -٢  
 أن يقـوم باالسـتئناف للطعـن يف مـنح املـساعدة             ةاملـساعدة القانونيـ   حيّق للشخص املعين بطلـب      

أو للطعـن يف  ) على سبيل املثال إذا كان البلد مقدِّم الطلـب ال حيتـرم حقـوق اإلنـسان            (املتبادلة  
إذا كانــت الوثــائق اجملموعــة غــري ذات صــلة بالقــضية وال  (نطاقهــا، مــن حيــث مبــدأ التناســب  

 وميكـن أن تكـون مفيـدة إذا بـدا ألول وهلـة أن               حتترم معيار املصلحة احملتملة للسلطة األجنبية؛     
ومل يكـن ُمـَدراء احلـسابات    ). من شأهنا مساعدة السلطة الطالبة على إحـراز تقـّدم يف التحقيـق          
والقانون السويسري يقـر هلـم      (هم الذين استأنفوا القضية، ولكن أصحاب احلسابات املصرفية         

م هبـا عنـد دعـوة مـدير احلـسابات للـشهادة       بصفة ُتخـّول هلـم القيـام باالسـتئناف، كمـا ُيقـّر هلـ              
وقــد اعَتــربت احملكمــة االحتاديــة أنــه،  ). وشــرح مــضمون املعــامالت الــيت تــتم علــى احلــسابات 

عالوة علـى عـدم اسـتناد تلـك العمليـة إىل أّي أسـاس قـانوين، فإهنـا مل تكـن تـسمح بـالنظر يف                           
، قبل موعد اجللسة، باألسئلة الـيت       مبدأ التناسب، منذ اللحظة اليت بدا أنه ال ميكن التكهن فيها          

───────────────── 
 .1A.206/2004/svc: مرجع احلكم )16( 
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لــذلك كــان هنــاك خطــٌر يتمثــل يف احتمــال انتــهاك مبــدأ   . ســتطرح وباإلجابــات الــيت ســُتقّدم 
  .التناسب
أخريا، فإن سويسرا ال ُتوافق على التعاون يف حاالت جمّرد التهرب من دفـع الـضرائب       

 مــن حيــث مبــدأ املعاملــة وتتمثــل القاعــدة،). وهــو أمــر ال يــشكّل جرميــة جنائيــة يف سويــسرا (
باملثــل، يف أن سويــسرا ال تقــدم مــساعدهتا إال عنــدما تكــون الوقــائع الــيت جيــري التحقيــق فيهــا  

وقد خشيت احملكمة االحتاديـة يف قـضية        . باخلارج وقائع تشكّل أيضا جرمية جنائية يف سويسرا       
عقــد فيــه وفعــال فــإن الظــرف الــذي كانــت تن : احلــال، مــن حــصول انتــهاك ملبــدأ االختــصاص 

بــني " انــدّس"اجللــسة باهلنــد، يف ظــلّ حماكمــة علنيــة، مل يكــن يــسمح بتقــدير مــا إذا كــان قــد   
اجلمهور على سبيل املثال، أحد موظفي خزانة الدولة وما إذا كان من املمكن أن تـصبح تلـك              

  .املعلومة يف متناوله
ــة  • ــارات عملي الحقــة قبــل إعــداد الطلــب، قــد يكــون مــن املناســب، إذا متــت م   . اعتب

الـشاهد جنائيــا، أن ُيــسأل مباشــرة أو بواســطة حماميـه عنــد االقتــضاء، عمــا إذا كانــت   
السلطة موافقةً على أن يكون االستماع إليه عـرب وصـلة فيـديو، أو علـى تبليغهـا طلبـا                    

بعـد ذلـك ينبغـي صـياغة بروتوكـول          .  املوافقـة  يف املساعدة لغرض احلصول على تلـك      
  :نقاط التاليةمع السلطة املُطالَبة حول ال

ــتماع     )أ(   ــسة االسـ ــة جللـ ــت،  (اجلوانـــب التقنيـ ــاريخ، التوقيـ ــان، التـ املكـ
؛ هلـذا الغـرض   )والشروط الفنية واملدة املتوقعة لالستماع والتسجيل أو عـدم التـسجيل         

  الدولة الطاِلبة؛ و من الدولة املُطالَبةالفنينيينبغي إقامة اتصال مباشر بني 
تـشّوه يف   (ية الشخص الذي سيتم االستماع إليـه        التدابري املتعلقة حبما    )ب(  

  ، عند االقتضاء؛)الصوت، على سبيل املثال
  ؛)من حضور حمام أو مترجم، ومن أداء القسم(بروتوكول قانوين   )ج(  
ــايل    )د(   ــتفكري يف احتمــال    (الربوتوكــول امل ــصاالت، وال ــوم االت ــع معل دف

  ).تأجري املُعّدات
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    )١٧(قضائيةتبليغ املستندات ال  - ٢- باء- ٢
ــضائي       • ــار أو حكــم ق ــر باحلــضور أو باالحتجــاز أو إخط ــَسلُّم أم ــة  . َت وجيــوز للدول

الطالبـــة أن ترغـــب يف أن ُترَســـل إليهـــا مـــستندات قـــضائية مثـــل األمـــر باحلـــضور أو  
ى الدولــة املطالَبــة أن تكــون قــادرة جيــب علــ. باالحتجــاز أو إخطــار أو حكــم قــضائي

  )١٨(.على تبليغ تلك الوثائق
  شكلال  •

 إذا كــان الطلــب تقليــديا فــإن تبليغــه يــتم  )١٩(.وفقــا لقــانون الطــرف الطّالــب   
تنفيذه، وفقا للقـانون الـداخلي للدولـة املُطالَبـة، وجيـوز للدولـة الطالبـة حتديـد                  

  .اإلجراءات الواجب اتباعها احتراما ألحكام قانوهنا الداخلي
   التسليم  

عالقـات القنـصلية، مـن بـني       مـن اتفاقيـة فيينـا لل      ) ي (٥مبوجب املادة     ○
تسليم األوراق القضائية وغـري القـضائية والقيـام         " الوظائف القنصلية   

 حالـة  -باإلنابات القـضائية وفقـاً لالتفاقيـات الدوليـة القائمـة، أو يف             
 طريقـة تتمـشى مـع قـوانني          بـأي  -عدم وجود مثـل تلـك االتفاقـات         

  )٢٠(".ولوائح دولة املقر
 قانونيـة وثـائق واردة مـن مـصادر أجنبيـة            ألي طرف أن ُيسلّم بـصفة       ○

علــى ســبيل املثــال عــن طريــق الربيــد  (عــن طريــق قنــوات غــري رمسيــة 
علـى سـبيل املثـال عـن طريـق          (أو قنـوات تبليـغ أكثـر رمسيـة          ) العادي

ي أو شــخص ُمخــّول لــه وكيــل معتمــد هلــذا الغــرض، أو عــون قــضائ

───────────────── 
 .آخرينمن بني الوثائق القضائية، ينبغي أن نفهم أيضا األوامر باحلضور املوجهة إىل الشهود أو إىل أشخاص   )17( 
 لسنة يف املسائل اجلنائية من املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة ١٠كما هو منصوص عليه مثال يف املادة  )18( 

 The revised Manuals on the Model Treaties on Extradition: انظر تفسريا شامال هلذه املادة يف. ١٩٩٠

and Mutual Assistance in Criminal Matters ، E/CN.15/2004/5, p. 77, n° 38 et suiv.  
 .الدليل من هذا ٤-دال-٢ الفقرة أسفلهملزيد من التفاصيل انظر  )19( 
 :نترنتإلعلى موقع ا ،١٩٦٣ أبريل/ نيسان٢٤انظر اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية املربمة يف فيينا بتاريخ  )20( 

pdf.francais_1963_2_9/traites/francais/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http. 



تبادل املساعدة القضائية يف املسائل اجلنائية ‐٢النميطة   

119 

ــدليل مقبــول يفيــد أن التبليــ    ــديل ب غ قــد حــسب األصــول ميكــن أن ُي
  )٢١().حصل

    
    تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد   - ٣- باء- ٢

جيوز للدولة الطالبة أن تلتمس السماح هلا بتفتيش مكـان يقـع يف دولـة أجنبيـة مطالَبـة                     •
  )٢٢(.ويله إىل الدولة الطالبةحبثا عن أي دليل مناسب أو لضبط ذلك الدليل وحت

ن األحيان، توجـد أحكـام خمتلفـة مـن القـانون        يف كثري م  . التوافق مع القانون الوطين     •
الداخلي للدولة متلقية طلب التـسليم، مثـل مـا يتعلـق بإصـدار مـذكرة لـدخول املبـاين                    
اخلاصة، وتكون هي اليت تتحكم يف املساعدة اليت ميكـن تقـدميها ويف بعـض احلـاالت،       

  .وآنذاك يكون تقدمي مربرات الطلب أمرا أساسيا. د من نطاقهاحت
لتربيـر الطلـب،    . جيب أن تكـون مـربرات تقـدمي الطلـب دقيقـة           :  اإلجراء املتخذ  تربير  •

مـن املستحـسن مراعـاة قــانون الدولـة املطالَبـة، سـواء فيمــا يتعلـق بـاإلجراءات املطبقــة         
ــصادرة     ــيش وامل ــضيات املوضــوعية للتفت ــى املقت ــصيغة    عل ــايل، ميكــن اســتخدام ال وبالت

فّـذ طلـب حجـز أّي شـيء، أو مـصادرته أو تـسليمه               على الدولة املُطالَبة أن تن    : "التالية
إىل الدولة الطالبة إذا كان الطلب يتضمن املعلومات اليت تربر مثل ذلك التفتيش وفقـا               

ومثل هذا التربير للطلب يقتضي حـدا أدىن مـن املعرفـة            ". لقوانني الدولة متلقية الطلب   
  .بالقواعد اليت حتكم عملية التفتيش يف الدولة املطالَبة

  :يلي ، وخبصوص املربرات، من الضروري حتديد ماوفقا للنظم القانونية  
ــة   )أ(   ــربرات معقول ــة وم ــة    . مقنع ــاح إمكاني ــدول تت يف معظــم ال

أو وفـق معيـار     / ممارسة تلك األعمال اإلجرائية على أساس من الوقائع الثابتـة         
)٢٣(ففــي البلــدان األجنلــو سكــسونية،. دقيــق

علــى ســبيل املثــال، جتــد اشــتراط  
  التربيــر لــديهم قويــا بــصفة خاصــة، حيــث خيــضع كــل انتــهاك حلقــوق الفــرد،  

───────────────── 
 .هذا مثال شأن الصني وسويسرا. ال تقبل بعض البلدان هبذا النوع من التسليم )21( 
 على طرق تنفيذ عمليات ١٩٩٠ املسائل القضائية لسنة  من اتفاقية تبادل املساعدة يف١٧تنص املادة  )22( 

 من اتفاقية ٣ الفقرة ١٨كما أن املادة .  وما بعده٤٢، رقم ٧٧ ص املذكور سابقااملصدر . التفتيش
 هذا النوع تقدم مثلعلى أن الدول هي اليت ) مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تنص يف الفقرة الفرعية ج

 .املساعدةمن 
البلدان الواجب اعتبار نظامها القانوين نظاما من هذا القبيل اململكة املتحدة ومجيع البلدان اليت تنتمي إىل  )23( 

 .سرائيلإرابطة الكومنولث، والواليات املتحدة و
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وال سيما التفتيش، لـشرط اإلدالء بـأمر تفتـيش صـادر عـن الـسلطة القـضائية                   
بإثبـــات أنَّ التـــدبري املتخـــذ وإصـــدار ذلـــك األمـــر مـــشروط . املختـــصة حمليـــا

ة أسـباب جديـ  "وجـود  إثبـات  ع اجلرميـة املزعومـة وبيـان ضـرورته و     مـ  يتناسب
حتمل على االعتقاد بأن األدلّة على اجلرمية املرتكبة ميكن أن توجـد يف املكـان               

  )٢٤(".الذي يتم فيه البحث
يف بعــض الــنظم، ميكــن االســتدالل علــى مثــل  . جمــّرد ختمــني  )ب(  

 تلك املربرات املعقولـة واملقنعـة إذا كـان طلـب التفتـيش صـادرا عـن قـاض أو                   
  .عن حمكمة يف الدولة الطالبة

  األعمال املطلوب القيام هبا واألشياء املطلوب ضبطها وصف   •
ــام       ــا جيـــب القيـ جيـــب وصـــف األدلـــة املطلوبـــة وكـــذلك األمـــاكن الـــيت فيهـ

  .بالتحريات وصفا دقيقا
ويف بعض احلاالت، ال سـيما عنـدما ال ميكـن تقـدمي بعـض التـدقيقات خـالل                     

البـة علـى حنـو    كتابة طلب املساعدة، فإن تضمينه عنوان الـسلطة القـضائية الط   
دقيــق يــسمح للــسلطة املطالَبــة باســتكمال أي معلومــات إضــافية تبــدو هلــا         
ــة أي عمــل     ضــرورية يف الوقــت املناســب، أو أن تقتــرح علــى الــسلطة الطالب

  . تكميلي مناسب
   السلطات تكون حاضرة خالل عملية التفتيش؟أّي  •

ــة       ــسمح للــشرطة األجنبي أو لــضباط يف معظــم الــدول، مــن غــري احملتمــل أن ُي
وفعــال ففــي . الــشرطة باملــشاركة يف عمليــات التفتــيش، إال بــصفتهم مــراقبني 

حني أن مجيع النُّظم القانونيـة تعتـرف حبـق إجـراء عمليـات التفتـيش والـضبط                  
يف ظل ظروف معينة، من احملتمل أن بعـضها مل يلجـأ قـط إىل اسـتخدام تلـك                   

ن حتمــل علــى الــصالحيات نيابــة عــن دول أخــرى يف حــال عــدم وجــود قــرائ 
وينبغـي البحـث عمـا إذا مل تكـن          . االعتقاد بـأن القـانون الـداخلي قـد انُتهـك          

هنالــك معاهــدات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تــنظم طرائــق تبــادل مثــل تلــك  
  .املساعدة على حنو ُمفّصل

───────────────── 
. ١٩٨٥ رجال شرطة وقانون األدلة اجلنائية عام ٨: انظر اململكة املتحدة )24( 

pa&2=NavFrom&41=PageNumber&Primary+All=LegType?aspx.content/uk.gov.statutelaw.www://http

7156618=activetextdocid&1871554=rentActiveTextDocId. 
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إذا افترضنا أن السلطات املعنية ترغب يف القيام بعمليات تفتيش منـّسقة فمـن                
ألن عددا قليال من الـدول فقـط        (ة بقضاة االتصال، إن وجدوا      املفيد االستعان 

ففـي  .  فإنه ميكنهم اإلسهام يف إعداد تلـك العمليـات         )٢٥(،)لديها قضاة اتصال  
بعــض األحيــان يكــون مــن الــضروري عقــد اجتماعــات متهيديــة مــع القاضــي  

  .الطالب، والقضاة املُطالَبني، واملفتشني وقضاة االتصال
ميكــن أن يكــون مفيــدا بالنــسبة إىل الدولــة . ة باملــضبوطاتطلبــات خاصــة ذات صــل  •

 السلطة املختـصة يف الدولـة املطلـوب منـها تقـدمي شـهادة        طالبة التسليم، أن تطلب من    
ذكـر كـل مـسؤول كـان        ) ب(تعـيني الـشيء الـذي مت ضـبطه          ) أ( )٢٦(:أو حمضر رمسي  

  .متت احلراسةحتديد الشروط اليت يف ظلها ) ج(يتولّى ُعهدة ذلك الشيء املضبوط 
زمــة ســواء ويبــدو مــن الــضروري اختــاذ الترتيبــات الال . إعــادة املمتلكــات املــضبوطة   •

 يف هــذا -إلعــادة األشــياء املــضبوطة، نتيجــة عمليــة البحــث، إىل الطــرف الطالــب أو   
  )٢٧(. حلماية حقوق األطراف الثالثة حسنة النية-السياق

 انظـر املرفـق الثالـث عـشر         )٢٨(لطلـب ضـبط،   ) خيـايل (منوذج اسـتمارة    /مثال توضيحي   
  .الدليلمن هذا 

    
    فحص األشياء واملواقع  - ٤- باء- ٢

  .جيوز للدولة الطالبة طلُب القيام بفحص شيء أو موقع خاص يف الدولة املطالَبة
  السلطة املختصة  

يف الدول ذات التقاليد القانونية املدنية، يتم مثل هذا العمل عادة إمـا               ○
  .رافهمن ِقبل قاض أو حتت إش

، ميكــن للــشرطة أن تقــوم  القــانون العــاميف الــدول املنتميــة إىل نظــام    ○
  .بزيارة أو فحص دون أي إذْن َيصُدر عن السلطة القضائية

───────────────── 
 .الدليلمن هذا ) ج(٢-دال-٢الفقرة   أدناه انظر،ملزيد من التوسع )25( 
 كما هو الشأن مثال بالنسبة ،ساعدة القانونية املتبادلةهذه اإلمكانية منصوص عليها يف بعض معاهدات امل )26( 

 .١٩٩٨ مربديس/كانون األول ١٠ الفرنسية األمريكية بتاريخ املساعدة القانونيةإىل معاهدة تبادل 
 وتنص على طرق ١٩٩٠ اجلنائية بتاريخ من املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل ١٧انظر املادة  )27( 

 . وما بعده٤٢ رقم ،٧٧ص تنفيذ عمليات التفتيش، املصدر السابق 
 .رات واجلرمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخد"ساعدة القانونية املتبادلةحمرر طلبات امل "عرض )28( 
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    تقدمي املعلومات واألدلة والتقييمات اليت يقوم هبا اخلرباء  - ٥- باء- ٢

اء بطلـب مـن     جيوز للدولة املطالَبة أن تقدم املعلومات واألدلة وتقييمات اخلـرب           
الدولة الطالبة يف ظل نفس الشروط اليت ميكن أن تقـّدم فيهـا تلـك الوثـائق أو            
امللفات إىل سلطاهتا هـي، أي إىل سـلطات التـدابري التدخليـة اإلجباريـة أو إىل        

  )٢٩(.السلطات القضائية
علـى الـرغم مـن أنـه ميكـن          " معلومـات "املقصود مبـصطلح    . معىن املصطلحات   

لواسـع جـدا، املعلومـات واألدلـة الـيت ميكـن أن حتـُصل عليهـا         تفـسريه بـاملعىن ا  
سلطات الدولة الطرف املُطالَبة بـدون اختـاذ إجـراءات مثـل التفتـيش والـضبط                

فقــد يتعلــق األمــر، علــى ســبيل املثــال، بطلــب  . أو مجــع الــشهادات أو األدلّــة
 تبليغ معلومات هبدف استخدامها يف إطار قـضية جنائيـة ُشـرع يف إحالتـها يف          
الدولة املُطالَبة، معلومات هي بعـد يف حـوزة الدولـة املُطالَبـة أو رمبـا سـبق أن                   
اسُتخدمت أدلّة أثناء حماكمة علنية ذات صلة هبا يف الدولة الطاِلبة، أو بطلـب              
تبليغ وثائق يف متناول العموم حبكم أهنا وثائق عموميـة أو حبكـم أن هلـا صـفة                  

  . لشراء أو التفتيشهي مطروحة للعموم لغرض ا أخرى هلا أو
ويف املقابل، ال ينطبق اإلجراء على أشـياء يف حـوزة األفـراد، ميكـن أن تكـون                    

املصادرة، وفق ما ورد أعاله يف الفقرة املخصـصة          و عرضة للتفتيش أو الضبط   
 .لعمليات التفتيش والضبط

   

───────────────── 
 الفقرة ١٨توجد إشارة حمددة إىل مثل هذه املساعدة يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف املادة  )29( 

 لعام يف املسائل اجلنائية لتبادل املساعدة املعاهدة النموذجية من ١٦حول هذه النقطة انظر املادة ).  و٣
 The revised Manuals on the Model Treaties on :ادة انظر وللحصول على شرح كامل هلذه امل١٩٩٠

Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, E/CN.15/2004/5, p. 80, n° 50 et suiv. 
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كومية تسليم أصول املستندات والسجالت ذات الصلة مبا يف ذلك السجالت احل  - ٦- باء- ٢
   .املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال أو نسخ مصدق عليها  أو

جيوز للدولة املُطالَبة، بناء على طلب من دولـة أخـرى، تـسليم أصـول املـستندات                   
واملـصرفية واملاليـة أو      والسجالت ذات الصلة، مبا يف ذلـك الـسجالت احلكوميـة          

  )٣٠(.عنها صّدقةالتجارية أو سجالت الشركات أو نسخ م
تــشمل العبــارة يف آن واحــد املــستندات واألدلــة املوجــودة . الوثــائق املــشمولة  

بعــُد يف حــوزة الــسلطات املختــصة يف الدولــة الطــرف املُطالَبــة وكــذلك تلــك 
 طلــب عاجــل لــدى املــصارف    ميالــيت ينبغــي احلــصول عليهــا بواســطة تقــد     

  .الدولة الطرف املُطالَبةواملؤسسات املالية أو الشركات العاملة يف إقليم 
مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب، ال ميكــن التــذّرع بــسرية       . الــسّرية املــصرفية   

  .املصارف لرفض تقدمي املساعدة املتبادلة
  
  مالحظة 

ال ميكــن طلــب تلــك املــساعدة إال إذا انطلقــت التحقيقــات واإلجــراءات اجلنائيــة وال حميــد         
  .ذلك عن

    
   بواسطة استبيانتوضيح  •

  يف صحة الوثائق التجاريةشهادة 
، إدراكــا مــين أنــين )اســم األســرة، االســم الشخــصي/ ذكــر اللقــب(أنــا املوقــع أســفله   

يف صـورة تعمـد اإلدالء ببيانـات خاطئـة،          ) اسـم البلـد   (عرضة لعقوبات جنائية مبوجـب قـانون        
، وهبــذه )الوظيفــة(بــصفيت ) اســم الــشركة املطلــوب منــها الوثــائق (شــريك /أعلــن أنــا موظــف 

  .لإلدالء هبذا اإلعالن) ة(فة، أنا خمّولـالص
  : لألصولومطابقةأؤكد بصفة قطعية أن املستندات املرفقة هي نسخ مصدقة   

───────────────── 
للحصول على شرح كامل هلذه . يف املسائل اجلنائية من املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة ١٦انظر املادة  )30( 

 The revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in :دة، انظراملا

Criminal Matters, E/CN.15/2004/5, p. 81, n° 59 et suiv . من اتفاقية ٣الفقرة ، ١٨املادة كما تشري 
على الدولة تقدمي مثل تلك املساعدة أن  إىل)  الفقرة وهبا يف الوطنية املستشهد اجلرمية املنظمة عرب مكافحة
  .املتبادلة



 يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهابدليل التعاون الدويل 

124 

أنه مت إعدادها يف التاريخ أو يف تاريخ قريـب مـن الوقـائع املـسجلة فيهـا علـى                      )أ(  
  يد شخص ذي معرفة هبا أو استنادا إىل معلومات منقولة عن طريق ذلك الشخص؛

  هي حمفوظة يف إطار نشاط جتاري ُيمارس على حنو قانوين؛  )ب(  
وقــد أُعــّدت انطالقــا مــن وثـــائق خمــصوصة أثنــاء مزاولــة أنــشطة األعمـــال           )ج(  
  و اليومية؛

يف صــورة مــا مل يتعلــق األمــر بأصــول، فهــي نــسخ مكــررة مــن الكتابــات           )د(  
  .األصلية

  
  :النسخ األصلية أو املكررة حمفوظة يف املوقع التايل  
  __________________:تاريخ التوقيع          
  __________________:مكان التوقيع          
  _____________________: التوقيع          

      
التعرف على عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اقتفاء   - ٧- باء- ٢

  أثرها ألغراض احلصول على أدلة
هـذه الطريقـة مـن      . لذي ُيتخذ مـع املـصادرات     موضوع منفصل عن اإلجراء ا      

 تكّمل تلـك الـيت ُتلـزم الـدول، بنـاء علـى طلـب مـن                  )٣١(طُرق تبادل املساعدة  
دولة أخرى، أن تتخذ تدابري لتحديـد أو كـشف وجتميـد أو حجـز العائـدات                 
واملمتلكات أو األدوات أو أي شيء آخر لغـرض مـصادرهتا يف هنايـة املطـاف             

ولــيس األمــر متعلقــا ههنــا  ). الــدليلجــيم مــن هــذا  -٢ الفقــرة أســفلهانظــر (
غـري أنّ ذلـك ال يـستثين تقـدمي طلـب يف             . بتسهيل املصادرة لكن جبمع األدلـة     

  .شريطة أن يُنص طلب االستالم على ذلك. املصادرة
ال ميكن رفض املساعدة القانونيـة يف املـسائل املتعلقـة جبـرائم            . السرية املصرفية   

وفعـال فَحـَسب مـا تـشري إليـه املـادة            .  املصرفية سريةالمتويل اإلرهاب بدعوى    
 بــشأن متويــل اإلرهــاب، ال ميكــن التــذّرع   ١٩٩٩مــن اتفاقيــة عــام  ) ٢ (١٢
───────────────── 

 إىل أن الدولة هي )ح( من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف الفقرة ٣ الفقرة ١٨تشري املادة  )31( 
 .اليت جيب أن تقدم مثل ذلك النوع من املساعدة
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وعنــدما يــتم التنــصيص .  املتبادلــةاملــساعدة القانونيــةبالــسرية املــصرفية لــرفض 
على مثل هذا السبب ضمن دواعـي الـرفض يف معاهـدة قانونيـة ُملزمـة لدولـة                  

حقيقــة أن يــصبح هــذا البلــد طرفــا يف االتفاقيــة، مبوجــب قــانون  طــرف، فــإن 
  .املعاهدات، تسمح باعتبار أحكام املعاهدة اليت تتعارض مع االتفاقية باطلة

    
    تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة  - ٨- باء- ٢

نيـة  ق تقـدمي املـساعدة القانو  ائـ تشمل هـذه الطريقـة مـن طر    . احلاالت املشمولة   
حاالت عديدة ميكن أن يكون فيهـا حـضور بعـض األشـخاص الـذين هـم يف                  
إقلـــيم الدولـــة الطـــرف املطالَبـــة مفيـــدا يف حتقيقـــات أو مالحقـــات جتـــري يف 

أبسط احلاالت هي أن سلطة دولة مـا تريـد،           و .أراضي الدولة الطرف الطالبة   
 مــن أجــل قيامهــا بالتحقيقــات، اســتجواب شــخص ميتلــك املعلومــات املفيــدة 

فُيلتمس مـن الدولـة املطلـوب منـها تنظـيم        . ولكنه يكون يف إقليم دولة أخرى     
  .مثل تلك املقابلة أو املساعدة على تنظيمها

 )٣٢(لطلب مثول األشخاص طواعية يف الدولة طالبة املـساعدة،        ) خيايل(منوذج  /توضيح  
  .الدليلانظر املرفق الرابع عشر من هذا 

    
ألشخاص حمتجزين أو مدانني على أساس مؤقت أو )  شاهدبصفة(تسهيل نقل طوعي   - ٩- باء- ٢

    حمكوم عليهم لغرض احلصول على أدلة
جيـوز نقـل أّي شـخص حمتجـز أو          . جواز نقل شخص حمتجز لغرض اإلدالء بشهادة        •

يقضي عقوبة سـجن يف إقلـيم دولـة طـرف ومطلـوب وجـوده يف دولـة طـرف أخـرى                      
ساعدة أخـرى يف احلـصول علـى أدلـة          ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقـدمي مـ         

ائم مــشمولة هبــذه مــن أجــل حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات قــضائية تتعلــق جبــر   
 يقـضي  وفعـال فقـد توجـد علـى سـبيل املثـال حالـة تتمثـل يف أن شخـصا                      )٣٣(.االتفاقية

عقوبة بالـسجن وتكـون شـهادته مطلوبـة وجيـب االسـتماع إليـه يف حماكمـة جتـري يف                     

───────────────── 
  .لمكتبل التابعة" ةساعدة القانونية املتبادلأداة كتابة طلبات امل"عرض برجمية  )32( 
 من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب ١٢ و١١ و١٠الفقرات  ١٨حسمت حالة الشهود السجناء املادة  )33( 

 .الوطنية
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ي فيهــا عقوبتــه تكــون مــدعوة إىل الــسماح يقــضات الدولــة الــيت فــسلط. دولــة أخــرى
  )٣٤(.بنقله إىل الدولة مرسلة الطلب هلذه الغاية

يف حال عدم وجـود معاهـدة واجبـة التطبيـق، ميكـن تقـدمي الطلـب                 . األساس القانوين   •
  .يف ظل مبدأ املعاملة باملثل

احتجـازه أو   ال جيوز مالحقة أي شخص، أيا كانت جنسيته، أو          . الضمانات  
معاقبتــه أو فــرض أي قيــود أخــرى علــى حريتــه الشخــصية، يف إقلــيم الدولــة    
الطالبة اليت ينقل إليهـا لكـي ميثـل أمـام الـسلطات القـضائية، بـسبب أفعـال أو                    

اللـهم إال إذا وافقـت      (أحكام إدانة سابقة ملغادرته إقليم الدولة اليت نقـل منـها            
  ).االدولة الطرف اليت يكون الشخص ُنقل منه

.  موافقـة ذلـك الـشخص طوعـا وعـن علـم تـام              )٣٥(.شروط مسبقة قبل القيام بالنقـل       •
هذا الشأن من املستصوب، قبل إصـدار الطلـب، التمـاُس املوافقـة علـى النقـل إمـا                   ويف  

من الشخص املعين مباشرة أو مـن حماميـه، أو إصـدار طلـب للحـصول علـى املـساعدة                    
وتكــون موافقــة الــسلطات املختــصة يف . ةاملتبادلــة لغــرض احلــصول علــى تلــك املوافقــ 

  .الدولتني الطرفني، ُمرهتنة مبا تشترطه هاتان الدولتان الطرفان من شروط مناسبة
  تفاصيل طرائق عملية النقل  •

جيب أن تتوافق األطـراف املعنيـة علـى تـسوية مجلـة مـن التفاصـيل، وال سـيما                      
ــها ملنــع أي حماو    ــة للــهرب، إجــراءات نقــل الــشخص، وخاصــة مــا جيــب من ل

وظروف احتجاز األشخاص يف الدولة الطالبـة وأثـر هـذا النقـل علـى انقـضاء                 
    .اآلجال احملددة

ــراء هــذا             ــن الــشروط إلج ــراه مناســبا م ــد مــا ت ــسلطات املعنيــة حتدي ــى ال عل
  )٣٦(.النقل

───────────────── 
وال ينبغي اخللط بني هذه اإلجراءات لنقل األشخاص الذين : األشخاص احملكوم عليهم نقل ذلك من متيز )34( 

ذين رمبا، يف ظل ظروف معينة، يقضون فيها حمكومياهتم يف دولة حكم عليهم حكما هنائيا بالسجن، وال
 .أخرى غري تلك اليت أدينوا فيها

 .من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية) ١٠-١٨شروط منصوص عليها على وجه التحديد يف املادة   )35( 
 .كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةمن اتفاقية م) ١٠-١٨شرط منصوص عليه على وجه التحديد يف املادة   )36( 



تبادل املساعدة القضائية يف املسائل اجلنائية ‐٢النميطة   

127 

يكون للدولة الطرف اليت ينقـل إليهـا الـشخص سـلطة إبقائـه قيـد االحتجـاز،                
 مل تطلب الدولة الطرف اليت نقل منها الـشخص غـري            وعليها التزام بذلك، ما   
  )٣٧(.ذلك أو تأذن بغري ذلك

تنفذ الدولة الطـرف الـيت ينقـل إليهـا الـشخص، دون إبطـاء، التزامهـا بإعادتـه                 
إىل عهدة الدولة الطـرف الـيت نقـل منـها وفقـا ملـا ُيتفـق عليـه مـسبقا، أو بأيـة                        

  )٣٨(.الطرفنيصورة أخرى، بني السلطات املختصة يف الدولتني 
ال جيوز للدولة الطـرف الـيت ينقـل إليهـا الـشخص أن تطالـب الدولـة الطـرف                     

الـــيت نقـــل منـــها الـــشروع يف إجـــراءات تـــسليم مـــن أجـــل إعـــادة ذلـــك          
  )٣٩(الشخص؛

ُتحتـــسب املـــدة الـــيت يقـــضيها الـــشخص املنقـــول قيـــد االحتجـــاز يف الدولـــة    
لدولـة الطـرف الـيت نقـل        نقل منها ضمن مدة العقوبة املفروضـة عليـه يف ا           اليت
  )٤٠(.إليها

  :، من قبل الدولة متلقية الطلبقد يرفض النقل، عمليا. مربرات الرفض  •
  )٤١(؛يف صورة عدم موافقة الشخص احملتجز  
  )٤٢(؛يف صورة عدم موافقة إحدى السلطتني يف الدولتني املعنيتني  
م الدولـة   إذا كان حضور الشخص ضروريا يف إجراءات جنائية جارية يف إقلي            

  املطالَبة؛
  إذا كان من املرجح أن نقله سيطيل أمد احتجازه؛  
  )٤٣("قاهرة"إذا حالت دون نقله اعتبارات أخرى   

───────────────── 
 .من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية) ١٠-١٨(وجه التحديد يف املادة على شرط منصوص عليه   )37( 
 .من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية) ١٠-١٨( املادة التحديد يفشرط منصوص عليه على وجه   )38( 
 .من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية) ١٠-١٨( املادة التحديد يف على وجه شرط منصوص عليه  )39( 
 .من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية) ١٠-١٨( املادة التحديد يفشرط منصوص عليه على وجه   )40( 
حة اجلرمية املنظمة من اتفاقية مكاف) ١٠-١٨( املادة التحديد يفسبب رفض منصوص عليه على وجه   )41( 

 .ةالوطني عرب
من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة ) ١٠-١٨( املادة التحديد يفسبب رفض منصوص عليه على وجه   )42( 

 .الوطنية عرب
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يالحظ أن هـذه املمارسـة مـن شـهادة عـرب دائـرة تلفزيونيـة مغلقـة                 . حل بديل   
  .ميكّن من جتنب الصعوبات املرتبطة هبذا النوع من النقل

    
    )٤٤( السوابق، والسجالت القضائيةالتبليغ عن - ١٠- باء- ٢

 املتبادلـة فيمـا بـني    املساعدة القانونيـة يقتضي إنفاذ . اعتبار تأثريات السوابق القضائية    •
السلطات املختصة التابعـة للـدول األطـراف تـداوال جيـدا للمعلومـات ذات الـصلة مبـا                   
 صــدر مــن إدانــات ضــد األشــخاص املقــيمني يف أراضــي الــدول ومــن جتريــد هلــم مــن   

حلقــوق، فــضال عمــا ميكــن أن يقتــرن بــذلك مــن نتــائج خــارج إقلــيم  أهليتــهم لــبعض ا
فقـد تـنّص بعـض االتفاقيـات علـى إمكانيـة            . الدولة اليت مت فيها إصدار تلـك األحكـام        

قيام السلطات املختـصة يف الـدول بأخـذ مـا أصـدرته واليـة قـضائية أجنبيـة مـن سـابق               
  )٤٥(.رإدانات بعني االعتبا

قـد  . ne bis in idem اجلـرم مـرتني   علـى نفـس   عـدم املالحقـة  مبـدأ  منع انتهاك   
 عـدم املالحقـة   يشكل التبليغ عن السجالت اجلنائية إجراء وقائيا، مـع مراعـاة            

  )٤٦(.نفس اجلرم مرتني شرحه، لتفادي اإلدانات املزدوجةعلى 
ميكــن أن يــتم هــذا نــوع مــن طلــب احلــصول علــى   . عمليــة طلــب الــسجل اجلنــائي   •

انظـر دور اإلنتربـول يف املـسائل املتعلقـة          ( طريـق قنـاة اإلنتربـول         عن القانونيةاملساعدة  
أو، إن وجـدت،  ) الـدليل مـن هـذا   ) د(٢-دال-٢باملساعدة القانونية املتبادلـة، وقـسم     

انظــر دور ضــباط االتــصال يف جمــال التعــاون  (عــن طريــق وســاطة مــن ضــابط اتــصال  
 عنـد   فُتـستخَدم  ن مل يتـوفَّر ذلـك     وإ )الـدليل من هذا   ) ج(٢-جيم-٣القضائي، الفقرة   

  .وقد يكون ذلك من خالل السفارات والسلطات القنصلية. قنوات التعاون العادية
خيــضع احلــصول علــى معلومــات بــشأن  . شــاهد توضــيحي علــى املــستوى األورويب   •

ــا إىل أحكــام املــادتني       ١٣اإلدانــات الــيت مت إصــدارها يف ســائر الــدول األعــضاء حالي

───────────────── 
 .الجئني على سبيل املثال مركز )43( 
ذلك، فهناك وعالوة على  .قيمة معترف هبا ولكن الحظ أن السجل اإلجرامي، يف بعض البلدان، ليست له )44( 

اإلدانات يف سجالت وطنية من حيث طبيعة تلك السجالت  تنوع كبري جدا من حيث تسجيل
 .ومضموهنا، وشروط النفاذ إليها

 .٢٢ هذا مثال شأن اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف مادهتا )45( 
 .٨-جيم-١ الفقرة أعالهانظر  )46( 
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ذات الـصلة باملـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة لعـام              تفاقيـة األوروبيـة      من اال  ٢٢و
 ١٧ مــن الربوتوكــول اإلضــايف هلــذه االتفاقيــة بتــاريخ ٤، والــيت كملتــها املــادة ١٩٥٩
  )٤٧(.١٩٧٨مارس يف عام /آذار

على سبيل املثال تقنيات خاصة للتحقيق أو مجع األدلة (سائر أنواع املساعدة  - ١١- باء- ٢
    )٤٨()التقليدية  ريغ
وميكـن تقـدمي املـساعدة يف أشـكال         . املـساعدة القانونيـة   أكرب قـدر ممكـن مـن تبـادل            •

  .أخرى غري تلك اليت سبق حتديدها، إذا كان قانون الدولة املطالَبة يسمح بذلك
 قـد  )٤٩(.ميكن أن يتم ذلـك خـصوصا، مـن خـالل اسـتخدام تقنيـات حتقيـق خاصـة                   •

ــة ع يرغــب املمارســون يف اســتخدا  لــى أســاس معاهــدة أو إذا كانــت   م التقنيــات التالي
مدرجــة يف التــشريعات الوطنيــة علــى أســاس إنابــة قــضائية دوليــة أو شــكلٍ آخــر مــن    

  .أشكال طلب املساعدة
  

───────────────── 
  :اثنانيوجد عالوة على ذلك مشروعان  )47( 

  : وهناكاملوضوع، خبصوص هذا :أورويبمشروع إنشاء سجل إجرامي   -١   
 إىل إالاقتراح الختاذ قرار، قدمته املفوضية األوروبية، وهو أول إجراء ذو نطاق حمدود، ألنه ال يهدف   -

  حتسني تبادل املعلومات عن السجالت اجلنائية بني الدول األعضاء؛
 أن يفضي إىل عمل على نطاق واسع مبا يف ذلك إمكان إنشاء ثبت ينبغي كتاب أبيض من اللجنة،  -

  .يب باألشخاص الذين سبق أن أدينواوأور
  .مشروع الترابط بني السجالت اجلنائية الوطنية-٢

 تكل اإلدانايهدف هذا املشروع إىل تسهيل الوصول إىل السلطات القضائية يف كل بلد شريك ممن لديها    
 احلواجز احلالية نإ: الدولرنسيا كان أو أملانيا أو إسبانيا أو بلجيكيا يف إحدى هذه اجلنائية ضد أي فرد ف
سبانيا وبلجيكا ستختفي وستقوم حملها إ ووأملانيايف فرنسا  السجالت اجلنائية الوطنية القائمة بني كل من

 .للمعلومات شبكات
 .ولة املطلوب منها التسليمأي حنو آخر من التحقيقات ال يتناىف مع القانون الوطين للد )48( 
 ١١انظر املادة ( وبتقنيات معروفة يف مكافحة االجتار يف املخدرات خاصة،قد يتعلق األمر بتقنيات حتقيق  )49( 

ومن اتفاقية مكافحة اجلرمية ، ) ملكافحة االجتار يف املخدرات)١٩٨٨(من اتفاقية عام ) التسليم املراقب(
هذه التقنيات ليست ).  اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من٢٠راجع (املنظمة عرب الوطنية 

ومع ذلك، فإن القرار . التحقيقات الواردة يف الصكوك العاملية واجبة التطبيق بشأن مكافحة اإلرهاب
 التعاون، فيجوز للسلطات املختصة اللجوء إىل هذه األساليب ممكن منطالب بأكرب قدر ) ٢٠٠١ (١٣٧٣
 . مع قوانينها الوطنية متوافقةتكونحاملا 
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جيدر التذكري بأن تطبيق تقنيات التحقيق اخلاصـة ينبغـي، يف مجيـع احلـاالت، أن حيتـرم            
يما حيـاهتم اخلــصوصية عنـد اســتخدام البطاقــات   احلريـات واحلقــوق األساسـية لألفــراد، وال ســ  

 والوطنيـة وال سـيما احلـق    )٥٠(ومعاجلة البيانات الشخصية، كما هي مكفولة يف املعـايري الدوليـة       
  .يف محاية احلياة اخلصوصية ومحاية البيانات ذات الطابع الشخصي اخلاص

  
  ):رعلى سبيل املثال ال احلص(  ما يليوميكن أن تتمثل تلك التقنيات يف

───────────────── 
توجد مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات احملوسبة اليت حتتوي على البيانات الشخصية اليت اعتمدهتا  )50( 

  . http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/ 71_fr.htm :انظر املوقع: اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  : صك دويل بشأن هذه احلمايةحاليا يف وضعوجيري التفكري    
الصادر عن السلطات  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٥انظر خاصة إعالن موناكو بتاريخ :  الفرنكوفونية-   

 تشرين ٢٧باإلعالن اخلتامي  الفرنكوفونية املستقلة املسؤولة عن محاية البيانات الشخصية إذ تأخذ علما
ؤساء دول وحكومات الفرنكوفونية اليت يدعون فيها إىل مؤمتر القمة العاشر لريف  ٢٠٠٤ عام نوفمرب/الثاين

  .إنشاء أو تعزيز القواعد اليت حتمي حريات األفراد وحقوقهم األساسية، مبا يف ذلك حقهم يف اخلصوصية
بتطبيقها  عند استخدام امللفات ومعاجلة البيانات الشخصية، وتشجيع التعاون بني السلطات املستقلة املكلفة   

  :انظر موقع. (فعالية احلق يف محاية البيانات فاقية دولية لضمانوإىل وضع ات
   Monaco_pdf Declaration.06sept/ / CNIL_La/documents/fileadmin/fr.cnil.www://http.(  
  : بعض النصوص على املستوى اإلقليميبعد،وتوجد    
  ):قائمة غري شاملة( أوروبا -   
  :انظر املوقع الشبكي(معاهدات جملس أوروبا *    
   /es9E%donn_des_protection/juridique_ration9E%coop/juridiques_affaires/f/t/int.coe.www://http 

TopOfPage#asp.Traites1/internationaux_juridiques_instrument s/documents.(  
كانون  ٢٨، ١٠٨ رقم ETS(يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية االتفاقية الدولية حلماية األفراد فيما *    

  ).١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١الدخول حيز التنفيذ يف . ١٩٨١يناير /الثاين
يونيه /حزيران ١٥اعتمدت ( النضمام اجلماعات األوروبية ETS ١٠٨  رقمالتعديل على االتفاقية*    

  ). فبعد قبول مجيع األطرا: ، تاريخ بدء النفاذ١٩٩٩
 على سلطات املراقبة وتدفق البيانات عرب احلدود والتقرير التفسريي ١٠٨رقم  االتفاقية ETS بروتوكول*    

)ETS ٢٠٠١ نوفمرب/ تشرين الثاين٨، فتح باب التوقيع عليها يف ١٨١ رقم.(  
ة هذه البيانات، بشأن محاية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وحرية حرك CE/95/46التوجيه *    

  :انظر املوقع الشبكي (١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول ٢٤اعتمد بتاريخ 
http:// europa.eu/scadplus/ leg/fr/lvb/l14012.htm.(  

 إرشادات منظمة التعاون والتنمية اليت تنظم محاية اخلصوصية وتدفقات البيانات الشخصية عرب احلدود -   
  ).http://www1.oecd.org/publications/e- book/9302012E.PDF: انظر موقع(
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  التسليم املُراقَب  

ميكـــن أن يكـــون مفيـــدا لتحديـــد هويـــة مـــن يـــدّبرون . الفائـــدة منـــه  °
وينظمــــون وميّولــــون العمليــــة اإلجراميــــة وإللقــــاء القــــبض علــــيهم 

وهــو مفيــد خاصــة عنــدما يــتم حتديــد  .  حنــو أيــسروحماكمتــهم علــى
ــي أو       ــل اإلجرام ــستخدمة الرتكــاب العم ــدات امل ــع بعــض العائ موق

ل العبــور مث تــسليمها بعــد ذلــك حتــت املراقبــة هبــدف اعتراضــها خــال
ــى       ــا عل ــا الحق ــصودين أو رصــد توزيعه ــستلمني املق ــة امل ــد هوي حتدي

  .تنظيم إجرامي
 مـن الـضروري االسـتناد، يف املقـام          غالبا مـا يكـون    . األساس القانوين   °

إىل أحكـــام قانونيـــة حمـــددة، وبعـــد ذلـــك، إىل اتفاقـــات أو   األول،
نتـهاج ذلـك األسـلوب، ألن تـسليم العائـدات           ترتيبات بـني الـدول ال     

املستخدمة يف ارتكـاب العمـل اإلجرامـي مـن ِقَبـل ضـابط يف أجهـزة                 
ــه      إنفــاذ القــانون أو أّي شــخص آخــر، ميكــن أن يــشكّل يف حــد ذات

 ويف حال عدم وجود اتفـاق أو        )٥١(.جرمية يف حكم القانون الداخلي    
خلاصــة علــى ترتيــب، ُيتخــذ مــا يقــضي باســتخدام أســاليب التحــري ا

الصعيد الدويل من قرارات لكل حالـة علـى حـدة إذا كانـت املبـادئ                
وُيعتـرب هـذا    . األساسية لنظام الدولة القـانوين الـداخلي تـسمح بـذلك          

احلكم بالنسبة إىل عدد مـن البلـدان، كافيـا للـسماح قانونـا بالتعـاون                
  .حالة حبالة

───────────────── 
 من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، جتيز الدول األطراف اللجوء ٢٠ من املادة ١عمال بالقفرة  )51( 

شريطة أن يكون متوافقا مع املبادئ األساسية لنظامها  ب،إىل أساليب التحري اخلاصة بالتسليم املراق
هذه التقنية موجودة بالفعل يف كثري من الدول، وهذه الطريقة موجودة على األقل فيما . القانوين الداخلي

جتار يف املخدرات، وبالنظر إىل أنه منصوص عليها فعال يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار يتعلق باال
 مشروط سلوبىل هذا األإإن قرار اللجوء . ١٩٨٨املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام غري 

ضمن حدود إمكانياهتا ووفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا "بقانون الدولة، وإمكانياهتا، وفقا للعبارة 
ن تشمل القرارات اليت تقضي جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أ " على أنه٤تنص الفقرة  ".الداخلي

باستخدام أسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح هلا 
 ".مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا
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  تقنية االختراق السّري  
جهزة إنفاذ القانون أو ألي شـخص آخـر         لضابط تابع أل  . الفائدة منه   ○

  .القدرة على اختراق تنظيم إجرامي جلمع األدلة
معينــة إنَّ قــرار اللجــوء إىل تلــك التقنيــة يف حالــة  . القاعــدة القانونيــة  ○

ــة   ــة املعني ــشريع الدول بوجــود اتفاقــات أو ترتيبــات بــني    ومــشروط بت
ــدول ــات، ُيتخــذ قــ     . ال ــات أو ترتيب ــدم وجــود اتفاق رار ويف حــال ع

ــصعيد       ــات التحــري علــى ال ــة اخلاصــة مــن تقني اســتخدام تلــك التقني
الـــدويل، حالـــة حبالـــة، إذا كانـــت املبـــادئ األساســـية لنظـــام الدولـــة 

ويعترب هـذا احلكـم بالنـسبة إىل عـدد          . القانوين الداخلي تسمح بذلك   
  .من البلدان كافيا للسماح قانونا بالتعاون، على أساس حالة حبالة

ــر    ــة أو بفــضل   وباســتخدام أجهــزة التنــّصت، . وينالرصــد اإللكت ــديو املراقب في
  :اعتراض املكاملات

دة إنَّ اسـتخدام التكنولوجيـا اجلديـدة أداة قـد تبـدو مفيـ       . الفائدة منـه    ○
 ومــع ذلــك، فــإن اخلطــر الكــبري هــو   )٥٢(.يف املعركــة ضــد اإلرهــاب 

هـذه التقنيـات مفيـدة بــشكل    . إحلـاق بـالغ الـضرر باحلريـات الفرديــة    
عندما ال ميكن اختراق جمموعة متالمحة جدا أو عنـدما تكـون            خاص  

ــسبة إىل احملققــني أو      ــة اخلطــورة بالن ــراق أو الرصــد بالغ ــة االخت عملي
  .بالنسبة إىل سالمتهم

ملّــا كــان الرصــد اإللكتــروين قــد يــشكل انتــهاكا   . األســاس القــانوين  ○
ــضائية       ــة ق ــام لرقاب ــشكل ع ــاة اخلــصوصية، فهــو خيــضع ب ــة احلي حلُرم

  . الضمانات القانونية، ملنع أي انتهاكات حمتملة منلعديدلرمة وصا

جيــب عنــد اســتخدام هــذه التقنيــة يف التحقيــق، احتــراُم قــانون الدولــة املطلــوب منــها       
  .التعاون، مبا يف ذلك املعايري الوطنية ذات الصلة حبماية البيانات

حترام قــوانني الدولــة  قــرار اللجــوء إىل هــذا األســلوب يف حالــة بعينــها مــشروط بــا  إنَّ  
يف حالـة عـدم وجـود اتفاقـات أو ترتيبـات، يـتم       . وباالتفاقـات والترتيبـات بـني الـدول     املعنيـة، 

اختــاذ القــرارات بــشأن اســتخدام هــذه التقنيــة اخلاصــة يف التحقيــق علــى الــصعيد الــدويل علــى    
───────────────── 

 . بلندن٢٠٠٥يوليه /متوز ٧وقد أفادت على سبيل املثال يف حتديد هوية مرتكيب األعمال اإلرهابية بتاريخ  )52( 
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. لدولـة املعنيـة   أساس كل حالة على حدة، ما مل تتعارض مع املبادئ األساسية للنظام القانوين ل             
ويعترب هذا احلكـم بالنـسبة إىل عـدد مـن البلـدان كافيـا للـسماح قانونـا بالتعـاون، علـى أسـاس                     

  .حالة حبالة
لطلــب اعتــراض مكاملــة أو لتــسجيلها، انظــر املرفــق اخلــامس ) خيــايل(منــوذج /توضــيح  

  )٥٣(،الدليلعشر من هذا 
احلكـم الـصادر عـن      . تطـابق هـذا اإلجـراء مـع حقـوق اإلنـسان           : شواهد توضـيحية    •

، يف قـضية تتعلـق بالتنـّصت علـى          ١٩٧٨يف عـام    : احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان      
مكاملات هاتفية أُِمر به يف إطار مكافحة اإلرهاب، شددت احملكمة األوروبيـة حلقـوق              
اإلنسان على ضرورة قيـام الدولـة باإلشـراف علـى معاجلـة البيانـات مـربزة أن القـدرة                    

، غـري مقبولـة إال يف   (...)، وهي من مسات الدولة البوليسية     "ني سّرا على رصد املواطن  
ــة    ــسات الدميقراطيـ ــى املؤسـ ــاظ علـ ــضروري للحفـ ــد األدىن الـ ــاق احلـ ــان " نطـ واذا كـ

التنـصيص علـى تـدابري      (مصحوبا بضمانات كافية ومناسبة ضد التعسف والتجاوزات        
ن ممارســة تــدابري التــدخل يف القــانون، وجــود مراقبــة تقــوم هبــا مؤســسات مــستقلة عــ  

حيمل يف طياته خطر تقـويض أسـس الدميقراطيـة          " ، وذلك ألن مثل هذا النظام     )الرصد
  )٥٤(.حبجة الدفاع عنها

ــة     • ــة غــري تقليدي ــة بطريق ــات مجــع األدل ــائق   . عملي ــادل الوث ــى وجــه اخلــصوص تب عل
أو اإللكترونيــة، ومجــع األدلــة الرقميــة أي البيانــات املخّزنــة بواســطة أنظمــة معلوماتيــة 

  .إلكترونية، ويكون من املفيد استخدامها يف قضية تنظر فيها احملكمة
إن ازدهار اإلنترنت والـشركات ذات الـصلة هبـذه التكنولوجيـا، يفـضي هبـا،                  

ــواء       ــها وإي ــات ومعاجلت ــشطتها، إىل مجــع املعلوم ــادي ألن ــسري الع  يف ســياق ال
ت، قـد   يف بعـض احلـاال    . معلومات بشأن مـستخدم شـبكة اإلنترنـت       ) ختزين(

يكـــون هلـــذه الـــشركات مـــا حيملـــها علـــى الكـــشف عـــن معلومـــات حـــول   
فإن استخدام خوادم اإلنترنـت أو سـائر مـزودي اخلـدمات عـن              . املستخدمني

قاعــدة تقــوم علــى " علــى اخلــط"طريــق اإلنترنــت مــشروط بقبــول املــستخدم  
احترام حياة األفـراد الشخـصية اخلـصوصية وتـشمل هـذه القاعـدة، يف معظـم                 

  .، قبول نشر املعلومات لدى السلطات القضائيةاحلاالت
───────────────── 

 .ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  التابعة"ةأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادل"عرض برجمية   )53( 
 ..A 29, §42, 49 et 50، ١٩٧٨ يوليه/متوز ٦  بتاريخKlass c .Allemagne كالس ضد أملانيا: حكم )54( 
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ة الشخصية مقتطف من نظام قانوين بشأن احترام احليا: شاهد توضيحي  •
  )٥٥(اخلصوصية

  طلبات قضائية"  

حنن نـستجيب إىل طلبـات مـن الـسلطات القانونيـة واألطـراف الثالثـة لتطبيـق                    
  .القانون، وحقوق امللكية الفكرية أو احلقوق األخرى

ــا وجيــوز    ــا (لن ــون لن ــة معلومــات تتعلــق بكــم ملمثلــي    ) وختول الكــشف عــن أي
ــا ذلــك ضــروريا أو مناســبا لغــرض التحقيــق يف احتيــال أو     القــانون أو اإلدارة إذا رأين

  .تزوير، أو قرصنة، أو أي نشاط آخر غري قانوين ميكن أن حيّملنا مسؤولية
دم وامسكــم تبليــغ اســم املــستخ) وختولــون لنــا(وعــالوة علــى ذلــك، جيــوز لنــا   

وعنوانكم الكامل ورقم اهلاتف وعنوان بريدكم اإللكتـروين، وعنـد االقتـضاء، عنـوان              
برنـامج   (شركتكم، إىل املشاركني يف برناجمنا اخلاص بأصحاب احلقوق املوافَـق عليهـا           

 يف صــورة مــا إذا جــدت الحقــا ظــروف ُنحــاط هبــا علًمــا، جتعــل ذلــك   )VeROفــريو 
بب طلب يتم إخطارنـا بـه أو حتقيـق يف احتيـال أو تزويـر             التبليغ ضروريا أو مناسبا بس    

  ".أو قرصنة أو أي نشاط آخر غري قانوين
لـدى كــثري مــن الــشركات إدارة للــشؤون القانونيــة هــي الــيت تتــولّى االتــصال    

ــضائية   ــرة بالــسلطات الق ــدعني العــامني االتــصال     . مباش وينبغــي للقــضاة وامل
نولوجيــا لــصياغة مــا لــديهم مــن مباشــرة بالــشركات الــيت تــستخدم تلــك التك

  .طلبات استيضاح
    

───────────────── 
وقد بلّغت عنوان دائرهتا القانونية إىل اخلرباء اجملتمعني . Ebayنترنت إللشراء عن طريق اقاعدة عمل شركة ا )55( 

 French Law ،Enforcement Liason Unit’s public details. Tél.: +33 (0)1.55.26.59.70 :الدليلإلعداد هذا 

(voice mail), Fax: +33 (0)1.53.01.67.06, email: frinvestigations@ebay.com, or 

frinvestigations@paypal.com.  
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حتديد اهلوية، عمليات :  املتبادلة ملكافحة متويل اإلرهاباملساعدة القانونية  - جيم- ٢  
      )٥٦(املصادرة واحلجز، والضبط والتعقب، التجميد

  األهداف

تأمني أعلى درجة من التعاون بني الدول فيمـا يتعلـق باملخالفـات ذات الـصلة بتمويـل                    
  : وألجل ذلك الغرض يتعّين حتديد ما يلي)٥٧(.اإلرهاب

  .األسس القانونية اخلاصة مبكافحة متويل اإلرهاب والتعاون يف هذا اجملال  -١-جيم-٢
  .عدم التعاون حبجة سرية املعامالت املصرفية  -٢-جيم-٢
  . عدم التعاون حبجة الطبيعة املالية للعمل اإلرهايب  -٣-جيم-٢
  . القانونية اخلاصة باملوضوع يف مسرد بتعريفهااملصطلحات   -٤-جيم-٢
  .املساعدة القانونيةطرائق تبادل   -٥-جيم-٢
  .حجزها ومصادرهتا واخلصوصيات املتعلقة بتجميد األموال  -٦-جيم-٢
  .ق اقتسام عائدات اجلرميةائطر  -٧-جيم-٢

    
    األسس القانونية  - ١- جيم- ٢

جتميــد وحجــز ومــصادرة أمــوال    يوجــد نوعــان مــن املقتــضيات الدوليــة يف مــسألة        
ــابيني ــة    : اإلرهـ ــة لتجميـــد وضـــبط ومـــصادرة األصـــول اإلرهابيـ ــود آليـ أحـــدمها يتطلـــب وجـ

  .١٩٩٩ من اتفاقية عام ٨، واملادة ) ج١الفقرة ) ٢٠٠١ (١٣٧٣القرار(
ويتطلب الثاين حجز ممتلكات األفراد والكيانات الواردة أمساؤهـا يف القـوائم املنـشورة                

  ).وما يليه) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرار (ألمن حتت سلطة جملس ا
  :ولذلك فمن الضروري التمييز بني  
   وما يليهما؛١٢٦٧و) ٢٠٠١ (١٣٧٣مقتضيات القرارين   )أ(  
  ؛)١٩٩٩(مقتضيات االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب   )ب(  

───────────────── 
 .ميكن أن تكون اإلجراءات، حبسب احلاالت، إما جنائية أو إدارية )56( 
قمع متويل / صندوق النقد الدويل؛انظر يف هذا الشأن دليل املساعدة على حترير الصكوك التشريعية )57( 

:  أو التحميل على العنوان)FMIاالتصال بصندوق النقد الدويل  ( متوفر يف صيغة ورقية؛اإلرهاب
pdf.4chp/pdf/fra/SFTH/ft/pubs/external/org.imf.www://http. 
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احتمال وجود صالت بـني اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وبالتـايل                  )ج(  
  .ات اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةمقتضي

  
    قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة  )أ(١‐ جيم‐ ٢

 يف أعـاله كانت قرارات جملس األمن موضوع حتاليل تتعلق بتجرمي األعمال اإلرهابية كما هـو     
 ١-بـاء -١  كما تتعلق باألساس القانوين للتعـاون الـدويل يف         الدليل من هذا    ١-ألف-١الفقرة  

  .الدليلالفقرة أعاله من هذا 
  

      التزام عام): ٢٠٠١ (١٣٧٣القرار ‘  ١‘)أ(١‐ جيم‐ ٢
القيـام بـدون تـأخري بتجميـد األمـوال وأي أصـول ماليـة أو مـوارد                   "على مجيـع الـدول      

رهابيـة، أو حيـاولون ارتكاهبـا، أو يـشاركون يف ارتكاهبـا             إاقتصادية ألشخاص يرتكبون أعماالً     
  )٥٨(."رتكاهباأو يسهلون ا

وتــشمل هبــذا أيــضا الكيانــات الــيت ميتلكهــا أو يــتحكم فيهــا بــصورة مباشــرة أو غــري       
مباشـــرة هـــؤالء االشـــخاص، أو أشـــخاص وكيانـــات تعمـــل حلـــساب هـــؤالء األشـــخاص         

  . والكيانات، أو بتوجيه منهم
  
، يتعني على الدول، ملكافحة متويل اإلرهاب، اعتمـاد         )٢٠٠١ (١٣٧٣مبوجب القرار   •

 ذات  )٦١( األمـوال  )٦٠( ومـصادرة  )٥٩(بري تـسمح للـسلطات الوطنيـة بتعقـب، وجتميـد          تدا
  )٦٢(.الصلة بارتكاب أعمال إرهابية

───────────────── 
 . من القرار)ج(١الفقرة  )58( 
 الفساد، واتفاقية مكافحة االجتار يف حسب اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واتفاقية مكافحة )59( 

احلظر املؤقت على نقل األموال أو  "التحفظ"أو " التجميد"املخدرات واملؤثرات العقلية، يقصد بتعبري 
أو حتريكها أو وضع اليد أو احلجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من  حتويلها أو التصرف فيها
 .حمكمة أو سلطة خمتصة

واتفاقية مكافحة االجتار يف املخدرات واملؤثرات  فاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،حسب ات )60( 
، الذي يشمل التجريد عند االقتضاء، احلرمان الدائم من األموال بأمر من "املصادرة" يقصد بتعبري العقلية،

 .حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى
 بتعبري ديقص: "جداتعريفا عاما " األموال ")١٩٩٩( اإلرهابمن اتفاقية منع متويل ) ١(١ تعرف املادة )61( 

 أي نوع من األموال املادية أو غري املادية، املنقولة أو غري املنقولة اليت ُيحصل عليها بأي وسيلة "األموال"
كانت، والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها، مبا يف ذلك الشكل اإللكتروين أو الرقمي، واليت تدل 

ئتمانات املصرفية، ال سبيل املثال ال احلصر، اذلك علىعلى ملكية تلك األموال أو مصلحة فيها، مبا يف 
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األســاس القــانوين لتجميــد األمــوال واألصــول املاليــة      ) ٢٠٠١(١٣٧٣يــوفر القــرار    •
مبوجــب (ويــوفر وســيلة لتقــدمي املــساعدة القانونيــة  ))  ج١مبوجــب الفقــرة (األخــرى 

لــسابع مــن  وهــذه األحكــام ملزمــة ألهنــا قـد اعُتمــدت مبوجــب الفــصل ا )) و٢الفقـرة  
  .ميثاق األمم املتحدة،

   جتميد األموال وسائر األصول املالية  
علـى أنـه علـى مجيـع        ) ٢٠٠١ (١٣٧٣من القـرار  )  ج ١تنص الفقرة     ○

القيــام بــدون تــأخري بتجميــد األمــوال وأّي أصــول ماليــة أو   "الــدول 
ــصادية ألشــخاص   ــوارد اقت ــون أعمــاالً  م ــة، أو حيــاولون  إيرتكب رهابي

و يــــشاركون يف ارتكاهبــــا أو يــــسهلون ارتكاهبــــا، أو    ارتكاهبــــا، أ
ــتحكم فيهــا بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة      لكيانــات ميتلكهــا أو ي

شــخاص، أو ألشــخاص وكيانــات تعمــل حلــساب هــؤالء    ألهــؤالء ا
ــوال     ــا يف ذلـــك األمـ ــهم، مبـ ــه منـ ــات، أو بتوجيـ األشـــخاص والكيانـ

ستمدة من املمتلكات الـيت ميتلكهـا هـؤالء اإلرهـابيون ومـن يـرتبط        امل
  ".هبم من أشخاص وكيانات أو األموال اليت ُتدّرها هذه املمتلكات

 )٦٣(.إنَّ ملعىن اقتضاء جتميد األموال واحلسابات املـشبوهة نطاقـا عامـا             ○
وفعال فإن القرار ال يشري إىل القـرارات الـسابقة الـصادرة عـن جملـس                

ولكيانـات  الـيت حتـدد االلتـزام بتجميـد األصـول املاليـة لألفـراد               األمن  
حمـــددة وال تـــذكر أي قائمـــة هبـــؤالء األشـــخاص أو الكيانـــات الـــيت 

ولذلك فمن املسلم به أن القرار يـشري إىل     . نشرت يف قرارات الحقة   
ــشتبه يف صــلتهم باإلرهــاب، ســواء      ــات امل ــع األشــخاص والكيان مجي

───────────────── 
وشيكات السفر، والشيكات املصرفية، واحلواالت واألسهم واألوراق املالية والسندات والكمبياالت 

 ".وخطابات االعتماد
واملادتني ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وج من القرار ) أ( ١رعية يستند هذا اإللزام إىل أسس قانونية هي الفقرات الف )62( 

 من اتفاقية مقاومة ١٢وكذلك الشأن بالنسبة إىل املادة ). ١٩٩٩( من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب ١٨ و٨
 . من اتفاقية مكافحة املخدرات٥الفساد واملادة 

 J.W. Wainwright, Lettre sur les responsabilités des États à maintenir des listes et à geler les: انظر )63( 

: site Internet du CCT, capitaux des personnes et entités proscrites

html.wainwright)/2001 (1373/committees/sc/Docs/org.un.www://http.  
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م الــيت وضــعها جملــس األمــن أو الكــشف  وردت أو مل َتــرِد يف القــوائ
  )٦٤(.عن هويتها على هذا النحو من جانب الدول

 
  تعاون تام وكامل  

علـى أن مجيـع الـدول        )٢٠٠١( ١٣٧٣من القرار )  و ٢تنص الفقرة     ○
ــزوِّ" ــها األخــرى بأقــصى قــدر مــن املــساعدة فيمــا يتــصل     ت د كــل من

و دعـم األعمـال     بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية املتعلقـة بتمويـل أ        
اإلرهابية، ويشمل ذلـك املـساعدةَ علـى حـصول كـل منـها علـى مـا                  

  ".لدى األخرى من أدلة الزمة لإلجراءات القانونية
ــسرية املــصرفية، أو       ○ ــد علــى املــساعدة حبجــة ال ال ميكــن وضــع أّي قي

ــة    ــدود الزمنيــ ــرايف، واحلــ ــة، والنطــــاق اجلغــ ــة للجرميــ ــة املاليــ الطبيعــ
ــصادرة   ويكــون التعــ . لإلجــراءات ــد وم ــد وتعقــب وجتمي اون لتحدي

  :األموال كامال غري منقوص
 )٦٥(.ال جيوز رفض تقدمي املساعدة بـدعوى الـسرية املـصرفية            •

  أو؛
  )٦٦(بذريعة أن تلك اجلرمية قضية تنطوي على مسائل مالية؛  •

───────────────── 
) ١٩٩٩( ١٢٦٧من القرار ) ٤) ب(باإلضافة إىل قائمة جملس األمن التابع لألمم املتحدة، بناء على الفقرة الفرعية   )64( 

، فإن الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، على سبيل املثال، قد )٢٠٠٠ (١٣٣٣من القرار ) ج ٨والفقرة الفرعية 
، ١٣٢٢٤ رقم Executive Orderند هذه القوائم على األمر التنفيذي ويف الواليات املتحدة، تست. وضعا تلك القوائم

 ).http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/legal/terrr.html: انظر (١٣٢٦٨كما مت تعديله حسب األمر التنفيذي 
اد األورويب، فتستند هذه القوائم على تنظيم بشأن التدابري التقييدية احملددة املوجهة ضد بعض أما يف االحت

، كما مت تعديلها بواسطة قرار اجمللس EC n° 2580/2001 (مكافحة اإلرهاباألشخاص والكيانات بغية 
EC/2003/480 )81. p, 2003 juin 27 du 160OJ L  (٨١ ص ،٢٠٠٣ يونيه/ حزيران٢٧ املؤرخ يف) انظر :
pdf.01000103en16020030628_2003/1/dat/en/ lex-eur/int.eu.europa://http.( 

 ١٨و) ٣ (١٣ني املادتوكذلك الشأن يف ). ١٩٩٩(من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب ) ٢ (١٢انظر املادة  )65( 
 ٥واملادة  من اتفاقية مكافحة الفساد،) ٧ (٣١واملادة  من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،) ٨(
من اتفاقية مكافحة ) ٦ (١٢حىت من دون طلب أجنيب فإن املادة . من اتفاقية مكافحة املخدرات) ٣(

 أنه ال ميكن تشري إىلن اتفاقية مكافحة الفساد  م٤٠و) ٧ (٣٨واملادتني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 
 .التذرع بالسرية املصرفية على املستوى الوطين
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لطلـب الــذي  لال ميكـن رفـضه علـى أســاس األصـل اجلغـرايف        •
مـدى اجلغـرايف فيمـا      صدر عنه جتميـد األمـوال، إذ ال حـّد لل          

  ؛)٢٠٠١ (١٣٧٣يتعلق بنفاذ القرار 
باإلضافة إىل ذلـك، يـنص القـرار علـى أن التعّهـد املنـصوص                 •

 من االتفاقيـة الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب            ٨عليه يف املادة    
 فيما يتعلق بتجميد أمـوال اإلرهـابيني يقتـضي     )٦٧(،)١٩٩٩(

ــوال      ــد األم ــى جتمي ــادرة عل ــدول أن تكــون ق ــن ال ــ"م دون ب
  ".تأخري

  
      نظام مستقل بذاته )٦٨(:وما يليه) ١٩٩٩ (١٢٦٧ القرار‘  ٢‘)أ(١‐ جيم‐ ٢

. فغانيـة أل ا )٦٩("حركـة طالبـان   "نظاما للجزاءات ُملزمـا ضـد       ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ لقد أنشأ القرار  
ــة           ــوال واألصــول التابع ــد األم ــدول بتجمي ــع ال ــوم مجي ــن أن تق ــس األم ــرر جمل ــة، ق ــي البداي فف

قـد مت تعـديل هـذا النظـام بواسـطة قـرارات            و )٧٠( بتنظـيم القاعـدة وطالبـان      لألشخاص املرتبطني 
  )٧٢(. سواء فيما يتعلق باألفراد أو بالعقوبات يف حّد ذاهتا)٧١(الحقة،

───────────────── 
) ٢٢ (١٨و) ٣ (١٣انه هو نفسه يف الفرعني ). ١٩٩٩( من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب ١٣انظر املادة  )66( 

 ٣قية مكافحة الفساد، واملادة من اتفا) ٢٢) (٤٦(من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 
 .من اتفاقية مناهضة املخدرات) ١٠(

  :من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب على ما يلي) ٢(و) ١( ٨تنص املادتان  )67( 
تتخذ كل دولة طرف التدابري املناسبة وفقا ملبادئها القانونية احمللية لتحديد أو كشف وجتميد أو حجز "  -١

، وكذلك العائدات اآلتية من هذه ٢ لغرض ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة أي أموال مستخدمة أو خمصصة
  ".اجلرائم وذلك ألغراض مصادرهتا عند االقتضاء

تتخذ كل دولة طرف، وفقا ملبادئها القانونية الداخلية، التدابري املناسبة ملصادرة األموال املستخدمة "  -٢
انظر " ، وكذلك العائدات اآلتية من هذه اجلرائم٢ املادة  املخصصة لغرض ارتكاب اجلرائم املبينة يف٢أو

 .الدليلمن هذا  ٣-هاء-٢ الفقرة أسفلهأيضا 
 . مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة١٩٩٩أكتوبر /تشرين األول ١٥قرار اعتمده جملس األمن بتاريخ   )68( 
 :لقرار على املوقع الشبكيميكن االطالع على نص ا. ١الفقرة ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرار  )69( 

htm.1267s1999/99/sc/docs/french/org.un.www://http. 
إذا كانت متتلكها أو (أو اهلبوط يف أراضيها  قالعإلباللطائرات أنه على الدول عدم السماح  كما )70( 

 ). طالبانتستأجرها أو تشّغلها
 ١٣٦٣والقرار  )٢٠٠٠ (١٣٣٣والقرار  )١٩٩٩ (١٢٦٧القرار : قرارات جملس األمن ذات الصلة هي )71( 

 ١٤٥٥والقرار ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢والقرار  )٢٠٠٢ (١٣٩٠والقرار  )٢٠٠١ (١٣٧٣، والقرار )٢٠٠١(
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لة مبوجـب القـرار     كَّوتوجد قائمة بأمساء األفـراد املفروضـة علـيهم جـزاءات قامـت اللجنـة املـش                
  )٧٣(. باستكماهلا١٢٦٧

على أن على الدول األعضاء، بدون تأخري جتميد أصـول          ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ينص القرار     •
وقــد  )٧٤(.األفــراد والتنظيمــات املدرجــة يف القــوائم املنــشورة حتــت ســلطة جملــس األمــن  

. وهــذه األحكــام ملزمــةمــدت مبوجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،  اعُت
 مؤقـت   هـو عـادة إجـراءٌ     ولذلك، فإن القرار ُيحوِّلُ إىل إجراء ميكن أن يـصبح دائمـا مـا               

  .يهدف إىل منع إخراج بعض األصول من البلد أثناء التحقيق أو أثناء إجراءات قضائية
علـى  ( تطّبق على األشخاص املُـصّرين    ) ٢٠٠١( ١٣٧٣ راراملالحظ أن مقتضيات الق     •

، مــــن قبيــــل حركـــة طالبــــان أو تنظــــيم القاعـــدة واجلماعــــات واألفــــراد   )مـــواقفهم 
  )٧٥(. املرتبطة حبركة طالبان أو تنظيم القاعدةواملؤسسات والكيانات

  ؟١٢٦٧من الذي من املرجح أن يكون على قائمة جلنة   •
بتنظــيم القاعــدة، أو " ارتبــاط" شــخص أو مجاعــة أو شــركة أو كيــان لــه  أيُّ  

  .بأسامة بن الدن أو حبركة طالبان ميكن أن يدرج امسه ضمن القائمة
يف جملس األمـن    ) ٣ و ٢الفقرتان  ( ١٢٦٧يف القرار   " ارتباط"ُيعرف مصطلح     

  :على النحو التايل
املشاركة يف التمويل، أو التخطيط، أو التـسهيل أو التحـضري،         )أ(  

أو التنفيـذ ألعمــال أو أنـشطة مرتبطــة مبنظمـة القاعــدة، أو بأسـامة بــن الدن أو     

───────────────── 
طالع وميكن اال). ٢٠٠٥ (١٦١٧والقرار ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦والقرار  )٢٠٠٤ (١٥٢٦والقرار  )٢٠٠٣(

 .shtml.index/1267/committees/sc/arabic/org.un.www://http :عليها على املوقع الشبكي
 .الدليل هذا سيقّدم يفالنظام املعمول به حاليا هو وحده الذي  )72( 
 : املوقع الشبكي١٢٦٧جلنة  انظر ملزيد من التحاليل بشأن .لس األمنجم  على غرار١٢٦٧جلنة  تتألف )73( 

shtml.information/1267/committees/sc/arabic/org.un.www://http. 
 :ر املوقع الشبكيانظ). ٢٠٠٢ (١٣٩٠ نشرت قائمة موحدة طبقا للقرار )74( 

shtml.list_sanctions_aq/1267/committees/sc/arabic/org.un.www://http.  
 مبا يف ذلك ما بالكامل،) ٢٠٠١ (١٣٧٣يذكّر مبا تتحّمله مجيع الدول األعضاء من التزام بتنفيذ القرار )75( 

يتعلق بأي عضو من أعضاء طالبان ومنظمة القاعدة وأي فرد أو مجاعة أو مشروع أو كيان مرتبط بطالبان 
يف يف متويل األعمال اإلرهابية والتخطيط هلا وتسهيلها والتحضري هلا أو ك  القاعدة يكون قد شارتنظيمأو 

 ؛"يف ارتكاهبا أو يف دعم اإلعمال اإلرهابية



تبادل املساعدة القضائية يف املسائل اجلنائية ‐٢النميطة   

141 

، ها عنها أو منبثقة من    منشقةهلا أو    أو مجاعة تابعة  حبركة طالبان، أو بأي خلية،      
  حتت أمسائهم، نيابة عنهم أو لدعمهم؛

  تقدمي أو بيع أو نقل األسلحة واألعتدة املتصلة هبم؛  )ب(  
  التجنيد نيابة عنهم؛   )ج(  
تــوفري الــدعم، بــأي طريقــة، ملــا ارتكبــوه مــن األفعــال أو ملــا     )د(  

  .قاموا به من األنشطة
ه بـصورة مباشـرة أو   باإلضافة إىل ذلـك فـإن أّي شـركة أو كيـان ميلكـه أو يـتحكم فيـ               

  .غري مباشرة األشخاص املشار إليهم ميكن أن ُيسّجل يف القائمة
  )٧٦(ما هي اإلجراءات املعتمدة للتسجيل يف القائمة؟  •

تنظر اللجنة دون إبطاء يف اإلجراء أدناه، طلبات التسجيل املقدمة مـن الـدول             
  .األعضاء، وتقرر بشأن إمكانية تسجيلها

  :إجراءات التسجيل  
هكـذا   و)٧٧(.ةتقـوم اللجنـة بانتظـام باسـتكمال قائمـة موحـد        )أ(  

فهي تنظر، بشكل جيد، يف مجيع االقتراحات واملعلومات الواردة مـن الـدول             
ــق        ــة، مباشــرة أو بواســطة فري ــة أو الدولي ــن املنظمــات اإلقليمي ــضاء، وم األع

   اخلاص مبراقبة األشخاص أو الكيانات املسجلة على القائمات؛)٧٨(الرصد

───────────────── 
 :متوفرة على املوقع الشبكي (٧الفقرة " املبادئ التوجيهية اليت هتتدي هبا اللجنة يف عملها"ر انظ )76( 

shtml.index/1267/committees/sc/arabic/org.un.www://http.( 
استعراضا للبيانات املؤسسة أو املُّربرة  على القائمة قدر املستطاع،تتضمن اإلضافات املقترحة  جيب أن )77( 

 ،)١٩٩٩ (١٢٦٧القرارات يف واألحكام ذات الصلة ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠لإلجراءات املتخذة عمال بالقرار 
 وجيب .)٢٠٠٦ (١٧٣٥و) ٢٠٠٥ (١٦١٧ ،)٢٠٠٤ (١٥٢٦، )٢٠٠٢ (١٤٥٥، )٢٠٠٠ (١٣٣٣

ة ما ميكن من املعلومات الدقيقة وذات الصلة اليت من شأهنا حتديد أن تشمل اإلضافات املقترحة إىل قائم
  :هوية هؤالء األشخاص أو الكيانات من قبل السلطات املختصة

اللقب واسم الفرد وغريه من األمساء املميزة، وتاريخ امليالد، ومكان /اسم األسرة: بالنسبة لألشخاص -   
   ومقر اإلقامة ورقم اجلواز أو وثيقة السفر؛ املواطنة، وأمساء الشهرة،/امليالد، واجلنسية

الشركات /االسم، واالسم املختصر والعنوان، واملقر، والفروع : بالنسبة للجماعات أو املؤسسات أو الكيانات -    
 . وطبيعة النشاط وهوية املسريينالومهية،التابعة، والشركات ذات الصلة، والشركات 

 .ملساعدة اللجنة على أداء عملها) ٢٠٠٤ (١٥٢٦ فريق مت إحداثه مبقتضى القرار )78( 
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ينظر فريق الرصد يف مجيع البيانات املستلمة مـن قبـل اللجنـة        )ب(  
وهلـذا الغـرض، يـستعمل      . لتوضيحها أو لتأكيـدها، حـسب مـا يقتـضيه األمـر           

  مجيع مصادر املعلومات املتاحة له؛
يــشري فريــق الرصــد علــى اللجنــة، يف أجــل ال يتعــدى أربعــة     )ج(  

 قائمة موحـدة أو مـا إذا         تسجيل تلك البيانات على    ميكنأسابيع، ما إذا كان     
وتقرر اللجنة مـا إذا كـان جيـب    . كان يوصي بالتثبت قبل إدراجها يف القائمة      

  احلصول على توضيحات وبأية طريقة؛
عندما تقرر اللجنة إضـافة معلومـات علـى القائمـة املوحـدة،               )د(  

مت ُيحيطُ رئيُسها بذلَك الدولةَ العضو أو املنظمة اإلقليمية أو الدولية اليت قـد           
  .املعلومات األولية

  )٧٩(ما هي نتائج التسجيل على قائمة بالنسبة إىل الدول؟  •

  .جتميد األموال وسائر املمتلكات املالية أو املوارد االقتصادية  -١  
  .عبورها االلتزام مبنع دخول أراضيها أو  -٢  
 االلتزام مبنـع التزويـد والبيـع أو النقـل املباشـر وغـري املباشـر لألسـلحة                   -٣  

  .لعتاد املتصل هبا مهما كان نوعهاو
 بالنسبة إىل كـل شـخص أو        )٨٠(على الدول أن تتخذ اإلجراءات اآليت ذكرها        

  :كيان ُمْدَرج ضمن القائمة
القيـام دون إبطـاء بتجميـد األمـوال وغريهـا           . جتميُد األمـوال    )أ(  

مـــن األصـــول املاليـــة أو املـــوارد االقتـــصادية هلـــذه اجلماعـــات أو األفـــراد أو   
يانــات، مبــا يف ذلــك األمــوال املــستمّدة مــن املمتلكــات الــيت حيوزوهنــا أو     الك

ــق أشــخاص        ــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، أو عــن طري ــا ب يتحكمــون فيه
يعملون حلساهبم أو بتوجيه منهم، وضمان عـدم إتاحـة أّي مـن هـذه األمـوال            
ــوارد اقتـــصادية أخـــرى لفائـــدة هـــؤالء     ــة أو مـ أو أّي أمـــوال أو أصـــول ماليـ

شخاص بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن طريق رعاياها أو أي أشـخاص             األ
  .داخل أراضيها

───────────────── 
 .٢الفقرة ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠انظر القرار  )79( 
 .٢و ١. الفقرتان) ٢٠٠٥ (١٦١٧ هذه اإلجراءات ملخصة يف القرار )80( 
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ــسفر   )ب(   ــُر ال ــراد إىل أراضــيها أو    . حظ ــؤالء األف ــع دخــول ه من
  )٨١(.مرورهم العابر هبا

البيـع والنقـل املباشـر أو        و منـع التوريـد   . حظر على األسـلحة     )ج(  
الكيانات، مـن أراضـيها أو      غري املباشر هلذه اجلماعات واألفراد واملؤسسات و      

مـــن جانـــب رعاياهـــا املوجـــودين خـــارج أراضـــيها أو باســـتخدام الـــسفن أو 
الطائرات اليت ترفع أعالمها، للسالح وما يتـصل بـه مـن العتـاد جبميـع أنواعـه                
مبــا فيــه األســلحة والــذخائر واملْركبــات واملُِعــدات العــسكرية واملعــدات شــبه    

املـشورة الفنيـة أو املـساعدة     وسـبق ذكـره،   العسكرية وقطع الغيار الالزمـة ملـا        
  .أو توفري التدريب املتصل باألنشطة العسكرية

  )٨٢(:االستثناءات على جتميد األموال  
مع مراعاة إخطار الدول بعزمها على منح حق الوصـول إىل             )أ(  

هـــي :  ســـاعة، وأن اللجنـــة ال تعـــارض ذلـــك٤٨تلـــك األمـــوال يف غـــضون 
الغـذاء  (خـرى الالزمـة لتغطيـة النفقـات األساسـية           األموال واألصول املاليـة األ    

واإلجيــار، تكــاليف األدويــة والــرهن العقــاري، والقــروض والنفقــات الطبيــة،   
ــة    ــق العام ــأمني واملراف ــساط الت ــضرائب، وأق ــة    )وال ــى وجــه الدق ــي عل ، أي ه

  )٨٣(.األموال الالزمة لدفع أتعاب مهنية معقولة
ة عليهــا مــن قبــل   مــع مراعــاة إخطــار مــن الــدول واملوافقــ       )ب(  
  .األموال الالزمة لتغطية نفقات استثنائية: اللجنة

───────────────── 
ري للقيام وهذا ال حيظر على دولة أن تترك رعاياها يدخلون إقليم بالدهم، وال حيظر العبور الضر )81( 

 .ئيةباإلجراءات القضا
 .١ الفقرة ١٤٥٢نة يف القرار مضمَّ )82( 
املبادئ التوجيهية "انظر .  نفقات صون ُعهدة األموال اجملّمدة وإدارهتاالقضائية،اخلدمات : على سبيل املثال )83( 

: الشبكيمتاح على املوقع ( ٨ الفقرة "اليت هتتدي هبا اللجنة يف عملها
shtm.index/1267/committees/sc/arabic/org.un.www://http.( 
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  )٨٤( الرفع من القائمة؟ما هي إجراءات  •

مع عدم اإلخالل باإلجراءات املتاحـة، جيـوز ألي شـخص أو مجاعـة                )أ(  
. أو شركة أو كيان مدرج يف القائمة املوحـدة أن يقـّدم طلبـا إلعـادة النظـر يف قـضيته                     

ب تربير طلبه احلصول على رفع االسم، وتقـدمي املعلومـات ذات            جيب على مقدم الطل   
  .الصلة وطلب الدعم من احلكومة

جيوز للمتقدمني الراغبني يف تقدمي طلـب رفـع االسـم مـن القائمـة أن                  )ب(  
يفعلوا ذلك عن طريق مركز االتصال، وفقا لإلجراءات املنـصوص عليهـا يف الفقـرتني               

مــن املبــادئ التوجيهيــة الــيت هتتــدي هبــا اللجنــة يف   ٨مــن الفقــرة ) د( و)ج(الفــرعيتني 
 أو عن طريق دولة اإلقامة أو دولة اجلنسية، حبسب ما هو احملدد يف الفقـرة                )٨٥(عملها،

  . من املبادئ التوجيهية٨من الفقرة ) الفرعية هـ
جيوز للدولة إنشاء قاعدة إجرائية يكون مبقتضاها ملواطنيها واملقـيمني            )ج(  

للقيــام بــذلك، َتبعــث إىل رئــيس اللجنــة . إىل مركــز االتــصال مباشــرةإرســال طلبــاهتم 
  .ببيان يتم نشره على املوقع الشبكي للجنة

ــك         )د(   ــإن ذل ــصال، ف ــز االت ــه إىل مرك ــدم طلب ــب أن يق ــار الطال إذا اخت
  :املركز يتوىل تنفيذ املهام التالية

 تلقي طلبات رفـع االسـم مـن القائمـة مـن مقـدم التمـاس فـرد أو مـن                ‘١‘
مجاعــات أو مؤســسات أو كيانــات مــسجلة يف القائمــات الــيت وضــعتها جلنــة 

  ؛)اجلزاءات
  التثبت ملعرفة ما اذا كان الطلب جديدا؛  ‘٢‘
ــتم        ‘٣‘ ــات إضــافية، ي ــة معلوم ــوفر أي ــدا، وال ي إذا مل يكــن الطلــب جدي

  إرجاعه إىل مقدم الطلب؛
العامـة الـيت    إبالغ الطالب ما يفيد استالم طلبه وإعالمـه بـاإلجراءات             ‘٤‘

  تتم وفقها معاجلة الطلبات؛
───────────────── 

: الشبكيمتاح على املوقع  (٧الفقرة " املبادئ التوجيهية اليت حتكم سري عمل اللجنة"انظر  )84( 
(shtm.index/1267/committees/sc/arabic/org.un.www/:/http. 

: الشبكيمتاح على املوقع  (٧الفقرة " املبادئ التوجيهية اليت حتكم سري عمل اللجنة"انظر  )85( 
shtm.ndexi/1267/committees/sc/arabic/org.un.www://http(. 
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إعادة توجيه الطلب، لإلعالم أو إلبداء ما ميكن مـن التعليقـات علـى                ‘٥‘
ــسببة يف اإلدراج علــى القائمــة  ) أو احلكومــات(املعلومــات، إىل احلكومــة   املت

وتكـون تلـك    . وحكومة الدولة اليت حيمل جنـسيتها، والدولـة الـيت فيهـا يقـيم             
لتشاور مع احلكومـة الـيت اقترحـت أصـال التـسجيل علـى              احلكومات مدعوة ل  

وللقيــام بــذلك، ميكنــها أن تتوجــه إىل  . القائمــة قبــل التوصــية بالــشطب منــها 
) احلكومـات (مركز االتصال، الذي ُيْمكنه ربـط الـصلة بينـها وبـني احلكومـة               

  .اليت اقترحت أصال التسجيل إذا وافقت احلكومة أو احلكومات على ذلك
حصل، بعَد املـشاورات، أن أوصـت إحـدى احلكومـات           إذا    -أ  ‘٦‘

عــن طريــق  بــالرفع مــن القائمــة، فإهنــا ترســل بتوصــيتها إىل اللجنــة مباشــرة أو 
وعنـدها ُيـدرج    . مركز االتصال، ورئـيس جلنـة اجلـزاءات، مرفوقـة بتفـسرياهتا           
  الرئيس طلب الرفع من القائمة على جدول أعمال اللجنة؛

مات اليت استشريت عمال بـالفقرة      إذا اعترضت أّي من احلكو      -ب  
الفرعية اخلامسة أعاله على طلب رفع االسم من القائمة، فـإن مركـز االتـصال               

وأي عـضو يف    . يبلّغ اللجنة ويرسل إليها بنسخة طلب رفع االسـم مـن القائمـة            
 رفـــع االســـم يكـــون مـــدعوا إىل أن ُيخطـــر هبـــا  تـــدعماللجنـــة لـــه معلومـــات 

الســم تطبيقــا للفقــرة الفرعيــة اخلامــسة  احلكومــات الــيت فحــصت طلــب رفــع ا 
  أعاله؛

ومل تقـدم أي مـن      ) ثالثة أشـهر  (إذا مرت فترة زمنية معقولة        -ج  
) احلكومات اليت مت إبالغها بطلب رفع االسم تطبيقا للفقرة الفرعيـة اخلامـسة            

ــة أهنــا بــصدد معاجلــة طلــب رفــع االســم مــن      أي مالحظــات ومل تعلــم اللجن
ة ذات مدة حمددة، فعنـدها ُيعِلـم مركـز          ي مهلة إضاف  أهنا يف حاجة إىل    و القائمة

 .االتــصال مجيــع أعــضاء اللجنــة ويقــدم إلــيهم نــسخة مــن طلــب رفــع االســم  
) احلكومـات (جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة، بعد التشاور مع احلكومـة            و

الـيت اقترحـت أصــال اإلدراج يف القائمـة، التوصـية برفــع االسـم منـها بإرســاله       
ــيس  ــا إىل رئ ــا بتفــسرياته   طلب ــة اجلــزاءات، مرفوق يكفــي أن يكــون أحــد  ( جلن

أعضاء اللجنـة موافقـا علـى رفـع االسـم حـىت يـتم إدراج هـذه القـضية ضـمن                      
ــة   ــال اللجن ــن      و).جــدول أعم ــوص أي عــضو م ــّر شــهر واحــد، ومل ي إذا، م

، اعُترب الطلب مرفوضا، ويتوىل رئيس اللجنـة        القائمةأعضاء اللجنة بالرفع من     
  التصال بذلك؛إبالغ مركز ا
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حتال إىل اللجنة هبدف اإلعالم، مجيع اإلبالغـات الـواردة مـن الـدول                ‘٧‘
  األعضاء؛

  :إبالغ ملتمس الطلب، حبسب احلالة  ‘٨‘
أن جلنة اجلزاءات قررت املوافقة على طلب رفـع االسـم مـن               -أ    

  القائمة؛
ــاء       -ب     ــد فرغــت مــن النظــر يف طلــب اإللغ ــة اجلــزاءات ق أن جلن

  .س الطلب ال يزال مدرجا على القائمةوعلى أن ملتم
إذا قّدم الطالب التماسه إىل دولة اإلقامة أو إىل دولة اجلنسية، آنـذاك               )ه(  

  :يتبع اإلجراء الوارد وصفه يف الفقرات الفرعية التالية
أن تنظـر   ") الدولة مـستلمة الطلـب    ("على الدولة اليت َتوجه إليها الطلب         ‘١‘

لة مث أن تتصل بشكل ثنائي باحلكومة الـيت اقترحـت           يف مجيع املعلومات ذات الص    
وتطلــب منــها ") التــسجيل"الــيت اقترحــت "الدولــة (أصــال اإلدراج علــى القائمــة 

  جمموعة من املعلومات وتشاورها بشأن طلب رفع االسم من القائمة؛
جيــوز للدولــة الــيت اقترحـــت التــسجيل أن تطلــب أيــضا معلومـــات         ‘٢‘

ــة .  دولــة اجلنــسية لــصاحب الطلــب إضــافية مــن دولــة اإلقامــة أو  جيــوز للدول
متلقية الطلب والدولة اليت اقترحت اإلدراج على القائمـة، حـسب االقتـضاء،             

  التشاور مع رئيس اللجنة خالل املشاورات الثنائية؛
ــات       ‘٣‘ ــى املعلومـ ــالع علـ ــد االطـ ــب، بعـ ــة الطلـ ــة متلقيـ إذا رأت الدولـ

القائمـة، فعليهـا أن تـسعى إىل    التكميلية، االستجابة إىل طلب رفع االسم مـن     
إقناع الدولة اليت اقترحت اإلدراج بـأن تتقـدم بطلـب إىل اللجنـة، مبفردهـا أو               

كجــزء مــن إجــراءات املوافقــة الــضمنية، جيــوز . مــع غريهــا، طلبــا يف الــشطب
للدولة متلقيـة الطلـب أن تقـدم إىل اللجنـة طلبـا يف الـشطب مـن القائمـة غـري                      

  . اقترحت اإلدراجمرفوق بطلب من الدولة اليت
وإذا فـشل أعـضاؤها يف التوصـل        . تتخذ اللجنة قراراهتا بتوافـق اآلراء       )و(  

إىل اتفــاق حــول قــضايا معينــة، جيــري الــرئيس مزيــدا مــن املــشاورات الــيت مــن شــأهنا   
بعد هذه املشاورات، اىل توافـق يف        إذا، مل يتم التوصل،    و .تسهيل التوصل إىل االتفاق   

ونظرا للطبيعة اخلاصة للمعلومات، ميكـن      . لقضية إىل جملس األمن   اآلراء، آنذاك ترفع ا   
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أن يشجع الرئيس على املشاورات الثنائية بني الدول األعضاء املعنية لإلحاطة باملـسألة             
  .على حنو أفضل قبل اختاذ أي قرار

  
  التنفيذ يف الدول  •
  

   ن دعموما تقدمه م) اإلنتربول(دور املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   ‐ ١  
قامــت اإلنتربــول ومنظمــة األمــم املتحــدة . اإلنتربــول ومنظمــة األمــم املتحــدة  

 وهو ميثـل ترتيبـا تكميليـا     ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين  ٥بتبادل للرسائل بتاريخ    
 يوليــه/ متــوز٨التفــاق التعــاون بــني اإلنتربــول ومنظمــة األمــم املتحــدة بتــاريخ 

ة الـيت تقـدمها اإلنتربـول للجنـة      وهو اتفاق حيـدد طرائـق املـساعد       )٨٦(.١٩٩٧
  : وهي طرائق تتخذ شكلني اثنني١٢٦٧القرار 

ــة موحــدة      )أ(   ــواردة يف قائم ــات ال ــة املعلوم ــغ . حتــسني نوعي تبلّ
اإلنتربول البيانات املتاحة عن بعض األشخاص املدرجـة أمسـاؤهم علـى قائمـة              

ارين الــذي مت إنــشاؤه وفقــا للقــر) فريــق الرصــد( وفريــق اخلــرباء ١٢٦٧جلنــة 
  .، وهذا لتحسني دقة القائمة املذكورة)٢٠٠٥ (١٦١٧ و)٢٠٠٤ (١٥٢٦

ــدوائر املكلفــة بإنفــاذ      )ب(   ــة الوصــول الفــوري مــن قبــل ال إمكاني
  القانون، إىل القائمة املوحدة وإىل اإلجراءات املطلوبة من جملس األمن

، ســجلت اإلنتربــول يف ١٢٦٧ علــى طلــب مــن اللجنــة ًءبنــا  ‘١‘
ــدة البيانــات   ــدرجني علــى قائمــة       قاع ــاء األفــراد امل اخلاصــة هبــا، أمس

ــورا يف     ــة، واملعلومــات اخلاصــة هبــم، وهــي معلومــات تــصبح ف اللجن
متنــاول الــدوائر املكلفــة بإنفــاذ القــانون، بواســطة شــبكة االتــصاالت  

   التابعة لإلنتربول؛I-24/7السلكية والالسلكية 

───────────────── 
: الشبكي على املوقع متوفرة ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٥نص الرسائل املتبادلة من   )86( 

SupplementaryArrangementR/agreements/cooperation/LegalMaterials/ICPO/Public/int.interpol.www://http

asp.KNAnnan .داعيا األمم املتحدة واإلنتربول إىل تطوير   الصادر عن جملس األمن١٦١٧القرار : اخللفية
 AG-2005-RES-05 يف تنفيذ واليتها؛ القرار ١٢٦٧التعاون فيما بينهما لتقدمي املزيد من املساعدة للجنة 

إلنتربول اليت أبدت موافقتها على تعزيز التعاون مع األمم املتحدة يف املسألة الرئيسية وتكليف لللجمعية العامة 
 الدليلهذا   من٢-باء-١بشأن اإلنتربول عموما، انظر الفقرة .  بتطوير ذلك التعاونلإلنتربولاألمني العام 

 .int.interpol.www: وكذلك املوقع الشبكي
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مــة املتاحــة تعــاجل اإلنتربــول، قــدر املــستطاع، املعلومــات العا   ‘٢‘
عن بعض الناس الذين هم علـى قائمـة اللجنـة، وفقـا لقـوانني معاجلـة                 
املعلومــات للتعــاون الــشرطي الــدويل الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة   

  للشرطة اجلنائية، اإلنتربول؛
ــة    ‘٣‘ ــاء علــــى طلــــب مــــن جلنــ ، تنــــشر اإلنتربــــول ١٢٦٧بنــ

ــار ــى قائمـــ    )٨٧(اًإخطـ ــاؤهم علـ ــة أمسـ ــراد املدرجـ ــد األفـ ــا ضـ ة  خاصـ
حـــىت ُتخطـــر الـــدوائر املكلفـــة بإنفـــاذ القـــانون أن أولئـــك        ١٢٦٧

األشخاص سلطت عليهم جزاءات تقتضي عمـال خمـصوصا مـن قبـل             
  الدوائر املكلّفة بإنفاذ القانون؛

 تضيف اإلنتربول إىل كل إخطـار موجـود يف الوقـت الـراهن        ‘٤‘
 هو أيضا علـى     املعينأن الشخص   بملحوظة تفيد    ،باإلنتربولخاص  و

  .١٢٦٧ة جلنة قائم
  

    األعمال على الصعيد الوطين  )٢  
  .جزاء يتطلب من الدول إجراءات إدارية أو قضائية خاصةجتميد األصول   
  :وميكن أن نتبني طرائق تنفيذ متنوعة  

علــى النحــو (فــبعض الــدول تطبــق مباشــرة نظــام اجلــزاءات     )أ(  
  ؛)املطلوب من قبل جملس األمن

  )٨٨(؛ءات تشريعية خاصةبعض الدول اعتمدت إجرا  )ب(  
بعض الـدول األخـرى ال جتّمـد األمـوال واألصـول أو ال تبقـي                  )ج(  

يف كــثري مـن األحيــان جيّمــد البنــك  (علـى التجميــد إال بعــد صـدور قــرار قــضائي   
  ):جراء من قبل قاضإلاملركزي كـتل األموال لفترة قصرية، وينتظر تأكيدا هلذا ا

ح حتقيـق ويكـون تقـدمي    يف بعض احلاالت، يـتم التعجيـل بفـت          ‘١‘
 وقـــد يبـــدو مثـــل هـــذا اإلجـــراء  )٨٩(.أدلّـــة شـــرطا لتأكيـــد التجميـــد 

───────────────── 
 .asp.default/NoticesUN/Public/int.interpol.www://http: بشأن النشرية، انظر املوقع الشبكي )87( 
 ). وما يليها من التقرير٢٥، ١٠انظر الفقرة (وأستراليا )  من التقرير٥انظر الفقرة (فورة اوهذه هي احلال يف سنغ  )88( 
، على املوقع ٧، ص ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٠ املتعلقة باجتماع جملس األمن بتاريخ S-PV.5229انظر الوثيقة  )89( 

 :OpenElement?pdf.0543131N/PDF/05/431/31N/PRO/UNDOC/doc/org.un.ssddsdacce://http :الشبكي
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يف هـــذه . متـــضاربا مـــع نظـــام اجلـــزاءات كمـــا قـــرره جملـــس األمـــن
الفرضية، ال ينبغي أن تتركّز ُمراقبةُ جهات االختـصاص القـضائي إال            
علــى أدلّــة تتــصل بوقــائع مثــل هويــة الــشخص املــستهدف بــذلك         

   أم ال؛اًاإلجراء مناسبما إذا كان على وليس ) اإلجراء
 علـى   ًءويف حاالت أخرى، يؤكد القرار القضائي املّتخـذ بنـا           ‘٢‘

نظام اجلزاءات اليت قررها جملس األمـن عمليـة التجميـد دومنـا حاجـة               
  .إىل إجراء حتقيق قضائي

  منع دخول أو عبور أراضيها  

ر عـن   الـصاد ) ٢٠٠٥ (١٦١٧من القرار   )  ب ١طبقا للفقرة     )أ(  
منع دخول هؤالء األفراد إىل أراضيها أو       "جملس األمن، على السلطات الوطنية      

مــرورهم العــابر هبــا، علــى أالّ ُيلــزم أي شــيء يف هــذه الفقــرة أي دولــة بــرفض  
دخول رعاياها إىل أراضيها أو مطالبتهم مبغادرهتا؛ وعلى أالّ تنطبق هذه الفقرة             

يا للقيــام بــإجراءات قــضائية أو حيــث يكــون الــدخول أو املــرور العــابر ضــرور 
، حالـة   ")اللجنـة ) ("١٩٩٩ (١٢٦٧عندما تقرر اللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار           

  ؛"حبالة فقط، أن الدخول أو املرور العابر له ما يربره
وهلــذا اإلجــراء أمهيــة خاصــة بالنــسبة إىل وكــاالت اهلجــرة الــيت     )ب(  

 القــضائية لتحديــد مــا إذا كــان ينبغــي هلــا، إذا لــزم األمــر، أن ُتنــّسق مــع الــسلطات
  .القانونية األشخاص الواردة أمساؤهم على القائمة املذكورة ال خيضعون للمالحقة

  
    االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب  )ب(١‐ جيم‐ ٢

ُتلْـزم االتفاقيـة الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب            . جتميد األمـوال وحجزهـا ومـصادرهتا        •
  :مصادرهتا لتجميد أموال اإلرهابيني وضبطها وبوجود آلية شاملة) ١٩٩٩(

  :٨املادة 

───────────────── 
 القضائية بّينةيتضح من تقارير بعض الدول أن احلاجة ال تزال قائمة إىل أن يعرض على السلطات [...] "

 ونظم كهذه ال تتفق مع التزامات الدول األعضاء مبقتضى الفصل السابع .األصولكافية كشرط لتجميد 
 إىل ن وأحث الدول على ضمان إمكانية جتميد األصول حاملا تضيف اللجنة اسم فرد أو كياامليثاق، من

 ".قائمة اللجنة
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تتخذ كل دولة طـرف التـدابري املناسـبة وفقـا ملبادئهـا القانونيـة احملليـة                   -١"  
لتحديد أو كشف وجتميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو خمصصة لغـرض ارتكـاب               

ائم وذلـك ألغـراض     وكذلك العائدات املُتأتية من هـذه اجلـر       . ٢اجلرائم املبينة يف املادة     
  .مصادرهتا عند االقتضاء

ــة الداخليــة، التــدابري      -٢   ــة طــرف، وفقــا ملبادئهــا القانوني تتخــذ كــل دول
املناسبة ملـصادرة األمـوال املـستخدمة أو املخصـصة لغـرض ارتكـاب اجلـرائم املبينـة يف                   

  ".وكذلك العائدات اآلتية من هذه اجلرائم. ٢املادة 
  
    قية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف مكافحة اإلرهاباستخدام اتفا  )ج(١‐ جيم‐ ٢

، فـإن اتفاقيـة     عندما يتبني وجود صالت بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة            •
مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ميكـن أن ُتـستخدم أساسـا قانونيـا صـاحلا للتعـاون                  

 اجملّرمـة مـشمولة باتفاقيـة مكافحـة         وقمع متويل اإلرهـاب، شـريطة أن تكـون األعمـال          
جلرمية املنظمة عرب الوطنية وأن تكون ارتكبتها مجاعة إرهابية منظمة كمـا هـي معّرفـة             ا

  .بواسطة تلك االتفاقية، فإن اجلماعة ميكن أن ترتكب أيضا أعماال إرهابية
 بتجميـد  تـسمح وُتلْزم اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بوجـود آليـة كاملـة            •

  :ومصادرهتاأموال اجملرمني وحجزها 
  :١٢املادة 

تعتمد الدول األطراف، إىل أقصى حد ممكن يف حدود نظمهـا القانونيـة الداخليـة، مـا                
  :قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

عائــدات اجلــرائم املتأتيــة مــن اجلــرائم املــشمولة هبــذه االتفاقيــة، أو          )أ(  
  ؛))أ(١ الفقرة ١٢املادة ( تها قيمة تلك العائداتاملمتلكات اليت تعادل قيم

املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخـرى الـيت اسـتخدمت أو يـراد        )ب(  
  ؛))ب(١ الفقرة ١٢املادة (استخدامها يف ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية 

ــيت        )ج(   ــدات الـ ــات أو املعـ ــرائم أو املمتلكـ ــدات اجلـ ــى عائـ ــرف علـ التعـ
يراد استخدامها الرتكـاب اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة أو اقتفـاء أثرهـا               استخدمت أو   

  ؛))ب(١الفقرة ١٢املادة ( أو جتميدها أو ضبطها هبدف مصادرهتا يف هناية املطاف
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 إخضاع املمتلكات املُتأّتية من عائدات اجلرائم إذا ُبّدلت أو ُحّولـت،            )د(  
يف حــدود القيمــة (تلطــت هبــا املمتلكــات الــيت اكُتــسبت مــن مــصادر مــشروعة واخ  و

ــدرة للعائــدات املختلطــة   ــة   )املق ــرادات أو املنــافع األخــرى املتأتي مــن عائــدات   ، واإلي
  ؛)٥ إىل ٣ الفقرات من ١٢املادة (اجلرائم، 
 الـــسجالتختـــوَّل احملـــاكم أو الـــسلطات املختـــصة أن تـــأمر بتقـــدمي    )ه(  

وال جيوز رفض العمل بأحكـام هـذه   . املصرفية أو املالية أو التجارية أو بالتحفُّظ عليها     
  )٦الفقرة  ١٢املادة ( .الفقرة حبجة السرية املصرفية

 على الدولـة الطـرف أن   ١٣ووفق املادة . وهي تلزم الدول باختاذ مجلة من اإلجراءات   •
  :يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يليتقوم، إىل أقصى حد ممكن 

طلب مصادرة عائدات اجلرميـة املـستلم       أن حتيل إىل سلطاهتا املختصة        )أ(  
ــصادرة     ــر بامل ــة أخــرى طــرف هبــدف إصــدار أم ــر   ومــن دول ــل األم ــذه أو أن حتي بتنفي
  ؛)١، الفقرة ١٣املادة ( باملصادرة الصادَر عن دولة أخرى طرف، هبدف تنفيذه

ــة طــرف أخــرى للتعــرف علــى عائــدات       )ب(   إثــر اســتالم طلــب مــن دول
دات أو األدوات األخرى املشار إليها يف االتفاقية واقتفـاء          اجلرائم أو املمتلكات أو املع    

  ).٢الفقرة  ،١٣املادة (أثرها وجتميدها أو ضبطها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف 
    

    سرية املعامالت املصرفية  - ٢- جيم- ٢
ال ميكــن التــذرع بــسرية  . ملــساعدة حبجــة ســرية املعــامالت املــصرفية حظــر رفــض ا  •

  . املتبادلةاملساعدة القانونيةفية لرفض طلب املعامالت املصر
 املتعلقـة بتمويـل     ١٩٩٩مـن اتفاقيـة عـام       ) ٢(١٢وفقـا ملعـىن املـادة       . األساس القانوين   •

ــاد    ــامالت املـــصرفية لـــرفض تبـ ل املـــساعدة اإلرهـــاب، ال ميكـــن التـــذرع بـــسرية املعـ
  : وبالتايل. القانونية
عدة حبجــة ســرية عنــدما تــسمح تــشريعات دولــة طــرف بــرفض املــسا  )أ(  

  .املعامالت املصرفية، فينبغي اعتبارها الغية وتفضيل العمل بأحكام االتفاقية
 دة قانونيـة عندما يتم التنصيص على مثل ذلك املربر يف اتفاقيـة مـساع            )ب(  

ــة طــرف، فــ   ــة إىل االتفاقيــة، طبقــا لقــانون   إمتبادلــة ملزمــة لدول ن انــضمام تلــك الدول
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  أحكـام االتفاقيـات الـيت تتعـارض مـع تلـك االتفاقيـة       تبارخيّول اع االتفاقيات، جيب أن    
  .الغية

إذا نــص النظــام القــانوين لدولــة طــرف علــى أن االتفاقيــات ال تطّبــق    )ج(  
  .بصفة آلية مباشرة، فقد يكون من الضروري تنقيح القانون احمللي ملعاجلة ذلك

    
    ال تعترب جرائم متويل اإلرهاب جرائم مالية  - ٣- جيم- ٢

 اعتبار جرائم متويل األعمال اإلرهابية جرائم مالية وال جيـوز التـذرع هبـا لـرفض طلـب        ال جيوز 
  )٩٠(. املتبادلةاملساعدة القانونيةيتعلق ب

    
    باملصطلحاتمسرد   - ٤- جيم- ٢

  :تعريف املصطلحات
 نـوع مـن األمـوال املاديـة أو غـري املاديـة، املنقولـة أو غـري املنقولـة               أيَّتعين  : "األموال"  •

ا كـان شـكلها،      وسيلة كانت، والوثائق والصكوك القانونيـة أيـ        ُيحصل عليها بأيِّ  اليت  
مبا يف ذلك الـشكل اإللكتـروين أو الرقمـي، والـيت تـدل علـى ملكيـة تلـك األمـوال أو                       

ئتمانـــات املـــصرفية، المبـــا يف ذلـــك، علـــى ســـبيل املثـــال ال احلـــصر، امـــصلحة فيهـــا، 
ــصرفية، واحلـــ     ــشيكات املـ ــسفر، والـ ــيكات الـ ــة  وشـ ــهم واألوراق املاليـ واالت واألسـ

  .والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد
 احلظر املؤقت لنقل املمتلكـات أو تبديلـها أو التـصرف            يعين: "الضبط"أو  " التجميد"  •

فيها أو حتريكها أو إخضاعها للحراسـة أو الـسيطرة املؤقتـة بنـاء علـى أمـر صـادر عـن                      
  .حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى

مبوجـب أمـر صـادر عـن حمكمـة أو سـلطة خمتـصة                ، التجريد النـهائي   تعين: "ادرةاملص"  •
 املمتلكــات واألمــوال املــستخدمة أو املخصــصة لغــرض ارتكــاب جــرائم   مــنأخــرى، 

  . )٩١(والعائدات املتأتية من تلك اجلرائم

───────────────── 
 .  لقمع متويل اإلرهاب١٩٩٩ اتفاقية  من١٣انظر املادة  )90( 
 . من االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب٨انظر املادة  )91( 
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 عبـارة تـدلُّ ال  : "جلرميـة الـيت اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها           عائـدات ا   أواألموال  "  •
 على النية أو القـصد وحبكـم طبيعتـها ميكـن اعتبارهـا       "ت أو يراد استخدامها   استخدم"

  )٩٢(.مبثابة حماولة الرتكاب جرمية
ويشمل ذلك احلاالت اليت ال ميكن التعرف فيها مباشرة علـى أصـل العائـدات أو املعـّدات ألن          

 إىل  مرتكيب األفعال اإلجرامية قد خلطوها مبمتلكـات اكتـسبت مـن مـصادر شـرعية وحولوهـا                
ممتلكــات أخــرى فجعلــوا التعــّرف عليهــا أكثــر صــعوبة وعلــى الــدول واجــب إخــضاع تلــك      
ــأي      ــساس بـ ــة، دون مـ ــدات املختلطـ ــدرة للعائـ ــة املقـ ــدود القيمـ ــصادرة يف حـ ــات للمـ املمتلكـ

كما جيوز هلا أن تصادر اإليـرادات أو املنـافع األخـرى            . صالحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها    
مـا خيـضع للمـصادرة مـن منـافع          " املنـافع األخـرى   "وُيقصد بعبـارة    . ائماملتأتية من عائدات اجلر   

  )٩٣(.مادية، ومن حقوق ومصاحل مشروعة ذات طابع واجب النفاذ
    
    املساعدة القانونيةطرائق تبادل   - ٥- جيم- ٢

  :املساعدة القانونيةلبات تبادل بيانات ينبغي أن ُتضّمن يف خمتلف أنواع ط  •
  طلوب مصادرهتا؛وصف باملمتلكات امل  )أ(  
عرض بالوقائع وبالبيانات اليت يستند إليها الطلب وضـمن أي نطـاق              )ب(  

 ُيسمح للطرف مستلم الطلب أن يـصدر قـرارا باملـصادرة يف             حىت: ُيطلب تنفيذ القرار  
  ؛نطاق تشريعاته الوطنية

نـسخة مقبولــة قانونــا مــن قــرار املــصادرة صــادرة عــن الطــرف مقــّدم    )ج(  
  .سس الطلبالطلب وعليها يتأ

    
    خصوصيات تتعلق بتحديد اهلوية املصرفية وتعقب األموال  - ٦- جيم- ٢

ويتمثـل  . يتمثل تعريف حساب مـصريف مـا، يف حتديـد هويـة صـاحبه             . تعريفات أولية   •
  .الفحص بالنسبة إىل شخص معني يف حتديد حساباته املصرفية

───────────────── 
 .٢٢  الفقرةA/55/383/Add.1انظر ملحوظات تفسريية  )92( 
 .٢٣  الفقرةA/55/383/Add.1انظر ملحوظات تفسريية  )93( 
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  وصياتت •
ــوال ختــصيص مــو     )أ(  ــد ومــصادرة األم ــضي تعقــب وجتمي ــة يقت ارد كافي

  .لألجهزة املخصصة اليت يتم إنشاؤها إلدارة هذه املوارد
فيما يتعلق بتعقب األموال، يكون من الضروري أن ُتيـّسر الـسلطات       )ب( 

  .مستلمة الطلب أكثر ما تستطيع الوصول إىل املعلومات ذات الصلة بتداوهلا
ى، فيبـدو   أما فيما يتعلق بتجميد األموال بناء على طلب مـن دولـة أخـر              )ج( 

من الضروي احلفاظ على السرية، ال سيما يف حالـة رفـض الدولـة املطلـوب منـها التـسليم                
  .مثل هذه العملية وذلك إىل حني اكتمال اإلجراءات، جتنبا لتبديد تلك األموال

أخريا، فيما يتعلق مبصادرة املمتلكـات، فـإن الـدول مـدعوة إىل إبـرام            )د( 
  .عاون يف هذا اجملالاتفاقات فيما بينها تيسريا للت

 طاملـا مل يـشرع يف إحالـة القـضية           حتديد األموال مهمة وحدات االستخبارات املالية      •
 ٥-٥-١ملزيد من التحليـل بـشأن وحـدات االسـتخبارات املاليـة انظـر أعـاله الفقـرة                 (

  ).الدليلمن هذا 
ــة       ــدّخل املؤســسات املالي ــصة التأكــد مــن أن ت ــسلطات املخت ــصدد، علــى ال  يف هــذا ال

ــة  "و ــضالعة يف املعــامالت املالي ــر   )٩٤("املهــن األخــرى ال ــد عمالئهــا وإعــداد تقري  تــسمح بتحدي
ــا     ــدا فعلي ــد احلــسابات املــشبوهة جتمي وقــد . بالــصفقات املــشبوهة، وهــو الــشرط األول لتجمي

وتتــألف " املهــن األخــرى الــضالعة يف املعــامالت املاليــة"حــددت جلنــة مكافحــة اإلرهــاب هــذه 
  )٩٥(. والكتاب العدول واحملاسبني اخلارجينيخصوصا من احملامني

  التعاون الدويل يف جمال حتديد هوية احلسابات املصرفية وتعقّبها  •

  :األسس القانونية  

االتفاقيات الدولية حماولـة تـذليل للعقبـات        : الصكوك الدولية   )أ(  
ــزام     ــة، عــن طريــق إل الــيت حتــول دون االســتجابة إىل طلبــات املــساعدة املتبادل

───────────────── 
 ).١٩٩٩(من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب  ) ب١ (١٨انظر املادة  )94( 
، )S/2002/689 (٣انظر، على سبيل املثال، التقرير التكميلي من قربص إىل جلنة مكافحة اإلرهاب، ص  )95( 

 املتحدة من اململكة، وتقريرا )S/2002/783 (٣جلنة مكافحة اإلرهاب، ص وتقريرا إضافيا من فرنسا إىل 
، والتقرير الثاين من )S/2002/787 (٤يرلندا الشمالية إىل جلنة مكافحة اإلرهاب، ص إو لربيطانيا العظمى

 ).S/2002/877 (٨املكسيك إىل جلنة مكافحة اإلرهاب، ص 
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ــد ــا ال ــة إليه ــل اإلرهــاب     . ول باإلجاب ــة لقمــع متوي ــة الدولي ــذا شــأن االتفاقي ه
  ؛)٢٠٠٠(أو اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ) ١٩٩٩(

ــة   )ب(   ــصكوك اإلقليميــ ــذه   : الــ ــوفر هــ ــك، تــ ــافة إىل ذلــ باإلضــ
  . تبادل املساعدة القانونية)٩٦(االتفاقيات اإلقليمية

ملختـــصة إلصـــدار مثـــل هـــذه الطلبـــات إن الـــسلطات ا. الـــسلطات املختـــصة  
للحصول على مساعدة هي، مبدئيا، السلطات املختـصة للقيـام مبثـل هـذا التحقيـق يف                 

  .إجراء وطين
بالنـسبة إىل أّي طلـب للحـصول علـى املـساعدة، ميكـن              . ضمان سرية الطلب    

ن مِّبعـض الـدول ال تـؤ     .  الطلـب  أن يطلب مـن الـسلطة مـستلمة الطلـب ضـمان سـرية             
  .لب منها ذلكطُية إال إذا تلك السر

  
    :طلب حتديد هوية احلسابات املصرفية، وإصدار كشوف احلسابات  )أ(٦‐ جيم‐ ٢

قبــل إصــدار طلــب للحــصول علــى املــساعدة هبــدف  . شــرط ســابق إلصــدار الطلــب  •
ــة احلــسابا   ت املــصرفية وإصــدار كــشوفات احلــساب، قــد   تــسليم طلــب لتحديــد هوي

ــه    ــدير   يكــون مــن املناســب النظــر يف توجي طلــب إىل فــرع املــصرف األجــنيب الــذي ي
طلب التحديـد دومنـا حاجـة    ل االستجابةاحلساب يف بلد مقدم الطلب، الذي قد ميكنه     

  .إىل اللجوء إىل طلب املساعدة
ــدان األعــضاء يف    • ــةالبل ــة  العمــل فرق ــاإلجراءات املالي ــة ب ــذا  )٩٧(.املعني ــشكّل ه  ال ي

فريـق العمـل املـايل ملكافحـة غـسل      الطلب عمومـا صـعوبات، علـى األقـل بـني أعـضاء        
  )٩٨(.األموال

  :ال ميكن تقدمي احلجج التالية ذريعة للرفض  

───────────────── 
 مكافحة غسل ألوروبية لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، واتفاقيةهذا، على سبيل املثال، شأن االتفاقية ا )96( 

نوفمرب / تشرين الثاين٨يف ستراسبورغ يف  وتعقبها، واحتجازها ومصادرة عائدات اجلرائم املعتمدةاألموال 
 ديسمرب/ كانون األول٤للربملان األورويب واجمللس بتاريخ  CE/2001/97 ة وكذلك املبادئ التوجيهي١٩٩٠
األموال،   بشأن منع استخدام النظام املايل لغسلCEE/91/308 املعدلة للمبادئ التوجيهية للمجلس ٢٠٠١

 .٢٠٠٠مايو /أيار ٢٩ املكمل التفاقية ٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول ١٦والربوتوكول املؤرخ يف 
 .لزمة قانوناوليست م  توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ال تطبق مباشرةنَّإ )97( 
 .htm.fr_Members/org.gafi-fatf.www://http: قائمة لألعضاء )98( 
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بعـض الـدول ال تنفـذ الطلـب         . عدم توافق هذا اإلجراء مـع القـانون الـداخلي           )أ(  
حبجة أن تشريعها الداخلي ال ُيلزم املؤسسات املصرفية بتحديد القائمني بالعمليـات البنكيـة أو               

 فرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة   وثائق الناجتة عنها وال ميكن لدولة عضو يف     باالحتفاظ بال 
التوصـية اخلامـسة     ()٩٩(فرقـة العمـل   وفعال فإن توصيات    . أن ترفض الطلب متذرعة هبذه احلجة     

)  العمـل حـول مكافحـة متويـل اإلرهـاب          لفرقـة ؛ التوصية اخلاصة السابعة     ٢٠٠٣،  لفرقة العمل 
عضاء تنظيم املعامالت املـصرفية الـيت تقـوم هبـا املؤسـسات املاليـة مـستقبال            تطلب من الدول األ   

وثيقـــة ذات "علـــى أن ال تـــتم إال إذا مت حتديـــد صـــاحب العمليـــة حمـــدد اهلوّيـــة علـــى أســـاس   
 العمـل علـى أنـه جيـب االحتفـاظ باألدلـة ملـدة مخـس                 لفرقـة وتنص التوصية العاشرة    ". مصداقية

املعـامالت الفرديـة، وكـذلك األمـر بالنـسبة إىل اتفاقيـة قمـع               سنوات حىت يتسىن إعادة تشكيل      
  .اإلرهاب
طلـب احلـصول علـى املـساعدة       ل تـستجيب بعـض الـدول ال      . التجرمي املـزدوج    )ب(  

املتبادلة إال إذا كانـت الوقـائع الـيت أدت إليهـا ممـا يعاقَـب عليـه مبوجـب القـانون احمللـي أو مـن                           
وجيـدر التـذكري بـأن حجـة الـرفض غـري مقبولـة يف        . دون حتديد كمي للحد األدىن من العقوبـة  

  ).٢٠٠١ (١٣٧٣من القرار ) ٢ضوء الفقرة 
عنـدما تكـون هنالـك اتفاقيـة        : مـن املمكـن حتديـد الغـرض املـستهدف         . كتابة الطلـب    •

تتــضمن حكمــا صــرحيا بــشأن هــذا النــوع مــن الطلبــات، فمــن املستحــسن أن جنعلــها   
  )١٠٠(. العملفرقةهدفا، أو كذلك توصيات 

تــزداد حظــوظ جنــاح طلبــات احلــصول علــى معلومــات عــن احلــسابات املــصرفية كلمــا     
  .رقم احلساب كامال، اسم املؤسسة املصرفية وعنوان الفرع، الفترة املعنية: كانت دقيقة وكاملة

  :حمتويات الطلب  
  نسخة من توقيع صاحب احلساب؛  -  
  هوية األشخاص احلاملني لتوكيل ونسخة من توقيعاهتم؛  -  
  نسخة من كشوف احلسابات املصرفية والبيانات املفّصلة عن الفترة املعنية؛  -  

───────────────── 
  : ميكن االطالع على توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية على املوقع الشبكي )99( 

html.1,00_1_1_1_35280947_32236920_32250379_fr,51/0,2340/document/org.fatfgafi.www://http. 
  : ميكن االطالع على توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية على املوقع الشبكي )100(

html.1,00_1_1_1_35280947_32236920_32250379_fr,51/0,2340/document/org.fatfgafi.www://http.  
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  .مع اإلشارة إىل أرقامهاوجهاً وظَهراً نسخ من الشيكات   -  
كما هو احلال مع أي طلب تبادل للمساعدة، جيب أن ُتـربِز مـربرات الطلـب احلجـَج                    

 إجــراءات الــسلطة مقدمــة  باهلــدف املطلــوب مــن" ذات صــلة"الــيت جتعــل املعلومــات املطلوبــة  
وينبغي أن تستجيب املربرات إىل الـشروط اخلاصـة الـيت قـد تـشترطها الدولـة مـستلمة              . الطلب

التوافـق مـع    : الطلب، عند االقتضاء لتنفيذ مثـل هـذا الطلـب للحـصول علـى املـساعدة املتبادلـة                 
  .التجرمي املزدوج والقوانني احمللية

  
     طلب فحص حسابات مصرفية  )ب(٦‐ جيم‐ ٢

 احلـسابات   ملّا كان تنفيـذ طلـب املـساعدة املتبادلـة بـشأن فحـص             . تربير تقدمي الطلب    •
املــصرفية يــستلزم يف معظــم احلــاالت، وســائل حتقيــق أكــرب ممــا يــستلزمه حتديــد هويــة    
ــة خمــصوصة، ال ســيما        ــربرات تقــدمي الطلــب بطريق ــتعني عــرض م ــه ي احلــسابات، فإن

ــق واأل    ــة الفحــص هبــدف التحقي ــها جنــد    ضــرورته لعملي ــيت مــن أجل ــة ال ســباب املقبول
  .مصارف يف إقليم الدولة املطلوب منها التسليم هلا حسابات ذات صلة بالتحقيق

من ناحية أخرى، تسهيال ملهمة الدولـة املطلـوب منـها التـسليم الـيت قـد ال متلـك ملفـا                      •
ق مركزيا، ينبغي تركيز وجهة البحوث، حبيث تكون علـى سـبيل املثـال َحبـَسب املنـاط           

  .اجلغرافية
  

    وضع حساب مصريف قيد الرصد  ) ج(٦‐ جيم‐ ٢
قــد يكــون مــن املفيــد، يف بعــض التحقيقــات، رصــد العمليــات املــصرفية املنجــزة علــى حــساب 

) ٢٠٠١ (١٣٧٣ وميكــن توجيــه ذلــك الطلــب دومــا علــى أســاس القــرار  . مــصريف خمــصوص
  .من املساعدة" أوسع قدر ممكن"بعنوان 

يتعـّين بطبيعـة احلـال حتديـد        . الدقـة وبأنـه ضـروري     ضرورة اتـسام الطلـب ب       •  
الربهنـــة علـــى أن الرصـــد ضـــروري  وبـــأدق طريقـــةاحلـــساب املـــراد رصـــده 

  .للتحقيق
    
    اقتسام عائدات اجلرمية  - ٧- ج- ٢ 

ــة     •   : التــصّرف يف األمــوال املــصادرة يف إطــار حتقيقــات أو مالحقــات جنائي
طنيـة، قـد يكـون مـن املفيـد          يف القـضايا العـابرة للحـدود الو       . التوزيع العـادل  

ــا عــادال لتع    ــصادرة توزيع ــوال امل ــع األم ــزتوزي ــا خيــدم    زي ــاون وتطــويره مب التع
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وقـد أمكـن يف صـكوك       . مصلحة التحقيقـات واملالحقـات القـضائية الالحقـة        
.  قبول إمكانية تقسيم املمتلكات املصادرة وتوزيعها توزيعا عـادال         )١٠١(دولية،

دولـة مـا وتـساهم يف ذلـك دولـة أخـرى،       وبالتايل، عندما حتـصل مـصادرة يف     
يتّم اقتسام جزء من األموال املصادرة يتم اقتسامه مع الدولة األخـرى اعترافـا              

  .بالطابع املشترك للجهد املبذول
 علـى صــعيد املمارسـة العمليــة، تـستند فكــرة اقتـسام املمتلكــات إىل بعـض آليــات       •

  :التنفيذ

م عامة وفقا التفـاق أو تـسوية ميكـن          يتم االقتسا . التوصل إىل اتفاق  : األساس  
  .ن تتراوح بني االتفاقية العامة وتبادل املذكرات حول قضية بعينهاأ
يعــود قــرار  . دولــة الــيت يف حيازهتــا األمــوال املــصادرة    الُيوكَــلُ التقــدير إىل    

االقتسام والقرار املتعلق باملبلغ الذي ُيقَتـَسم إىل تقـدير الدولـة الـيت هبـا توجـد                  
  .املصادرةاألموال 

  :فيما يتعلق باالقتسام، توجد طرق شىت ممكنة. التنفيذ  
───────────────── 

جيوز ):  ب٣ الفقرة ١٤ الوطنية يف املادة مت حتديد مبدأ تقسيم املمتلكات يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب )101(
 من هذه ١٣ و١٢خرى وفقا للمادتني أم من دولة طرف للدولة الطرف، عند اختاذ إجراء بناء على طلب مقدَّ

و أاقتسام عائدات اجلرائم  [...] ":و ترتيبات بشأنأبرام اتفاقات إن تنظر بعني االعتبار اخلاص يف أاالتفاقية، 
جراءاهتا إو أو املمتلكات هذه، وفقا لقانوهنا الداخلي أ من بيع عائدات اجلرائم املتأتيةموال ألو اأاملمتلكات هذه، 

ومع ذلك، فإن جمموعة ") ب". (و حسب كل حالةأساس منتظم أخرى، على أدارية، مع دول أطراف إلا
وقد أعدت  .ه املسألة مؤخراجمموعة الثمانية أتيحت هلا هي األخرى فرصة معاجلة هذ من اخلرباء رفيعي املستوى

اجملموعة اتفاقا منوذجيا بشأن اقتسام األموال ميكن أن تستلهم منه الدول اليت ختطط إلبرام اتفاق يف هذا اجملال 
  ).E/CN.15/2005/7، ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢١راجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي، (

 املشروع يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري  املمتلكات املصادرة يفيف تقاسمكما مت التفكري أيضا    
) ، الفقرة الفرعية ب٥وفعال، فإن هذا االتفاق ينص، يف املادة . ١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

جيوز للطرف، عند التصرف بناء على طلب أحد األطراف األخرى وفقا هلذه املادة، أن  : "على ما يلي
  :بشأنتبار اخلاص يف إبرام اتفاقات ينظر بعني االع

اقتسام هذه املتحصالت أو األموال، أو املبالغ املستمدة من بيع هذه املتحصالت أو األموال، مع أطراف ‘ ٢‘    
أخرى، على أساس منظم أو يف كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو إجراءاهتا اإلدارية أو 

  ".ها هلذا الغرضتدة األطراف اليت أبرماالتفاقات الثنائية أو املتعد
 لتبادلاملعاهدة النموذجية  امللحق بوجند إشارة إىل تقاسم األموال يف هامش حييل إىل الربوتوكول االختياري    

انظر احلاشية (، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن عائدات اجلرميةاملساعدة يف املسائل اجلنائية 
بشأن عائدات  املساعدة يف املسائل اجلنائية لتبادلربوتوكول االختياري للمعاهدة النموذجية  من ال١٢٥
 ).اجلرمية
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ميكــن لـــبعض الـــدول أن تــسلّم العائـــدات املعنيـــة إىل دولـــة     )أ(  
أخرى حىت تكون هي اليت حتصل على أمر املصادرة، على أن يكـون مفهومـا            

  أن جزءا من األموال سيسلّم إىل الدولة األوىل؛
 مبوجــب تــشريعاهتا الداخليــة مث تقــوم دول أخــرى باملــصادرة  )ب(  

  .تتقاسم األموال املصادرة مع الدولة اليت تقدم هلا املساعدة
نظرا إىل أن اقتـسام األمـوال جيـري بـني دول ذات سـيادة،               . ختصيص األموال   

. فلكل دولة أن تقرر كيف يـتم توزيـع األمـوال املـصادرة داخـل تلـك الدولـة          
متلكـات أو األمـوال املـصادرة يف        وإذا كانت بعـض الـدول ختتـار ختـصيص امل          

برنامج ملكافحة اجلرميـة، فـالقرار يعـود إىل كـل دولـة ألهنـا هـي الـيت تبـت يف                      
وال ينبغـي أن ُيـشترط أّي       . األمر وفقا لقوانينها الداخلية واختياراهتا الـسياسية      

  .شرط يف هذا الشأن حلظة االقتسام
) ٤ (٨يف املـادة    ) ١٩٩٩(اإلرهـاب   جدير باملالحظة أن االتفاقية الدولية لقمع متويـل           

ــة مــن مــصادرة األصــول يف        ــشاء آليــات هبــدف ختــصيص األمــوال املتأتي ــدول علــى إن حتــث ال
  .تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية أو أسرهم

  
  شواهد للتوضيح  •

 عقد يف بـورت أوف سـَبني        خالل اجتماع لوزراء العدل لرابطة الكومنولث،       
Port of Spain (Trinite-et-Tobago)      عكـف املـشاركون علـى مـسألة اقتـسام 

 Harare Scheme on Mutualوقـد اعتمـد وزراء العـدل تعـديال لــ     . املمتلكـات 

Assistance in Criminal Matters ) نظـــام هـــراري للمـــساعدة املتبادلـــة يف
وذلـك حـىت يـدرجوا ضـمن أحكامـه حكمـا تقـديريا يتعلـق                ) املسائل اجلنائيـة  

  : املعدلة على ما يلي٢٨ املادة وتنص. باقتسام املمتلكات
  ]ترمجة[

  ينطبق قانون الدولة مستلمة الطلب على التصرف يف كل ممتلك  -١"  
  متت مصادرته؛ أو  )أ(  
ــر       )ب(   ــه حمكمــة إث ــذ جــزاء مــايل قــضت ب مت حتــصيله ضــمن تنفي

  .…طلب قدم طبقا ألحكام هذا االتفاق
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ــب، فــ        -٣   ــستلمة الطل ــة م ــانون الدول ــه ق ــنص علي ــا ي ــا مل إن وفق
ــرعيتني       ــرتني الف ــه يف الفق ــصوص علي ــا هــو من ــانون كم املتحــصالت حبكــم ق

  :أو ما يعادل مثنها، ميكن) وج) ب) ٢(٢٧
  أن يعاد إىل البلد مرسل الطلب؛ أو   ‘١‘  
أن يقتسم مع البلد مرسل الطلـب حـَسَب توزيـع يـراه البلـد                 ‘٢‘  

  ."مستلم الطلب مناسبا وفقا للظروف
. ت بالنسبة إىل بعض الدول، جزءا مـن التعـاون الـدويل      و ُيَعّد تقاسم املمتلكا     

والواليات املتحدة على سبيل املثال، عادة ما تتقاسم املمتلكات املصادرة مـع            
ويتم ذلك إما حالة حبالة، أو حـسب        . الدول اليت تتعاون معها يف قضية معينة      

  )١٠٢(.ما ينص عليه اتفاق عام يربم مع الدولة األخرى
    
    دل املساعدةطلب تبا  -دال-٢  

  :يتعّين حتديد ما يلي: األهداف
   حمتوى الطلب؛  -١-دال-٢
  قناة االتصال، أي إىل أّي سلطة أو كيان جيب توجيه الطلب؛   -٢-دال-٢
  ؛ املساعدةطلب تبادلشكل   -٣-دال-٢
 تنفيـذ الطلـب وفقـا لتـشريعات الدولـة الطاِلبـة أم              يكـون هـل   : القانون املطبـق    -٤-دال-٢

  ة املطالَبة؟لتشريعات الدول
  احتماالت الرّد املمكنة على الطلب؛  -٥-دال-٢
   املتبادلة؛املساعدة القانونيةكلفة   -٦-دال-٢
  .استعماهلا وطرائق عودة أدلّة التنفيذ األجنبية  -٧-دال-٢
    

───────────────── 
 .انظر على سبيل املثال، اتفاق التقاسم بني كندا والواليات املتحدة )102(
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   املضمون   - ١- دال- ٢
 حمـددا يف االتفاقيـات متعـددة        املـساعدة القانونيـة   كثريا ما يكون مضمون طلب تبـادل          

  )١٠٣(.طراف أو اإلقليمية أو يف املعاهدات الثنائية أو كذلك أيضا يف القانون الداخلياأل
ونظـرا إىل أن الطلـب      . من األمهية مبكـان صـياغة الطلـب يف عبـارات واضـحة ودقيقـة                

مرسل أحيانا إيل موظفني يعملون وفق تقاليد معينة ويف ظـلّ أنظمـة قانونيـة خمتلفـة متامـا، فإنـه                     
حات القانونية بالغة االختصاص واالهتمامُ  بدال من ذلك بوصـف اهلـدف        حيسن جتنب املصطل  

  )١٠٤(.أو الغرض املطلوب بدال من النهج املتبع لتحصيله
    
    طلبات يف شكل آخر/إنابات قضائية/طلب واحد أم أكثر من طلب  )أ(١‐ دال‐ ٢
    طلب واحد أم طلبات عديدة ‘  ١‘)أ(‐ ٢دال‐ ٢

من املفيد يف بعـض األحيـان، حـىت إذا كانـت            .  غري الفائدة من تقدمي طلب واحد ال       •
املستندات املطلوبـة يف طلـب التـسليم تعـاجل رمبـا مـسائل خمتلفـة جـدا، االقتـصار علـى                      

وتكون الفائـدة احلاصـلة مـن ذلـك أن القاضـي الـذي ينبغـي أن يـصدر                   . مستند واحد 
حبكـم وحـدة   قد جييب باملواقفـة   - استئنافه وميكن يف غالب األحيان  -حكمه النهائي   

وعالوة على ذلـك فإنـه جيـوز للـسلطة الطالبـة أن توضـح أن جـزًء مـن                     .الطلب املقّدم 
كمـا جيـوز للـسلطة مـستلمة        . الطلب عاجلٌ وأن سائر املستندات ميكن إجنازها الحقا       

  .الطلب أن تقرر تنفيذ الطلب تنفيذا جزئيا
ن أن يكـون  علـى العكـس مـن ذلـك، ميكـ     . ةكل علـى حـد  الفائدة من تقدمي طلبات    •

من مزايا تقدمي طلبـات علـى حـده أن إحـدها رمبـا، إذا كـان عرضـة للـرفض مـن قبـل                      
سلطة االستئناف عند إخطارها مـن ِقَبـل أحـد األطـراف، ال ُيهـدد بـالرفض إال جـزءا                    

ومـن املفيـد، عنـد تبليـغ الطلـب الثـاين، اإلحالـة              . من املساعدة املتبادلة املطلوبة ال غـري      
  .اإلشارة عند االقتضاء إىل أن األمر يتعلق بطلب تكميليإىل الطلب األول مع 

. املـساعدة القانونيـة  مهما يكن من أمر ينبغي تفضيل أبسط ما ميكن من طلبات تبادل         
  ومن املمكن دوما تقدمي طلبات تكميلية

  
───────────────── 

 األمم املتحدة لعام  من اتفاقية٧من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واملادة ) ١٥( ١٨انظر املادة  )103(
 . ملكافحة االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية١٩٨٨

 .من املفيد يف هذا الشأن االتصال بسلطات الدولة املطلوب منها التسليم هبدف معرفة مبادئها التوجيهية )104(
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     اإلنابات القضائية ‘ ٢‘)أ(١‐ دال‐ ٢

املـساعدة  للحـصول علـى     . لة املتباد املساعدة القانونية ول على   منط تقليدي يف احلص     •
 املتبادلــة تتــوفر للطــرف الطالــب اإلنابــات القــضائية الدوليــة التقليديــة، ويــتم   القانونيــة

إرســاهلا عــن طريــق الــسلطات القــضائية التابعــة لبلــد مــا إىل ســلطات بلــد آخــر عــرب      
  .القنوات الدبلوماسية

علـق الطلبـات بـإجراء      الفائدة من اسـتعمال اإلنابـة القـضائية عنـدما ال تت           : الصعوبات  •
 القـانون العـام  من القضايا األساسية اليت تطرحها اإلنابـات القـضائية علـى دول          . قضائي

فعـال ففــي بلــدان   و.أن اإلنابـة القــضائية ينبغـي أن تكــون صــادرة عـن الــسلطة القــضائية   
 ، لـئن كـان مـن صـالحيات الـسلطة القـضائية إصـدار األحكـام، فالـشرطة                  القانون العـام  

املسؤولة عن املالحقات اجلنائية هي اليت ُتجـري التحقيقـات اجلنائيـة وتقـوم              السلطات  و
 القـانون العـام  ميكن للسلطات املسؤولة عن التحقيقات اجلنائيـة يف بلـدان       و .باملالحقات

اســتخدام اإلنابــة القــضائية قبــل حتديــد الئحــة االهتــام، عنــدما تتوصــل إىل حتديــد إجــراء  
ــه   ــانوين ميكــن االســتناد إلي ــا     و. ق ــيس األمــر دوم ــضائي، ول اذا افترضــنا وجــود إجــراء ق

كذلك، فاخلطر كل اخلطر هو أن ذلك اإلجراء األويل ال يـسمح بالكـشف املبكـر عـن                   
املعلومات مع ما ينجم عن ذلك من عرقلة للتحقيق أو تأخره تأخرا مفرطـا أو أن ُيـضّر                  

 ١٩٩٧القنابـل لعـام    وقد أدخلت االتفاقية الدولية لقمـع اهلجمـات اإلرهابيـة ب           .ذلك به 
وفعـال فـإن االتفاقـات الـسابقة مل تكـن حتيـل إال              . مصطلحا من شأنه حل هذه الصعوبة     

أمـا املـصطلحات اجلديـدة، املوحـدة        . على املساعدة القانونية املتبادلة يف القضايا اجلنائيـة       
 ألي"، فتحيـل علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة            ١٩٩٧بفضل االتفاقيات الالحقة لعـام      

  )١٠٥(."حتقيق أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم
  :البيانات اليت جيب أن يتضمنها طلب املساعدة املتبادلة  •

ــصادر  )أ(   ــسلطة الـ ــها طلـــب  الـ ــاتف  (عنـ ــام اهلـ ــة، أرقـ ــها الربيديـ عناوينـ
  ؛)والفاكس واللغات اليت ميكن االتصال بواسطتها

جـــه عـــام، هـــي عمليـــا وبو(الـــسلطة املوجـــه إليهـــا طلـــب املـــساعدة   )ب(  
  ؛)سلطات البلد املطلوب منه املساعدة

  عرض الوقائع؛   )ج(  
───────────────── 

 .١٠انظر املادة  )105(
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ــه    )د(   ــا  (الغـــرض مـــن الطلـــب ودواعيـ توضـــيح األهـــداف املـــراد بلوغهـ
  ؛)وتفصيل املستندات والوثائق املطلوبة

  ؛)الوصف القانوين للوقائع اليت هبا يتعلق اإلجراء(التجرمي   )ه(  
  .) معرفة تلك البياناتعند(هوية الشخص املعين وجنسيته   )و(  

اإلدالء املنـهجي والتلقـائي     : (ضاف إىل تلك العناصر، يف العالقات مـع بلـدان القـانون العـام             وي
جبملــة تلــك املعلومــات الــيت مــن شــأهنا اســتباق أي طلــب تكميلــي للمعلومــات مــن الــسلطات  

  )١٠٦(.)املطلوب منها التسليم
  وصف طبيعة التحقيقات أو اإلجراءات؛  )أ(  
ال سيما الدواعي الـيت حتمـل       (ض مربرات طلب املساعدة املتبادلة      عر  )ب(  

على االعتقاد اجلاد بوجود أدلة مقنعة ذات صلة، هبدف تتبـع الوقـائع يف املوقـع احملـدد            
  ؛)أو يف حيازة الشخص احملدد

وصــف األدلــة املطلوبــة أو أّي شــكل آخــر مــن أشــكال املــساعدة          )ج(  
ألسئلة إذا كان من املطلوب االسـتماع إىل شـاهد أو           عند االقتضاء، قائمة با   (امللتمسة  

  ؛)استجواب شخص
  نص القانون اجلنائي واجب التطبيق؛  )د(  

───────────────── 
د يف التعديل الرابع لدستور هذا البلد  املقتضيات اخلاصة موجوأصل هذهالواليات املتحدة، بفيما يتعلق  )106(

 االستجابة إىل هذه املقتضيات عندما احلال جيبلألسباب نفسها ولكن على أساس قانوين خمتلف بطبيعة 
 والتعديل الرابع لدستور الواليات املتحدة جيعل من .العامُيوّجه الطلب إىل بلد آخر ينتمي إىل نظام القانون 

التعدي على حقوق األفراد  أول بادرة من بوادر طة القضائية املختصة حملياوجود مذكرة صادرة عن السل
قرائن كافية حتمل على  ، أي وجود،"سبب حمتمل"الربهنة على وجود  ويشترط إلصدار تلك املذكرة

ويكون ضروريا تبعا لذلك، توضيح وتفصيل الدواعي اليت محلت السلطة القضائية مقدمة  .االشتباه والظن
ى اعتبار أن هناك يف أراضي الدولة املطلوب منها التسليم أدلّة مفيدة يف الكشف عن احلقيقة الطلب عل

وصف الشيء أو األشياء موضوع البحث  يف حالة التفتيش واملصادرة، من الضروري. ذات الصلة مبلفها
ا كان من إذ. كيف ميكن أن تفضي إىل أدلة ذات صلة باإلجراءات مع بيان وصفا مفّصال عند اإلمكان،

ومن املهم . اليت جيب طرحها املطلوب عقد جلسة استماع أو مقابلة، فمن املرغوب فيه تفصيل األسئلة
وبالفعل، فإن التعديل .  من الناحية اإلجرائيةاالستماع إليهم الذين ينبغي مركز األشخاصأيضا توضيح 

ء بأي تصريح ميكن أن يدينه، وهو اخلامس لدستور الواليات املتحدة يضمن لكل فرد احلق يف عدم اإلدال
 .ما يعادل احلق يف التزام الصمت
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مجيــع التوضــيحات املفيــدة بــشأن القواعــد اإلجرائيــة اخلاصــة الــيت          )ه(  
  .ترغب الدولة الطالبة يف اتباعها لتنفيذ أعمال املساعدة املتبادلة

إن تقـدمي النـصوص الـيت ُتجـّرم أو تقمـع            . انوننصوص التجـرمي ونـصوص إنفـاذ القـ          •
األفعال اليت من أجلها تطلب املساعدة، حىت عنـدما ال تكتـسي طابعـا ملزمـا، تـشكل                  

يت تتيح التثبت من أن شرط التجرمي مـن         بالنسبة إىل السلطة املستلمة للطلب الوسيلة ال      
ينبغــي أن املــزدوج، إن وجــد، مرضــي، وبالتــايل، فــإن تلــك النــصوص   /كــال الطــرفني

  .ُتَضّمن يف الطلب على حنو منهجي
  :)apostille(الترمجة، شهادة املطابقة لألصل، التصديق، واألُبوْسِتيلَة   •

  .)الدليلمن هذا ) ب(٣-دال-٢ الفقرة أسفلهانظر  (الترمجة  
-دال-٢ الفقـرة    أسـفله انظر  . (التصديق واألبوستيلة  و شهادة املطابقة لألصل    
  ).الدليلمن هذا ) د(٣

  
   توضيحي إلنابة قضائيةمنوذج  •

 إنابة قضائية

  .............................................................:السلطة املطلوب منها التسليم
  ...................................................................................:مرجعكم

  .............................................................:السلطة طالبة التسليم -١
  ....................................... يف مسألة جنائية مقدمة من قبلدة قانونيةطلب مساع

  ....................................................الشخص املعين، وظيفته، منشأه، عناوينه 
  .................................................................................:رقم اهلاتف
  ................................................................................:رقم الفاكس

  .....................................................................:عنوان الربيد اإللكتروين
  ...........................................الضد......................اإلجراء رقم : امرجعن

.............................................................................................. 
  ...........................................):فقط عند االقتضاء (الطابع العاجل -٢

ذكر االستحقاقات، اآلجال القانونية، التقادم، ذكر ( التالية لألسبابالطلب املقدم عاجل 
  )املواد القانونية ذات الصلة

  :األسس القانونية -٣
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  .............................................................................تنفيذا لـ
  ثنائية/اتفاقية متعددة األطراف  ☐  
  تشريعات وطنية  ☐  
  تسوية  ☐  
  جماملة/ معاملة باملثل  ☐  

  ...............................................):موجز وشامل (عرض للوقائع -٤
....................................................................................  

  ........):مع احتمال تقدمي نسخ من النصوص القانونية (الوصف القانوين للوقائع  -٥
....................................................................................  

  ..............................................................التدابري املطلوبة  -٦
 قائمــة بالطلبــات أو ذكــر للمواضــيع: مبــا يف ذلــك عنــد االقتــضاء(االســتماع   ☐  

ســتماع، رمبــا ذكــر الــدواعي الــيت مــن أجلــها  الــيت بــشأهنا ينبغــي أن يتعلــق اال
  ) دائرة تلفزيونية مغلقة/يطلب السماع بواسطة وصلة الفيديو 

  التفتيش   ☐  
  احلجز   ☐  
  استماع بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة  ☐  
  استماع عن طريق الفيديو   ☐  
  رصد املكاملات  ☐  
  تسجيل اإلدالء بشهادة أمام حمكمة  ☐  
  .........................................................تدابري أخرى         ☐  

االسـم، تـاريخ الـوالدة، العنـوان الشخـصي           (توضيحات تتعلق باإلجراءات املطلوبـة      )أ(
لألشخاص املطلوب االستماع إليهم، ما إذا كـان جيـب االسـتماع إلـيهم بـصفتهم مـشبوهني،                  

  ........................)شهودا، ضحايا، عنوان املكان الذي ينبغي أن يتم فيه احلجز، اخل
....................................................................................  

إذا كـان املطلـوب إجـراءات قـسرية، بيـان           ( الصلة بني الوقائع واإلجراءات املطلوبة      )ب(
  ...................................................................):ملاذا هي ضرورية

تنفيـذ منـسق يف خمتلـف املراحـل،      (جيب تنفيذ اإلجراءات املطلوبة على النحو التايل      )ج(
ــيمني أم ال،        ــتقلني، أداء ال حــضور حمــام، حــضور طــرف ثالــث مــن أجــل املكافحــة، نقــل مع

  ....................................):خلأو االتصاالت الواجب القيام هبا، ا/ اإلبالغات و
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.................................................................................... 
إذا كــان املطلــوب تبليــغ جزئــي لوثــائق تنفيذيــة، اإلشــارة إىل موعــد (التبليــغ اجلزئــي   )د(

  ......................................................):ذلك أو بعد تنفيذ أي إجراءات
.................................................................................... 

  .......................................:جيب حضور األشخاص اآلتية أمساؤهم  -٧
....................................................................................  

  .........................................:الطلب ذو طابع سري لألسباب التالية  -٨
....................................................................................  

  نتربولإ/قاض اتصال/صالرمبا ضابط ات (أجهزة الشرطة املعنية والسلطات القضائية  -٩
....................................................................................  

  .مذكرة تبليغ، التشريعات، غري ذلك: مرفقات
  ........................................................:السلطة مرسلة الطلب  

      .....................بتاريخ.................يف..............................)التوقيع(
     املتبادلةاملساعدة القانونيةمضمون طلب   )ب(١‐ دال‐ ٢

  املتبادلـة حمـررا علـى حنـو جيـد، فإنـه سيتـضمن مجيـع               املساعدة القانونية إذا كان طلب      
  :أي.  حىت ميكن تنفيذهاالبيانات اليت تعترب ضرورية
  قائمة بالبيانات الضرورية 

  تعيني السلطة اليت تقدم الطلب وحتديد اختصاصها  •  
  عناوين االتصال بالسلطة الطالبة  •  
  موضوع وطبيعة التحقيق واملالحقات أو اإلجراءات القضائية   •  
  ، واملالحقات أو اإلجراءات القضائيةأمساء ووظائف السلطات املكلفة بالتحقيق  •  
  األساس القانوين  •  
  تفاصيل التحقيقات، واملستندات والوثائق املطلوبة: مربرات الطلب  •  
  مبدأ السرية  •  
  بيانات بشأن الشخص املُالحق   •  
  الوصف القانوين للوقائع  •  
  وصف الوقائع الرئيسية   •  
  ذي من أجله تطلّب اإلجراءات الغرض ال  •  
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  تعيني مهلة زمنية لتنفيذ الطلب  •  
  توقيع السلطة مرسلة الطلب، التاريخ، اخلتم الرمسي  •  

    
ــصاصها      •   ــد اخت ــب وحتدي ــة الطل ــسلطة مقدّم ــيني ال ــة، أن  . تع ــدة العام القاع

السلطات القضائية هي اليت تقدم الطلبات؛ لكـن يف بعـض البلـدان وال سـيما                
ــة األنقلوسكـــسونية، اذات التقاليـــد الق ــة قاضـــي  انونيـ ــا وظيفـ لـــيت لـــيس فيهـ

ــة أو مــن       ــة العمومي ــشرطة أو النياب ــق، يكــون ذلــك مــن صــالحيات ال التحقي
  .املساعدة القانونيةتقدمي طلبات يف صالحيات كليهما عندما يعمالن معا 

  
  مالحظة

إذا كانت السلطة اليت تتقدم بالطلـب راغبـة يف حـضور أعمـال تنفيـذ طلبـها أو يف أن                     
ــة      حيــضر احملققــون، فينب  ــة وذكــر هوي ــرخيص يف حــضور األعمــال التنفيذي ــدها طلــب ت غــي عن

وإذا . األشــخاص املعنــيني بــذلك الطلــب، أو إذا تعــذر ذلــك ذكــر صــفاهتم علــى وجــه التــدقيق
كانت السلطة املتقدمـة بالطلـب راغبـة يف أن يـستلم األشـخاص الـذين ميثلوهنـا أو هـي نفـسها                       

  .ن منصوصا على ذلك يف الطلب بصفة رمسيةدون تأخري نتائج تنفيذ الطلب، فينبغي أن يكو
  :بيانات مفصلة بعنوان للسلطة الطالبة •

  :جيب أن يتضمن الطلب بيانات مفصلة بعناوين السلطة الطالبة، أي  
  األلقاب /اللقب 

  األمساء/االسم 

  العناوين الربيدية/العنوان الربيدي 

  رقم اهلاتف والفاكس 

  عنوان الربيد اإللكتروين 

  للغات اليت عن طريقها ميكن االتصال هباا 

ــاوين االتــصال هــذه    ــة تفاصــيل عن ــوفر هــذه التفاصــيل، إذا   : أمهي عنــد عــدم ت
 إىل بعـض املعلومـات التكميليـة لتوجيـه     متلقيـة الطلـب  احتاجت سلطة الدولة  

ــل         ــب قب ــذ الطل ــا تنفي ــه ســيتعذر عليه ــصة، فإن ــذ خمت ــب حنــو ســلطة تنفي الطل
ــدون رقــم . حــصوهلا عليهــا ــروين للــسلطة   وب ــد اإللكت ــوان الربي  اهلــاتف أو عن
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مرسلة الطلب، يتعني عليها أن توجه طلبا عـن طريـق القنـوات الرمسيـة، وهـو                 
ــان   ــسلطة   . إجــراء طويــل يف أغلــب األحي وفــضال عــن ذلــك، إذا الحظــت ال

املُطالَبــة مــن املفيــد القيــام بأعمــال إضــافية إلجنــاز املهمــة، فقــد ترغــب يف أن    
طة الطالبة؛ لكن بسبب عدم توفر عناوين دقيقـة لألخـرية،           تقترحها على السل  

عليها أن تسلك يف هذه احلالـة أيـضا القنـاة الرمسيـة، بـدال مـن احلـصول علـى                     
  .إجابة سريعة، عند االقتضاء خالل تنفيذ الطلب

، واملالحقـات واإلجـراءات القـضائية اخلارجيـة الـيت يتعلـق             املوضوع وطبيعة التحقيق    •
  .هبا الطلب

ملالحقــات أو بــاإلجراءات القــضائية  الــسلطات املكلفــة بــالتحقيق، وااء ووظــائفأمســ  •
 حـول تفاصـيل    الدليل من هذا    ٢-دال-٢انظر الفقرة   (اخلارجية اليت هبا يتعلق الطلب      

  .)عناوين السلطة املوجه إليه الطلب
ــانوين   • ــق  األســاس الق ــستند التحقي ــه ي ــة أو   :  الــذي إلي ــضروري توضــيح االتفاقي مــن ال

إن حتديـد الـصك   .  املتبادلـة املساعدة القانونيـة تفاقيات الدولية اليت مبقتضاها ُتلتمس      اال
القانوين املستخدم يسمح للسلطات املطالَبـة بتحديـد نطـاق التزاماهتـا القانونيـة، وعنـد               

. لتنفيـذ كامـل أو جزئـي      ااالقتضاء املربرات الوحيدة الـيت ميكـن ذكرهـا دعمـا لـرفض              
املـــساعدة  اتفاقيـــة ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف ذات صـــلة بوإذا مل تكـــن هنالـــك أي

 املتبادلة يف املسائل اجلنائية على صـعيد العالقـات بـني الدولـة الطالبـة والدولـة                  القانونية
املطالَبــة أو إذا مل تكــن هنالــك أي اتفاقيــة ذات صــلة يف هــذه احلالــة املعينــة، فثمــة مــا   

  ".ة باملثلاملعامل"يدعو إىل تقدمي الطلب وفق قاعدة 
  : املستندات الرمسية والوثائق املطلوبة وتحقيقياتتفاصيل ال: مربرات الطلب  •

وصف املساعدة املطلوبة، واملـستندات الرمسيـة املطلوبـة، وكـل إجـراء خـاص                 
  تود الدولة الطالبة أن ُيطّبق

ــثال  )أ(     ــشهادهتم     : مـ ــشهود بـ ــديل الـ ــة يف أن يـ ــه رغبـ ــب فيـ طلـ
ضر جلـسة رمسـي باألسـئلة واألجوبـة ولـيس جمـّرد             مشفوعة بالقسم، حترير حمـ    

مـا أو التثبـت مـن حتليـل مـا            الطرائق اليت وفقها ينبغي أخـذ صـور        و التقييدات
والتصديق عليه، والتصديق على إجـراءات تـولّي ُعهـدة األشـياء وحتويلـها إىل               

  ؛)…الدولة الطالبة 
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 مثال، يف حالة طلب االستماع أو االستنطاق، تـضبط قائمـة            )ب(    
ــتكّهن فيهــا مبــا عــساه حيــصل مــن تطــورات خمتلفــة حبــسب      باألســئلة، يــتم ال

وال ينبغـي   .  شـهادته أو املـستنطق     املستمع إىل اإلجابات اليت يقدمها الشخص     
ــذي ســيتم         ــشخص ال ــة ال ــد هوي ــدة لتحدي ــات املفي ــع البيان ــدمي مجي ــسيان تق ن

  االستماع إىل شهادته، أو حتديد موقعه؛
ش واحلجــز، ينبغــي وصــف الــدالئل    يف حالــة طلــب التفتــي    )ج(    

التفتـيش يف ذلـك     : "املطلوبة واملواقع اليت فيها جيب أن تـتم عمليـات التفتـيش           
حجز ذلك النوع من األشياء أو مـن عائـدات اجلرميـة الـذي              " "املكان بالذات 

  ؛)الدليل من هذا ٣-باء-٢ الفقرة أعالهانظر " (ينبغي الكشف عنه
ي بعينـه، ينبغـي حتديـد      كذلك يف حـال فحـص حـساب بنكـ           )د(    

احلــساب أفــضل حتديــد ممكــن؛ ويف ظــل فرضــية تتــصل بتنــصت علــى مكاملــة  
  .هاتفية، يكون من املستحسن، عند اإلمكان، حتديد رغم اخلط اهلاتفي

أو (والقيام بسائر األعمـال املفيـدة يف الكـشف عـن احلقيقـة              "وميكن أن تكون الصيغة       
جمديـة وأن جتيـز للـسلطة املكلفـة بـالتحقيق أو باملتابعـة              )" قمع اجلرائم اليت يشملها هذا الطلـب      

كما ميكن أيـضا حتديـد      . القيام بالتحريات الضرورية لتحقيق الغرض املنشود من الطلب املقّدم        
اليت ُيعهد هبا إىل السلطة األجنبية، على حنـو أكثـر دقـة، مـن خـالل اسـتعمال الـصيغة            " الوالية"

وهكـذا، فـإن الـسلطة املطالَبـة        " ملفيدة يف تنفيذ األعمال املطلوبة    القيام جبميع األعمال ا   : "التالية
ــها         ــب صــراحة ولكن ــشمولة يف الطل ــسيطة غــري امل ــات الب ــبعض التحقيق ــام ب ــها إال القي ال ميكن

  . ضرورية لتنفيذه، مثل التثبت من عنوان أو من هوّية
الطالبــة، عنـدما يكـون مــن املمكـن تطبيـق قاعــدة إجرائيـة مطابقـة لتــشريعات الـسلطة          

حيسن تقدم مجيع التدقيقات املفيدة بشأن القواعد اإلجرائيـة اخلاصـة الـيت ترغـب فيهـا األخـرية                   
وقـد تكـون ضـرورة اسـتدعاء     : ورمبا القواعد اليت ينبغي تطبيقها لتنفيذ طلبها، شريطة تفسريها 

وفـضال  . )الـدليل  مـن هـذا      ٢-دال-٤ الفقرة   أسفلهانظر  (حمام، أو أداء قسم، أو إبالغ بالتهم        
  .عن ذلك، ينبغي لصاحب الطلب أن يضّم إليه النصوص املطلوب تطبيقها

يف كثري من احلـاالت يكـون مـن الـضروري رمبـا توضـيح الطـابع                 . مبدأ صون السّرية    •
  ).الدليلمن هذا ) ج(٣-دال-٢ الفقرة أسفلهانظر (السّري للطلب 

ة، العنــوان واجلنــسية عنــد اإلمكــان اهلويــة، الــصور . حتديــد هويــة الــشخص املالحــق   •
  .النسبة إىل كل شخص يشمله الطلبب
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 .نـسخة مـن الـنص اجملـّرم        يف الدولة الطالبـة، مـع تبليـغ          وصف الوقائع وصفا قانونيا     •
وفعال، فحىت عندما ال يكتسي ذلك طابعا إلزاميا، ميثـل اإلدالء بالنـصوص الـيت ُتجـّرم                 

تبادلـة، بالنـسبة إيل الـسلطة املُطالَبـة،          امل املـساعدة القانونيـة   األفعال الـيت بـسببها ُتطلـب        
أن نظامها العام ليس حمـلّ تـشكيك فيـه بـسبب            ) أ(:  أمور منها خاصة   وسيلة ملالحظة 
أن شــرط املعاملــة باملثــل يف مــا يتــصل بــالتجرمي، عنــدما يكــون  ) ب( وتقــدمي الطلــب،
  .موجودا، مرضي

الـيت ارتكبـت   روف مكـان ارتكـاب اجلرميـة وتارخيـه والظـ      (وصـف الوقـائع الرئيـسية     •
  ).فيها

 املتبادلة هو إقامـة     املساعدة القانونية  ضمن طلب    إن اهلدف من عرض الوقائع      
الدليل على ضرورة األعمال املطلوبة ألجـل التحقيـق، وعلـى مطابقتـها أيـضا               

وبطبيعـة احلـال    .  التطبيـق ولقـانون الدولـة املُطالَبـة         الواجبة ألحكام االتفاقيات 
 أقصر بقدر ما تكون األعمـال املطلوبـة غـري قـسرية وال              يكون تقدمي املربرات  

ينبغي بعكس ذلك إيالؤها مزيدا من العناية بقـدر          و .تستدعي وسائل ضخمة  
  .ما تستدعي من وسائل ضخمة وبقدر ما تكون ذات طبيعة قسرية

ــيكال علــى            ــة وعنايــة ومه ــررا بكــل دق ــرض املــربرات حم ميكــن أن يكــون ع
  :التايل النحو

   بنتائج التحقيق؛تأليف  )أ(    
  .عرض التحريات اليت تبدو ضرورية للكشف عن احلقيقة  )ب(    
ــة ت     )ج(     ــام بأعمــال ذات طبيع ــة إذا كــان املطلــوب هــو القي دخلي

ه بالطلـب إىل بلـد       بل من الضروري عندما ُيتوجَّـ      ،إجبارية، فمن املرغوب فيه   
  : القيام مبا يلي)١٠٧(لوسكسوينغينتمي إىل النظام القانوين األن

تطبيقـا ملبـدأ الـضرورة      (إثبات أن التدابري التدخلية اإلجباريـة         ‘١‘  
املعروفة بـاإلجراءات غـري    وبالنسبة إىل الدول املطلوب منها املساعدة    

ومتناسـب  ") احلـصول علـى أوامـر تـدخل إجباريـة     "القسرية من قبيل    
بــصورة جمــردة قــدر العقوبــة (مــع خطــورة العمــل اإلجرامــي املزعــوم 

───────────────── 
البلدان اليت جيب اعتبارها منتمية إىل هذا النظام القانوين هي يف املقام األوَّل اململكة املتحدة وكل البلدان  )107(

 .اليت كانت تنتمي إىل الكومنولث والواليات املتحدة وإسرائيل
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ورة ملموسة إثبات ما ميكن إحداثـه بالنظـام العـام مـن             املسلّطة؛ وبص 
  ).خلإإخالل، وما ميكن إحلاقه بالضحايا من ضرر 

بيان املـربرات املعقولـة الـيت حتمـل علـى االعتقـاد بـأن األدلـة                   ‘٢‘  
املطلوبة موجودة يف املوقع املـشار إليـه أو يف حيـازة الـشخص املـشار         

ة املطلـــوب منـــها يـــضمن للدولـــ" داع جـــدي"إثبـــات وجـــود (إليـــه 
وهـو  " تصّيد عفوي لألدلـة "املساعدة أن الطلب ليس من قبيل عملية  

انظــر أســفله مــا ال جيــوز أن ُيــضّمن يف (أمــر حمظــور يف نظــر القــانون 
  ).الطلب

وليس على الدولة الطالبة أن تقّدم الدليل على دقة واقع احلـال املوصـوف؛ وينبغـي أن                   
  .لظّنتقدم ما يكفي مما حيمل على الشك وا

  مالحظة

 دة قانونيــةإذا افترضــنا أنــه مت إرســال طلــب مــساع . وصــف الوقــائع وتقــدمي طلــب تكميلــي 
 متبادلـة أول، حيـسن   دة قانونيـة متبادلة بعد عدة أسابيع أو عدة أشـهر مـن توجيـه طلـب مـساع      

وصف الوقائع من جديد وتلخيص نتائج الطلب األول؛ وال ينبغي االقتصار على جمـرد تـذكري                
املـساعدة  علـى إثـر اإلنابـة القـضائية الدوليـة أو علـى أثـر مـا تقـدمت بـه مـن طلـب                          " :من قبيل 
يف هـذه القـضية وتكمـيال للتحقيقـات الـيت مت القيـام هبـا                .. …  املتبادلة ذات الصلة بــ     القانونية

وفعال، فإن الطلب األول قد ال يكـون أُحيـل علـى نفـس     ". …بعد، يشرفين أن ألتمس منكم    
ل عليهـا يف املـرة األوىل وقـد ال تكـون للـسلطة الثانيـة الـيت فـّوض إليهـا األمـر                      السلطة اليت أحيـ   

  .معرفة سابقة بتلك الوقائع
  . الذي من أجله تطلب الشهادة أو اإلجراءاتاهلدف  •
حيسن توضيح أن املهلة الزمنية    . املهلة الزمنية اليت ُيرغب يف أن ُينفّذ الطلب ضمنها          •

ــب    ــذ الطل ــيت يستحــسن أن ينف ــت، ال ســيما يف احلــاالت    ال  ضــمنها، وإكراهــات ضــغط الوق
يالحــظ فيمــا يتعلــق باإلرهــاب، أن الطلــب، مبــدئيا  ). مــربرات االســتعجال(الطارئــة العاجلــة 

  .عاجل جدا
  .توقيع السلطة املُصدرة للطلب، التاريخ، اخلتم الرمسي  •
وميكـن أن   . ةآداب اجملاملـ  بطبيعة احلال، ينصح بإهنـاء طلـب املـساعدة مبـا ينبغـي مـن                  •

إن القاضي املوقع أسفله يتوجه بالشكر إىل السلطات العليـا          : "تكون على النحو التايل   
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املختصة على ما تفضلت به من حـسن تعـاون ويؤكـد هلـا باملناسـبة حـسن االسـتعداد                    
". ا أن تتفــضل بقبــول أمســى عبــارات التقــدير واالحتــرام  للمعاملــة باملثــل ويرجــو منــه 

 املعاملة باملثل أمـر مستحـسن، حـىت إذا كـان الطلـب يتأسـس                ويالحظ أن تأكيد مبدأ   
  .على اتفاقية مساعدة متبادلة

ــك،      ــضال عــن ذل ــة   وف ــسهيالت اإلداري ــاب الت ــن ب ــة، إدراج  ميكــن م ــة الطالب  للدول
  . امللف مثالمعلومات تكميلية، من قبيل رقم مرجع

بـة املــساعدة أن  ال جيــوز أن ُيطلـب مـن الـسلطة طال   . مـا ال جيـوز أن يتـضّمنه الطلـب      •
. تبني يف وصف واقع احلال ما يتعّين على الطلب املقـّدم بالـذات أن يـسمح باكتـشافه                 

وال ميكن جتميع األدلـة مبحـض       . أمر غري مقبول  " رحلة اصطياد لألدلة  "إن اخلروج يف    
علـى سـبيل املثـال جتميـد مجيـع املمتلكـات            (نطالق من قرائن ملموسة     الصدفة دون اال  
الوثائق، بدون وجود إرشادات أكثـر دقـة بـشأن املوقـع الـذي توجـد                يف دولة وتسليم    

  ).فيه تلك األصول املالية
ــيحي  • ــاهد توضـ ــوذج      (شـ ــاره منـ ــال وال جيـــب اعتبـ ــوى مثـ ــتبيان سـ ــذا االسـ ــيس هـ لـ

  )رمسي طلب
   املساعدة القانونيةطلب ُمقّدم من أجل تبادل   

  حتديد رمسي للسلطة الطالبة   •  السلطة الطاِلبة
  ممثليها /لهااسم ممث  •
  ) الصفة(الوظائف /الوظيفة   •
املرجعيات احملددة الختصاص السلطة   •

  الطالبة وصالحياهتا
  مرجع امللّف •
  العنوان الربيدي •
  رقم اهلاتف •
  رقم الفاكس •
  عنوان الربيد اإللكتروين •
   بهعنوان الشخص الواجب االتصال •
اللغات اليت ميكن التخاطب هبا عند  •

  االتصال
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مساء ووظائف السلطات املكلفة أ
بالتحقيقات واملالحقات أو اإلجراءات 
  القضائية اخلارجية ذات الصلة بالطلب

  االسم  •
  )الصفة(الوظيفة  •
  العنوان الربيدي املباشر •
  عنوان الفاكس املباشر •
يد اإللكتروين للشخص عنوان الرب •

  الواجب االتصال به
  اتفاقية متعددة األطراف  •  الطلباألساس القانوين الذي إليه يستند 

  معاهدة ثنائية •
  تسوية •
  املعاملة باملثل •

املالحقات أو  وموضوع وطبيعة التحقيق،
اإلجراءات القضائية اخلارجية اليت هبا يتعلق 

  الطلب

  املوضوع   •
  طبيعته •

وصف املساعدة املطلوبة، املستندات  •  مربرات الطلب
خاص الرمسية املطلوبة، وكل إجراء 

  يرغب الطرف الطالب يف تطبيقه 
بيانات بشأن الشخص املطلوب االستماع 

  إىل شهادته أو مالحقُته
  اسم األسرة/اللقب  •
  االسم  •
  )عند االقتضاء(اللقب عند الوالدة  •
  )عند االقتضاء(امساء الشهرة  •
  اجلنس •
  اجلنسية •
  تاريخ الوالدة •
  مكان الوالدة •
   معروفحمل اإلقامة أو عنوان •
املطلوب . اللغة أو اللغات اليت يفهمها •

  )عند معرفتها(
العالمات املميزة للشخص /السمات •

  )عند االقتضاء( املطلوب
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إن (صور وبصمات الشخص املطلوب  •
  )وجدت

أو إذا ما تعلق الطلب بضبط شيء ما /و
  وتسليمه

  وصف األشياء   •
  مواقع وجودها •

ولة صاحبة الوصف القانوين للوقائع يف الد
  الطلب

  اجلرائم  •
  جرائم) ذكر العدد(هذا الطلب يتعلق بـ •
 اجلرائم وتوصيفها القانوين/طبيعة اجلرمية •
  األحكام القانونية اليت تنطبق عليها •

وف اليت مت فيها ارتكاب وصف الظر •  وصف الوقائع األساسية
  اجلرائم 

  تاريخ وساعة ارتكاهبا •
  مكان ارتكاهبا  •
ى ذات صلة باحلالة ظروف أخر •

  )معلومات اختيارية(
اهلدف الذي من أجله طلب القيام 

  باإلجراءات
  

املهلة الزمنية اليت ُيرغب يف أن ُينفّذ الطلب 
  ضمنها

دواعي الضغوط الزمنية، ال سيما إذا  •
  كان الطلب مستعجال

إن القاضي املوقع أسفله يتوجه " •  ما ينبغي من آدب اجملاملة
لسلطات العليا املختصة بالشكر إىل ا

على ما تفضلت به من حسن تعاون 
ملعاملتها ويؤكد هلا حسن استعداده 

باملثل ويرجوها تقبل أمسى عبارات 
  ".االحترام والتقدير

  االسم •  توقيع السلطة مرسلة الطلب والتاريخ
  )الصفة(الوظيفة  •
  التاريخ •
      اخلتم الرمسي والتوقيع •
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    أو كيان يتم التوجه؟إىل أي سلطة   - ٢- دال- ٢
  :يف ظل وجود صك تعاون  •

   يفضل استعمال القناة اليت مت االتفاق عليها بني األطراف؛  )أ(  
قــد يكــون التبليــغ بواســطة ســلطة مركزيــة، كمــا هــو مــشار إليــه يف     )ب(  

ــا مــن         ــبني فيه ــيت يت ــدول أو يف بعــض القــضايا ال ــاون، أفــضل مــع بعــض ال صــك التع
ب املساعدة املتبادلة بكـل عنايـة، أو عنـدما يـتم التعـبري عـن                الضروري متابعة تنفيذ طل   

  .رغبة يف تنقل قاضي الدولة الطالبة
، جيب استخدام القنوات الدبلوماسية وهي تـضمن اتـصاال          يف ظل عدم وجود اتفاقية      •

وُتــستعمل هــذه القنــوات عنــدما مل يــسبق للــدول املتعاونــة أن   . مأمونــا بدرجــة عاليــة 
غـري  . القات قانونية معتادة أو عنـدما يفـضل أحـد األطـراف ذلـك             أبرمت فيما بينها ع   
لطة الطالبــة نــسخة أصــلّية بواســطة هــذه القنــوات ال حيــول دون  أن لــزوم إرســال الــس

إمكانية إرسال نسخة بواسطة قنوات أخـرى، ال سـيما الفـاكس أو تبليـغ نـسخة غـري                   
ــساعد      ــها املــ ــوب منــ ــسلطات املطلــ ــة إىل الــ ــري الرمسيــ ــالطرق غــ ــة بــ ــدما رمسيــ ة عنــ

  .معروفة تكون
توجيـه نـسخة مـن الطلـب إىل          تنص بعض اتفاقيـات املـساعدة املتبادلـة علـى إمكانيـة             •

 منــها التــسليم مباشــرة، أمــا األصــل فيــسلك القنــاة املألوفــة، مــن  الــسلطات املطلــوب
  .سلطة مركزية إىل سلطة مركزية أخرى

مال مغادرة الـشاهد إقلـيم    خيشى احتما، كما هو الشأن مثال عنديف احلاالت العاجلة   •
ــتفكري يف القيــام بتبليــغ مباشــر مــ    ن ســلطة قــضائية إىل ســلطة قــضائية  الــبالد، ميكــن ال

  .أخرى
من باب احلرص على املصداقية، ال جيـب احلـديث عـن حالـة طارئـة اسـتعجالية إال يف                      

حال وجـود شـخص معتقـل يف إطـار امللـف ويف ظـروف ميكـن أن تعـّرض األدلـة املطلوبـة إىل                         
وحيــسن خاصــة تــدقيق وتوضــيح دواعــي العجلــة يف موقــع متمّيــز مــن طلــب املــساعدة  . لتلــفا

  .املتبادلة
  :، حيسن اإلشارة إىل السلطة املستلمة ضمن الطلبمهما تكن الفرضية  •
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إىل الـسلطات املختـصة يف     "من الناحية املبدئية، جيـب توجيـه طلـب املـساعدة              
ال التــسمية الرمسيــة الــيت تعتمــدها مــع اســتعم ..."أو يف مملكــة..... مجهوريــة

  .الدولة املرسل إليها يف إطار العالقات الدولية
كمـا  (لكن إذا كنا واثقني من هوّية الـشخص املخـتص الـذي سـينفذ الطلـب                   

، وعندما يكـون التبليـغ املباشـر     )هو الشأن مثال يف حال توجيه طلب تكميلي       
أو أي سـلطة  "..   إضـافة مرخصا فيه، من املمكن اإلشـارة إليـه بامسـه شـريطة        

  .وذلك من باب االحتياط" أخرى خمتصة
  أما عن شكل التبليغ  •

 الفقـرة   أسـفله انظر  (فيمكن أن يكون عن طريق الفاكس أو عن طريق الربيد             
  ) هل ُيقدم الطلب ُمشافهة أم كتابة؟)أ(٣-دال-٢
، وهـي   )اإلنتربـول  (كما ميكن استعمال قناة املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة            

  .قناة مؤّمنة
ميكن للسلطة املرسـل إليهـا أن تـسلّم مـا يفيـد اإلشـعار باسـتالم الطلـب وهـو              

  .أمر مفيد
  
    القنوات الدبلوماسية)  أ(٢‐ دال‐ ٢

فهـي عمليـة   . تتطلب قناة التبليغ التقليدية هذه مراحل عديدة يف عملية إرسال الطلـب         
كــن أيــضا مــن مــصاحل وزاريت العــدل   فحــسب ول)١٠٨(تتطلــب تــدّخال ال مــن مــصاحل الــسفارة 

ــه بعــض        ــة، وهــو مــا ميكــن يف بعــض احلــاالت أن ينجــّر عن ــدان املعني ــة للبل والــشؤون اخلارجي
لذلك يتم التذكري أكثر فأكثر بكيانات أخـرى ألسـباب تتـصل بالتعجيـل بـاإلجراءات                . التأّخر

ق هبــا يف غالــب وُيلحــ(وجــدير باملالحظــة أن الــسفارات والقنــصليات  ). أعــالهانظــر الفقــرة (
تـضطلع بـدور كـبري مبـا ُتقدمـه مـن            )) د(٢-دال-٢ الفقـرة    أسـفله األحيان قضاة اتصال، انظر     

  .املساعدة القانونيةنصائح ذات صلة بطرائق تقدمي طلبات تبادل 
  

───────────────── 
.] .[.من بني الوظائف القنصلية "  على أن٥َّ ةادامللعالقات القنصلية تنص يف لينا من ذلك أن اتفاقية في )108(

تسليم األوراق القضائية وغري القضائية والقيام باإلنابات القضائية وفقاً لالتفاقيات الدولية القائمة، أو يف 
انظر اتفاقية فيينا " . املقر طريقة تتماشى مع قوانني ولوائح دولة بأيِّ-حالة عدم وجود مثل تلك االتفاقات 

 :نترنتإلوعلى موقع ا. ١٩٦٣ أبريل/نيسان ٢٤للعالقات القنصلية املربمة يف فينا بتاريخ 
pdf.francais_1963_2_9/traites/rancaisf/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http. 
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    : السلطات املركزية )ب(٢‐ دال‐ ٢
  جهاز تنسيق الطلبات ومتابعتها  •

 معنـاه وضـع جهـاز       ساعدة القانونية امللغرض تبادل   " سلطة مركزية "إن تعيني     
وذلك اجلهاز هو الـذي     .  املتبادلة املساعدة القانونية يقوم بتركيز مجيع طلبات     

إن تعـيني سـلطة   . سيؤّمن تنسيق الطلبات املستلمة والطلبات املبلّغـة ومتابعتـها      
ــادل     ــات تب ــذ طلب ــة بتنفي ــة مكلّف ــة مركزي ــساعدة القانوني ــصر  امل ــها عن  ومتابعت

  )١٠٩(. يف هذا امليدانوالترتيبات عدد كبري من املعاهدات مشترك جنده يف
مـثال سـلطات    (وال شك يف أنه قد توجد يف الدول، سـلطات عديـدة خمتـصة                 

ــشرطة أو أي جهــاز حكــوم  وميكــن أن يكــون األمــر كــذلك يف   ). ي آخــرال
الدول االحتادية أو املركّبة أو يف الـدول الـيت تـؤّمن عالقـات خارجيـة ألقـاليم                  

ــة املكلّفــة    .مــستقلة ــة إلرســال الطلــب إىل الــسلطة املركزي  وينبغــي إيــالء أمهي
  )١١٠(.بتبادل املساعدة يف ما يتصل باإلرهاب

الــسلطات املركزيــة الوطنيــة  بقائمــة  الــدليليف امللحــق الــسادس عــشر مــن هــذا  وتــرد   
 َم األعـضاء يف األمـم املتحـدة قـس          الـدولُ  مثلمـا أفـادت هبـا     املختصة يف جمال مكافحة اإلرهاب      

  .التابع ملكتب املخدرات واجلرميةمنع اإلرهاب 
  
    )املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(دور اإلنتربول  ) ج(٢‐ دال‐ ٢

جتدر اإلشارة إىل أن أجهـزة الـشرطة الوطنيـة، الـيت هـي يف عديـد مـن احلـاالت مبثابـة                         •
ــضا مبوجــب تلــك املعاهــدات       ــول تعمــل أي ــة يف صــلب اإلنترب ــة مركزي مكاتــب وطني

ــص ــة  ب ــة      (فتها ســلطة مركزي ــة املكلف ــة الوطني ــب املركزي ــة املكات ــى قائم للحــصول عل
  ).امة لإلنتربول بليونكسلطة مركزية من قبل بلداهنا، راجع األمانة الع

───────────────── 
املعدلة بالقرار ( ١٩٩٠ لعام املساعدة القانونيةتبادل  من املعاهدة النموذجية ل٣ املادة وهكذا، فإنَّ )109(

: اجلنائيةاملساعدة والتعاون الدويل يف املسائل تبادل " الصادر عن اجلمعية العامة بشأن ٥٣/١١٢
org.un.www://http ( تنص على إقامة أو تعيني سلطة أو سلطات وطنية مركزية مكلفة مبعاجلة طلبات
 .ساعدة القانونية املتبادلةامل

 على ١٣ الفقرة ١٨تنص يف املادة  جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )110(
 .لية وصالحية التبليغ إىل السلطات املختصة للتنفيذوهلا مسؤ  سلطة مركزيةأن كل دولة تعّين
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 اإلنتربـول ميكـن أن    االتفاقيـات صـراحة علـى أنَّ      مـن  عديدالنّص  يوعالوة على ذلك،      •
 وعالوة على ذلك نـشدد      )١١١(.انونيةاملساعدة الق تضطلع بدور يف تبليغ طلبات تبادل       

علــى ضــرورة أن يتــوىل املمــارس الــذي سيــستعمل خــدمات إنتربــول يف هــذا الــسياق  
ــدقيق االتف   ــةعلــى حنــو خــاص ت ــةاقي ــشأن وإىل أن حييــل إىل    الواجب  التطبيــق يف هــذا ال

  .ق التبليغائاحلكم ذي الصلة الذي يسمح مبثل هذه الطريقة من طر
وء إىل اإلنتربـول عمـال بتلـك االتفاقيـات، فمـن املمكـن، علـى                أخريا، عندما يتم اللجـ      •

حنو يستجيب إىل دواعـي صـون الـسرية والـسرعة، وبـساطة االسـتعمال، تبليـغ طلـب                   
، I-24/7 املتبادلة بطريقة إلكترونية بواسطة شبكة االتـصال عـن بعـد             املساعدة القانونية 

 الــسلطة احملليــة نفــسها إمــا بواســطة املكتــب الــوطين املركــزي، أو مباشــرة عــن طريــق 
  .شريطة أن يكون مكتب التنسيق الوطين قد أمّده حبقوق النفاذ

  
    :املساعدة القانونيةتقدمي النصح واخلربة بشأن طلبات تبادل :  قضاة االتصال )و(٢‐ دال‐ ٢

ــب      • ــب واملُطالَ ــرفني الطال ــضائي للط ــام الق ــة النظ ــصال، حبكــم   . معرف ــضاة االت إن ق
اإلجراءات املعمـول هبـا يف بالدهـم ويف البلـد الـذي يستـضيفهم،               معرفتهم بالقانون وبـ   

وطنيـة عنـدما حتـرر    مييلون إىل تذليل العقبة الرئيسية األوىل اليت تصطدم هبا السلطات ال      
أال وهي خمتلف ضروب سوء التفـاهم الناشـئة عنـد الفـروق احلقيقيـة               : طلبا يف التعاون  

لـك علـى سـبيل املثـال، أن الـسلطة الوطنيـة          مـن ذ  . أو املفترضة بني النظامني القانونيني    
مــن وثــائق مــصرفية، أو (الــيت ترغــب يف االســتماع إىل شــاهد أجــنيب أو يف مجــع أدلــة 

ــووي   ــها بالقــانون احمللــي   )ADNعينــات مــن احلمــض الن ــها بــسبب عــدم معرفت ، ميكن
ة ، أن تتـردد يف إرسـال إنابـة قـضائية دوليـة يبـدو تنفيـذها بالنـسب              متلقية الطلـب  للدولة  

  .إليها من باب اجملازفة
عندما ميكن لذلك القاضي أن يتوجه إىل زميلـه يف موقعـه بالبلـد              . دور تقدمي املشورة    •

املعين لطلب املساعدة، فإنه يستطيع عندها حترير طلبه آخذا بعـني االعتبـار املقتـضيات         
ــضاة أو ضــباط        ــائي، وميكــن للق ــضائي اجلنــائي الثن ــة بالتعــاون الق  املخــصوصة املتعلق

مبعــىن أن عــددا مــن الــسلطات املختــصة تنحــو ". امليــّسر"االتــصال أن يــضطلعوا بــدور 
أكثــر فــأكثر إىل أن ُتبلّــغ قاضــي االتــصال أو ضــابط االتــصال مــشروع إنابــة قــضائية    

وآنذاك، يكـون زميلـهم، يف مركـز عملـه بالبلـد            . تعتزم إرساهلا إىل السلطات األجنبية    

───────────────── 
 .الدليل يف املرفق السابع عشر من هذا القائمةانظر  )111(
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ب تــدقيق بعــض النقــاط، كمــا هــو الــشأن مــثال   املوجــه إليــه الطلــب، مــدعّوا إىل طلــ 
أهــو جمــّرد شــاهد أم مــشتبه (بالنــسبة إىل صــفة الــشخص الــذي سيــستمع إليــه شــاهدا  

إن . ، وتقدمي األدلّة املطلوبة للحصول على أمر بالتفتيش أو لتحديد أرقام اهلـاتف            )به؟
ة مــا قبــل هــذا العمــل املتمثــل يف تقــدمي املــشورة، ورمبــا اخلــربة، والــذي يــتم يف مرحلــ  

 املتبادلـة، يـستبق طلبـات التـدقيق مـن قبـل الـسلطات        املـساعدة القانونيـة  إرسال طلـب   
  .األجنبية املرسل إليها بالطلب، وهي طلبات من شأهنا تأخري تنفيذ اإلنابة القضائية

يف احلاالت العاجلة، َيسَمح قرب قاضي االتصال من زمالئـه يف البلـد          . متابعة الطلب   •
ــة يف أقــرب اآلجــال لطلــب املــساعدة   املستــضيف بلفــت  انتبــاههم إىل ضــرورة اإلجاب

كما ميكـن للـسلطة املختـصة، صـاحبة طلـب املـساعدة، مبـساعدة زميلتـها يف                  . املتبادلة
ومن جهة أخـرى،    . مركز عملها يف البلد متلقي الطلب، أن تتابع مباشرة تنفيذ طلبها          

مهـا باألسـباب الـيت تقـف       ويف حال وجود صعوبات يف التنفيـذ، ميكـن اإلسـراع بإعال           
حائال دون ذلـك، وهـو إعـالم مفيـد علـى حنـو خـاص عنـدما يكـون شـخص أو عـدة              

  .أشخاص قيد السجن يف انتظار احملاكمة
    

    شكل طلب تبادل املساعدة   - ٣- دال- ٢
  أم كتابيا؟ ) يف انتظار تأكيد كتايب( يقدم الطلب شفاهيا  )أ(٣‐ دال‐ ٢

 طلبـات املـساعدة املتبادلـة كتابيـا أو بـأي طريقـة أخـرى                ينبغي توجيـه  . كتابيا: مبدئيا  •
  .تستطيع إنتاج سجل مكتوب

يف احلــاالت العاجلــة، ميكــن تقــدمي . شــفاهيا مــع تأكيــد كتــايب. يف احلــاالت العاجلــة  •
 مــن الناحيــة العمليــة، )١١٢(.الطلــب شــفاهيا ولكــن ينبغــي تأكيــده بــدون تــأخري كتابيــا

ا يف الدولـة املطالَبـة، السـيما عنـدما يتعلـق األمـر              عندما تعـرف الـسلطة الطالبـة نظريهتـ        
بدول متجاورة أو دول يتم بينهما تبادل الطلبات بانتظام، ُيقـّدم الطلـب أوال شـفاهيا                

  )١١٣(.مث ويؤكد يف مرحلة ثانية كتابيا
  

───────────────── 
 مساعدة القانونية املتبادلةيف هذا الشأن، وحسب منطوق األحكام اهلادفة إىل تكميل املعاهدة النموذجية لل )112(

درج إمكانية تقدمي ُترغب بعض البلدان يف أن ت قد " من املعاهدة٥ ، أضيف خبصوص املادة١٩٩٠لعام 
، شريطة تأكيد ذلك القصوىالطلب بوسائل االتصال احلديثة مبا يف ذلك، شفويا ويف احلاالت العاجلة 

 .E/CN.15/2004/CRP.11: الحقا كتابيا انظر
 . نفسهاملرجع )113(
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    لغة؟أيِّ ب ) ب(٣‐ دال‐ ٢
تكون الترمجـة   يف ظل عدم وجود اتفاقية أو أحكام حول هذه املسألة، غالبا ما             . املبدأ  •

وعنـدما توجـد اتفاقيـة، ال       . إىل لغة الدولة املطلوب منها املساعدة ضـرورية أو إلزاميـة          
ذلـك أن بعـض     :  املطلوب منـها املـساعدة دومـا ضـرورية         تكون الترمجة إىل لغة الدولة    

الدول تقبل تلقي طلبات يف لغة أخرى غري لغتها الرمسية، كمـا هـو مـذكور يف الـنص                   
  . قضية احلالواجب التطبيق يف

يف ظــل عــدم وجــود حكــم واجــب . الطــرف املطلــوب منــه املــساعدة" يقبلــها"لغــة   •
املطلـوب املـدعوة إىل أن تتحـرك، ويف كـثري     التطبيق ال بّد من خماطبة سلطات الطرف    

وهكــذا فــإن اللغــة الوطنيــة لدولــة  . مــن األحيــان يف ظــروف عاجلــة، يف لغــة تفهمهــا 
أكثـر مـن غريهـا، ولكـن جيـب يف كـثري             " املقبولة"ي  الطرف املطلوب منها املساعدة ه    

من األحيـان، وألسـباب عمليـة إتاحـة أوسـع قـدر ممكـن مـن االختيـار أمـام األطـراف                      
  .الطالبة

  
  مالحظة

هنالــك صــعوبة تكمــن يف كــون الترمجــات إىل لغــة الدولــة املطالَبــة تــتم علــى يــد غــري     
ده، وهو ما ميكـن أن يكـون عقبـة أمـام            حقوقيني يرتكبون أخطاء فيترمجون املعىن خبالفه أو ض       

 لـــذلك حيـــسن إيـــالء اهتمـــام خـــاص للمـــصطلحات القانونيـــة املـــستعملة )١١٤(.تنفيـــذ الطلـــب
  .الترمجة عند

مـــن الطـــرف " مقبولـــة"إذا افترضـــنا أن اللغـــة املـــستعملة يف طلـــب املـــساعدة ليـــست   
 .املطالَب، فإنه ميكن محل نفقات الترمجة على كاهل املساعدة املتبادلة

 

───────────────── 
باللغة الفرنسية، أن حترر طلبا إىل سلطة مطلوب منها املساعدة على سبيل املثال، ميكن لسلطة طالبة ناطقة  )114(

 يف سياق إنابة قضائية إىل شخص معني، ومعناه استجوابه أو "االستماع"ناطقة باللغة اإلسبانية أن تطلب 
يف  ("االستماع" أي مساع وهو ما يعىن فعال oirسبانية كثريا ما يكتب أخذ شهادته، ولكن املترجم إىل اإل

 tomarأو بعبارة ) يكون له من دور يف قضية جنائية  إجراء حتقيق رمسي مع متهم للنظر يف ما عسى أنإطار

declaracion أن  كما قد تطلب السلطة الناطقة بالفرنسية) بالنسبة إىل شاهد( أي حرفيا ألخذ تصرحياته
ي يكون بعد ذلك  لك- ويفيد الفعل الفرنسي حملّ إيقاف واستجواب - "interpellé"يكون الشخص 

"entendu " وإذا ترجم املترجم ترمجة حرفية فإنه سيستعمل الفعل ). إىل أقواله(أي حمل استماعinterpelar 
 . ومعناه أوقفdetener ومعناه يف اإلسبانية طرح أسئلة واحلال أنه ينبغي ترمجته بـ
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  مالحظات

ــة          • ــة الدول ــرجم إىل الطلــب احملــرر يف لغ ــساعدة املت ــن املناســب ضــمّْ طلــب امل ــدو م يب
املطلــوب منــها املــساعدة، وباملناســبة، االحتفــاظ بنــسخة مــن الطلــب املتــرجم ضــمن    

  .إجراءات الدولة الطالبة
أن أو مشهودا بقانونيته، من الـضروري       / عندما ُيشترط أن يكون الطلب ُمصّدقا عليه        •

تضّم إىل طلب املساعدة املتبادلة نسخة مـن ذلـك املـستند مـشهود مبطابقتـها لألصـل،                  
  .وكذلك ترمجته

جيـب،  . ريعات احملليـة والتعـبريات الالتينيـة   جتنب العبارات القانونيـة اخلاصـة بالتـش       •
عند حترير الطلب، جتنب التعابري القانونية اخلاصة بالتشريعات احمللية مبـا يف ذلـك تلـك        

 informer des" جيب ترمجتها؛ من ذلك أنه حيسن مـثال أن نقـول باللغـة الفرنـسية     اليت

charges existant contre untel) " بـدال مـن   " اإلعـالم بالتـهم املوجهـة ضـد فـالن     "أي
") mettre en examen"وهـو فعـل يفيـد اّتهـم جبرميـة أو بـدال مـن        " inculper"استعمال 

 retenir untel dans les locauxسن اسـتعمال عبـارة   كما حي" وضعه قيد املُالحظة"أي 

de la police pour les necessitiés de l’enquête    أي احتجز فالنـا يف مكاتـب الـشرطة 
" وضعه قيـد املالحظـة  "أي " placer en garde a vue"لضرورة إجراء التحقيق بدال من 

مجع تفسرياته "أي حرفيا " recueillir ses explications sur ces éléments"أو استعمال 
اسـتجوب  "أي " interpeller untel sur les faits"بشأن تلك العناصر بدال مـن  ) أقواله(

  ."فالنا بشأن الوقائع
  

    صون السرية  ) ج(٣‐ دال‐ ٢
قد يكـون مفيـدا تقـدمي طلـب رمسـي عنـد االقتـضاء لكـن                 . طلب صون سرية الطلب     •

  .لة وتنفيذه بطابع السرية املتباداملساعدة القانونيةحياط طلب 
ويف هـذا املعـىن تـنص       . ال ميكن التنـصيص علـى صـون تلـك الـسرية يف االتفاقيـات                •

  : على ما يلي١٩٩٩ة قمع متويل اإلرهاب لعام من اتفاقي) ٣ (١٢املادة 
ال جيوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة من الدولة املطلوب منـها تقـدمي              "  

 التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضائية استخدام هـذه          معلومات أو أدلة ألغراض   
  ."املعلومات أو األدلة يف أغراض أخرى سوى ما جاء ىف الطلب
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ميكــن للطــرف الطالــب أن  .  طلــب املــساعدة املتبادلــة ومــضموهنا طلــب صــون ســرية   •
يطلب من الطرف املطالَب احلفاظ على سـرّية الطلـب ومـضمونه، إال مـا كـان ينبغـي                   

وإذا مل يكن باإلمكان تلبية هذا الطلـب فعلـى الدولـة املُطالَبـة أن ُتعلـم                 . يذ الطلب لتنف
فعلى سبيل املثال، إذا كانت بعض اإلجراءات املتبعـة لـدى    . بذلك الدولة الطالبة فورا   

الطرف املُطالَب علنية وُتخلّ بسرية الطلب أكثر مما هو ضـروري، فمـن حـق الطـرف                 
علم من قبل الطرف املطلـوب منـه املـساعدة، أن يقـرَر مـا          الطالب، بعد أن يكون قد أُ     

إذا كان ينبغي مواصلة تنفيذ الطلب على النحـو الـذي هـو مقـدم يف صـيغته األوىل أو                    
  .ما إذا كان ينبغي تعديل صيغته

  
    ) اخلامت الرمسي (:الشهادة بصدق مطابقة النسخ لألصل، األبوستيلة/  التصديق )د(٣‐ دال‐ ٢

ابقة األصل، والتصديق على قانونية النسخة مع األبوستيلة متثل شكليات ميكـن            إن الشهادة مبط  
أما على الصعيد العملي، فإن التصديق والـشهادة بـصحة         .التنصيص عليها يف بعض االتفاقيات    

 وميكـن اعتبـار املـصطلحني مبعـىن واحـد، مهـّم بالنـسبة إىل الـدول الـيت ال تـربط                     ،النسخ قانونـا  
وتتمثل العملية يف وضع املـصلحة املختـصة التابعـة لـوزارة      . دة جنائية متبادلة  بينها اتفاقية مساع  

أو املمثل الرمسي للبلد الطالب من الدولـة املطالَبـة أختامـا رمسيـة تثبـت أن                 /الشؤون اخلارجية و  
  .الوثائق املبلّغة صادرة عن سلطة خمتصة

جيـــب اعتبارهـــا ليـــست االســـتمارة الـــواردة أســـفله إال مثـــاال وال  (مثـــال توضـــيحي  
  )رمسيا منوذجا

  مثال عن التصديق   •
    املنشأدولة 

  السلطة املختصة املُْصدرة للشهادة
  االسم   •  
  العنوان  •  
  الربيد اإللكتروين/الفاكس/اهلاتف  •  

السلطة اليت شهدت بصدق مطابقة النسخة 
  لألصل

السلطة اليت تدخلت يف إصدار الوثيقة األصلية) أ(
  )عند االقتضاء(
عند  (األصلي السلطة اليت سجلت املستند) ب(

  )االقتضاء

  
  
  اسم السلطة وتعيينها •
  مكان السلطة   •  
  اسم السلطة وتعيينها  •  
  مكان السلطة  •  
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  املستند األصلي
  

  وصف املستند  •  
  :التاريخ  •  

  إصدار املستندتاريخ   )أ(
تـــسجيله إن كـــان غـــري تـــاريختـــاريخ   )ب(

  اإلصدار
    )االقتضاءعند ( النص املرجعي

  )املكان(حرر بـ  •    توقيع السلطة املكلفة بالتصديق
  التاريخ  •  
    أو اخلتم/التوقيع و  •  

م طبقــا التفاقيــة ، فــإن وضــعه علــى املــستند يــت )األبوســتيلة(أمــا بــشأن اخلــتم الرمســي    •
أكتــوبر الــيت ألغــت ضــرورة الــشهادة بــصدق      /تــشرين األول ٥الهــاي املؤرخــة يف  
 اخلارجيــة وذلــك بالنــسبة إىل  )١١٥(مــا يتعلــق باملــستندات العموميــة املطابقــة لألصــل في

واهلـدف الرئيـسي مـــن    .  أو االتفاقيـات الثنائيـة الـيت تـنص عليهـا         )١١٦(الدول األطـراف  
تلك هو تيسري تداول املستندات العمومية لدولة طـرف يف املعاهـدة            " اتفاقية أبوستيلة "

  .قيةاليت جيب إصدارها يف دولة أخرى طرف يف االتفا

───────────────── 
   http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=41: املوقع الشبكي ىانظر عل )115(

 .)القائمة والعناوين( نص االتفاقية، وقائمة الدول األطراف، والسلطات املختصة
االحتاد :  التالية٨٧الـالدول األطراف يف هذه االتفاقية هي الدول كانت ، ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين١يف  )116(

سرائيل، اإلكوادور، ألبانيا، أملانيا، إستونيا، إ، أستراليا، إسبانياالروسي، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، 
يطاليا، بربادوس، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، إيسلندا، إيرلندا، إ، أندورا، أوكرانيا، وبربوداأنتيغوا 

وتسوانا، البوسنة واهلرسك، بولندا، بيالروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونغا، جزر بلغاريا، بليز، بنما، ب
، جنوب مقدونيا اليوغسالفية سابقاًالبهاما، جزر كوك، جزر مارشال، اجلمهورية التشيكية، مجهورية 

فيس، أفريقيا، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس وني
سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، صربيا 

،  زويال  املناطق اإلدارية اخلاصة يف هونغ كونغ وماكاو فقط، غرينادا، فرنسا، فن-واجلبل األسود، الصني
مبورغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، فنلندا، فيجي، قربص، كازاخستان، كرواتيا، كولومبيا، التفيا، لوكس

ليسوتو، مالطة، املكسيك، مالوي، اململكة املتحدة، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، 
 .اليونان، ، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانهنغاريانيوزيلندا، نيوي، اهلند، هندوراس، 
 .net.hcch.www: نترنت مؤمتر الهاي على العنوان الشبكيإموقع للحصول على قائمة ُمحّدثة، انظر 
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ــة  . املــستندات املــشمولة    ــة إال علــى املــستندات العمومي ــق االتفاقي  )١١٧(ال تنطب
إهنا وثائق صادرة عن سلطة أو عن موظف تـابع لواليـة قـضائية              . دون سواها 

مبا يف ذلـك الوثـائق الـصادرة عـن واليـة إداريـة أو دسـتورية أو تابعـة                  (للدولة  
؛ وهــي وثــائق إداريــة )دللكاتــب عــللنيابــة العموميــة، أو لكاتــب حمكمــة أو  

ــر      ــل ذكـ ــن قبيـ ــة مـ ــات رمسيـ ــدول؛ وإعالنـ ــد عـ ــى يـ ــررة علـ ــستندات حمـ ومـ
التـــسجيالت، والتأشـــريات لتـــاريخ مؤكـــد والتـــصديقات علـــى التوقيعـــات،  

  .املوضوعة على مستند حمرر وموقع بني طرفني على انفراد
ق الـــيت ويف املقابـــل، ال تنطبـــق االتفاقيـــة، ال علـــى الوثـــائ . الوثـــائق املـــستثناة  

يـصدرها موظفــون دبلوماسـيون أو قنــصليون وال علـي الوثــائق اإلداريــة ذات    
ــة    ــة أو مجركيــ ــة جتاريــ ــرة بعمليــ ــصلة مباشــ ــش (الــ ــهادات املنــ ــثال شــ  أو أمــ

، نظرا إىل أن هذه الوثائق هـي يف مجيـع           )تراخيص التوريد والتصدير  /إجازات
  .صلشهادة مطابقة لأل/األحوال ويف معظم الوقت معفاة من التصديق

تـضع  . وضع األبوستيلة من ِقَبل سـلطة خمتـصة ومقتـضيات حفـظ الـسجالت               
 خــتم األبوســتيلة علــى املــستند العمــومي نفــسه أو علــى )١١٨(الــسلطة املختــصة

ويتعــّين علــى كــل ســلطة خمتــصة االحتفــاظ مبلــف أو ســجل فيــه    . امتــداد لــه
. ااألبــستيالت أو امللــّف الــذي حتفــظ فيــه األبوســتيالت الــصادرة عــن جناهبــ   

وميكن لكل من يرغـب يف االطـالع علـى ذلـك الـسجل أو امللـف التثبـت ممـا          
. إذا كانت التقييدات املسجلة على األبوستيلة موافقة لتلك اليت على الـسجل           

واعتبــارا لتطــور الوســائل التقنيــة، أصــبح اليــوم مــن حتــصيل احلاصــل إمكانيــة   
  .حفظ السجل يف صيغة إلكترونية

إن الغايــة الوحيــدة منــها هــي الــشهادة بــصدق  . يلةالغايــة مــن وضــع األبوســت   
التوقيع، أو الصفة اليت مبقتضاها تصرف املوقّع، عند االقتضاء، أو هوية اخلـتم             

───────────────── 
شهادات الوالدة، : بشأهنا عمليا هي ستيالتوإن األمثلة الرئيسية ملستندات عمومية اليت يتم إصدار األب )117(

ت؛ الرباءات؛ القرارات الرسوم املستخرجة من السجالت التجارية أو سائر السجال والزواج والوفاة؛
مبا يف ذلك شهادات التصديق على اإلمضاء؛ (األحكام الصادرة عن احملاكم؛ الوثائق احملررة على يد العدول /

بالنسبة إىل الشهادات الصادرة عن مؤسسة (الشهادات املدرسية أو اجلامعية الصادرة عن مؤسسة عمومية 
للتصديق على توقيع العدل وصفته بعدما يتم التصديق   إالةتيلاألبوسصدار إ/تعليمية خاصة، ال ميكن تقدمي 

 .؛ إخل)يع وصفة املمضي على نسخة مطابقة لألصلقعلى الشهادة بواسطة عدل أو التصديق على تو
 .مؤّهلة إلصدار أبوستيالت خمتصة يتعني على كل دولة طرف أن تعّين يف بالدها، سلطات )118(
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بوســتيلة أو الدمغــة ال ولــذلك فــإن األ. أو الطــابع الــذي ألــصق فــوق املــستند 
  .تتعلق بهتتعلق باحملتوى نفسه من املستند العمومي الذي 

يكـون لألبوســتيلة  :  كمـا هـو مت إيـراده يف ملحـق االتفاقيـة     ةمنـوذج ألبوسـتيل    •  
   سنتمترات على األقل٩شكل مربع لكل ضلع 

  )الدمغة(األبوستيلة 

  ...........................................................................البلد  -١
  هذا الرسم العمومي 

  ...............................................................بلِقمت توقيعه من   -٢
  .................................................................متصرفا بصفته   -٣
  ..................................................................../وعليه طابع  -٤

  شهادة سلمت

  ..................................بتاريخ       - ٦  ..............................بـ   -٥
  .......................................................................على يد   -٧
  .....................................................................حتت رقم   -٨
   التوقيع  -١٠  الطابع/اخلتم  -٩

...................................  ..............................................  
  
  )١١٩(منوذج مواقفة وشهادة بصدق مطابقة املستندات القضائية ألصوهلا  •

   وشهادة بصدق مطابقة املستندات القضائية ألصوهلاموافقة

الـضابط العـديل ضـابط احملكمةمتـصرفا        /القاضـي /، احلـاكم  ]...[أسـفله   ) ة(أنا املمضي   
  :أشهد أن] ...[نيابة عن دولة 

  :الشهادة املضمنة أسفله  -١
  نقل صادق وأمني ملا قدم إيلّ مباشرة؛  )أ(  

───────────────── 
 .ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالتابع " املساعدة القانونيةطلبات  أداة كتابة"برجمية  )119(
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قد أخذت يف ظلّ احترام الصيغ املعترف هبا من لدن احملاكم وهو ما يكـسب                 )ب(  
  ؛هذه الشهادة صالحيتها

  .كل عّينة ضمت إىل هذه الشهادة مطابقة للعينة املشار إليها يف الشهادة  -٢
  :قرأته ووافقت عليه

  ..............................................................................:املكان
  .............................................................................:التاريخ
  .............................................................................:على يد
  ...............................................................................:الرقم
  .......................................................................)أ(:الطابع/اخلتم
  .............................................................................:التوقيع

اخلتم الرمسي للدولة، حملكمة تابعة لتلك الدولة أو حملكمة جنائيـة دوليـة خمتـصة أو أي سـلطة أو إدارة                       )أ(
  عمومية مكلفة بالشؤون القضائية

  
 )١٢٠(منوذج شهادة يف صدق مطابقة مستندات رمسية ألصوهلا  •
 

  ابقة مستندات رمسية ألصوهلاشهادة يف صدق مط

حلـساب حكومـة    [...]  مـارس وظيفـة   أ/، أصـرح بـأين    [......]أسـفله   ) ة(أنا املمـضي    
مبقتضى قوانني تلك احلكومة للتصريح بـأن الوثـائق املـذكورة           ) ة(وأين بصفيت تلك خمولـ   [...] 
  : أسفله

ا تابعـة ملؤسـسة     هي نسخ مطابقة للوثائق األصلية اليت ميكـن تـسجيلها وتـصنيفها بـصفته               -١
  .عمومية

  .لوثائق يتعني تسجيلها وتصنيفها.) …الـ(مطابقة وفق قوانني   -٢
  :تعيني الوثائق املرفقة إىل هذا

  .........................................................................قائمة الوثائق
  

───────────────── 
 .ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية التابع "أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة"برجمية  )120(
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  مالحظة

من ذلك مثال، أنه بالنسبة     . بعض االتفاقيات تستثين ضرورة التقيد هبذه الشكليات        •
مـــساعدة طـــار االتفاقيـــة األوروبيـــة للويب ويف إإىل الـــدول األعـــضاء يف اجمللـــس األور

مـا مـن حاجـة       ،١٩٥٩أبريـل   / نيـسان  ٢٠ يف املسائل اجلنائية بتـاريخ       القانونية املتبادلة 
 ١٧املـادة   (إىل شهادة بصدق املطابقـة لألصـل، وال إىل التـصديق، وال إىل األبوسـتيلة                

CEEJ.(  
    
اليت حيددها قانون الدولة الطالبة أم هل ُينفّذ الطلب بالطريقة : القانون واجب التطبيق  - ٤- دال- ٢

    مبا يتفق مع قانون الدولة املُطالَبة؟
إن . التنفيــذ مبــا يتفــق مــع قــانون الطــرف املطالَــب : قــانون الــضمري: املبــدأ  •  

القــانون الــذي وفقــه يــتم تنفيــذ طلــب املــساعدة املتبادلــة هــو، مبــدئيا، قــانون  
هنالـك إمكانيـة    : أجل املقبولية ومع ذلك، ومن    . الدولة اليت فيها ينفّذ الطلب    

  :اتباع إجراءات خمصوصة من قبل الطرف الطالب
 املتبادلــة هــو تيــسري التحقيقــات،    املــساعدة القانونيــة  اهلــدف مــن طلــب   نَّإ  

وال تكـــون . واملالحقـــات أو الـــدعوى القـــضائية يف إقلـــيم الطـــرف الطالـــب 
 يف الـصيغة القابلـة      املساعدة املتبادلة املقدمـة، يف هـذا املـضمار، ذات صـلة إال            

  . لالستعمال من الدولة الطالبة
ــد ا    ــذلك، حيــسن، عن ــاع ا مكــان،إلل ــة   إلاتب جــراءات احملــددة يف طلــب الدول

على سبيل املثال حىت تكون األدلة اليت يتم مجعها هبدف تقدمي قـضية             (الطالبة  
ها حمـاكم   جنائية يف إقليم الدولة الطالبة مقبولة مبقتضى قواعد األدلة اليت ُتطّبق          

  ).الطرف األخري
هلذا الغرض، ميكن لألطراف اعتماد إجراءات أخرى غري تلك اليت قـد تتبعهـا       

وميكـن أن يـتم    .يف قضايا داخلية حمض، طاملا أن ذلك يّتفق مع قوانينها احمللية 
  .القيام بذلك عمال مببدأ املعاملة باملثل أو اجملاملة الدولية

ا بــدا مــن الــصعب مــن الناحيــة القانونيــة إنفــاذ  إذا مــ يف هــذا الــشأن، ينبغــي،  
طلــب، أن تبقــى الــسلطات الطالبــة واملُطالَبــة علــى اتــصال فيمــا بينــها حملاولــة   

  .حتديد ما إذا كان ميكن التوصل إىل هنج مْرضي
  شاهد توضيحي على تطبيق القواعد اإلجرائية اخلاصة بالدولة الطالبة   •
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 من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة الفرنـسية    ٣-٦٩٤ملادة ز الفقرة الفرعية الثانية من ا   يُتج  
لقاضـــي التحقيـــق أو لوكيـــل اجلمهوريـــة إنفـــاذ القواعـــد اإلجرائيـــة األجنبيـــة، يف ظـــل بعـــض  

إذا كان طلب املساعدة يوضح ذلـك، فإهنـا تطبـق وفقـا للقواعـد اإلجرائيـة                 ) … (": الشروط
 وهذا احلكم القانوين نقـلٌ للمـادة        ".)…(املنصوص عليها صراحة من ِقَبل السلطات األجنبية        

 الــيت تلــزم ٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٩ بتــاريخ املــساعدة القانونيــة مــن االتفاقيــة األوروبيــة لتبــادل ٤
 باحترام اإلجراءات الشكلية أو اإلجـراءات املنـصوص عليهـا صـراحة مـن               متلقية الطلب الدولة  

، اعتبــارا ألحــد املقتــضيات املتعلقــة إن األمــر مل يعــد ُمتعلّقــا فقــط. ِقبــل الدولــة العــضو الطالبــة
بالوسيلة، بالبحث يف القانون الداخلي عن اإلطار اإلجرائي األقرب إىل القاعـدة املـشار إليهـا،                
ــضرب مــن         ــا، ب ــشار إليه ــق القاعــدة امل ــشروط، بتطبي ــا، يف ظــل بعــض ال ــه أصــبح متعلق ولكن

فاقيـات املـساعدة املتبادلـة      وتوجـد أحكـام مماثلـة أيـضا يف ات         ). إجيابيـة ( مقتضيات حتقيـق نتيجـة    
  )١٢١(.املربمة بني فرنسا وأستراليا، وبني الواليات املتحدة األمريكية وكندا

إن احلاجـة إىل املرونـة ال تنحـصر البتـة يف الـسلطات              . املرونة على الصعيد اإلجرائـي      •
 األخـرى، الـسعي   ويتعّين على السلطات الطالبة هي. اليت ُيتوجه إليها بطلب املساعدة  

 متلقيـة الطلـب   أن تكون الوثـائق املُبلَّغـة إىل دولـة أخـرى مطابقـة ملتطلبـات الدولـة              إىل
وأن ُتقّدم يف شكل قابل لالسـتخدام ومفيـد يف نظـر الـسلطات التابعـة لتقاليـد قانونيـة                    

وال يسّهل املساعدةَ القضائية املتبادلة تقدُمي طلب يتوافق من مجيـع جوانبـه مـع               . خمتلفة
ــضيات القــانون   ــستجيب إىل أي شــرط مــن       مقت ــري أنــه ال ي ــي للدولــة الطالبــة غ احملل

لــذلك، فمــن املفيــد، قــدر املــستطاع، حــصول   . الــشروط املطلوبــة يف الدولــة املُطالَبــة 
ــدمي         ــة بتق ــة املُطالَب ــي للدول ــانون احملل ــها الق ــيت يتطلب ــى املعلومــات ال ــة عل ــة الطالب الدول

  . املساعدة املتبادلة
    
    الطلب اإلجابة إىل   - ٥- دال- ٢

───────────────── 
   ١٥ربمة بني فرنسا وكندا بتاريخ  املتبادلة يف املسائل اجلنائية املالقانونيةتنص اتفاقية املساعدة  )121(

  أنه ميكن تنفيذ طلب مساعدة متبادلة١٩٩١اليت دخلت حيز النفاذ منذ و، ١٩٨٩ ديسمرب/كانون األول
متلقية قبل الدولة الطالبة إذا كان تشريع الدولة  املنصوص عليها من formesالقواعد /األشكال/ضمن الصيغ

   ١٤ بني فرنسا وأستراليا بتاريخ عدة القانونية املتبادلةساأما اتفاقية امل . ال مينع ذلكالطلب
مقّدم الطلب صراحة أن يتم تنفيذ أحد   فتنص على أنه إذا طلب الطرف١٩٩٣يناير /كانون الثاين
طاملا أن ذلك   إىل طلبهيستجيبخاصة فإن الطرف املطلوب منه ذلك /شكل/ وفق صيغةacteاملستندات 

 من االتفاقية الفرنسية ٩، فإن املادة ٢٠٠١ ديسمرب/ومنذ غرة كانون األولأخريا، . متوافق مع تشريعاته
 . يف املسائل اجلنائية تفسح اجملال واسعا هلذه القاعدةمساعدة القانونية املتبادلةاألمريكية لل
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    املُهلة الزمنية اليت يف غضوهنا يتم تنفيذ الطلب  )أ(٥‐ دال‐ ٢
ــد االقتــضاء     • ــة عن ــه   . بأســرع وقــت ممكــن وبــصفة عاجل ينفــذ الطــرف املطلــوب من

 املتبادلـة بأسـرع وقـت ممكـن ويأخـذ بعـني االعتبـار               املساعدة القانونيـة  املساعدة طلب   
وجييـب  .  مـربرة يف الطلـب  ن تكـون كل آجال يقترحها الطرف الطالـب ويستحـسن أ        

الطرف املطلوب منـه املـساعدة إىل الطلبـات املعقولـة الـيت يرسـل هبـا الطـرف الطالـب                     
وعنـدما يكـون منـصوص      . فيما يتعلق مبدى مـا مت إحـرازه مـن تقـدم يف تنفيـذ الطلـب                

على ذلك يف الطلب، ينبغي القيام بذلك بصفة اسـتعجالية، ال سـيما أن املـسائل ذات                 
  .ة اإلرهاب استعجالية بطبيعتهاالصلة مبكافح

إن كــون الوقــائع الــيت أدت إىل تقــدمي الطلــب  . تأجيــل التنفيــذ أو التنفيــذ املــشروط   •
موضوع مالحقات يف الدولة مقدمة الطلب يأذن لألخرية ال أن تـرفض تنفيـذ الطلـب     
ــذ الطلــب       ــذ، أو إخــضاع تنفي ــة التنفي ــؤخر عــودة أدل ولكــن أن تؤجــل ذلــك أو أن ت

  .ها ضروريةشروط تعتربل
إذا مل تعـد املـساعدة املتبادلـة املطلوبـة ضـرورية، فـإن              . هناية عملية املـساعدة املتبادلـة       •

  .الدولة الطالبة تسارع إىل إعالم الدولة الطرف بذلك
  
    معلومات تكميلية  ) ب(٥‐ دال‐ ٢

جيــوز للدولــة املطالَبــة أن تطلــب معلومــات إضــافية إذا رأت أن ذلــك ضــروري لتنفيــذ  
فعلـى سـبيل املثـال، قـد        . لب طبقا لتشريعاهتا أو عندما ميكن أن يسّهل عليها تنفيـذ الطلـب            الط

، أن يــصدر قــاض متلقيــة الطلــبيتطلّــُب القيــام بعمليــة تفتــيش، وفقــا للتــشريع احمللــي للدولــة   
مذكرة تفتيش، وميكن للقواعد اإلجرائيـة املنظمـة هلـذا النـوع مـن التعـاون أن ُتحـوَج إىل هـذه          

  . ات املخصوصة أو تلك مما ليس مضمنا يف الطلب املقدم يف صيغته األوىلاملعلوم
مـن ذلـك أن طلبـا يهـدف إىل حتديـد أو تعقـب أصـول ماليـة قـد                     . وقد تتغري الظروف   

يكــون صــعب التنفيــذ بــسبب حــدث طــرأ منــذ تقــدمي الطلــب، كــأن يكــون األشــخاص الــذين 
يف هـذه احلالـة، ميكـن    . دروا إقلـيم الـبالد   توجد دواع جدية العتبار أن حبيازهتم أمـواال قـدا غـا           

أن تكون السلطة املطلوب منها املساعدة املتبادلة يف حاجة إىل معلومـات إضـافية أو حتديـدات                 
 .أكثر دقة بشأن املساعدة اليت ميكنها أن تقدمها حىت تكون مفيدة إىل أقصى حد ممكن

  
   تبليغ املعلومات املقدمة وقيود استخدامها )ج(٥‐ دال‐ ٢
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ال جيوز للدولة الطالبـة، بـدون موافقـة الدولـة املُطالَبـة             . )القضائي(قاعدة االختصاص   •
 معلومات أو أدلة مقّدمة مـن الدولـة املُطالَبـة مـن أجـل القيـام                 أيَّأن تستخدم أو تنقل     
وينطبـق املبـدأ نفـسه      . ذكورة يف الطلـب   املـ ات قـضائية غـري تلـك        بتحقيقات أو إجـراء   

ومـع ذلـك، جيـوز اسـتخدامها        . ت أو األدلـة إىل طـرف ثالـث        على نقـل تلـك املعلومـا      
 دليل تربئة يف إجراءات قضائية أخرى شريطة إعالم الطرف املطالَب بـذلك مـسبقا،             ك
  .يف احلاالت االستعجالية، دون تأخري، بعد استخدامهاو

علــى الطــرف الــذي يتقــدم بطلــب أن يــضّمنه معلومــات بــشأن موضــوع    . املــربرات  •
ــق  ــة التحقي ــررت تقــدمي الطلــب    وطبيع ــيت ب .  أو املالحقــات القــضائية أو املعلومــات ال

ــادة خمــصوصة       ــال اإلشــارة إىل أن الطلــب يهــدف إىل مجــع إف ــى ســبيل املث وميكــن عل
مشفوعة بأداء القسم ذات صلة مبالحقات علـى وشـك البدايـة ضـد مـشتبه فيـه معـّين               

 هـذه احلالــة، ال  يف. بالـذات سـيمثل أمـام حمكمـة جنائيـة تابعــة للطـرف مقـّدم الطلـب        
ــب، أن        ــيهم الطل ــّدم إل ــدما يق ــب، عن ــة للطــرف املُطالَ ــشرطة التابع ــسلطات ال ميكــن ل

وعنـدما تكـون احملاكمـة      . تتكّهن على وجـه التـدقيق كيـف يوشـك الوضـع أن يتطـور              
على وشك البداية ميكن يف هنايـة األمـر أن تتطلـب تـدّخل مـدافعني حمـامني آخـرين أو               

 املــضمار، كــل قاعــدة مــن شــأهنا أن حتــد مــن اســتخدام   ويف هــذا. تقــدمي هتــم أخــرى
املعلومات املتحصل عليها على غري وجه حق، كمـا هـو األمـر إثـر تقـدمي الطلـب، قـد          

  . املتبادلةاملساعدة القانونيةحتد من فعالية نظام 
ومن جهة أخرى فإن للطرف املطاَلب هو اآلخر مصاحله املشروعة اليت جيـب احلفـاظ                 
يل املثــال، قــد يوجــد لــدى أحــد األطــراف، قاعــدة حلمايــة ســر املعــامالت    وعلــى ســب. عليهــا

املصرفية محاية صارمة، وهي قاعـدة تقتـضي عـدم التقّيـد هبـا يف قـضية تتـصل باإلرهـاب مثلمـا                 
وتــسليم . ١٩٩٩مــن اتفاقيــة مكافحــة متويــل اإلرهــاب لــسنة  ) ٢ (١٢هــو مــذكور يف املــادة 

عناصـر اسـتداللية يف حماكمـة يف قـضية إرهابيـة ال             كالكشوف البنكيـة الـيت ميكـن أن ُتـستخدم           
جيب تفسريه باعتباره ختليا عن القاعدة العامة وأن ذلك قد يـسمح بالتـايل، بإمكانيـة اسـتعمال                  

  .تلك الكشوف املصرفية يف قضية الحقة ويف عمل إجرامي آخر
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    مآل الوثائق أو املواد اليت مت تسليمها  )د(٥‐ دال‐ ٢
ملــواد، مــن ملفــات ووثــائق أصــلية مت تقــدميها إىل الدولــة الطالبــة إىل  قــد يتقــرر إعــادة ا  

الدولة املُطالبة يف أقرب وقت ممكن أو على العكس من ذلك، ميكن أن تتنـازل الدولـة املُطالَبـة                   
  )١٢٢(.عن حقها يف استعادهتا قبل تنفيذ املساعدة املتبادلة

  
  إمكانية تأجيل املساعدة املتبادلة   )ه(٥‐ دال‐ ٢

 املتبادلة من قبل الدولـة املطلـوب        املساعدة القانونية ميكن تأجيل   . اقة ُسبل التحقيق  إع  •
  .منها املساعدة، حبجة أهنا تعوق حتقيقات أو مالحقات أو إجراء قضائيا جاريا

قبل تأجيـل التنفيـذ، تـدرس الدولـة الطـرف           . قّيدة ببعض الشروط  املساعدة امل : احلل  •
لطالبـة إمكانيـة تقـدمي املـساعدة مـشروطة بـبعض الـشروط          املُطالَبة مع الدولة الطـرف ا     

منها مثال انتظار تذليل بعـض الـصعوبات، مـع مـرور الزمـان، أو أن                (تعتربها ضرورية   
وإذا قبلــت الدولــة الطــرف املــساعدة املتبادلــة يف ظــل تلــك  ). تفقــد مــا هلــا مــن أمهيــة 

  .الشروط، فإهنا حتترم تلك الشروط
لومـات بـني األطـراف للـسلطات املختـصة التابعـة لألطـراف              غالبا ما يسمح تبـادل املع       

املعنية بالعمل على حنو متكامـل، حبيـث ال تقـوم تلـك اإلجـراءات املعتمـدة مـن إحـدامها عقبـة                       
وجتــدر مالحظــة أن كــون الوقــائع الــيت أدت إىل . أمــام األنــشطة الــيت يقــوم هبــا الطــرف اآلخــر

، يسمح لألخـرية، ال بـرفض تنفيـذ الطلـب           طلبتلقية ال الطلب هي حمل مالحقات يف الدولة امل      
ولكــن تأجيلــه أو تأجيــل عــودة األدلــة التنفيذيــة أو تقييــد تنفيــذ الطلــب مبــا تــراه ضــروريا مــن   

  )١٢٣(.الشروط
  

    الرفض أو عدم اإلجابة  )و(٥‐ دال‐ ٢
  تذكري

  )١٢٤(.رفض تبادل املساعدة استنادا إىل مربرات سياسية أو ماليةحظر   •

───────────────── 
ق أو األشياء  مسألة املآل النهائي للوثائ١٩٩٠ من االتفاقية النموذجية لعام ٧على سبيل املثال، تعاجل املادة  )122(

 .الطالبةاملسلّمة إىل الدولة 
 . املربمة بني الواليات املتحدة وفرنساساعدة القانونية املتبادلة من اتفاقية امل٧ أحكام املادة املثال،هذه على سبيل  )123(
تعلق  فيما يساعدة القانونية املتبادلةال ينبغي اعتبار االحتجاج بدوافع سياسية مربرا لرفض طلبات امل )124(

، واتفاقية قمع ١٩٩٩وهذا االلتزام مضمن يف اتفاقية قمع متويل اإلرهاب لسنة . بإرهابيني مشتبه هبم
واتفاقية قمع  ٢٠٠٥ واتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لسنة ،١٩٩٧القنابل باهلجمات اإلرهابية 
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  .هابية جرائم سياسيةليست األعمال اإلر  •
، إن رفض تنفيذ طلب تبـادل املـساعدة يعـود يف معظـم األحيـان إىل سـوء فهـم                     عمليا  

وال ينبغي للـسلطة املطالَبـة      . لطلب املساعدة املتبادلة أكثر مما يعود إىل تقاعس عن القيام بذلك          
  . أن تتردد يف االتصال بالسلطة الطاِلبة هبدف احلصول على أي توضيح ضروري

  
ال ميكـن   . حظر رفض تبادل املساعدة حبجة الطابع السياسي أو املايل للجرمية املرتكبـة             •

تربير أي رفض بذريعة أن اجلرمية املشمولة بالقرارات أو الصكوك الدوليـة ذات طـابع               
 ٤-جــيم-١انظــر أعــاله الفقــرة   (اهبــا بــدوافع سياســية   سياســي أو مــايل أو مت ارتك 

  ).الدليلمن هذا  ٣-جيم-٢والفقرة 
، ال تعترب أّي من اجلرائم املـشمولة بالـصكوك الدوليـة مبثابـة              املساعدة القانونية ومن أجل تبادل    

. جرمية سياسية، أو مبثابة جرمية مقترنة جبرمية سياسية، أو مبثابة جرميـة وراءهـا بواعـث سياسـية           
رمية جملرد أنـه     متبادلة ُمستند إىل مثل تلك اجل      دة قانونية وبالتايل فإنه ال ميكن رفض طلب مساع      

   )١٢٥(.سياسية يتعلق جبرمية سياسية، أو جبرمية مرتبطة جبرمية سياسية أو جبرمية وراءها بواعث
ــة         ــة مبثاب ــل األعمــال اإلرهابي ــصلة بتموي ــة ذات ال ــار األعمــال اإلجرامي وال ميكــن اعتب

  )١٢٦(. متبادلةدة قانونيةجرائم مالية هبدف احلصول على مساع
بعض دواعي الرفض املذكور يف خمتلف االتفاقيات والتـسويات         ومن نتائج هذا إقصاء       

  .املساعدة القانونيةذات الصلة بتبادل 
قبل رفـض أي طلـب، تـدرس الدولـة الطـرف املطالَبـة مـع         . اإلجابة مع وضع شروط     •

ــة الطــرف الطالبــة إمكان  ــة تقــدمي املــساعدة املتبادلــة مــع اشــتراط شــروط تراهــا    الدول ي
دولة الطرف تبادل املساعدة يف ظـل تلـك الـشروط، فعليهـا أن           وإذا قبلت ال  . ضرورية

  .حتترم تلك الشروط
  )١٢٧(التربير وأسباب الرفض  •

───────────────── 
) ٢٠٠٥(توكول التكميلي والربو) ١٩٨٨(األعمال غري املشروعة املوّجهة ضد سالمة املالحة البحرية 

 .بشأن قمع األعمال غري املشروعة املوّجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري
 ١٩٩٩ متويل اإلرهاب لسنة اتفاقية قمع من ١٤انظر على سبيل املثال املادة  )125(
 .١٩٩٩ اإلرهاب لسنة من اتفاقية قمع متويل ١٣انظر املادة  )126(
انظر التعقيب عليها يف دليل . املساعدة القانونية من املعاهدة النموذجية لتبادل ٤ عليها يف املادة منصوص )127(

 . وما يليها٨٦ص  املرجع املذكور آنفا املعاهدات النموذجية املنقح،
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وهـذا مطلـوب    .  جيـب أن ُيـّربر     املـساعدة القانونيـة   كـل رفـض لتبـادل       . التربير  
علـــى حنـــو واضـــح جلـــي يف صـــاحل عالقـــات حـــسن اجلـــوار وحـــسن عمـــل  

  . املتبادلةنيةاملساعدة القانوالتسويات يف ما يتصل ب
  تقييد أسباب الرفض: الرفض  

املـساعدة  ينبغي مـن أجـل حتقيـق مكافحـة اإلرهـاب تأويـل املـربرات التقليديـة لـرفض                      
هبذا املعىن، ميكن تقدمي املساعدة املتبادلة بشرط ضـمان احتـرام        .  املتبادلة تأويال صارما   القانونية

  .بةالنظام العام أو املصاحل األساسية للدولة املطالَ
  

 املتبادلة، بصفة تقليديـة، إذا رأت الدولـة الطـرف           املساعدة القانونية ميكن رفض تقدمي      •
املطالَبة أن تنفيـذ الطلـب مـن شـأنه أن ينـال مـن نظامهـا العـام أو مـن مـصاحل أساسـية                     

وقد يكـون ذلـك، علـى سـبيل املثـال، عنـدما توجـد دواع جِديـة حتمـل علـى                      . أخرى
قد تساعد على القيام مبالحقـات قـضائية ضـد شـخص            طلوبة  االعتقاد بأن املساعدة امل   

"). بنـد ضـد التمييـز   "هـي  (ما بسبب عرقه، أو دينـه، أو جنـسيته أو قناعاتـه الـسياسية        
 ة املُطالَبـة، عرضـة ألحكـام قاسـية     وميكن أن حتدث أيضا عندما يكون اجلـاين يف الدولـ          

ميكنها أن تقـرر موافقتـها علـى        على أن الدول املعنية     .  ال إنسانية أو حاطة بالكرامة     أو
التعاون دوليا يف املسائل اجلنائية، مشترطة مثال أن تلتـزم الدولـة طالبـة املـساعدة أن ال             

  .تستخدم ذلك النوع من العقوبة
  مربرات تقليدية أخرى غري ذات صلة لرفض املساعدة املتبادلة يف مكافحة اإلرهاب  •

ــزدوج    ــرفض   ينبغــي عــدم االحت . غيــاب التجــرمي امل ــزدوج ل ــالتجرمي امل جــاج ب
ويف هذا الشأن ال تكـون سـلطات الدولـة املطالَبـة            .  املتبادلة املساعدة القانونية 

مبعـىن أن عليهـا     : ُملزمة بالوصف القانوين للعمـل الـذي تقدمـه الدولـة الطالبـة            
ــة      ــائع املعروضــة يف طلــب املــساعدة املتبادل التثبــت فقــط فيمــا إذا كانــت الوق

  .قانوهنا الداخلي جرمية جنائية أم الميكن أن تشكل يف 
ال ينبغــي أن يــشكل اخللــل الــشكلي يف تقــدمي طلــب . املــادي/اخللــل الــشكلي  

 ومـا يـربر   )١٢٨(.املساعدة سببا يف إبطال األعمال املنجزة تنفيذا لـذلك الطلـب        
───────────────── 

 على سبيل املثال، قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن غرفة التحقيق كانت غري خمتصة لتقدير طرائق تبليغ )128(
 "ال ميكنها، دون جتاوز صالحياهتا أن تقيم طرائق إصدار وتبليغ" غرفة التحقيق يف: مساعدة وارد طلب

  .(Crim. 4 novembre 1997, Bull. de la Cour de cassation, n° 365) مثل ذلك الطلب
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هذه القاعدة أن الـسلطات الوطنيـة للدولـة املطالَبـة ال ميكنـها فـرض جـزاءات                  
اعـد تقـع مهمـة احترامهـا علـى عـاتق الـسلطات املختـصة                على مـن ينتـهك قو     

أمــا . للدولـة الطالبــة، بطريقـة أخــرى غــري االمتنـاع عــن تنفيــذ الطلـب ال غــري    
فيما يتعلق باخللل املادي، فإن اتفاقيات تبادل املساعدة اجلنائيـة تـضبط نطـاق              
التطبيق بإخضاع اخللل احلاصل يف طلبات املساعدة لـشروط جوهريـة، ميكـن            

ومع ذلك، فـإن    . يؤدي عدم احترام الدولة املطالَبة إىل رفض تنفيذ الطلب        أن  
حتديــد نطــاق تطبيــق االتفاقيــات، فيمــا خيــص األعمــال الــيت ميكــن أن ُتطلــب   

، )٢٠٠١ (١٣٧٣ مـن ذلـك أن القـرار      . كثريا ما يكون حتديـدا واسـعا جـدا        
ع قـدر   ة املُتداولـة واملتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب تتطلـب أوسـ            يـ والصكوك الدول 

وهذا احلكـم القـانوين جييـز طلـب القيـام           .  املتبادلة املساعدة القانونية ممكن من   
 . التطبيــق الواجبــةبتحقيــق، حــىت ال يكــون منــصوصا علــى ذلــك يف االتفاقيــة 

 فيمـا يتعلـق باألعمـال املطلـوب القيـام         -وميكن للسلطات القـضائية أن ُتقـرر        
  )١٢٩(.شمول فيها أن ما ليس مستثىن صراحة من االتفاقية م-هبا

  
    أنواع احلصانة  )ز(٥‐ دال‐ ٢

ال جيوز مالحقة   . حصانة الشهود، واخلرباء أو أي شخص يتم االستماع إىل أقواله           •
أي شاهد أو خبري أو شـخص آخـر يوافـق، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الطالبـة،                       

حقـات  على اإلدالء بشهادته يف إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مال            
ــة الطــرف الطالبــة، أو احتجــاز ذلــك الــشاهد أو    أو  إجــراءات قــضائية يف إقلــيم الدول

اخلـــبري أو الـــشخص اآلخـــر أو معاقبتـــه أو إخـــضاعه ألي إجـــراء آخـــر يقيـــد حريتـــه   
الشخصية يف إقلـيم ذلـك الطـرف، خبـصوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق                   

  .مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب
───────────────── 

عليها ال تتضمن مثل  تنطبقعلى سبيل املثال، قد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف حالة كانت االتفاقية اليت  )129(
تنفّذ يف  تنص ضمن أحكام أخرى على أن الدولة الطالب ذلك التنصيص املُسبق، ولكن فقط مادة عادية

كما قضت أيضا بأن كون "األشكال املنصوص عليها يف قانوهنا احمللي طلبات املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية 
وهكذا فإن . ة ال ينبغي أن ُيفّسر باعتباره منعا لطلبه أو لتنفيذهاملستند املطلوب ال يتم التنصيص عليه صراح

 صاحب طلب النقض كان يؤاخذ دائرة االهتام على أن أكدت احلكم الذي أصدره قاضي التحقيق الفرنسي
ليت  الفرنسية السنغالية اساعدة القانونية املتبادلة من اتفاقية امل٢٣انتهاك للمادة  باإلحالة على التحقيق بتهمة

واعتربت الغرفة . دولية هبدف االستماع إىل أحد الشهود ترخص فقط، حسب الطالب، بإصدار نيابات قضائية
 املذكورة أعاله قد مت تفسريها تفسريا جيدا، وأن الصياغة العامة ال تستثين يف االتفاقية من ٢٣أن املادة  اجلنائية

 .(Crim. 30 mars 1999, Bull. de la Cour de cassation, n° 60) شيء اإلخطار باالهتامات
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ميكـن أن تنتـهي تلـك احلـصانة إذا بقـي الـشاهد أو اخلـبري أو الـشخص             . احلـصانة هناية    
اآلخر مبحـض اختيـاره يف إقلـيم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـه فرصـة                       

 مدة تتفق عليها الدولتان الطرفـان، اعتبـارا          مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أيِّ       املغادرة خالل 
ي أبلـغ فيـه رمسيـا بـأن وجـوده مل يعـد مطلوبـا مـن الـسلطات القـضائية، أو يف           من التـاريخ الـذ   

  )١٣٠(.حال عودته إىل اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره
 يتمتـع املمثلـون الدبلوماسـيون باحلـصانة القـضائية اجلنائيـة             )١٣١(.احلصانة الدبلوماسية   •

 الختـصاص قـضاء الدولـة       وماسـي وعدم خضوع املمثـل الدبل    . يف الدولة املعتمد لديها   
ــة املعتِمــدة    ــه مــن اخلــضوع لقــضاء الدول ــديها ال يعفي ــة املعتِمــدة أن . املعتمــد ل وللدول

تتنازل عن احلصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيني وعن األشخاص الـذين يتمتعـون             
  . والتنازل عنها بالنسبة إىل اجملرم جيب أن يكون دوما عاجال. باحلصانة

    
     املتبادلة املساعدة القانونيةتكاليف   - ٦- لدا- ٢

ــة   • ــها الطــرف املُطالَــب : التكــاليف العادي ــة التكــاليف   . يتحمل ــة املُطالَب تتحمــل الدول
إن اهلـدف مـن القاعـدة الـيت         . العادية لتنفيذ الطلب ما مل يقـرر الطرفـان خـالف ذلـك            

 متلقيـة الطلـب   رف  مبقتضاها تكون النفقات اجلارية لتنفيذ طلب على عاتق الدولة الط         
 الـدول قـد     هو تبـسيط اإلجـراءات، انطالقـا مـن مبـدأ أنـه جيـب أن يقـوم تـوازن، ألنَّ                    

ومـع ذلـك، وعلـى الـصعيد العملـي، ال يكـون       . متلقيـة للطلـب   تكون أحيانا طالبـة أو      
لــذلك فــإن . ذلــك التــوازن دومــا حمترمــا وكــثريا مــا تكــون الطلبــات يف اجتــاه واحــد    

 تتفق فتخرج عن القاعـدة العامـة، حـىت بالنـسبة إىل النفقـات               األطراف ميكنها متاما أن   
  .العادية

إذا كانـت النفقـات كـبرية أو اسـتثنائية      . االتفاق بـني األطـراف    : النفقات االستثنائية   •
أو يتبني الحقا أهنا ضرورية لتنفيذ طلب، يتشاور الطرفان لضبط الشروط اليت سـينفذ              

وميكـن أن يكـون    )١٣٢(.كـاليف تم هبا حتمـل الت الطلب مبوجبها، وكذلك الطريقة اليت ي   
ذلك مثال عندما تكون املساعدة مطلوبة للبحث عـن وثـائق جتاريـة وإصـدارها، وهـي        

───────────────── 
واتفاقية مكافحة ) ٢٧ القفرة ١٨املادة (ذلك ما تنص عليه اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )130(

 ).١٨ الفقرة ٧املادة (  غري املشروع باملخدراتراالجتا
 .org.un.untreaty://http :نظر املوقع الشبكيا. ١٩٦١أبريل/نيسان ١٨ينا للعالقات الدبلوماسية بتاريخ ياتفاقية ف )131(
 . املصدر نفسهيف املسائل اجلنائية، من املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة ١٩انظر املادة  )132(



 يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهابدليل التعاون الدويل 

196 

عمليــة ميكــن أن تتطلــب حتلــيال مفــصال لكــشوف حماســبية ضــخمة علــى يــد بــاحثني    
  .خمتصني، وميكن أن تكون النفقات ذات بال

يـصعب التمييـز   بقي أنـه كـثريا مـا       .اتفاق بني األطراف  : على صعيد املمارسة      
كما ميكن ملبالغ مالية يف قضية مـن القـضايا          . بني النفقات العادية والنفقات االستثنائية    

أن متثل مقادير خمتلفة األمهية بالنسبة إىل دول بلغت مستويات مـن التنميـة االقتـصادية                
لفـة املـساعدة   وعلى صعيد املمارسة، جيب تيسري فتح باب املشاورات بشأن ك . خمتلفة

املتبادلــة لتيــسري املــساعدة، إذا كانــت تتــوفر لــدى الدولــة الطالبــة، علــى ســبيل املثــال،  
  .موارد أكرب مما تتوفر للدولة املطالَبة، وعندما تطلب األوىل أن تتكفل بالنفقات

إنَّ تطـــوير املـــساعدة يف جمـــال جتميـــد  . اخلـــصوصية يف جمـــال التجميـــد واملـــصادرة   •
 املــساعدة القانونيــةف إىل مــسألة تكــاليف نــشاط جنــائي مــا ُتــضيومــصادرة عائــدات 
  وفعـال فقـد ميكـن لتجميـد املمتلكـات أن جيعـل الـدول مـسؤولة،                 . املتبادلة بعـدا جيـدا    

وهـذا   .ا املمتلكـات، أو إذا أدى التجميـد إىل اخنفـاض يف قيمتـه             تسيما إذا تـضرر    ال
ــضا علــى مــستوى التحقيقــات أو املالحقــات ا    ــتم  خطــر مطــروح أي ــة حيــث ي لداخلي

التمــاس إجــراءات جتميــد أو ُمــصادرة، ولكــن املــشكل ُيــصبح دقيقــا علــى حنــو خــاص 
.  متبادلـة  مـساعدة عندما يتعلـق األمـر بـإجراءات جتميـد أو ُمـصادرة تـستند إىل طلـب                  

 املتبادلـة، عـادة مـا تـنص، فيمـا           املـساعدة القانونيـة   ومثلما سبق أن قلنا، فإن اتفاقيـات        
 على أن الدولة املطالبة تتحمله بالنسبة إىل إجراءات التنفيذ العاديـة،            يتعلق بالتكاليف، 

 بنفقــات التنقــل ومكافــآت تتعلــقيف كــثري مــن األحيــان مــع اســتثناءات دقيقــة معّينــة  (
أمـــا النفقـــات االســـتثنائية والنفقـــات الكـــبرية فتكـــون موضـــوع نقـــاش بـــني ) اخلـــرباء
 قـضية املـسؤولية أو      يامـة، ال تـسو    غـري أن هـذه األحكـام ذات الطبيعـة الع          . األطراف

ويف . التعويضات اليت ُتدفع يف إطار طلب جتميد أو ُمصادرة عائـدات نـشاط إجرامـي              
 املتبادلة علـى أي شـيء بـشأن هـذه         املساعدة القانونية الوقت الراهن ال تنص اتفاقيات      

  .املسألة وتدع لألطراف مهمة تسوية املسألة حالة حبالة
  شاهد توضيحي  •

ــذات،  يف هــذا   ــشأن بال ــيت مت إعــدادها يف نطــاق رابطــة      ال ــة ال ــل اخلطــوط التوجيهي متث
، املعتمـدة مـن قبـل وزراء    Harare Scheme on Mutual Legal Assistance الكومنولـث 

، خــالل اجتمــاع انعقــد يف شـــهر    )Port of Spain(العــدل يف بــورت أوف ســبني    
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يهية قد تولّدت عن القلـق الـذي        ن تلك املبادئ التوج    إ )١٣٣(.، تـقدًُّما ١٩٩٩مايو  /أيار
 املتبادلـة بوجـه     املـساعدة القانونيـة   كان ُيساور بلدان الكومنولث الصغرية من تكاليف        

وكانـت  . عام ومن املخاطر اخلاصة اليت كانت تطرحها إجراءات التجميـد واملُـصادرة           
شتركة  املـ  املساعدة القانونيـة  تلك املبادئ التوجيهية تنّص خاصة على أن ُيعَهد مبلفات          

إىل حمامني مـن القطـاع اخلـاص، وكـذلك علـى إمكانيـة احلـصول علـى تعويـضات يف                     
وجدير باملالحظة أنه عالوة على القضية العامة اليت هي قضية املـوارد            . قضايا التجميد 

والتكاليف املطروحة على البلـدان الـصغرية، فـإن عـددا مـن تلـك البلـدان جتـد نفـسها                     
. باملـساعدة ويف حـاالت أقـل بكـثري يف حالـة دولـة طاِلبـة       عامة يف وضعية دولة مطالَبة     

واختالل التوازن هذا بشأن املعاملة باملثل من األمـور الـيت أخـذت بعـني االعتبـار عنـد                   
  .إعداد تلك املبادئ التوجيهية

    
    إعادة املواد التنفيذية األجنبية واستخداماهتا  - ٧- دال- ٢

:  متبادلـة ميكـن    دة قانونيـة  ر تنفيـذ طلـب مـساع      إن املواّد املتحصل عليها يف ملّف ما إثـ          
 أن حيمــل الــسلطات الطالبــة علــى التعجيــل بإرســال مــستندات جديــدة إىل اإلقلــيم الــوطين  )أ(

أن تتبني فائـدهتا يف جتليـة احلقيقـة         ) ب (تدخل ضمن اإلجراءات اليت أدت إىل طلب املساعدة؛       
ص، أجريـت أو مل ُتجـر يف نفـس    يف سياق مالحقات أخرى تعلقت أو مل تتعلّق بنفس األشخا     

الدائرة القضائية، وهو ما يفضي هكذا إىل إدراج األدلة التنفيذية يف إجـراءات جزائيـة أخـرى؛                 
ــه مــن      ) ج( ــها إليهــا فيمــا تقــوم ب أن ُترســل إىل إدارات أخــرى أو ُتطلــب مــن األخــرية حلاجت

  .إجراءات
  

     الطلبإدراجها ضمن اإلجراءات اليت بسببها مت توجيه  )أ(٧‐ دال‐ ٢
إن استعمال األدلّة ُمرهتن بطرائق عودة األدلة، وتؤدي املمارسة العملية إىل التمييـز بـني طريقـة                 

  ":غري رمسية"وأخرى " رمسية"
، ينبغـي أن يتـوفر      "رمسيـة "لكي تعترب عودة أدلّـة التنفيـذ        . "رمسيا"عودة األدلة     

  :مبدئيا شرطان اثنان

───────────────── 
 .35ftn#/can/fr/mla/juridico/org.oas.www://http: انظر املوقع الشبكي )133(
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.  التطبيـق   الواجبـة  االتفاقيـات توافق عودهتا مع ما تنص عليه         )أ(    
ــة، حيــسن طلــب ذلــك ضــمن      يف صــورة مــا إذا كانــت العــودة املباشــرة ممكن

  ؛املساعدة املتبادلة
  )١٣٤(.متلقية الطلبموافقة السلطة   )ب(    

ُتبدي السلطة املُطالبة موافقتها علـى مثـل تلـك العـودة، بـأن ترسـل، أو عنـد االقتـضاء              
قا على مطابقتـها لألدلـة التنفيذيـة وحمـضر          اضرة، نسخا مصدّ  أن تسلّم إىل السلطات الطالبة احل     

وعنــدما يتــوفر الــشرطان، جيــوز للقاضــي  . جلــسة أو رســالة رمسيــة تفيــد اإلرســال أو التــسليم 
  .الطالب بطبيعة احلال أن يعجل بإجراء التحريات على أساس تلك األدلّة

تنص االتفاقيـة   (إذا كان األمر بعكس ذلك      . "غري رمسية "عودة األدلة بطريقة      
على عودهتا مباشرة ولكن ُتسلّم أدلة غري مصّدق علـى مطابقتـها لألصـل، أو               
ــا        ــى عودهت ــة عل ــنص االتفاقي ــها ولكــن ال ت ــى مطابقت ــصّدق عل ــة ُم ــسلّم أدل ت

، لئن كان من املمكن اسـتخالص معلومـات مـن األدلـة واملـستندات               )مباشرة
 التعجيــل بــإيالء العنايــة الــيت متــت إعادهتــا، فــإن القاضــي الطالــب لــن يــستطيع

  .الالزمة للتحريات على أساس تلك األدلّة
  
    إيداعها يف إجراءات جنائية أخرى )ب(٧‐ دال‐ ٢

  )الدليل من هذا ٧-جيم-١انظر الفقرة: (قاعدة التخصيص: املبدأ  •
  :، التمييز بني فرضيتني اثنتنيالناحية العمليةلكن جيب، من   •

ــتم اســتثناء اجلــرم موضــوع     )أ(   ــة   ي ــق االتفاقي ــة مــن نطــاق تطبي . املالحق
وحيظر دفع األدلـة يف إجـراءات جنائيـة أخـرى إذا كانـت تلـك اإلجـراءات تـستهدف             

 عمال ُجرميا ُترفض املساعدة املتبادلة بسببه؛

وينبغـي  .  التطبيـق   الواجبـة  ال ُيستثىن الفعل اجلُرمي من نطاق االتفاقية        )ب(  
  :ئيةالتمييز بني نوعني من اإلجراءات اجلنا

───────────────── 
 ئية يف املسائل اجلناساعدة القانونية املتبادلةوال سيما اتفاقية امل(على سبيل املثال، ختضع بعض االتفاقيات  )134(

إىل  لعودة املستندات التنفيذية )١٩٩٨ ديسمرب/كانون األول ١٠الفرنسية األمريكية املربمة بباريس يف 
 . املركزيةةبني السلط اتفاق
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إجــراءات جنائيــة تتعلــق إمــا بــنفس الــشخص املــستهدف مــن طلــب     ‘١‘  
ــائع ولكـــن     ــنفس الوقـ ــرى، أو تتعلـــق بـ ــائع أخـ ــساعدة ولكـــن تتعلـــق بوقـ املـ

أو مرتبطــة " قريبـة "بأشـخاص آخـرين؛ وهـي إجـراءات ميكـن أن ننعتـها بأهنـا        
  بتلك اليت من أجلها مت طلب املساعدة املتبادلة؛

ــة، تت  ‘٢‘   ــائع أخــرى، وهــي  آعلــق بأشــخاص إجــراءات جنائي خــرين ووق
  ".خمتلفة"إجراءات ميكن نعتها بأهنا 

" قريبـة "وخيضع حق القاضي الطالب احلق يف القيام بإيـداع أدلـة تنفيذيـة يف إجـراءات        
لقاعدة التخصيص، حىت عندما ال يتم التنصيص على ذلك املبـدأ بـنفس القـوة الـيت          " خمتلفة"أو  

ــانون ا   ــا يف ق ــصوص عليه ــسليم     هــو من ــانون ت ــا يف ق ــا هــو منــصوص عليه ــة مم ــساعدة املتبادل مل
 هلــذا املبــدأ تــأثري يتمثــل يف إلــزام الــسلطة الطالبــة بــأن تطلــب مــن الدولــة املطالَبــة   )١٣٥(اجملــرمني

وعنـدما يتعلـق األمـر بـإجراءات        ". خمتلفـة "ترخيصها إليـداع األدلّـة التنفيذيـة ضـمن إجـراءات            
تقـدمي طلـب يف التـرخيص وميكـن أن يكـون طلـب التـرخيص              أو مرتبطة هبا فإنه ميكـن       " قريبة"

ــسلطة الــيت    : ذلــك دومنــا حاجــة إىل شــكليات خاصــة   إذ يكفــي إرســال خطــاب رمســي إىل ال
ومــن .  مــن الــسلطة الــيت أمــرت بــإدراج املــستندات  موقّــعأرســلت األدلــة التنفيذيــة يف ردٍّ هلــا  

 مـسبقا علـى هـذا اإلدراج، أن         البديهي، إذا كانـت الدولـة املطلـوب منـها التـسليم قـد وافقـت               
  .ليس مثة من داع لتقدمي مثل هذا الطلب

    
      التحقيقات املشتركة- هاء  - ٢

يف فرضــية إطــالق حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات   . إجــراء حتقيقــات مــشتركة   •
ات مــشتركة مباشــرة مــن قبــل قـضائية يف دولــة أو يف عــدة دول، ميكــن القيــام بتحقيقـ  

  .لتحقيقاتالسلطات املسؤولة عن ا

───────────────── 
 ١٢تنص املادة ): ٣-١٢(ال سيما تلك اليت تتعلق بقمع متويل اإلرهاب . بعض االتفاقيات تشري إىل ذلك )135(

 ال جيوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة - ":إىل أنه ١٩٩٩من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب لعام  )٣(
علومات أو أدلة ألغراض التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضائية، من الدولة املطلوب منها تقدمي م

اتفاقية مكافحة االجتار  ويف. "استخدام هذه املعلومات أو األدلة يف أغراض أخرى سوى ما جاء يف الطلب
 ).١٩-١٨(، ويف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )١٣-٧(غري املشروع باملخدرات 
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هــي تــسمح بتقــدمي معلومــات للــسلطات املختــصة حــول حالــة اإلجــراءات  : فوائــدها  •
وميكنـها أن ُتجّنـب حـاالت       . والتحقيقات يف البلدان اليت تقوم معـا بتلـك التحقيقـات          

  .تنازع االختصاصات واملالحقات املزدوجة
  :بيل التوضيحمثاالن على س  •

 الطريقـة مـن طـرق التعـاون، شـأن            علـى هـذه    االتفاقيـات الدوليـة   تنص بعض     
  )١٣٦(.١٩اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة يف مادهتا 

 يتعلـق  كولومبيـا اتفاق بـني حكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية وحكومـة مجهوريـة             
  )١٣٧(.بالتعاون يف مسائل األمن الداخلي

 

───────────────── 
للسلطات  الواليات األطراف إبرام اتفاقات أو تسويات ثنائية أو متعددة األطراف، ميكن مبقتضاها تزمع )136(

الشؤون اليت هي موضوع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة باملختصة املعنية، فيما يتعلق 
و التسويات، ميكن ويف ظل عدم وجود مثل تلك االتفاقات أ. أو أكثر، أن تشكل هيئات حتقيق مشتركة

وتسهر الدول األطراف املعنية على أن يتم احترام سيادة الدولة الطرف . إقرار حتقيقات مشتركة حالة حبالة
 ". تامااً احترامالتحقيق،اليت على تراهبا جيب أن جيري 

 .html.430-03pjl/leg/fr.senat.www://http:  الشبكيعانظر املوق )137(
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      ٣النميطة     
    تسليم اجملرمني    

  األهداف

  :  تعريف تسليم اجملرمنيينبغي لنا اآلن، بعد
   حتديد األهداف من تسليم اجملرمني؛  - ألف- ٣
  حتديد شروط التوقيف املؤقت يف انتظار التسليم؛  - باء- ٣
مضمونا وحتديد السلطات املوجه إليها  وحتديد شروط طلب التسليم شكال  - جيم- ٣

  الطلب؛
توافق مع قانون الدولة تنفيذ الطلب بال: حتديد القانون الذي يطبق يف قضية احلال  - دال- ٣

  الطالبة أو الدولة املطلوب منها التسليم؛
  ؛فحص مآل الطلب  - هاء- ٣
  ن الطرف الذي على عاتقه تقع تكاليف عملية التسليم؛َمحتديد   -واو- ٣
  . باألمراملعينحتديد القواعد ذات الصلة بتسليم الشخص   - زاي- ٣
    

      حتديد األهداف من تسليم اجملرمني  - ألف- ٣  
 الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة املتبادلـة بالنـسبة إىل كـل              تقدم

  . يتصل باألعمال اإلرهابية)١(إجراء تسليم جمرمني
  

  تعريف
شخصا يوجد يف إقليمهـا إىل      ) الدولة املطلوب منها التسليم   (تسليم اجملرمني هو أن تسلم دولة       

لك الشخص إمـا هبـدف مالحقتـه أو هبـدف تـسليط             تبحث عن ذ  ) الدولة الطالبة (دولة أخرى   
  .العقوبة اليت حكمت هبا عليه حماكمها

───────────────── 
 ).١٩٩٩ (اإلرهاب متويل قمع اتفاقية من ١٢ املادة الواردة يف القاعدة املثال، سبيل على انظر )1(  
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  تذكري 
ــدأ ــسليم   "إن مب ــا الت ــاإم ــدأ مقــرر بوضــوح يف  ) aut dedere aut judicare (" احملاكمــةوإم مب

قاعــدة ُملزمــة مبــا أهنــا ُمــضّمنة يف   والــصكوك العامليــة املتداولــة ذات الــصلة مبكافحــة اإلرهــاب 
  )٢().٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار

    
  : تسليم اجملرمنيوخيتلف  •    

داخليـة للدولـة الـيت    ) كـثريا مـا تكـون إداريـة    (، الذي يـتم ألسـباب   عن الطرد   
ويتعلق بأمر شخص مبغادرة تـراب اإلقلـيم الـذي هـو فيـه              . تقوم بعملية الطرد  
  بدون ترخيص؛

تمثـل يف تـأمني      يف سياق غري جنائي وت      ترد اليتإىل البلد األصلي،    اإلعادة  عن    
  عودة شخص إىل بلده األصلي أو إىل املكان الذي انطلق منه؛

 مفهـوم متولـد عـن النظـام األساسـي للمحكمـة الدوليـة            الـذي هـو   ،  النقلعن    
املكلفة مبحاكمة األشخاص املفترض أهنم مـسؤولون عـن انتـهاكات جـسيمة              

ــسابقة    ــيم يوغوســالفيا ال ــساين ارتكبــت يف إقل ــدويل اإلن ــذ عــام  للقــانون ال  من
  )٣(؛١٩٩١

 مبوجب أمر توقيـف أورويب يهـدف         طوره االحتاد األورويب   الذيالتسليم  عن    
إىل إلغــاء إجــراءات تــسليم اجملــرمني الرمسيــة مــن خــالل تــبين مبــدأ االعتــراف   

  املتبادل بالقرارات اجلنائية؛
  )٤(.ترتيب يف سياق "القانون العام"التسليم مثلما طورته بلدان عن   

  :صياغة طلب التسليموميكن   •
أي عند الفراغ من تقدمي شخص متـهم بارتكـاب     : عند هناية املالحقة اجلنائية     

  عمل إرهايب أمام العدالة؛
───────────────── 

 .الدليل هذا من ١-ج-١ أعاله الفقرة انظر )2(  
 طبقا ،)الدولية ةاجلنائي( احملكمة إىل وطنية، قضائية والية من البداية يف مالحق شخص بنقل األمر يتعلق )3(  

 .اختصاصها دائرة تشملها اليت اجلرائم مبالحقة يتعلق فيما احمللية التشريعات على احملكمة أولوية ملبدأ
 على التوقيف أمر إصدار ويتم. اونيوزيلند أستراليا بني "Backing of Warrants Scheme"ـال: املثال سبيل على )4(  

 للحكومة التابع اإلنترنت موقع انظر التحليل، من ملزيد. ايلندنيوز ويف أستراليا يف الشرطة قوات يد
 .au.gov.crimeprevention.www://http :األسترالية
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أي عند هناية تنفيذ حكم حبرمـان شـخص مـن           : عند هناية تنفيذ حكم قضائي      
  .احلرية إثر صدور حكم بإدانته

كمـا أن    .أن الـشخص مـذنب    إن إجـراءات التـسليم ال تفيـد االعتقـاد بـ           : مالحظة  
ال يعـين أنـه ينبغـي، بعـد التحقيـق،      ) aut dedere aut judicare (مبدأ إمـا التـسليم وإمـا احملاكمـة    

  .رفع قضية أمام احملكمة، بشأن هتمة ثبت أن ال أساس هلا من الصحة
    

      التوقيف املؤقت يف انتظار التسليم   -باء-٣  
أو يف احلــاالت الطارئــة، / تــربر ذلــك وإذا كانــت الظــروف. طلــب التوقيــف املؤقــت  •

نـها التـسليم أن تـأمر بتوقيـف شـخص        ميكن للسلطة القضائية التابعة للدولة املطلوب م      
إن طلـب التـسليم هلـو       . مطلوب بصفة مؤقتة يف انتظـار اسـتالم طلـب رمسـي بالتـسليم             

 أو  مبثابة شهادة بوجود مستند قضائي يف الدولة الطالبة يـأمر بتوقيـف الـشخص املعـين               
وأحيانا ُتحدَُّد العناصر اليت جيب أن يشملها الطلب لزوما يف معاهـدات تـسليم               .يدينه

  .اجملرمني متعددة األطراف أو ثنائية األطراف
أيِّ بوجه عام، ميكـن أن ُينقَـل طلـب التوقيـف املؤقـت بـ              . نقل طلب التوقيف املؤقت     •

 عــن طريــق القنــوات وتــتم عامــة. وســيلة تــستطيع إنتــاج ســجلّ مكتــوب أو مــا مياثلــه 
  : التالية

 مترمجـا إىل لغـة      - ميكن للسلطة الطالبة أن َتنقُل طلبـها      . القنوات الدبلوماسية   
 بــالقنوات الدبلوماســية عــن طريــق الــسفارات ومــوظفي      -البلــد املطلــوب  

  القنصليات؛
 ميكـن إحالـة طلبـات التوقيـف     )٥(:)اإلنتربـول (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية      

  :  عن طريق اإلنتربول بطريقتنياملؤقت
ــل املكتـــب      )أ(     ــصة، ُيرسـ ــضائية املختـ ــسلطة القـ ــن الـ بطلـــب مـ

ــيش مباشــرة عــرب شــبكة       ــإعالن تفت ــة ب ــة الطالب ــابع للدول ــوطين الت املركــزي ال

───────────────── 
 )لنتربواإل (اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة إىل تشري األطراف متعددة اجملرمني تسليم اتفاقيات معظم )5(  

 باملرفق القائمة انظر. ثنائية اتفاقيات أيضا ذلك على وتنص. الوقتية التوقيف طلبات نقل قناة باعتبارها
 :وكذلك الدليل هذا من ٢-باء-١ الفقرة انظر عام، بوجه إنتربول وعن. الدليل هذا من عشر السابع

int.interpol.www. 
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 التابعـة لإلنتربـول، إىل مجيـع املكاتـب املركزيـة الوطنيـة أو               I-24/7االتصاالت  
، وعلـى األخـرية أن تتـوىل        )لطالبةويكون ذلك حسب تقدير الدولة ا     (بعضها  

  .نقلها وتعميمها على املصاحل املعنية التابعة للدولة
ينـــشر األمـــني العـــام للمنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة         )ب(    

نتربول، بطلب من املكتب املركزي الوطين للدولة الطالبـة وعمـال مبوجـب             اإل
هـي  نـشرة احلمـراء     ال و )٦(.ءطلب من الـسلطة القـضائية املختـصة، نـشرة محـرا           

 أعــضائها، بطلــب مجيــعنتربــول نيابــة عــن أحــد أعــضائها، إىل  اإل مــن إشــعار
وكـل مكتـب مركـزي وطـين، يرغـب يف تعمـيم             .  لشخص ما  )٧(توقيف وقيت 

نشرة محراء، ميأل استمارة تتـضمن العناصـر الـضرورية لـصياغة طلـب توقيـف           
 االســتمارة، بعــد فحــص اإلرشــادات املقدمــة يف  و)٨(.وقــيت يف غالبيــة الــدول 

  .إلنتربول النشرة احلمراء املطلوبةليعّمم األمني العام 
  :وتتضمن النشرة احلمراء بصفة ُممنهجة اإلرشادات التالية  
ــوب      )أ(     ــشخص املطل ــة ال ــة،  (العناصــر احملــددة هلوي ــة املدني احلال

  ؛)اجلنسية، الوصف اِخللقي، الصورة، البصمات، مالمح احلمض النووي
ــا  )ب(     ــسلطات    البيان ــة الطلــب مــن ال ــضرورية لتقــدير مقبولي ت ال

طبيعتــها، تــاريخ ومكــان ارتكــاب املخالفــة اجلنائيــة، مــذكرة   (متلقيــة الطلــب
التوقيف، السلطة اليت أصدرت تلك املذكرة، ملخص بالوقـائع يـربز العناصـر             

  ؛)املشكّلة للفعل اجلنائي
ــب االع       )ج(     ــستند طل ــا ي ــيت إليه ــسليم اجملــرمني ال ــة ت ــال اتفاقي تق

  املؤقت هذا؛
ضــمان طلــب التــسليم مــن الدولــة الطالبــة يف حــال التوقيــف   )د(    

  .املؤقت
───────────────── 

 .asp.default/Notices/Public/int.interpol.www://httpالنشرة احلمراء  بشأن تاإلرشادا من ملزيد )6(  
   شخص نقل طلب بإرسال واحد، آن يف وحىت أيضا، تسمح احلمراء النشرة أن اإلشارة إىل جتدر )7(  

 .أوروبية اعتقال مذكرة على ناءب تفتيش بإعالنو ما
 أن االستعمال، وبساطة والسرعة السرية، صون مستلزمات إىل االستجابة هبدف املمكن، من أخرى، جهة من )8(  

 املختصة القضائية السلطة قبل من I-24/7 االتصاالت شبكة بواسطة إلكترونية بطريقة التوقيف طلب إرسال يتم
 .الوطين املركزي مكتبها قبل من إليها أسندت قد الشبكة تلك إىل فاذالن حقوق تكون أن شريطة نفسها،
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  :ويتمثل تعميم النشرة احلمراء  
ــة األربـــع    )أ(     وهـــي (نتربـــول لإليف ترمجتـــها إىل اللغـــات العاملـ

  ؛ و)اإلنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية والعربية
 عـرب شـبكة     ١٨٦ل الـ نتربواإل أعضاء   كلتعميمها فورا على      )ب(    

  .إلنتربولل التابعة I-24/7االتصاالت عن بعد 
و النشرة احلمراء مبثابة طلب توقيف مؤقت يف عدد كبري من البلدان املمثلة يف صـلب                  

 علـى تأكيـد   متلقية الطلباإلنتربول، دومنا حاجة إىل أن حتُصل السلطة القضائية التابعة للدولة     
وتكـون األمـور بعكـس ذلـك يف         . ائية التابعة للدولة الطالبة   صالحية الطلب لدى السلطة القض    

 تأكيد مـن الـسلطة القـضائية الطالبـة ضـروري غـري أنـه ميكـن                  علىبلدان أخرى، ألن احلصول     
للنشرة احلمراء أن تفـضي إىل تنفيـذ األجهـزة املـسؤولة عـن تطبيـق القـانون بعـَض التـدابري مـن                        

  )٩(.ته، واستجوابه ووضعه قيد الرصدقبيل حتديد موقع الشخص، ورصده وحتديد هوي
نتربــول تــستعمل بــصفة ممنهجــة عنــدما يكــون اإلأمــا علــى صــعيد املمارســة، فــإن قنــاة   

وعندما يكون الشخص املطلوب غري حمـدد املوقـع         . الشخص املطلوب ال يزال غري حمدد املوقع      
ب منـها تـسليمه،     ولكن توجد دواعٍ قوية حتمل على االعتقاد بوجـوده يف إقلـيم الدولـة املطلـو               

فإنه جيوز للسلطة القضائية الطالبة أن توجه يف آن واحـد طلبـا بواسـطة قنـايت التبليـغ، وهـو مـا         
نتربــول يف احلالــة الــيت يــتم فيهــا اإليــسمح بتنفيــذ طلــب االعتقــال علــى أســاس التبليــغ بواســطة 

  .يةحتديد موقع الشخص قبل استالم طلب التوقيف املؤقت بواسطة القنوات الدبلوماس
ميكن إحالة الطلب مباشرة إىل السلطة املختـصة        : مباشرة إىل السلطة املختصة     

 وجتـد تلـك اإلحالـة       )١٠(.األجنبية عندما يكون منصوصا على ذلك يف اتفاقيـة        
ــوب حمــددا      ةاملباشــر ــشخص املطل ــع ال ــدما يكــون موق ــذ عن  ســبيلها إىل التنفي
  .دقة بكل

ذ اآلونـة الـيت يـتم فيهـا حـبس الـشخص       ينبغـي، منـ  . آجال نقل طلب تسليم اجملرمني   •
ــسليم       ــب الت ــة طل ــراُم أجــل إحال ــسليمه، احت ــار ت ــوب يف انتظ   ويف الفرضــية)١١(.املطل

───────────────── 
 .ليون يف نتربوللإل العامة باألمانة باالتصال التفضل الرجاء الشأن، هذا يف بلد كل موقف على للحصول )9(  
 .١٩٥٧ لعام اجملرمني لتسليم األوروبية االتفاقية من ،١٦ املادة املثال سبيل على )10( 
 ١٨ قدره أجل على ٤-١٦يف املادة  ١٩٥٧ لسنة اجملرمني لتسليم األوروبية االتفاقية تنصاملثال،  بيلس على )11( 

 حيدده ما اتباع جيب اتفاقية، وجود عدم ظل ويف .يوما ٤٠ األجل يكون ما كثريا الثنائية االتفاقيات ويف. يوما
 .متلقي الطلب البلد
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املعاكسة، ميكن للسلطة اليت قامت بعملية التوقيف املؤقت، أن تطلق سراح الـشخص             
  .قبل بلوغ طلب تسليمه إليها

    
      طلب تسليم اجملرمني  -جيم-٣  

  : حينبغي توضي: األهداف

    صيغة الطلب؛  -١-جيم-٣
      السلطات املوجه إليها الطلب  -٢-جيم-٣
    شكل طلب تسليم اجملرمني   -١-جيم-٣

  :األهداف

  تدقيق حمتوى الطلب؛    )أ(١‐ جيم‐ ٣
  حتديد اللغة اليت هبا سيحّرر الطلب؛  )ب(١‐ جيم‐ ٣
      .تدقيق إمكانية اللجوء إىل عملية تسليم مبّسطة  )ج(١‐ جيم‐ ٣
    مضمون الطلب  )أ(١‐ جيم‐ ٣

  .كتابيا، ويف عبارات واضحة دقيقةمن األمور األساسية أن تتم صياغة الطلب   •
  :جيب أن يتضمن طلب تسليم اجملرمني البيانات التالية

   :قائمة باإلرشادات الضرورية  -١

  هوية السلطة مقدمة الطلب وضبط اختصاصها؛  -  
  عنوان السلطة الطالبة بتفاصيله؛  -  
  انوين املستند إليه؛احلكم الق  -  
  وصف الشخص املطلوب تسليمه؛  -  
  تقرير بالوقائع؛  -  
  وصف قانوين للوقائع؛  -  
  أمر التوقيف أو احلكم؛  -  
  ضمان احترام قاعدة االختصاص؛  -  



  تسليم اجملرمني‐٣النميطة 

207 

  توقيع السلطة املُْصدرة ألمر التوقيف، التاريخ، اخلتم الرمسي  -  
  .عبارات جماملة  -  

  
  الوثائق املرفقة بالطلب  ‐٢

  ثبت موجز بالوثائق املرفقة؛  -  
  أمر التوقيف أو احلكم؛  -  
  النصوص القانونية اجملّرمة؛  -  
  .ء عند االقتضاوثائق أساسية،  -  

  
   :قائمة باإلرشادات الضرورية  ‐ ١  

  ؛حتديد هوية السلطة الطالبة وضبط اختصاصها  
  :عناوين االتصال بالسلطة الطالبة، أي  
  ب؛األلقا)/اسم األسرة(اللقب   ○  
  األمساء؛/االسم   ○  
  العناوين الربيدية؛/العنوان الربيدي  ○  
   الفاكس؛رقم اهلاتف ورقم  ○  
  عنوان الربيد اإللكتروين؛  ○  
  .اللغات اليت ميكن بواسطتها االتصال هبا  ○  
ــانوين    ــسليم  احلكــم الق ــستند طلــب الت ــه ي ــذي إلي ــضروري توضــيح  .  ال مــن ال

. أو احمللية اليت مبوجبها ُيلـتمس التـسليم    /أو األحكام القانونية الدولية و    /احلكم
 مـن حتديـد نطـاق       متلقيـة الطلـب   إن حتديد الصك املستخدم ميكّـن الـسلطات         

ــداهتا ــراف  . تعهـ ــة األطـ ــراف أو ثنائيـ ــددة األطـ ــة متعـ ــن أّي اتفاقيـ  وإذا مل تكـ
، فقـد  متلقيـة الطلـب   التطبيق يف العالقات بني الدولـة الطالبـة والدولـة      الواجبة

فيد اإلشارة إىل أن البلد الطالب سوف يقدم إىل البلـد املطالَـب،             يكون من امل  
  .يف املستقبل، نفس املساعدة خبصوص طلبات تسليم اجملرمني
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، وتقـدمي أي إرشـادات أخـرى مـن شـأهنا            وصف الـشخص املطلـوب تـسليمه        
حيـسن أن يـضّمن     : املساعدة على حتديد هوية ذلـك الـشخص وحتديـد مكانـه           

 مـن املعلومـات احملـددة هلويـة الـشخص اِخللقيـة وعنـد        امللف أقصى قدر ممكـن  
   ببصماته؛أو كشفاً/اإلمكان صورته و

 الـيت مـن أجلـها ُيطلـب     تقرير مفصل جدا بالوقائع وبالوصف القانوين للوقائع   
  التسليم؛

، حبيـث تـتمكن سـلطات       وصف الطريقة اليت مت هبا احلصول على أدلّـة االهتـام            
هكذا، وعلى سـبيل املثـال، يف البلـدان الـيت        . عتبارالتسليم من أخذها بعني اال    

تنتمــي إىل النظــام القــانوين العــام، يتــوىل قاضــي التــسليم فحــص أصــل امللــّف، 
حــىت يقــّدر مــا إذا كانــت توجــد اهتامــات كافيــة ضــد الــشخص املعــّين، حــىت  

حــىت يــرخص يف تــسليمه مــن جهــة   ومــن جهــة) ســجنه(يبقــي علــى حبــسه  
  .أخرى

  ؛يفحتديد أمر التوق  
  أو  
  حتديد احلكم الذي مبقتضاه متت إدانته؛  
  . السلطة املُْصدرة، التاريخ، اخلتم الرمسيتوقيع  

  
   لطلبباالوثائق املرفقة   ‐ ٢  

  ؛ثبت بالوثائق املصاحبة مرقمة  
  :إذا كان طلب التسليم هبدف املالحقة، يتضمن الطلب أيضا. أمر التوقيف  
 قـاض، أو عـن املـدعي العـام أو           نسخة من أمر التوقيـف الـصادر عـن          ○  

  أخرى تابعة للدولة الطالبة؛عن أي سلطة خمتصة 
حجة تثبـت أن توقيـف الـشخص أو حبـسه هـو يف انتظـار حماكمتـه،               ○  

مبــا يف ذلــك احلجــة الــيت تثبــت أن الــشخص املطلــوب هــو الــشخص  
  .الذي إليه ُيحيل أمُر التوقيف

   .اإلحالة إىل القانون الذي مت انتهاكه  



  تسليم اجملرمني‐٣النميطة 

209 

ــذ،    : خة مــن احلُكــم نــس   ــام بالتنفي ــسليم لغــرض القي ــسلم طلــب الت إذا كــان ت
  : فيجب أن يتضمن الطلب أيضا

  نسخة من احلُكم الصادر عن حمكمة الدولة الطالبة؛  ○  
ــه حييــل       ○   حجــة تثبــت أن الــشخص املطلــوب هــو الــشخص الــذي إلي

  .حكم اإلدانة
  ؛)مبا فيها اجلزاءات النقدية (النصوص املُجرِّمة  
مــن ملــف املالحقــات، الــيت تقــيم الربهــان علــى صــحة  ) نــسخ (ثــائق أساســيةو  

وينبغـي أن ُتـضّم إليهـا الوثـائق بتمامهـا        . االهتامات القائمة ضد الشخص املعـين     
وكماهلــا، إذ جمــرد االســتظهار مبقتطفــات مــن شــأنه أن َيطــَرح علــى ســلطات    

إذا كانـت   و.  تساؤالت حول السياق الـذي منـه اقتطعـت         متلقية الطلب الدولة  
  .إحدى الوثائق حتيل على وثيقة أخرى، فإنه يتعني إرفاقها بالوثيقة املشار إليها

وميكـن أن تكـون     . بعبـارات جماملـة   بطبيعة احلال، ينبغـي إهنـاء طلـب التـسليم             
أنا القاضي املمـضي أسـفله، أتوجـه بالـشكر إىل الـسلطات              "على النحو التايل  

كـد هلـا أننـا سـنعاملها باملثـل، وأرجـو       وأالعليا املختصة على حـسن تعاوهنـا، و    
وجتـدر املالحظـة أن     . "منها أن تتفضل بقبول أمسى عبارات التقدير واالحترام       

تأكيد مبدأ املعاملة باملثل مستحسن، حىت إن كـان الطلـب يـستند إىل اتفاقيـة                
  .تسليم للمجرمني

  مــن ِقبــلالعمــل اإلداريوفــضال عــن ذلــك، ميكــن، ألســباب تتعلــق بتيــسري     
  .الدولة طالبة التسليم، تضمني إرشادات إضافية من قبيل رقم إحالة امللف

    
  :مالحظات تتعلق بطريقة تقدمي الطلب

  من املفيد تضمني الطلب ثبتا موجزا بالوثائق املُرفقة؛  •  
  من املفيد توجيه الطلب يف نظريين اثنني؛  •  
ي مبثابــة تــذكري ينبغــي جتنــب تقــدمي وثــائق مستنــسخة ألحكــام متــت علــى عجــل هــ   •  

جيب جتنب كل التبـاس وجيـب أن يـتمكّن القـارئ األجـنيب أن حيـدد بكـل                   : بالوقائع
  سهولة أي نوع من الوثائق بني يديه؛ 

  .جيب عدم اخللط بني التذكري بالوقائع وأمر التوقيف  •  
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  تسليم جمرمنيمنوذج طلب : شاهد توضيحي  •

  صاحب السعادة،  
  )م الشخص موضوع طلب التسليماس(طلب تسليم جمرم : املوضوع  

 يـشرفين أن    ،]اسـم الـشخص املخـّول لـه تقـدمي الطلـب، ومنـصبه             [إّني املمضي أسفله      
طبقـا التفاقيـة تـسليم اجملـرمني        ] اسم البلد املطلـوب منـه التـسليم       (ألتمس من السلطة املختصة لـ    

يخ نفــاذ االتفاقيــة تــار[الــيت بــدأ نفاذهــا يف ] اســم البلــد املُطالَــب(و] اســم البلــد الطالــب[بــني 
، أو يف ظل عدم وجـود اتفاقيـة تـسليم، احلكـم القـانوين الـذي علـى أساسـه يـتم تقـدمي                         ]املعنية
اسـم  [قرار جملس األمن، اتفاقية متعددة األطراف، ترتيبات، أو املعاملة باملثل، لتـسليم       : الطلب

  ].اسم البلد طالب التسليم[حنو ] الشخص موضوع طلب التسليم وجنسيته
اسم الـشخص موضـوع طلـب التـسليم والتفاصـيل الشخـصية الـيت متكـن                  [ املسمى إن  

  ].ذكر العنوان أو املكان[من املفترض أنه مقيم حاليا يف ]] إذا كانت معلومة[من حتديده 
  :عندما يتعلق األمر بتسليم هبدف املالحقة القانونية: ١الفقرة 

ــهم بارتكــاب       ــذكور أعــاله مت ــسمى امل ــل [إن امل ــياســم الفع ــة  / اجلُرم ــال اجلرمي األفع
  [...]عليها مبوجب قوانني البلد الطالب بالعقوبات التالية /املعاقب عليه

اجلـرائم املوضـحة    /ب ارتكابـه اجلرميـة    بتطلـب حـضوره بـس     ] اسم احملكمـة   [إن الدائرة القضائية  
  ].تاريخ قرار احملكمة[أعاله 

قــد نــشرت بعــد مــذكرة ، ]اســم البلــد الطالــب[إن الــسلطة املختــصة مبقتــضى قــانون   
  ].اسم الشخص موضوع الطلب[اعتقال باسم 

  :عندما يتعلق األمر بتسليم هبدف تنفيذ حكم صادر: ٢الفقرة 
ــاله         ــة الــشخص املــذكور أع ــد متــت إدان ــي  [لق ] األفعــال اجلرميــة /اســم الفعــل اجلُرم
[...] التاليـة   عليها القـانون مبوجـب قـوانني الدولـة الطالبـة بالعقوبـات              /اليت يعاقب عليه    /الذي

  ].مع تضمني نسخة من قرار احملكمة[
لتنفيـذ احلكـم الـصادر      ] اسم الشخص موضوع طلـب التـسليم      [والبلد الطالب، يلتمس تسليم     

  .ضده
وأي أدلـة أخـرى مـربرة       ] اسم البلد الطالب  [إرفاق ملخص بوقائع القضية والتشريع لـ       

  ].اسم البلد املطلوب منه التسليم[هبدف اإلعالم ومع أمسى عبارات التقدير واالحترام لــ
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لـن تـتم مالحقتـه بـسبب        ] اسـم الـشخص موضـوع طلـب التـسليم         [أشهد أن املسمى      
  .جرائم أخرى غري املذكورة يف هذا الطلب

ــصال         ــضل باالتـ ــاء التفـ ــادات، فالرجـ ــن اإلرشـ ــد مـ ــة إىل أي مزيـ ــتم يف حاجـ إذا كنـ
 ية احلـال، مبـا يف ذلـك رقـم اهلـاتف     االسم، تفاصيل عنوان االتصال بالسلطة املختصة يف قـض  [بـ
  .رقم الفاكس وعنوان الربيد اإللكتروينو

 بطلبـات   تقـدمكم  سيقدم لكم نفس املساعدة يف صورة        )اسم البلد الطالب  (وثقوا أن     
  . يف املستقبل)اسم البلد املطلوب منه التسليم(مساعدة تسليم جمرمني صادرة عن 

  بارات التقديروتفضلوا يا صاحب السعادة، بقبول أمسى ع  
  املكان 
  التاريخ 
  التوقيع 
  اخلتم 

    
    بأي لغة يكون االتصال؟  )ب(١‐ جيم‐ ٣

 ثنائية وأحكام قانونية ذات صلة هبـذه املـسألة،   أو معاهدة/ما مل توجد اتفاقية و    . املبدأ  •
وعنـدما توجـد    . غالبا ما تكون الترمجة إىل لغـة الدولـة املطلـوب منـها التـسليم إلزاميـة                

ذلـك  : ، فإن الترمجة إىل لغة الدولة املطلوب منها التسليم ال تكون دوما إلزاميـة  اتفاقية
أن بعض الـدول تقبـل اسـتالم الطلبـات يف لغـات أخـرى غـري لغتـها الرمسيـة كمـا هـو                         

  .مبّين يف النص ذي الصلة
ما مل يوجد نص، يتعـّين التوجـه إىل   . من الطرف املطلوب منه التسليم " مقبولة"لغة    •

لطــرف املطالَـــب املــدعوة يف كــثري مـــن األحيــان إىل أن تتــصرف، بـــصفة      ســلطات ا 
 التـسليم هـي     وهكذا، فإن اللغة الرمسية للطـرف املطلـوب منـه         . عاجلة، يف لغة تفهمها   

أكثــر مــن غريهــا، ولكــن جيــب يف معظــم األحيــان، ألســباب عمليــة، إتاحــة " املقبولــة"
ة املــستعملة يف طلــب تــسليم وإذا كانــت اللغــ. أوســع اختيــار ممكــن لألطــراف الطالبــة

من الطرف املطلـوب منـه التـسليم، فـإن كلفـة الترمجـة ميكـن أن        " مقبولة"اجملرمني غري   
  .ُتحمل على تكاليف التسليم
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  )١٢(إجراءات التسليم املبّسطة )ج(١‐ جيم‐ ٣

  
ــسليمه   • ــشخص بت ــول ال ــابال     . قب ــسليم ق ــشخص موضــوع طلــب الت ــدما يكــون ال عن

بل صدور قرار تسليمه من السلطات املختصة املُطالبة، ميكـن          صراحة بإجراء التسليم ق   
  .ةللدولة املُطالبة أن توافق على القيام بالتسليم دون إجراءات تسليم رمسي

ــَسلّم علــى علــم     . شــروط  • ــشترط أن يكــون الــشخص الــذي سُي ــول، ُي قبــل ذلــك القب
ايـة الـيت هـي    حبقوقه وبـضروب احلم  ) ب(حبقه يف إجراءات تسليم رمسية؛      ) أ: (ودراية

ــة         ــة املترتب ــات القانوني ــة، وكــذلك بالتبع ــسليم الرمسي ــه مبوجــب إجــراءات الت ــن حق م
  .رضاه عن

    
    حنو أّي سلطة يكون التوّجه؟  - ٢- جيم- ٣

  :قد يتعلق األمر بـ
  
    القنوات الدبلوماسية   )أ(٢‐ جيم‐ ٣
    السلطات املركزية  )ب(٢‐ جيم‐ ٣
    قضاة االتصال  )ج(٢‐ جيم‐ ٣

ــسليم   حيــس: مالحظــة ــصاالت طــوال إجــراءات الت ــصلة بــني  : ن االســتمرار يف االت ــاء ال أي إبق
وهكذا، فإن السلطة الطالبة تتأكد مـن أن طلبـها موافـق            . السلطات الطالبة والسلطات املطالَبة   

ملقتضيات قانون الطرف املطلـوب، وتؤكـد اسـتعدادها لكـي تقـدم عنـد الـضرورة كـل مـا قـد                      
ومن شأن تلك االتصاالت أن ُتجنب حدوث تـأخريات يف          . ةُيطلب منها من معلومات أو أدل     

  .اإلجراءات أو إبطاال هلا
    

───────────────── 
 الصعيد علىوللتوضيح . ، املصدر نفسه١٩٩٠ اجملرمني لسنة لتسليم النموذجية املعاهدة من ٦ املادة انظر )12( 

 ذات ،األوريب االحتاد املعاهدة بشأن من) K3) 3 كاف املادة أساس على املقامة االتفاقية انظر اإلقليمي،
 اجلريدة (املبسطة ١٩٩٥ لسنة األورويب االحتاد يف األعضاء الدول بني اجملرمني تسليم بإجراءات الصلة
، ١٩٩٥ مارس/آذار  078C ,30 ،يةباألورو للجماعات مسيةالر
4=numdoc&FR=lg&CELEXnumdoc!prod!celexapi!api.smart?doc_sga/cgi/api.smart/int.eu.europa://http

guichett=model&)01(0330A1995.(  
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    القنوات الدبلوماسية   )أ(٢‐ جيم‐ ٣
إن تسليم اجملـرمني شـكل مـن        . أعمال دبلوماسية بني الدول   : أعمال تسليم اجملرمني    •

اسـتجابة  وهكـذا، فـإن كـل طلـب تـسليم، وكـذلك كـل               . أشكال التعاون بني الدول   
وفعــل التــسليم فعــل مــن أفعــال الــسلطة  . ، إمنــا هــي أعمــال دبلوماســية بــني الــدول لــه

  .ئيةالتنفيذية وليس فعال من أفعال السلطة القضا
ــسليم جمــرمني عــن         ــة، جيــب أن ُيقــّدم أي طلــب ت ــة املبدئي وإذن، فمــن الناحي

  .طريق القنوات الدبلوماسية
م، وبعـد ذلـك فقـط ُتحيلـه      بعدما تستلم حكومة الدولة املطالَبـة طلـب التـسلي           

  . الطلبصالحيةإىل دوائرها القضائية املختصة اليت تقرر بشأن 
 إىل متلقيـة الطلـب  اجملـرمني يف الدولـة     ميكن تصنيف إجراءات تـسليم        ○  

  :أصنافثالثة 
  ؛ةإجراءات إدارية حمض  )أ(    
  ؛ةإجراءات قضائية حمض  )ب(    
وهــي (اري إجــراءات جتمــع بــني مــا هــو قــضائي ومــا هــو إد  )ج(    

  ).أكثر احلاالت شيوعا
  :حبسب التشريعات اخلاصة بتسليم اجملرمني جتد نوعني من الفحص  ○  
فحص شكلي يستند إىل األدلـة املقدمـة مـع طلـب التـسليم،                )أ(    

ــة     ــه التثبــت ممــا إذا كانــت شــروط التــسليم الرمسي اهلــدف من
  ؛)نظام القانون العام(جمتمعة 

قضية وتراقب فيه األدلـة للتثبـت      فحص ماّدي يتعلق بأصل ال      )ب(    
املنظومـــة . (يف مـــا إذا كـــان للـــشكوك ســـند تقـــوم عليـــه     
ــسّمى    ــا يــ ــى مــ ــة علــ ــسونية القائمــ ــزام : "األنقلوسكــ االلتــ

  ). commitment for trial" (باحملاكمة
إن قناة االتصال التقليدية، الدبلوماسية يف إحالة طلبات تسليم اجملرمني تقتـضي أن ميـر      •

وهي عملية تـشترك فيهـا مـصاحل الـسفارة ولكـن            . ربها مبراحل عديدة  طلب التسليم ع  
  .أيضا مصاحل وزاريت العدل والشؤون اخلارجية للبلدان
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  :ألسباب تتعلق بسرعة اإلجراءات
  .يتم االعتماد أكثر فأكثر على كيانات أخرى، من قبيل السلطات املركزية؛ اخل  •
  )١٣(. الطلباتيتم االعتماد على أحدث وسائل االتصال لنقل  •

    
    : السلطات املركزية )ب(٢‐ جيم‐ ٣

ــة "تعــيني   • ــة جهــاز مركــزي يقــوم     "ســلطة مركزي ــاه إقام ــسليم اجملــرمني معن  لغــرض ت
وذلك اجلهاز هو الذي سـيقوم بتـأمني التنـسيق واملتابعـة            .  طلبات التسليم  كليع  بتجم

  .بشأن الطلبات املستلمة وتلك اليت مت نقلها
إن تعيني سلطة مركزية مسؤولة عن معاجلة       .  تسليم اجملرمني  جهاز تعامل مع طلبات     •

اجملـال، أو    يف هذا    والترتيبات االتفاقيات    من عديدالطلبات تسليم اجملرمني مشمولة يف      
  )١٤(.أن الدعوة إىل تعيينها مؤكدة

 املختصة يف جمـال     قائمة السلطات املركزية   الدليل يف املرفق السادس عشَر من هذا     ترد    
  منـع اإلرهـاب   األعـضاء يف األمـم املتحـدة قـسمَ        الـدولُ  أفـادت بـه    وفق مـا     ،إلرهابمكافحة ا 

  .التابع ملكتب املخدرات واجلرمية
  

───────────────── 
 الصعيد علىوللتوضيح  .نفسه املصدر ،١٩٩٠ لسنة لتسليم اجملرمني النموذجية املعاهدة من ٦ املادة انظر )13( 

 لةالص ذات األورويب، االحتاد حول املعاهدة من من K.3 املادة أساس على املربمة االتفاقية انظر االقليمي،
 الرمسية اجلريدة(١٩٩٥ لسنة األورويب االحتاد يف األعضاء الدول بني اجملرمني لتسليم املبسطة باإلجراءات
، ١٩٩٥ مارس/آذار  078C ,30 األوروبية، للمجموعات

=lg&CELEXnumdoc!prod!celexapi!api.smart?doc_sga/cgi/api.smart/int.eu.uropae://http 
guichett=model&)01(0330A41995=numdoc&FR.( 

 ٩ املادة يف ينص اجملرمني لتسليم النموذجية للمعاهدة املعّدل A/RES/52/88 العامة اجلمعية قرار أن ذلك من )14( 
 ملعاجلة وطنية مركزية سلطة وتعيني إقامة )أ] (…[ إىل ألعضاءا الدول تدعو" اجلمعية أن علىمنه 

 يف الدويل التعاون بشأن ٥٢/٨٨قرارها يف العامة اجلمعية أن كما ؛"اجملرمني بتسليم اخلاصة الطلبات
 الدول تدعو "٩ املادة اجملرمني، لتسليم النموذجية للمعاهدة املعدل ،)A/RES/52/88 انظر (اجلنائية املسائل
 استخدام سياق يف ةالتدابري التالي يف الوطنية، القانونية النظم إطار وضمن االقتضاء عند النظر، إىل ضاءاألع

 ملعاجلة وطنية مركزية سلطة وتعيني إقامة )أ (:الترتيبات من ذلك غري أو وتطبيقها اجملرمني تسليم معاهدات
 العام األمني متّد بأن األعضاء الدول إىل دعوهتا تأكيد تعيد "١١ املادة ويف اجملرمني؛ بتسليم اخلاصة الطلبات

 إىل تطلب ١٢ املادة ويف الطلبات؛ ملعاجلة عينت اليت املركزية السلطات عن مستكملة مبعلومات] …[
 تعىن اليت املركزية السلطات بني منتظم أساس على املعلومات وتبادل االتصال يشجع أن )ج( :العام األمني
 إقليمي أساس على السلطات تلك بني اجتماعات عقد ويشجع األعضاء، الدول يف اجملرمني تسليم بطلبات
 ".املشاركة يف الراغبة للدول بالنسبة
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     قضاة االتصال )ج(٢‐جيم‐٣

  تقدمي النصح واخلربة  •
الذي يقوم به قاضي االتـصال مـن أجـل التعـاون الـدويل              " امليّسر"يشمل دور     

وق خمتلفة بشأن معاجلـة تلـك اإلجـراءات         وفعال، توجد فر  . إجراءات التسليم 
هــل ينبغــي تفــضيل : فعلــى ســبيل املثــال. حبــسب البلــد الــذي يوجــد فيــه املــرء

تقدمي طلب توقيف مؤقـت أم طلـب تـسليم؟ ولـيس اجلـواب هـو هـو َحبـَسب          
  .البلد املعين

علــى : ينبغــي أن تراعــى يف إعــداد امللــف، الطعــون املقّدمــة يف البلــد املطالَــب    
ال، إن التحقيق يف ملفات تسليم اجملرمني يف اململكـة املتحـدة مـرهتن              سبيل املث 

املثــول أمــام "أو " judicial review"بــالطعون املقدمــة أثنــاء املراجعــة القــضائية 
  ."habeas corpus" "القضاء

يف احلاالت العاجلة، يسمح قرب قاضي االتصال من زمالئـه يف البلـد          . متابعة الطلب   •
. تبــاههم إىل ضــرورة اإلجابــة اىل طلــب التــسليم يف أســرع وقــت املستــضيف بلفــت ان

وميكن أيضا للقاضي الذي التمس تسليم جمرم، مبساعدة زميله مبنـصبه يف البلـد متلقـي          
ومـن جهـة أخـرى ويف حـال وجـود صـعوبات        . ع مباشرة تنفيـذ طلبـه     التسليم، أن يتاب  

  .يف التنفيذ، ميكن إعالمه بسرعة باألسباب
    
      تنفيذ الطلب وفق قانون الدولة الطاِلبة أم املُطالَبة؟: ون الواجب تطبيقهالقان  - دال- ٣  

لـداخلي  يظـل التـسليم خاضـعا للتـشريع ا        . التوافق مع تشريعات الدولـة املُطالَبـة      : املبدأ  •
للطــرف املطلــوب منــه التــسليم ولاللتزامــات املترتبــة عــن اتفاقيــات التــسليم الثنائيــة أو  

ــذلك ل   ــراف وك ــددة األط ــانون      متع ــسان، وق ــوق اإلن ــيما حلق ــدويل، وال س ــانون ال لق
  .الالجئني والقانون اإلنساين
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      ما يترتب عن طلب التسليم   -هاء-٣ 
      قاعدة التخصيص   - ١- هـاء- ٣

ــدأ   ــسليم صــاحلة إال خبــصوص     . املب ــدأ التخــصيص ال تكــون املوافقــة علــى الت طبقــا ملب
  . ها متت املوافقة على طلب التسليمالوقائع املذكورة يف طلب التسليم واليت من أجل

  
  التداعيات  •

 مل ُتبــد موافقتــها علــى مالحقــة جديــدة علــى  متلقيــة الطلــبطاملــا أن الدولــة   
أساس طلب إضايف، فإن الشخص الذي مت تسليمه ال ميكن مالحقته قانونيـا،             

بقاء عليه قيد االعتقال، وال تسليمه إىل دولـة ثالثـة، بـسبب فعـل آخـر                 اإل وال
  .قب عليه القانون ارُتكب قبل تسليمهيعا

إذا مت تسليم شخص مبوجب حكم قضائي، فالذي ميكـن تنفيـذه هـو العقوبـة                  
اليت مت اإلعالن عنها بواسطة القرار الذي من أجله متت املوافقة علـى تـسليمه               

  .دون سواها من العقوبات
ذلك التـاريخ  إذا اكتشفت الدولة الطالبة عقب التسليم أفعاال مقترفة سـابقة لـ         

يبدو ِمن الواجبِ مالحقُتها قضائيا فإهنا تطلـب مـن الدولـة املطالَبـة اإلذن هلـا                 
  ).طلب متديد التسليم(باملالحقة على أساس من تلك الوقائع اجلديدة 

  مآل طلب التسليم   •
ميكن للدولة املطالَبة أن تبـدي موافقتـها        . موافقة الدولة املطلوب منها التسليم      

   جديدة على أساس من طلب إضايف؛على مالحقة
ــشخص املالحــق         ــل ال ــن قب ــدة م ــق القاع ــي عــن تطبي ــشخص  . التخل جيــوز لل

املالحـــق، إذا مســـح بـــذلك القـــانون الـــداخلي، أن يتخلـــى عـــن تطبيـــق مبـــدأ 
  .التخصيص

    
    إعادة تسليم اجملرمني  - ٢- هاء- ٣

  يمه إىل دولة ثالثة؟هل جيوز للدولة الطالبة إعادة تسليم الشخص الذي مت تسل: اإلشكالية
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  وقائع سابقة للتسليم  •

من حقوق الدولة مقّدمـة الطلـب األصـلي يف تـسليم            " قاعدة التخصيص "حتّد    
دون احلــصول علــى إذن مــن ) دولــة أخــرى ثالثــة(الــشخص إىل دولــة أخــرى 

وفقـــا لـــذلك فـــإن نفـــس املبـــادئ . الدولـــة املطلـــوب منـــها التـــسليم األصـــلي
تنطبق على إمكانيـة الـشروع يف إعـادة         " التخصيص"واإلجراءات املنجّرة عن    

  .التسليم
احللول املمكنة يف صورة ما إذا أخطرت الـسلطة الطالبـة بتقـدمي طلـب إعـادة                   

ــى        ــائع ســابقة عل ــشمل وق ــة، ي ــة ثالث ــسليم إىل دول ــد أو طلــب ت ــسليم جدي ت
  : التسليم وخمتلفة عن العمل اجلُرمي الذي برر ذلك اإلجراء

يم لتحفظ صريح مفـاده أن الـشخص املعـين لـن يـتم       خيضع فعل التسل    ○  
  .والدولة الطالبة ملزمة بذلك: تسليمه إىل بلد ثالث

قـوم الدولـة الطالبـة      خيضع فعل التسليم لـشرط صـريح يتمثـل يف أن ت             ○  
علــى ســبيل املثــال يف (بإعــادة تــسليم الــشخص املعــين إىل دولــة ثالثــة 

  .لبة تنفيذ ذلكوعلى الدولة الطا): حال تعدد طلبات التسليم
تـنص  : عندما ال َيذكر فعل التسليم شيئا عـن إمكانيـة إعـادة التـسليم               ○  

 مــن الدولــة االتفاقيــات أحيانــا علــى إمكانيــة إعــادة التــسليم بعــد إِذٍن
  )١٥(.املطلوب منها التسليم

عندما ُتبىن إعادة التسليم على وقائع الحقـة لتـسليم الـشخص            . وقائع الحقة للتسليم    •
ووفقـا لـذلك فـإن الدولـة الـيت كانـت       . سن التفكري عنـدها يف تـسليم صـريح    املعين، حي 

سابقا طالبة، تغدو دولة ُمطالَبة بالتسليم، وتنظر يف طلب دولـة ثالثـة تغـدو منـذ ذلـك                   
  .الوقت دولة طالبة

    
       تنازع طلبات تسليم اجملرمني   - ٣- هـاء- ٣

بسبب تنـازع الختـصاصات     قد توجد طلبات متنافسة     . حالة طلبات تسليم متنافسة     •
  .قضائية متنافسة

───────────────── 
 .١٩٥٧ لعام اجملرمني لتسليم األوروبية االتفاقية من ١٥ املادة املثال، سبيل على )15( 
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ينبغي العودة إىل ما تنص عليـه املعاهـدة أو تـنص عليـه القاعـدة      .  ذلكعلىما يترتب     •
  :القانونية اليت عليها يتأسس طلب تسليم اجملرمني

:  فــال ترتيــب حبــسب األولويــة)١٦(:فقــد تــنص األحكــام علــى حريــة االختيــار  
  .ق حرية االختيار بني املطالب املختلفة عندها مطلمتلقية الطلبللدولة 

وعنــدها ميكــن للطــرف املُطالَــب أن ينظــر يف الطلبــات  : وقــد يــسكت الــنص  
وميكن إعطاء األفضلية إمـا للطـرف الطالـب الـذي           : حبسب الظروف السائدة  

يف موقــع ارتكــاب الفعــل اجلُرمــي، أو جلنــسية الــضحية أو للطلبــات حبــسب    
ــزمين لتقــدميها أو   ــة الــيت ميكــن أن   التسلــسل ال حبــسب درجــة خطــورة العقوب

  .ُيعاقب هبا اجلاين
  :يدعو النص إىل القيام بفحص الطلبات حبسب ما حيدده من املصاحل، مثال  
من اتفاقية قمع األعمال غـري املـشروعة        ) ٥ (١١تنص املادة     )أ(    

يف حالـة تلقـي     " علـى أنـه      )١٩٨٨(املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لسنة       
 أن تراعـي بـشكل      )...( فإن عليها    )... (طرف أكثر من طلب للتسليم    دولة  

مناسب مصاحل أو مسؤوليات الدولة الطرف اليت كانت السفينة ترفع علمهـا            
  ."وقت ارتكاب اجلرم

مــن اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة  ) ١ (١٣تــنص املــادة   )ب(    
  : ملنع ومكافحة اإلرهاب على أنه

ــاالت الـــيت "     ــىتتليف احلـ ــن   قـ ــسليم مـ ــدة طلبـــات تـ ــة عـ ــا الدولـ  فيهـ
حكومات خمتلفة بشأن نفـس املتـهم بـسبب جـرائم إرهابيـة أو غريهـا، ينبغـي                  

 الظـروف   كـل عليها ان تصدر قـراراً بـشأن تلـك الطلبـات وذلـك بـالنظر إىل                 
الــسائدة، وبــصفة خاصــة إمكانيــة التــسليم الالحــق، والتــواريخ اخلاصــة بتلــك 

  ".الطلبات ومدى خطورة اجلرمية
يوضح النص نظام أفضلية، كما هو الشأن مثال بالنسبة إىل اتفاقية كاراكـاس               

  : على ما يلي١٥ فيما بني الدول األمريكية، وتنص يف مادهتا ١٩٨١لعام 
───────────────── 

 على للحصول). ١٦ املادة( ١٩٩٠ عامل اجملرمني لتسليم النموذجية املعاهدة شأن املثال، سبيلعلى  هذه، )16( 
 The revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual: انظر املادة، هلذه إضايف تفسري

Assistance in Criminal Matters. ،E/CN.15/2004/5, p. 60, n° 253 et s.  
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عندما تتعدد طلبـات التـسليم مـن عـدة دول لـنفس الفعـل اجلرمـي،                 "    
ــة   ــإن الدول ــة الطلــب ف ــيت يف    متلقي ــة ال ــضلية لطلــب الدول ــا  تعطــي األف إقليمه

وإذا تعددت طلبـات التـسليم مـن أجـل أفعـال ُجرميـة            . ارُتكب الفعل اجلرمي  
خمتلفــة فــإن األفــضلية تكــون للدولــة الــيت تطالــب بتــسليم الــشخص املرتكــب  

متلقيـة  الفعلَ اجلرمـّي املعاقـب عليـه بالعقوبـة األخطـر مبوجـب تـشريع الدولـة             
 علــى متلقيــة الطلــبدولــة وإذا تعلّــق األمــر بوقــائع خمتلفــة تعتربهــا ال . الطلــب

نفس الدرجة من اخلطـورة، فـإن حتديـد األفـضلية يـتم حبـسب تسلـسل تقـدمي                   
  ".الطلبات

    
      تسليمهم اجلاريعبور األشخاص اجملرمني   - ٤- هـاء- ٣

الـذي  ميكن أن يتطلب تنفيـذ إجـراء تـسليم اجملـرمني عبـوَر الـشخص                . إِذْنُ دولة ثالثة   •
وعنـدها يكـون مـن الـضروري التمـاس إذْن مـن             :  تسليمه عن طريـق دولـة ثالثـة        جيري

وميكن أن يترتب عـن     . اق بشأن عهدة ذلك الشخص خالل عبوره      تلك الدولة أو اتف   
علـى  . عدم وجود إذن مضاعفات علـى عـدم مثولـه أمـام احملكمـة وتـأخري اإلجـراءات                 

سبيل املثال، إذا كان الـشخص املـسلّم هـو مـواطن دولـة ثالثـة، أو إذا كـان الـشخص                      
  )١٧(.سلم يطلب اللجوء أو يطلب مركز الجئامل

  :لشروطا  •
  تتم املوافقة على عبور إقليم الدولة الثالثة إثر طلب يقّدم إىل تلك الدولة؛  
  ميكن رفض عبور مواطن من الدولة املطلوب منها التسليم؛  
  : يف حال استخدام طريق اجلّو ميكن التفكري يف االفتراضات التالية  
ــدما ال يكـــ   ○   ــائرة  عنـ ــوط للطـ ــع أّي هبـ ــن املتوقـ ــب أي : ون مـ ال يطلـ

  ترخيص؛
ــاهلبوط مــع   : يف حــال هبــوط غــري متوقــع   ○   مــن املمكــن التمــاس إذن ب

  طلب إجابة فورية؛
  .يف حال توقع هبوط، يوّجه الطرف الطالب طلبا رمسيا يف العبور  ○  

───────────────── 
 بعدم التزامها يلغي أن ميكن ال تراهبا عرب يمهتسل يتم شخص بنقل ومساحها ثالثة دولة إذن إن: مالحظة )17( 

 .اللجوء طلب إجراءات إىل النفاذ رفض يربر أن هو، حيث من ميكنه ال كما القسرية، عادةاإل
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قد تكون دولة من الدول صرحت بأهنـا ال توافـق علـى عبـور شـخص مـا إال                      
يف هـذه احلـال، ميكـن تطبيـق         .  نفس شروط التسليم أو يف ظل بعضها       يف ظل 

  مبدأ املعاملة باملثل؛
ال يتم عبور الشخص حمل التسليم باجتياز إقليم توجـد دواع جديـة لالعتقـاد            

ــه أو       ــه أو دين ــسبب عرق ــد ب ــه ميكــن أن تكــون حمــل هتدي ــه أو حريت ــأن حيات ب
  .و بسبب آرائه السياسيةجنسيته أو انتمائه إىل جمموعة اجتماعية ما أ

    
      رفض طلب التسليم أو عدم اإلجابة  - ٥- هـاء- ٣

 أن تعلــن متلقيــة الطلــب يف صــورة تلقــي إجابــة عــن طلــب تــسليم بــالرفض، علــى الدولــة         
إمـا التـسليم    "اختصاصها القضائي وأن تالحق الشخص موضوع طلب التسليم، مبوجب مبـدأ            

  ).الدليل من هذا ١-جيم-١انظر أعاله الفقرة " ( احملاكمةوإما
    
    االستثناء بذريعة ارتكاب جرمية سياسية  )أ(٥‐ هاء‐ ٣

حظــر رفــض تــسليم اجملــرمني بذريعــة ارتكــاهبم جــرائم سياســية أو بــسبب دوافــع      •
ال ميكـــن تربيـــر أّي رفـــض لتـــسليم اجملـــرمني بذريعـــة أن اجلرميـــة املـــشمولة  . سياســـية

جبرميـة سياسـية، أو أن الـدافع إىل    بالصكوك العاملية ذات طابع سياسـي، أو ذات صـلة      
 مــن  ٤-جــيم-١ التحليــل أعــاله الفقــرة   انظــر(رهــايب سياســي  ارتكــاب العمــل اإل 

  .)الدليل هذا
  )١٨(.)٢٠٠١ (١٣٧٣ هذه القاعدة مترتبة عن قرار جملس األمن  
  )١٩(.وكذلك الصكوك العاملية املتداولة  

───────────────── 
 اليت تلك ذلك يف مبا اإلجرامية، األعمال بأن يذكّر" (2004) 1566 القرار أن كما القرار من) ز (٣ الفقرة )18( 

 حالة إشاعة بغرض الرهائن، أخذ أو خطرية، جسمانية إصابات إحلاق أو القتل بقصد املدنيني ضد ترتكب
 من مجاعة لتخويف أو معينني، أشخاص أو األشخاص من مجاعة أو اجلمهور عامة بني الرعب من

 يف جرائم تشكّل واليت به، القيام عدم أو ما بعمل القيام على دولية منظمة أو حكومة إرغام أو السكان،
 حتت ميكن ال فيها، الوارد للتعريف ووفقا باإلرهاب الصلة ذات الدولية والربوتوكوالت فاقياتاالت نطاق
 أو عنصري أو عقائدي أو فلسفي أو سياسي طابع ذات اعتبارات بأي تربيرها الظروف من ظرف أي

 ".القبيل هذا من آخر طابع أي أو ديين أو عرقي
 ١٩٩٩ من اتفاقية عام ١٤املادة و، )٢٠٠٥(أعمال اإلرهاب النووي  من االتفاقية الدولية لقمع ١٥املادة  )19( 

التفاقية قمع األعمال غري املشروعة ) ٢٠٠٥(وانظر كذلك الربوتوكول اإلضايف . لقمع متويل اإلرهاب
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 )٢٠(:٢٠٠٠ فربايـر /شـباط إيطاليـا،   أمر صادر عن حمكمة االستئناف مبيالنو،       . شاهد للتوضيح 
هي قضية تتعلق بطلب تسليم من فرنسا موجـه إىل إيطاليـا لتـسليم إرهـايب مفتـرض ينتمـي إىل                     

ــة   ــة جزائري ــسياسية      و)".GIA(عــصابة إرهابي ــة ال ــل اســتثناء اجلرمي ــا ال تقب قــضت احملكمــة بأهن
  .بالنسبة إىل من ارتكب عمال إرهابيا

    
    ب ارتكاب جرمية مالية االستثناء بسب  )ب(٥‐ هاء‐ ٣

مني اعتبــار اجلــرائم ذات الــصلة بتمويــل األعمــال  ال جيــوز ألغــراض تــسليم اجملــر   •
  )٢١(. جرائم ماليةاإلرهابية

، بذريعـة أن  لغرض قمع متويل اإلرهاب، ال جيوز تربيـر أي رفـض لتـسليم اجملـرمني              •
  .اجلرائم املشمولة بالصكوك الدولية ذات طابع مايل

    
     الرفض )ج(٥‐ هاء‐ ٣

باالستجابة إىل طلـب تـسليم جمـرمني        ليست الدولة الطاِلبة ملزمة     . شرط عدم التمييز    •
ــى          ــل عل ــة حتم ــباب جدي ــوب أس ــة املطل ــصة يف الدول ــسلطات املخت ــدى ال ــان ل إذا ك
االعتقاد بأن هذا من شأنه أن يسهل القيام باملالحقة أو فرض عقوبـة جنائيـة ضـد أي                  

الدين أو اجلنـسية أو الـرأي الـسياسي، أو إذا كـان      شخص بسبب العرق أو اجلنس أو       
ــين          ــشخص مع ــذكورة ب ــباب امل ــن األس ــا م ــسبب م ــأهنا أن تلحــق أي ضــرر ل ــن ش م

  )٢٢(.الطلب بذلك
العقبات اليت تقف أمام تسليم اجملرمني مبوجـب القـانون الـدويل وحقـوق اإلنـسان                  •

لعواقـب الـيت تنجـّر      جيوز للدولة املطلـوب منـها التـسليم النظـر يف ا           . وحقوق الالجئني 
ينبغـي هلـا أن تـرفض تـسليم شـخص مـا إذا       . عن التسليم، بالنسبة إىل الـشخص املعـين       

───────────────── 
املتعلق بقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ) ٢٠٠٥(وبروتوكول . املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية

 .نشآت الثابتة الواقعة يف اجلرف القاري هي حمل احلظر نفسهضد سالمة امل
 قضائي حكم .اجلنائي اخلامس الفرع ،٢٠٠٠ فرباير،/ شباط٢٤ يطاليا،إ ميالنو، يف االستئناف حمكمة )20( 

 ).بطلب إليها الدخول (فرع منع اإلرهاب التابع ملكتب املخدرات واجلرمية بيانات قاعدة ضمن متاح
   الفقرة انظر. املوضوع هذا وحول) ١٩٩٩ (اإلرهاب متويل لقمع الدولية االتفاقية من ١٣ ةاملاد انظر )21( 

 .الدليل هذا من ٣-جيم-٢
 لقمع الدولية االتفاقية من ١٢ واملادة ،)١٩٩٩ (اإلرهاب متويل لقمع الدولية االتفاقية من ١٥ املادة انظر )22( 

 ).١٩٧٩ (الرهائن أخذ ملناهضة الدولية االتفاقية نم ٩ واملادة) ١٩٩٧ (بالقنابل اإلرهابية اهلجمات
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ماهتــا بعــدم اإلعــادة القــسرية مبوجــب املعاهــدات    تــبني أن ذلــك اإلجــراء ينتــهك التزا  
إن االلتــزام بــاحترام مبــدأ عــدم اإلعــادة . الدوليــة ذات الــصلة والقــانون الــدويل العــريف

النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل لالجئني وحقـوق اإلنـسان يعلـو             القسرية على   
على أي واجب آخر يتعلق بالتسليم مبقتضى اتفاقية تسليم ثنائية أو متعـددة األطـراف               

  )٢٣(.أو مبقتضى أحكام تتصل بالتسليم يف معاهدات دولية أخرى
 األسـباب   ينص القانون الدويل حلقوق اإلنـسان علـى       . اإلنسان احترام حقوق   

  :اإللزامية لرفض تسليم اجملرمني يف ظل ظروف معينة
ــادة    ○   ــنص امل ــن ضــروب      ٣ت ــريه م ــذيب وغ ــة مناهــضة التع ــن اتفاقي  م

 ١٩٨٤لـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية أو املُهينـــة لعـــام  املعام
ال جيوز ألية دولـة طـرف أن تطـرد أّي شـخص أو              "صراحة على أنه    

ــده  ــرّده("أن تعي ــوافرت   ") أن ت ــة أخــرى، إذا ت ــسلّمه إىل دول أو أن ُت
لــديها أســباب حقيقيــة تــدعو إىل االعتقــاد بأنــه ســيكون يف خطــر        

  ".التعرض للتعذيب
التعـذيب وغـريه    ود مت تفسري حظـر احلرمـان التعـسفي مـن احليـاة،         وق  ○  

ــى النحــو       ــة عل ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن مــن ضــروب املعامل
 الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           املنصوص عليه يف العهـد    

 مــن ِقَبــل جلنــة حقــوق اإلنــسان باعتبارهــا تــشمل أيــضا  ١٩٦٦لعــام 
الـذي يترتـب عنـه احتمـال التعـّرض          ) أو اإلعادة القـسرية   (حظر الرّد   

تـشمل املعاهـدات اإلقليميـة املتـصلة         و )٢٤(.لإىل معاملة من ذلك القبي    
  )٢٥(.حبقوق اإلنسان التزامات مماثلة

───────────────── 
 مفيدة مراجع ترد. املتحدة األمم ميثاق من ٥٦و) ج (٥٥ املادتني ضوء قراءهتا يف  وجيب١٠٣ املادة انظر )23( 

 حبقوق املتعلقة االلتزامات ذلك يف مبا املتحدة، األمم ميثاق يف عليها املنصوص االلتزامات ُعلوية بشأن
 .ألف-١ الفقرة: أعاله انظر دليل هذا يف اإلنسان،

 هناك بأن لالعتقاد جدية أسباب هناك تكون عندما القسرية اإلعادة ُتحظر اإلنسان، حقوق للجنة وفقا أنه الحظ )24( 
 أو املعاملة أو للتعذيب التعرض عدم يف احلق أو احلياة يف احلق انتهاك مثل إصالحه، ميكن ال ضرر من حقيقيا خطرا
 باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٧و ٦ املادتني يف التوايل، على إليها املشار املهينة أو الالإنسانية أو القاسية، ةالعقوب
 على موجودون ألهنم القانون حبكم حقوق أصحاب هم الذين األشخاص حالة ليشمل هذا وميتد. والسياسية املدنية
 التشريد فيه يتم الذي على البلد وينطبق اللجوء، وطاليب نيالالجئ يشمل وهذا. لواليتها خاضعون أو دولة أراضي
 خيضع أن ميكن وال انتقاص ألي يتعرض أن ميكن ال احلظر هذا .الشخص إليه ينقل أن ميكن آخر بلد أي وعلى
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 تعـرف أن الـشخص      متلقيـة الطلـب   كما جيوز أيضا رفـض التـسليم إذا كانـت الدولـة               
  .سيتعرض إىل انتهاكات خطرية فيما يتصل بضمانات احملاكمة العادلة يف الدولة الطالبة

  مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني   

 سـببا لـرفض إلزاميـة تـسليم أّي     ١٩٥١من اتفاقية عـام    ) ١ (٣٣وحتدد املادة     
كمـا أن   . جئ إىل بلده األصلي أو إىل بلد آخر يواجه فيه خطـَر االضـطهاد             ال

 طاملـا   ١٩٥١مـن اتفاقيـة عـام       ) ١ (٣٣طاليب اللجوء حمميـّون مبوجـب املـادة         
  )٢٦(.أنه قد مت تقدمي طلباهتم للنظر فيها، مبا يف ذلك استئناف القرار

ــه عرضــة خلطــر االضــطهاد        إال يف ال جيــوز تــسليم الالجــئ إىل بلــد يكــون في
ال ينطبـق    و ١٩٥١من اتفاقية عام    ) ٢ (٣٣الظروف احملددة صراحة يف املادة      

ــرد ة عــودتهــذا احلكــم إال إذا كانــ  ــد ذلــك الف ــ األصــلي ه إىل بل  املــالذ يه
 للدولـة املـضيفة القـضاء علـى اخلطـر            هبـا  األخري، والوسيلة الوحيدة اليت ميكـن     

ــشكله وجــود الالجــئ    ــذي ي ــإن ت   . ال ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــتثناء  وع ــذ االس نفي
 يتطلـب حتديـدا مـن       ١٩٥١من اتفاقية عـام     ) ٢ (٣٣املنصوص عليه يف املادة     

  .ِقبل السلطة املختصة إلجراءات تتيح إجراءات متناسبة
 يف التزامـات    ١٩٥١ مـن اتفاقيـة عـام     ) ٢( ٣٣وال جيب أن يؤثر تطبيق املادة         

 الـدويل حلقـوق     الدولة متلقية الطلب بعدم اإلعادة القـسرية، مبوجـب القـانون          
  )٢٧(.اإلنسان الذي ال يسمح بأي استثناء

إذا كانت الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب ُتقـّدر أن تنفيـذ الطلـب مـن                 ○  
ه أن ينـتقص مـن حقـوق اإلنـسان الوطنيـة األساسـية غـري القابلـة                  شأن

  .لالنتقاص فإنه جيوز رفض تسليم اجملرمني
  :وميكن أن حيصل ذلك يف احلاالت التالية  ○  

───────────────── 
 يف األطراف الدول اللتزامات العامة الطبيعة بشأن ٣١ رقم العام التعليق اإلنسان، حقوق جلنة: انظر. الستثناءات

 .١٢و ١٠ الفقرتان ،٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢١ ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،العهد هذا
 ).ACHR (١٩٦٩ اإلنسان حلقوق األمريكية االتفاقية من) ٨ (٢٢ املادة مثال انظر )25( 
 .الالجئني بشأن أعاله الفقرة يف القسرية اإلعادة عدم بشأن املفيدة اإلشارات بعض وترد )26( 
 اإلنسان حلقوق الدويل بالقانون املتعلقة الفقرة يف القسرية اإلعادة عدم بشأن املفيدة شاراتاإل بعض ترد )27( 

 .أعاله املذكورة



 يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهابدليل التعاون الدويل 

224 

عندما يكون طلب تسليمه ُمرسال من الدولـة الـيت ُيعتقـد أن               )أ(    
  تأمني حماكمة عادلة هبا ليس أمرا مضمونا؛

 الالإنـــسانيةعنـــدما يتعـــرض اجلـــاين إىل املعاملـــة القاســـية أو   )ب(    
  )٢٨(املهينة؛ أو

إال يف  (عندما يكون مرتكب اجلرمية ُعرضـة لعقوبـة اإلعـدام             )ج(    
  ).ا النوع من احلكمحاالت ضمان عدم تطبيق هذ

    
  الضمانات  •

 جيــوز )٢٩(.)الــضمانات الدبلوماســية(االتفــاق املــشروط يف ظــل الثقــة املتبادلــة   
ــى التو   ــدول أن تتفــق عل ــسليم،     لل ــة خبــصوص طلــب الت ــائج إجيابي صــل إىل نت

  . شريطة أن تتعهد الدولة الطالبة باحترام احلقوق املعّرضة لالنتهاك
كيـة شـريطة أن   يا أن تسلّم الواليات املتحدة مواطنـة أمر      قبلت فرنس . شاهد للتوضيح   •

 عقوبـة   درالية بعدم تنفيذ حكم اإلعـدام، وهـي       يتتعهد سلطات النيابة العامة للدولة الف     
  )١٩٩٣ أكتوبر،/ تشرين األول١٧جملس الدولة، (خمالفة للنظام العام الفرنسي 

 تقــدير مــا إذا كانــت للـسلطة التنفيذيــة التابعــة للدولــة املطلــوب منــها التــسليم   
  )٣٠(.الضمانات املقدمة من الدولة الطالبة مرضّية

───────────────── 
 أو الالإنسانية أو القاسية ةأو العقوب املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية من ٣ املادة تنص )28( 

 إىل تسلّمه أن أو) "ترّده أن" (تعيده أن أو شخص يأ تطرد أن طرف دولة ألية جيوز ال "على أنه املهينة
" للتعذيب التعرض خطر يف سيكون بأنه االعتقاد إىل تدعو حقيقية أسباب لديها توافرت إذا أخرى دولة
 اجملرمني تسليم وخيضع. htm.fr_39cat_h/b/3menu/html/nchfre/ch.unhchr.www://http: الشبكي املوقع انظر
 حقوق جمال يف الرئيسية املتحدة األمم معاهدات ذلك يف مبا اإلنسان حلقوق الدويل القانوين اإلطار إىل

 باحلقوق اخلاص الدويل العهد واإلبعاد، اجملرمني بتسليم املتعلقة األحكام اخلصوص، وجه وعلى. اإلنسان
 وكذلك ،ICCPR :(htm.fr_ccpr_a/b/3menu/ html/french/ch.unhchr.www://http( السياسيةو املدنية

 .html.27201cc7be4/pages/org.arabic-unhcr.www://ttph: الالجئني بوضع اخلاصة االتفاقية
 .اإلعدام عقوبة على تنصيصها مثل الرفض، أسباب اجملرمني على معاهدات تسليم بعض تنص: مالحظة )29( 

اجلرمية  نفس خبصوص عليها املنصوص بالعقوبة استبداهلا يتّم العقوبة تلك أن إىل ذلك عند اإلشارة وتتم
 املغرب بني اجملرمني لتسليم اتفاقية املثال سبيل على انظر .التسليم منها املطلوب لةالدو قانون مبوجب
 .١٩٩٧ مايو/أيار ٣٠ وإسبانيا،

 يف ،)فرنسا (بروفانس أن إيكس يف االستئناف حمكمة يف االهتام) دائرة( غرفة اختذته الذي املوقف هو هذا )30( 
 على فيه وافقت حكما ،١٩٩١ يوليه/متوز ٣ ريخبتا أصدرت حني ،Davis-Aylor آيلور،-ديفيس قضية
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ــا    ــا كمـ ــأ إىل الـــضمانات  "متامـ ــستطيع أن تلجـ ــدول ال تـ ــدات(أن الـ ) التأكيـ
الدبلوماسية بوصفها وسيلة لدرء التعذيب وسوء املعاملة عنـد وجـود أسـباب             

ــذيب أو ســوء املعاملــ        ــر التع ــّرض خلط ــا مع ــأن شخــصا م ــاد ب ــدعو لالعتق ة ت
  )٣١(".عودته لدى

Suresh c. Canada, 2002قضية سوراش ضد كندا : شاهد للتوضيح  •
)٣٢(  

ــشأن         -١٢٤"       ــد إضــافة بعــض املالحظــات ب ــن املفي ــد يكــون م ق
ينبغي التمييـز بـني الـضمانات كمـا ُتقّـدمها دولـة             . الضمانات املتحصل عليها  

 دولـة تعـد بـأن ال        أو) طبقـا لعمليـة قانونيـة     (َتِعد بأن ال ُتطبِّـق حكـم اإلعـدام          
ونـود التـشديد علـى أن املـسألة      ).وهي عملية غري قانونيـة (تلجأ إىل التعذيب   

الناشــئة عــن إيــالء وزن كــبري للــضمانات الــيت تقــدمها دولــة بــأن ال تلجــأ إىل 
التعذيب يف املـستقبل، واحلـالُ أهنـا مارسـت التعـذيب بطريقـة غـري شـرعية أو                

ويتفـاقم هـذا املـشكل يف حـال         . مسحت آلخرين بـأن ميارسـوه علـى أراضـيها         
 ضمنية من الدولة، ولكـن أيـضا بـسبب عـدم            ممارسة التعذيب ال فقط مبوافقة    

ومـن مثـة نـدرك ضـرورة التمييـز بـني             .قدرهتا علـى مراقبـة سـلوك مـن ميثلوهنـا          
الـضمانات الــيت تتعلـق بعقوبــة اإلعـدام وتلــك الـيت تتعلــق بالتعـذيب، فمراقبــة      

  . أيسر وعلى وجه العموم هي أجدر بالثقة من الثانيةىلاألو
الــضمانات الــيت تقــّدمها حكومــة    عنــدما تقــّيم الــوزيرة     -١٢٥      

أجنبية فهي تريد أن تأخذ بعني االعتبار أيضا سـوابق تلـك احلكومـة يف جمـال                 
احترام حقوق الفـرد ومعرفـة مـدى امتثاهلـا يف املاضـي ملثـل تلـك الـضمانات،           
ومــدى قــدرهتا علــى القيــام بــذلك ال ســيما عنــدما ال يكــون مــن الثابــت أهنــا  

وعالوة على ذلك ينبغي تذكّر أنه قبـل إرادة         . منيةقادرة على مراقبة قواهتا األ    
───────────────── 

 احلكومة من ضمانات على الفرنسية احلكومة حصول يشترط صريح حتفظ ظل يف "اجملرمني تسليم
 هذا يف الطعن رفضت وإذ ". باإلعدام حكم ضده صدر ذاإ ُيعدم لن آيلور،- ديفيس جوي بأن األمريكية
 املوقف هذا على قتدَّص قد) ١٩٩١ ديسمرب/كانو األول ١٥ ئيةاجلنا (الفرنسية العليا احملكمة فإن احلكم،

: التعقيب رقم ،١٩٩١ أكتوبر،/ تشرين األول١٥ بتاريخ عمومية جلسة اجلنائية، الغرفة - العليا احملكمة(
٨٤٤٦٤-٩١.( 

 الالإنسانية أو ةالقاسي العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مبسألة املعين اخلاص املقرر تقرير ":انظر )31( 
 احلاالت يضاأ وانظر ،٥١ الفقرة ٢٠٠٥ أغسطس/ آب٣٠،  A/60/316 العامة، اجلمعية إىل" املهينة أو

 .التقرير هذا من ٥٠ إىل ٤٠ من الفقرات يف الواردة
 .‘٤‘)ب(٥-جيم-١ .الفقرة .أعاله املذكور املصدر )32( 
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 باملعىن الـذي تـنص عليـه االتفاقيـة، علـى املعـّين بـاألمر           الجئاالعتراف مبركز   
ولكــن لــيس ضــرورة مــن  (أن يثبــت أن لديــه دواع للخــشية مــن االضــطهاد  

  ".إذا ما مت طرده) التعذيب
 بأحـد الالجـئني،     وفضال عن ذلك، عندما يكون طلب تسليم اجملرمني متعلقـا           

. فإنه ال ينبغي اعتبار الضمانات الدبلوماسية املقدمة مـن البلـد األصـلي كافيـة              
) ١ (٣٣وهـو حممـي مبقتـضى املـادة        ( وعندما تتعلق الـضمانات بطالـب جلـوء       

 اليت تضع شرطا ملزما لـرفض تـسليم اجملـرمني طيلـة كامـل         ١٩٥١من اتفاقية   
 العناصر اليت تؤخذ بعـني االعتبـار   فينبغي أن تكون جزءا من  ) مدة اإلجراءات 

يف اآلونــة الــيت حيــدد فيهــا مــا إذا كــان طاِلــب اللجــوء مــؤهال لطلــب مركــز    
ومع ذلـك جتـدر مالحظـة أن الـضمانات الدبلوماسـية ميكـن اعتبارهـا                . الجئ

ذات صلة يف تلك الفرضيات فقط إذا خلت فعال مجيُع تلك املظـاهر املمكنـة               
  )٣٣(. وإذا أمكن اعتبارها جديرةً بالثقةلالضطهاد يف احلالة الفردية،

إذا كان الرفض مستندا إىل كون الشخص املطلوب تـسليمه الجئـا، فينبغـي              : مالحظة  
  .آنذاك أن يظل مركزه سّريا

  مسائل ذات طابع خاص   •

عنـدما يـتم حتريـر طلـب تـسليم جمـرمني هبـدف تنفيـذ مـذكرة            . احملاكمة غيابيا   
ب الغيـاب أو التغّيـب عمـدا، وإذن غيابيـا،          توقيف جتمع بني حكم إدانـة بـسب       

ــه        ــشخص ســتتم حماكمت ــضمن أن ال ــا ي ــدم م ــب أن يق ــالطرف الطال حيــُسن ب
  . حقوق الدفاع وذلك هبدف جتنب رفض طلب التسليمكلمتمّتعا ب

طبقا ملبدأ التجرمي املزدوج، الذي مبقتـضاه ينبغـي أن يكـون         : املُقتضى القانوين   
 ممـا ُيعاقـب عليـه يف الدولـة الطالبـة وينبغـي أن               الفعل اجلرمي املوجب للتسليم   

متلقيـة   إذا مت ارتكابه يف الدولة       متلقية الطلب يكون مما ُيعاقب عليه يف الدولة       
 فإنـه   متلقيـة الطلـب   ، عندما يكون املُقتضى القانوين حاصال يف الدولـة          الطلب

على أنه جيب مالحظة أن هـذا املبـدأ بـدأ يـضعف        .ميكن رفض طلب التسليم   
  .درجييات

    
───────────────── 

 الدولية واحلماية الدبلوماسية الضمانات بشأن )UNHCR( الالجئني لشؤون العليا املفوضية مذكرة انظر )33( 
 .٢٠٠٦أغسطس /آب لالجئني،
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      كلفة تسليم اجملرمني   -واو-٣  
جرت العـادة أن تتحمـل كـل دولـة مـا يتـسببه تـسليم اجملـرمني علـى تراهبـا مـن                        . املبدأ  •

وضـبط  تكاليف، أي تكاليف التوقيف، واالحتجاز، واحلراسة والطعام ونقل األفـراد،           
  . املواد ونقلها

 بتــراب الطــرف املطالــب منــه   مــروراالتكــاليف املترتبــة عــن العبــور عــادة مــا تكــون   •
  .التسليم، على كاهل الطرف الطالب

ميكن دوما التنصيص على طرائـق خاصـة يف حتمُّـل تكـاليف نقـل اجملـرمني بـني الـدول                       •
ــة ــسليم      . املعني ــشأن تكــاليف ت ــإن املــشاورات ب ــة، ف ــى صــعيد املمارســة العملي ــا عل أم
سليم اجملـــرمني والترتيبـــات رمني ينبغـــي أن تـــتم املبـــادرة إليهـــا بـــسهولة لتيـــسري تـــاجملـــ

املنــصوص عليهــا، وال ســيما عنــدما تتــوفّر لــدى الدولــة الطالبــة مــوارد ماليــة أكــرب ممــا  
  .يتوفر لدى الدولة املطالَبة فتقبل األوىل حتّمل التكاليف

    
      تسليم مرتكب الفعل اإلجرامي الواجب تسليمه  -زاي-٣ 

 الطاِلــب علمــا بقــراره بــشأن  ، ُيحــيط الطــرف املطالَــُب الطــرفَ بعــد فحــص الطلــب  •
  .وكل رفض كامل أو جزئي ال ُبّد أن يكون مّربرا. تسليم اجملرم

  :ينبغي تسليم الشخص املطلوبعندما حيظى الطلب بالقبول،   •
  :تسليم الشخص بعد املوافقة على الطلب  

 التـسليم وتارخيـه، وكـذلك       مبكانيتم إعالم الطرف الطاِلب       )أ(    
  .لشخص املطلوب تسليمه رهن االحتجازباملدة اليت قضاها ا

يف حال الضرورة القصوى املانعة من التسليم أو من اسـتالم              )ب(    
ويتفــق   .يعلــم الطــرُف املعــين الطــرف اآلخــر     الــشخص الواجــب تــسليمه،  

  .الطرفان على تاريخ تسليم جديد
  :التسليم املؤجل أو املشروط  

 بعـد التـداول بـشأن     ميكن للطرف املُطالَب،  : التسليم املؤّجل   )أ(    
طلب التسليم، أن يؤجل تسليم الشخص املطلـوب تـسليمه حـىت يـتمكّن مـن                

 حىت ميكنه متـضية مـدة العقـاب احملكـوم           ،كم عليه  إذا كان قد حُ    ،مالحقته أو 
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هبا عليه بسبب اقتـراف فعـل آخـر غـري الـذي طلـب تـسليمه مـن أجلـه، علـى             
  .أراضيه

ليم، ميكـــن للطـــرف بـــدل تأجيـــل التـــس: التـــسليم املـــشروط  )ب(    
ــة،      ــصفة وقتي ــوب، إىل الطــرف الطالــب ب ــشخَص املطل ــسلم ال املطلــوب أن ي

  .ضمن شروط يتم حتديدها باالتفاق بني الطرفني
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    ٤النميطة     
     خرىاألتعاون ال أشكال    

  األهداف

  :، مثلدويلالتعاون أشكال أخرى من ال ذكر
  ؛سائر أشكال تسليم اجملرمني  - ألف- ٤
  ؛اءات اجلنائيةنقل اإلجر  - باء- ٤
  .نقل احملكوم عليهم  - جيم- ٤

    
      خرىاألتسليم الأشكال   -ألف-٤  
    )إدارية( خرىاألتسليم الأشكال   - ١- ألف- ٤

من التسليم أيضا، من قبيـل الطـرد        أخرى  قد يؤول األمر بالدول إىل استخدام أشكال          •
ي للـشخص  أعمال التـسليم مـستندة إىل النـشاط اإلجرامـ        أو الترحيل، عندما ال تكون      

فــيمكن : وقــد يكــون ذلــك مــثال عنــدما ال ُتحتــرم قــوانني اهلجــرة  . الواجــب تــسليمه
  .للدولة أن ترفض قبول شخص على أراضيها ال تتوفر فيه الشروط الالزمة

لـذلك  . ال بد، ضمن إجراءات الطرد أو الترحيل، من احترام القانون الدويل لالّجـئني              •
ن أن تعهـداهتا الدوليـة ذات الـصلة بعـدم اإلعـادة             يتعني علـى الدولـة الطاِلبـة التأكـد مـ          

  .القسرية غري منتهكة
ــسار، إذا        • ــسليم اجملــرمني االستف ــصلة بت ــسائل ذات ال ــصة يف امل ــسلطات املخت ينبغــي لل

 أزمعت علـى املطالبـة بـشخص مـا هبـدف املالحقـة أو التنفيـذ، أن تستفـسرعن وجـود              
  .املختصة املكلّفة بتلك اإلجراءاتآنذاك ميكنها التنسيق مع املصاحل  .إجراءات طرد
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 :شواهد للتوضيح  •

  )١(حممد ضد رئيس مجهورية جنوب أفريقياقضية 

 ١٩٩٨ أغـسطس /آبفريقيـا مـن     أَخلْفان َخِميس حمّمد، مواطن ترتاين، عاش جبنـوب           
وقــد دخــل جنــوب أفريقيــا جبــواز ســفر مــزور حيمــل اســم  . ١٩٩٩ أكتــوبر/إىل تــشرين األول
وقد اكتشف ذلك الغـش مـن ِقَبـل         . الجئوحتت ذلك االسم طلب مركز      . زهران ناصر َمْوِلد  

الـذي تعـرف    ) مكتـب التحقيقـات الفـدرايل     (أحد املوظفني يف مصاحل االستخبارات األمريكية       
مــن خــالل شخــصه علــى أنــه أحــد املــشتبه هبــم يف اهلجمــات بالقنابــل ضــد ســفاريت الواليــات  

ــّسالم   ــريويب ودار ال ــشريويف . املتحــدة يف ن ــوبر/ن األولت ــه موظفــون   ١٩٩٩ أكت ــبض علي ، قَ
درايل يف  يـ تابعون ملصاحل شؤون اهلجرة جلنوب أفريقيا وموظفون تابعون ملكتب التحقيقات الف          

وقد أَقّر بأنه كان شـارك يف اهلجمـة الـيت           . لكي خيضعوه لعملية استجواب   " كيب تاون "مدينة  
سياحية من املفوضية العليـا جلنـوب       وفّسر حممد أنه كان حصل على تأشرية        . متت بدار السالم  

. زانيـا عـن طريـق الَبـّر يف اليـوم املـوايل              غـادر تـن   قـد   أفريقيا بدار السالم عشية اهلجمة وأنه كان        
مبيق، دخل إىل جنوب أفريقيا طالبا اللجوء حتـت اسـم مـستعار، واسـتقر     اوبعد أن مّر عرب موز    

  .عا بذرائع كاذبةلكي يعيش ويعمل هناك متذّر "كيب تاون" خلسه يف مدينة
وفعـال انتـهت   . يف أثناء ذلك، أدانتـه احملكمـة االحتاديـة إلقلـيم جنـوب واليـة نيويـورك                  

هيئة اهتام مت تشكيلها يف والية نيويورك منذ أواسط التسعينيات للنظـر يف أنـشطة القاعـدة الـيت              
تلــك أســسها وقادهــا ومّوهلــا أســامة بــن الدن، إىل أن مــن ارتكــب تلــك اهلجمــات إمنــا هــي     

وقــد أدانــت تلــك . الــشبكة يف ســياق محلــة دوليــة للترهيــب ضــد الواليــات املتحــدة وحلفائهــا 
  . رجال من بينهم حممد١٥اللجنة 

زانيـا   وقد يكون حممد عّبر عن رغبته يف أن ُيرسل به إىل الواليات املتحدة بـدال مـن تـن            
 سـرعان مـا ُنقـل     مث)٢(.حيث كان من املفروض أن يطـرد باعتبـاره شخـصا ممنوعـا مـن اإلقامـة               

ومبـا أنــه  . فريقيـا إىل نيويــورك مباشـرة لُيالحــق جنائيـا بــسبب هجمـة دار الــسالم    أمـن جنــوب  
ُسلّم إىل السلطات األمريكية دون أن يشترط عليهم عدم تطبيق حكم اإلعـدام ضـده، قـّدرت                 

───────────────── 
 ,Le Terrorisme et ses effets sur le droit concernant les réfugiés et les extraditions, A Katz: ورد ذكره يف )1(  

2002, http://www.iss.org.za/pubs/Monographs/No74French/Content.HTML et in 2001 (3) SA 893 (cour 

constitutionnelle sud-africaine).  
 .املرجع نفسه". أجنيب يف وضعية غري قانونية" )2(  
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 )٣(".دامحـرّي بـأن يطبـق عليـه حكـم اإلعـ           "احملكمة االحتادية للواليات املتحـدة األمريكيـة أنـه          
وحاملا وصل إىل نيويورك وكـان ُعْرضـة ألن يـصدر ضـّده حكـم باإلعـدام، أوَدع حممـد لـدى                      
قضاء جنوب أفريقيا التماسا يطلب فيه اإلعالن أن طـرده كـان منافيـا للقـانون، باعتبـاره كـان                    

فريقيــا مل تــنّص قبــل أتــسليما ُمقَّنعــا، ويف مجيــع األحــوال غــري قــانوين مبــا أن ســلطات جنــوب   
. ليمه إىل السلطات األمريكية علـى أن األخـرية لـن تطلـب ولـن تنفـذ حكـم اإلعـدام ضـده                      تس

وفعــال فــإن عقوبــة اإلعــدام منافيــة لتــشريعات جنــوب أفريقيــا، وكــان معــىن ذلــك أن جنــوب    
 .بــصفة غــري مباشــرة الحتمــال تطبيــق ذلــك احلكــم ضــّده  /فرضــت عليــه/فريقيــا قــد أخــضعتهأ

فريقيا لفائـدة حممـد ضـد حكومـة جنـوب أفريقيـا، ُمراعيـة               وقضت احملكمة الدستورية جلنوب أ    
يف ذلك سلطات العامل قاطبة وانتهت إىل اإلقرار بأن حممد قد طـرد خـارج جنـوب أفريقيـا يف                    

  .عمل مناف للقانون
لقد رأت احملكمة على وجه اخلصوص أن تأكيد السلطات العمومية أهنـا قامـت بطـرد                  

وكــان احلكــم الــصادر حييــل علــى .  كــان دون جــدوىحممــد ومل تقــم بتــسليمه تــسليَم جمــرمني
واســتنتجت أن  .اتفاقيـة مناهــضة التعــذيب وكـذلك علــى االتفاقيــة األوروبيـة حلقــوق االنــسان   

فريقيا يطالب جنوب أفريقيا بتجنب أن تكون على حنو مباشر أو غـري مباشـر،   أدستور جنوب   
وكـون  . مبـا يف ذلـك عقوبـة اإلعـدام        طرفا يف فرض أّي معاملة قاسـية أو ال إنـسانية أو مهينـة،               

فريقيا قد طردت حممد مع تعريضه خلطـر عقوبـة اإلعـدام هـو َحـَسب احلُكـم، انتـهاك                    أجنوب  
  .ِلحّق حممد يف احلياة وحقّه يف أن ال ُيخضع لعقوبة قاسية أو غري عادية

فريقيـا بـأن   أكان حممد قد طلـب مـن عدالـة جنـوب أفريقيـا أن تـأمر حكومـة جنـوب               
ورفـضت احملكمـة إعطـاء مثـل        .  الواليات املتحـدة عـدم تنفيـذ حكـم اإلعـدام ضـّده             تطلب من 

ذلك األمر حلكومة جنوب أفريقيا، ولكنـها أمـرت بـدال منـه بإرسـال نـسخة مـن حكمهـا إىل                      
وبعد اإلقرار بأن حممد ُمذْنب، ال سيما بـسبب اعترافاتـه، فـإن هيئـة احملكمـة                 . حمكمة نيويورك 

  .سجن املؤبداألمريكية حكمت عليه بال
ومن بني الـسوابق القـضائية الـيت َيـستند إليهـا هـذا احلكـم، قـضيةُ ِهـالل ضـد اململكـة                          

وكانــت احملكمــة . املتحــدة، فيمــا يتعلــق بطــرد مــواطن تــرتاين مــن اململكــة املتحــدة إىل ترتانيــا   
األوروبية حلقـوق اإلنـسان رأت أن طـرد هـالل حنـو ترتانيـا يـشكل انتـهاكا حلقوقـه ألنـه كـان                      

  .عّرضا بصفة جّدية يف ترتانيا إىل التعذيب أو إىل املعاملة الالإنسانية أو املهينةم
  

───────────────── 
 إىل الواليات املتحدة بعد ضمانات قدمت بشأن عدم حممد، املتهم مع أملانيا قد سلّمت سليم،كانت  )3(  

 . اإلعدامحقه تطبيق حكم  مل يطلب يفحملمد،وخبالف ما حصل . تطبيق عقوبة اإلعدام ضده



 يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهابدليل التعاون الدويل 

232 

  
      أمر التوقيف  - ٢- ألف- ٤

 الـذي حـل يف معظـم        "ورويبألأمر التوقيف ا  "أنشأت أوروبا على الصعيد اإلقليمي،        •
  )٤(.احلاالت، ويف هذه املنطقة اجلغرافية، حمل إجراءات التسليم

    
      اإلبالغ الرمسي هبدف القيام باملالحقة/إلجراءات اجلنائيةنقل ا  -باء-٤  

  : رئيسية تتمثل يفوظائف لنقل االجراءات اجلنائية  •
  التهوين من عدم تسليم رعايا الدول اجملرمني؛  )أ(  
مركزية املالحقات القضائية عندما تكون دوائر قضائية عديدة معنّيـة            )ب(  

د مــن الــدول واليتــها القــضائية علــى   علــى ســبيل املثــال إذا أثبتــت عديــ  (هبــا 
أعمــال ُجرميــة عديــدة ارتكبــها شــخص واحــد بعينــه، أو علــى نفــس العمــل   

  اجلُرمي إذا ارتكبه عديد من األشخاص؛

───────────────── 
قرار قضائي تصدره سلطة قضائية خمتصة تابعة لدولة عضو باالحتاد األورويب تدعى،  ورويبألأمر التوقيف ا )4(  

من السلطة القضائية التابعة لدولة  من أجل توقيف وتقدمي شخص مبوجب قرار دولة عضٌو ُمصدر، وذلك
أو من أجل تنفيذ حكم أو  جنائيا مطلوبا من أجل حماكمته عضو أخرى، تدعى دولة عضٌو ُمنفّذ، إذا كان

  .إجراء أمين يشمل احلرمان من احلرية
  :املبادئ األساسية اليت حتكم هذا اإلجراء   
  .هو إجراء قضائي حبت  )أ(      
من ذلك أن القرار النهائي الذي يأذن أو  .هو إجراء يتطلب احترام آجال قصرية حمددة  )ب(      

أقصاها  إال إذا تعذّر ذلك لظروف خاصة، يف غضون مدة شخص املطلوب، جيب اختاذه،يرفض تقدمي ال
  .ثالثة أشهر بعد اعتقاله

ضمن هذه القائمة أعمال   ترد(من اجلرائم   فئة٣٢مل يعد جائزا، بالنسبة إىل قائمة تتألف من   )ج(      
من أجل وضع أمر التوقيف  التجرمي املزدوج ألفعال منسوبة إىل الشخص املطلوب مراقبة) اإلرهاب

  .األورويب موضع التنفيذ
وخالفا لقانون تسليم اجملرمني احلايل، فإن جنسية الشخص املطلوب مل تعد تشكل تربيرا   )د(      

  .ممنهجا لرفض التسليم
ميكن  إال إذا كان الشخص املطلوب تقدميه مل تعد املقتضيات داعيا من دواعي رفض التقدمي،  )ه(      

 :انظر قرار إنشاء إطار أمر التوقيف األورويب يف موقع. متلقية الطلبوُيحاكَم يف الدولة أن ُيالحق 
htm.33167l/lvb/fr/leg/scadplus/eu.europa://http. 
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هكـذا   ونقل اإلجـراءات إىل دولـة تتركـز فيهـا معظـم األدلـة            )ج(    
ُيعهــد باملالحقــة واحلكــم يف أي قــضية إىل حمــاكم الدولــة األكثــر قُــدرة علــى   

  ؛)تنازع إجيايب(ملها حت
  ).تنازع سليب(منع اإلفالت احملتمل من العقوبة   )د(    

 وهـو  "إعـالن رمسـي هبـدف القيـام باملالحقـة يف انتظـار التـسليم       "يتم التبليغ بواسطة    •
الوثيقة اليت مبقتضاها تتوجه السلطات املختصة التابعة لدولة دوائرهـا القـضائية خمتـصة              

بعبـارة  . دولـة أخـرى لتـأمني املالحقـة       لـب إىل سـلطات      للحكم يف جرمية أو جنحة بط     
أخرى هي الوثيقة اليت بواسـطتها، بـدال مـن أن تطلـب الدولـة الطالبـة الدولـة املُطالبـة                     

  .مساعدهتا على مالحقة وقائع، تبلّغ تلك الدولة طوعا مهمة مالحقتها
ما يتـبني أن    يكـون اإلبـالغ الرمسـي إجـراًء ُمناسـبا عنـد           . مدى فائـدة اإلبـالغ الرمسـي        •

حماكم الدولة األخرى قادرة على إهناء احملاكمة على حنو أكثر ُيسرا أو أكثر فعالية ممـا                
  :ميكن أن تقوم به حماكم الدولة الطالبة وال سيما لألسباب التالية

  إذا كان املتََّهم مواطنا من مواطين الدولة املطلوب منها التسليم؛  )أ(  
قوبــة بالــسجن يف الدولــة املطلــوب منــها      عيقــضيإذا كــان املــتََّهم    )ب(  

  التسليم؛
  إذا كانت أهم األدلّة موجودة يف الدولة املطلوب منها التسليم؛  )ج(  
إذا تبّين أنه لن ميكن تـأمني حـضور املتـهم أمـام جلـسة االسـتماع أو                    )د(  

تأمني تنفيذ اإلدانة احملتملة يف الدولة طالبة التسليم، حىت عند اللجـوء        
  .إىل التسليم

ــد ال يكــون مــدى ا .املــدى  • ــا، وال خيــّص إال بعــض    إل ق بــالغ الرمســي إال مــدى جزئي
منـذ  : وميكن أن يتّم طـوال إجـراءات احملاكمـة      . غري مرتكيب األفعال وبعض األفعال ال    

 بـاألمر  ارتكاب الوقائع اجلرمية إىل إصـدار احلكـم النـهائي، شـريطة أن ال يقـوم املعـين              
  ".عدم التجرمي مرتني لنفس الوقائع"لتسليم مببدأ اب ةمبقارعة الدولة املطالَب

   تأثريات اإلبالغ الرمسي  •
إن اللّجوء إىل نقل اإلجراءات اجلنائيـة       . التأثريات بالنسبة إىل السلطة املُْصدرة      

ــدائرة القــضائية صــاحبة االختــصاص األصــلي قــد ُجــّردت مــن      ال يعــين أن ال
ول علـى املقتـضيات تـويل أمـر         فال يزال ممكنا، حىت تـاريخ احلـص       : اختصاصها
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املالحقة القضائية، سـواء أجابـت الدولـة مـستلمة الطلـب عـن التبليـغ الرمسـي                  
نفـس  علـى    عدم املالحقة "يف حدود االمتثال لقاعدة     (باملالحقات أم مل تفعل     

وهـذا، علـى األقـل حـىت إحالـة          ) يف صـورة إجابتـها إىل الطلـب       "  مـرتني  اجلرم
ــة األ   ــهم أمــام حمكمــة الدول ــذ   املت ــة تنفي ــة؛ ويف أفــضل األحــوال، إىل بداي جنبي

  .العقوبة يف حال اإلدانة
  :التأثريات بالنسبة إىل السلطة متلقية الطلب  
ــا فعــال         )أ(     ــها التــسليم أهن ــة املطلــوب من ــد ســلطات الدول تتأك

  ؛وحماكمتهم األفعال اليت صدر بشأهنا األمر مرتكيبخمتصة ملالحقة 
  بةَ مبوافقتها؛ُتَبلّغ السلطةَ الطال  )ب(    
ــا لقواعــد        )ج(     ــات طبق ــها الــشروع يف املالحق ــك ُيمكن ــد ذل عن

  القانون اجلنائي ولإلجراءات اجلنائية الوطنية؛
وعلى السلطة املُطالَبـة إبـالغ الـسلطة الطالبـة أهنـا تقبـل هـذا                  )د(    

  .اإلجراء
آثـار قانونيـة،    إن اإلبـالغ الرمسـي، مبـا لـه مـن            . متييز اإلبالغ الرمسي من تبليغ األدلة       •

 متبادلـة أو علـى   ِفعلٌ خمتلف عن تبليغ األدلة سواء أكانت بناء على طلب مساعدة  هو  
وهبذا املعىن، وحىت إذا متثل العمالن ماديا يف إرسال مواّد إجرائية، ومعهـا             . حنو تلقائي 

عند االقتضاء، أدلّة، فهي خمتلفة من حيث أنـه يف حالـة اإلبـالغ الرمسـي، يكـون تبليـغ          
دلة مصحوبا بطلب مالحقات من أجل الوقائع اليت هبا يتم إخطار الدائرة القـضائية              األ

 منـُع تنـازع     ا لـيس اهلـدف منـه       الـذي  دلـة األالطالبة، وهـو مـا خيتلـف عـن حـال تبليـغ              
، ولكن جمّرد تبليغ معلومات إىل السلطة األجنبيـة، علـى سـبيل اإلعـالم               االختصاصات

  . ليس إالَّأو تقدمي بعض األدلة
  

  )٥(نقل السجناء احملكوم عليهم سابقا  -جيم-٤  
للعمـل اجلُرمـي اإلرهـايب، وهـو مـا أدى          يعكس الطابع الـدويل       نقل السجناء إجراءٌ   إنَّ  •

  .اخلارجيف  كثريةرعايا دول من عديد الإىل سجن 
───────────────── 

 من اتفاقية ١٧ انظر املادة .الدوليةيات هذه الطريقة من طرق التعاون منصوص عليها يف بعض االتفاق )5(  
 منوذجي لنقل اتفاقويوجد .  من اتفاقية مكافحة الفساد٤٥مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واملادة 

 .مت إجنازه يف إطار األمم املتحدة) ١٩٨٥( السجناء األجانب
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تـسهيل  : يف هذا السياق، تتمثل الوظيفة الرئيسية من نقل سجناء حمكوم عليهم سـابقا              •
اج االجتماعي ألجانـب مت احلكـم علـيهم وذلـك مـن خـالل الـسماح هلـم                   إعادة اإلدم 

تلـك الـسياسة تـستند إىل    "عـالوة علـى ذلـك فـإن     و. بقضاء العقوبة يف بلدهم األصلي 
، واالســتالب اللغويــةإن صــعوبات التواصــل الــيت مردُّهــا احلــواجز . اعتبــارات إنــسانية

ع األقـارب مجيُعهـا عوامـلُ ميكـن أن     بسبب الثقافِة والعاداِت احملليـة، وانعـدام الـصلة مـ        
 ولذلك، تكون الدولة اليت إليهـا ُينقـل         )٦(".يكون هلا تأثريات ضارة يف املعتقل األجنيب      

  )٧(.السجني مبدئيا هي الدولة اليت حيمل جنسيتها أو دولة منشئه
: علـى سـبيل املثـال     . تقدمي بديل فّعال عندما توجد عقبـات أمـام أشـكال تعـاون أخـرى                
الدولـة الثانيـة قبـل متـضية عقوبـة بالـسجن             من دولة ألف حمكوم عليه يف دولـة بـاء يغـادر           مواطن  

والدولة ألف ال توافق على تسليم اجملرم بـسبب أنـه       . لكي يفلت من طائلة العدالة يف البلد األول       
 اجلـرم   نفـس  علـى عـدم املالحقـة   أحد رعاياهـا، ولكنـها ال تـستطيع أيـضا حماكمتـه بـسبب مبـدأ                 

  .يظل الشخص مفلتا من العقاب إال إذا اتفقت الدولتان على نقل تنفيذ العقوبةو. مرتني
ــ  • ــا يف بعـــض   . انويناألســـاس القـ هـــذه الطريقـــة مـــن طـــرق التعـــاون منـــصوص عليهـ

 ومـــع ذلـــك فهـــذا النقـــل )٩(. ويف بعـــض االتفاقـــات اإلقليميـــة)٨(االتفاقيـــات الدوليـــة
  . دولللسجناء سيكون مترتبا أساسا عن اتفاقات تعقد بني

  )١٠(.خيضع نقل السجني لقبول املعين باألمر. الشرط  •

───────────────── 
 .٧ ص ،١٩٨٣رغ، اجمللس األورويب سترازبو تقرير تفسريي بشأن اتفاقية نقل األشخاص احملكوم عليهم، )6(  
 "عالقات وثيقة"يف هذا الشأن عن ) ١٩٩٠عّدل سنة (يتحدث خمطط الكومنولث لتقدمي اجلاحنني الفاّرين  )7(  

 . من قبل الدولة اليت ميكن أن ينقل إليها السجني"ميكن اإلقرار حبقيقتها"
 . من اتفاقية مكافحة الفساد٤٧ الوطنية واملادة  من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب٢١انظر املادة  )8(  
بية حول نقل األشخاص احملكوم عليهم بتاريخ وخمطط الكومنولث لنقل اجلاحنني الفاّرين، االتفاقية األور )9(  

 .١٩٨٣مارس / آذار٢١
، االتفاق النموذجي املتعلق بنقل السجناء األجانب وتوصيات ذات صلة مبعاملة السجناء األجانب )10( 

A/CONF.121/10، ١٤ الفقرة. 
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    املرفق األول
     A/60/288القرار     
      ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهابا    

  إن اجلمعية العامة،  

 مبقاصد ميثاق األمم املتحـدة ومبادئـه، وإذ تؤكـد جمـددا الـدور املنـوط هبـا                  إذ تسترشد   
  ق، مبا يف ذلك دورها يف املسائل املتعلقة بالسالم واألمن الدوليني،مبوجب امليثا

ــة     ــها القوي ــوه،      وإذ تكــرر إدانت ــا كــان مرتكب ــع أشــكاله ومظــاهره، أي  لإلرهــاب جبمي
وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا من أشـد األخطـار الـيت هتـدد                   

  السالم واألمن الدوليني،
ــى اإلرهــاب      وإذ تؤكــد مــن جد    ــة إىل القــضاء عل ــدابري الرامي ــق بالت ــد اإلعــالن املتعل ي

ديـــسمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٤٩/٦٠الـــدويل، الـــوارد يف مرفـــق قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 
 املتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى     ١٩٩٤، واإلعــالن املكمــل إلعــالن عــام    ١٩٩٤

 / كـانون األول   ١٧ املـؤرخ    ٥١/٢١٠عيـة العامـة     اإلرهاب الدويل، الـوارد يف مرفـق قـرار اجلم         
  وخباصة اجلزء املتعلق باإلرهاب، ) أ(،٢٠٠٥، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ١٩٩٦ديسمرب 
 إىل مجيـع قــرارات اجلمعيـة العامــة املتعلقـة بالتـدابري الراميــة إىل القـضاء علــى      وإذ تـشري   

ــرار     ــا الق ــا فيه ــدويل، مب ــؤرخ ٤٦/٥١اإلرهــاب ال ــسمرب /كــانون األول ٩ امل ، وإىل ١٩٩١دي
قرارات جملس األمن املتعلقة باألخطار الـيت هتـدد الـسالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء األعمـال                     
اإلرهابيــة، فــضال عــن قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة حبمايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات 

  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،
، أكد زعماء العامل مـن جديـد   ٢٠٠٥متر القمة العاملي لعام  إىل أنه يف مؤ أيضا وإذ تشري   

التزامهم مبـؤازرة مجيـع اجلهـود الراميـة إىل دعـم املـساواة يف الـسيادة بـني مجيـع الـدول، واحتـرام              
ســالمتها اإلقليميــة واســتقالهلا الــسياسي، واالمتنــاع يف عالقاهتــا الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال 

ــسوية    القــوة أو اســتعماهلا بــأي شــك  ل يتعــارض مــع مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا، ودعــم ت
املنازعات بالوسائل السلمية ووفقا ملبادئ العدالة والقانون الدويل، واحترام حق الشعوب اليت ال             

───────────────── 
 .٦٠/١ انظر القرار ) أ(  
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تــزال حتــت الــسيطرة االســتعمارية أو االحــتالل األجــنيب يف تقريــر مــصريها، وعــدم التــدخل يف     
حقــوق اإلنـسان واحلريــات األساســية، واحتــرام املــساواة يف  الـشؤون الداخليــة للــدول، واحتــرام  

احلقوق بني اجلميع دون متييز على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدويل يف              
حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنـساين، والوفـاء بنيـة                 

  طعتها الدول على نفسها وفقا للميثاق،صادقة بااللتزامات اليت ق
 ٢٠٠٥ إىل الوالية املنصوص عليها يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعـام             كذلك وإذ تشري   

واليت مؤداها أنـه ينبغـي للجمعيـة العامـة أن تقـوم، دومنـا إبطـاء، بتطـوير العناصـر الـيت حـددها                         
وتنفيذ استراتيجية تشجع علـى اتبـاع       األمني العام الستراتيجية مكافحة اإلرهاب ابتغاء اعتماد        

 الــوطين واإلقليمــي والــدويل، يف التــصدي    الــصعدأســاليب شــاملة ومنــسقة ومتــسقة، علــى     
  لإلرهاب ومكافحته، وتراعي أيضا الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب،

 أن األعمـال واألسـاليب واملمارسـات اإلرهابيـة جبميـع أشـكاهلا            وإذ تؤكد مـن جديـد       
نشطة هتدف إىل تقويض حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطيـة، وهتـدد            ومظاهرها أ 

السالمة اإلقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار احلكومات املشكلة بـصورة مـشروعة، وأنـه              
ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يتخــذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز التعــاون مــن أجــل منــع اإلرهــاب  

  ومكافحته،
 أيضا أنه ال جيوز وال ينبغي ربـط اإلرهـاب بـأي ديـن أو جنـسية                  جديدوإذ تؤكد من      

  أو حضارة أو مجاعة عرقية،
 عزم الـدول األعـضاء علـى بـذل مجيـع اجلهـود مـن أجـل                  وإذ تؤكد من جديد كذلك      

التوصل إىل اتفاق بشأن اتفاقية شاملة تتعلق باإلرهاب الـدويل وإبـرام تلـك االتفاقيـة، بوسـائل                  
 اليت مل يبت فيها املرتبطة بالتعريف والنطاق القانونيني لألعمـال الـيت تـشملها               منها حل املسائل  

  االتفاقية، حىت تكون أداة فعالة يف مكافحة اإلرهاب،
 أنـه ميكــن النظـر يف مـسألة الــدعوة إىل عقـد مــؤمتر رفيـع املــستوى      وإذ مـا زالـت تــرى    

  ميع أشكاله ومظاهره،حتت رعاية األمم املتحدة لصياغة هنج دويل للتصدي لإلرهاب جب
 بأن التنمية والسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان مـسائل مترابطـة وتعـزز كـل                  وإذ تسلم   

  منها األخرى،
   احلاجة إىل معاجلة الظروف اليت تؤدي إىل انتشار اإلرهاب،إذ تضع يف اعتبارهاو  
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 عزم الدول األعضاء علـى مواصـلة بـذل كـل مـا يف وسـعها مـن أجـل حـل                       وإذ تؤكد   
ــصر ــز النمــو       ال ــر وتعزي ــى الفق ــضاء عل ــصدي للقمــع والق ــاء االحــتالل األجــنيب والت اعات وإهن

االقتصادي املتواصـل والتنميـة املـستدامة واالزدهـار العـاملي واحلكـم الرشـيد وحقـوق اإلنـسان                   
للجميع وسيادة القانون وحتـسني التفـاهم فيمـا بـني الثقافـات وكفالـة احتـرام مجيـع األديـان أو            

  تقدات الدينية أو الثقافات،القيم أو املع
االحتــاد يف مواجهــة " لألمــني العــام علــى تقريــره املعنــون  تعــرب عــن تقــديرها  -١  
  ) ب(املقدم إىل اجلمعية العامة؛" توصيات الستراتيجية عاملية ملكافحة اإلرهاب: اإلرهاب
  هذا القرار ومرفقه بوصفهما استراتيجية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة         تتخذ  -٢  

  ؛")االستراتيجية("اإلرهاب 
، دون املساس مبواصلة جلاهنا املختصة مناقشة مجيع بنود جـداول أعماهلـا    تقرر  -٣  

ــة متابعــة االســتراتيجية علــى      ــه، أن تتخــذ اخلطــوات التاليــة لكفال املتعلقــة باإلرهــاب ومكافحت
  :فعال حنو

   والستني؛إعالن االستراتيجية يف جزء رفيع املستوى من دورهتا احلادية  )أ(  
القيام يف غضون سنتني ببحث التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية، والنظـر يف               )ب(  

حتديثها لكي تستجيب للتغريات، مع التسليم بأن العديـد مـن التـدابري الـواردة يف االسـتراتيجية             
، ميكن أن تنفذ على الفور، فيما سيتطلب بعـضها عمـال دؤوبـا خـالل الـسنوات القليلـة املقبلـة              

  وينبغي اعتبار بعضها أهدافا طويلة األجل؛
دعوة األمني العام إىل اإلسهام يف املداوالت اليت سـتجريها اجلمعيـة العامـة يف                 )ج(  

  املستقبل بشأن استعراض تنفيذ االستراتيجية وحتديثها؛
تـــشجيع الـــدول األعـــضاء واألمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن املنظمـــات الدوليـــة   )د(  

إلقليميــة املعنيــة علــى دعــم تنفيــذ االســتراتيجية، بوســائل منــها تعبئــة املــوارد  واإلقليميــة ودون ا
  واخلربات؛
ــى التباحــث،        )ه(   ــة واجملتمــع املــدين عل ــشجيع املنظمــات غــري احلكومي مواصــلة ت

  ؛حسب االقتضاء، بشأن سبل تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ االستراتيجية

───────────────── 
 .A/60/825 ) ب( 
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ــرر  -٤   ــال املؤقــ   تق ــدرج يف جــدول األعم ــدا     أن ت ــستني بن ــة وال ــدورهتا الثاني ت ل
  ".استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب"بعنوان 

  اجللسة العامة التاسعة والتسعون
            ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٨

    مرفق    
  خطة العمل    

  :حنن، الدول األعضاء يف األمم املتحدة، نقرر  
مستمرة وقاطعة وقوية، أيا كـان      إدانة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره إدانة         -١  

مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا مـن أشـد األخطـار          
  اليت هتدد السالم واألمن الدوليني؛

اختــاذ إجــراءات عاجلــة ملنــع ومكافحــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره،      -٢  
  :وبوجه خاص

ىل االتفاقيـــات والربوتوكـــوالت الدوليـــة النظـــر يف االنـــضمام، دون تـــأخري، إ  )أ(  
القائمة حاليا بشأن مكافحة اإلرهاب، وتنفيذها، وبذل كل اجلهود املمكنة من أجـل التوصـل               

    إىل اتفاق بشأن اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويل وإبرامها؛
ى تنفيذ مجيع قـرارات اجلمعيـة العامـة املتعلقـة بالتـدابري الراميـة إىل القـضاء علـ                    )ب(  

ــسان واحلريــات       ــة حقــوق اإلن ــصلة حبماي ــة العامــة ذات ال ــرارات اجلمعي ــدويل، وق اإلرهــاب ال
    األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛

تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن املتعلقة باإلرهاب الـدويل والتعـاون التـام مـع                 )ج(  
ضـطالعها باملهـام املـسندة      اهليئات الفرعية التابعة جمللـس األمـن واملعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب يف ا              

  إليها، مع التسليم بأن العديد من الدول ال تزال حباجة إىل املساعدة يف تنفيذ هذه القرارات؛
التسليم بأن التعاون الـدويل وأي تـدابري نـضطلع هبـا مـن أجـل منـع اإلرهـاب                      -٣  

ا يف ذلـك    ومكافحته جيب أن تتماشى مـع االلتزامـات املنوطـة بنـا مبوجـب القـانون الـدويل، مبـ                   
ميثاق األمم املتحدة واالتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة ذات الـصلة، وخباصـة قـانون حقـوق         

  .اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل
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  التدابري الرامية إىل معاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب  -أوالً

اجلــة الظــروف املؤديــة إىل انتــشار اإلرهــاب، نقــرر اختــاذ التــدابري التاليــة الراميــة إىل مع  
ومن بينها، على سـبيل املثـال ال احلـصر، الـصراعات الطويلـة األمـد الـيت مل حتـل بعـد، وجتريـد                         
ضحايا اإلرهاب، جبميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سـيادة القـانون وانتـهاكات       

وطين والـديين، واالسـتبعاد الـسياسي،       حقوق اإلنسان، والتمييز على أساس االنتماء العرقي وال       
والتهميش االجتماعي واالقتصادي، واالفتقار إىل احلكم الرشيد، مع التسليم بأنـه ال ميكـن أن               

  :تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تربيرا ألعمال اإلرهاب
مواصــلة تعزيــز قــدرات األمــم املتحــدة واســتخدامها علــى أفــضل وجــه يف          -١  

 نــشوب الـصراعات والتفــاوض والوســاطة والتوفيـق والتــسوية القــضائية   جمـاالت مــن قبيـل منــع  
ــة بنجــاح دون      ــاء الــسالم، مــن أجــل املــسامهة يف احليلول وســيادة القــانون وحفــظ الــسالم وبن

وحنـن  . نشوب الصراعات الطويلة األمـد الـيت تستعـصي علـى احلـل وحلـها بالوسـائل الـسلمية                  
ية سيـسهم يف تعزيـز مكافحـة اإلرهـاب علـى      نسلم بأن حل هـذه الـصراعات بالوسـائل الـسلم     

  الصعيد العاملي؛
مواصــلة وضــع ترتيبــات، يف ظــل مبــادرات األمــم املتحــدة وبراجمهــا، لتعزيــز      -٢  

ــز          ــان، وتعزي ــشعوب واألدي ــات وال ــني احلــضارات والثقاف ــا ب ــاهم فيم ــسامح والتف احلــوار والت
ويف هــذا . قافــات ومنــع التــشهري هبــااالحتــرام املتبــادل لألديــان والقــيم واملعتقــدات الدينيــة والث 

ونرحـب أيـضا   . الصدد، نرحـب بقيـام األمـني العـام بـإعالن املبـادرة بـشأن حتـالف احلـضارات              
  مببادرات مماثلة مت اختاذها يف أحناء أخرى من العامل؛

الترويج لثقافة السالم والعدالـة والتنميـة البـشرية، وللتـسامح العرقـي والـوطين                 -٣  
م مجيع األديان أو القيم الدينية أو املعتقـدات أو الثقافـات، عـن طريـق القيـام،             والديين، والحترا 

ــة العامــة تــشمل مجيــع قطاعــات       ــرامج للتثقيــف والتوعي حــسب االقتــضاء، بوضــع وتــشجيع ب
ويف هذا الصدد، حنث منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة علـى االضـطالع                   . اجملتمع

  بينها احلوار بني األديان وداخلها واحلوار بني احلضارات؛بدور رئيسي، بعدة طرق من 
مواصـــلة العمـــل علـــى اختـــاذ مـــا قـــد يكـــون ضـــروريا ومناســـبا ومتفقـــا مـــع    -٤  

االلتزامات املنوطة بنا مبوجب القانون الدويل، من تدابري حتظر مبقتضى القانون التحريض علـى              
  ارتكاب عمل إرهايب أو أعمال إرهابية ومتنع ذلك؛



 املرفق األول

241 

كرار تأكيد تصميمنا علـى كفالـة حتقيـق األهـداف والغايـات اإلمنائيـة املتفـق         ت  -٥  
عليها يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم املتحـدة، ومـن بينـها األهـداف              

ونؤكـد مـن جديـد التزامنـا بالقـضاء علـى            . اإلمنائية لأللفية، بشكل كامل ويف الوقت املناسـب       
  مو االقتصادي املتواصل وحتقيق التنمية املستدامة والرفاه العاملي للجميع؛الفقر وتعزيز الن

ــع       -٦   ــة واإلدمــاج االجتمــاعي علــى مجي ــز خطــط التنمي الــسعي إىل حتقيــق وتعزي
الصعد بوصفها أهدافا قائمة حبد ذاهتا، انطالقـا مـن إدراك أن إحـراز جنـاح يف هـذا اجملـال، وال        

أمر ميكن أن حيد من التهميش وما يستتبعه من شـعور بـالغنب             سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب،      
  يغذي التطرف وجتنيد اإلرهابيني؛

تشجيع منظومة األمـم املتحـدة ككـل علـى رفـع مـستوى التعـاون واملـساعدة                    -٧  
اللذين تقـدمهما بالفعـل يف جمـاالت سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان واحلكـم الرشـيد، دعمـا                      

  تماعية املتواصلة؛للتنمية االقتصادية واالج
النظــر يف القيــام، علــى أســاس طــوعي، بوضــع أنظمــة وطنيــة لتقــدمي املــساعدة   -٨  

ويف هـذا   . تليب احتياجات ضحايا اإلرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياهتم إىل جمراهـا الطبيعـي            
الصدد، نشجع الدول على أن تطلب إىل الكيانـات املختـصة التابعـة لألمـم املتحـدة مـساعدهتا                   

وسنـسعى أيـضا إىل النـهوض بالتـضامن الـدويل دعمـا             . قامة أنظمـة وطنيـة مـن هـذا القبيـل          يف إ 
للضحايا وتشجيع اجملتمع املدين على املشاركة يف محلة عاملية ملكافحة اإلرهاب وإدانتـه، األمـر               
الــذي ميكــن أن يــشمل القيــام، يف اجلمعيــة العامــة، باستكــشاف إمكانيــة إنــشاء آليــات عمليــة   

  .اعدة إىل الضحايالتقدمي املس
    

  تدابري منع اإلرهاب ومكافحته  -ثانياً

نقــرر اختــاذ التــدابري التاليــة ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه، وال ســيما عــن طريــق حرمــان       
اإلرهــابيني مــن الوصــول إىل الوســائل الــيت متكنــهم مــن شــن اعتــداءاهتم، ومــن بلــوغ أهــدافهم  

    :وحتقيق األثر املتوخى من اعتداءاهتم
ــسريها أو    االم  -١   ــا أو تيـ ــة أو التحـــريض عليهـ ــيم أنـــشطة إرهابيـ ــاع عـــن تنظـ تنـ

املــشاركة فيهــا أو متويلــها أو التــشجيع عليهــا أو التــهاون إزاءهــا، واختــاذ تــدابري عمليــة مناســبة 
تكفــل عــدم اســتخدام أراضــي كــل منــا يف إقامــة منــشآت أو معــسكرات تــدريب إرهابيــة، أو  

   ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها؛لتدبري أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب
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ــا         -٢   ــا لاللتزامــات املنوطــة بن ــة يف مكافحــة اإلرهــاب، وفق ــصورة تام ــاون ب التع
مبوجب القانون الدويل، هبدف العثور على أي شـخص يـدعم أو يـسهل أو يـشارك أو يـشرع                    

فر مـالذا   يف املشاركة يف متويل أعمال إرهابية أو يف التخطيط هلا أو تدبريها أو ارتكاهبا، أو يـو                
آمنــا، وحرمــان ذلــك الــشخص مــن املــالذ اآلمــن وتقدميــه إىل العدالــة بنــاء علــى مبــدأ تــسليم     

  األشخاص املطلوبني أو حماكمتهم؛
كفالة القبض على مرتكيب األعمال اإلرهابية وحماكمتـهم أو تـسليمهم، وفقـا        -٣  

اإلنـسان وقـانون    لألحكام ذات الصلة من القـانون الـوطين والـدويل، وال سـيما قـانون حقـوق                  
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، سنـسعى إىل إبـرام وتنفيـذ اتفاقـات               . الالجئني والقـانون اإلنـساين الـدويل      

لتقــدمي املـــساعدة القانونيــة املتبادلـــة وتــسليم األشـــخاص املطلــوبني وإىل تعزيـــز التعــاون بـــني      
  وكاالت إنفاذ القانون؛

املعلومـات الدقيقـة املتعلقـة    تكثيف التعاون، حسبما يقتـضيه احلـال، يف تبـادل        -٤  
  مبنع اإلرهاب ومكافحته يف الوقت املناسب؛

تعزيز التنسيق والتعـاون فيمـا بـني الـدول يف مكافحـة اجلـرائم الـيت قـد تكـون                     -٥  
ذات صــلة باإلرهــاب، ومــن بينــها االجتــار باملخــدرات جبميــع جوانبــه، واالجتــار غــري املــشروع 

واألسلحة اخلفيفـة، مبـا فيهـا منظومـات الـدفاع اجلـوي             باألسلحة، وال سيما األسلحة الصغرية      
احملمولة، وغسل األموال، وهتريب املـواد النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية وغريهـا                

  من املواد اليت ميكن أن تكون فتاكة؛
النظــر يف االنــضمام، دون إبطــاء، إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة     -٦  
   وتنفيذها؛) د( وإىل الربوتوكوالت الثالثة املكملة هلا) ج(لعابرة للحدود الوطنيةاملنظمة ا
اختاذ التدابري املناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكـد مـن أن طالـب اللجـوء                  -٧  

مل يكــن ضــالعا يف أنــشطة إرهابيــة، وبعــد مــنح اللجــوء، بغــرض كفالــة عــدم اســتخدام مركــز   
   من اجلزء الثاين أعاله؛١ليه الفقرة الالجئ مبا يتعارض مع ما تنص ع

تــشجيع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة علــى إنــشاء آليــات أو          -٨  
ويف حــال مــا إذا طلبــت تلــك املنظمــات  . مراكــز ملكافحــة اإلرهــاب أو تعزيــز املوجــود منــها  

تـها التنفيذيـة،    التعاون أو املساعدة حتقيقـا هلـذه الغايـة، نـشجع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديري                 
───────────────── 

 .، امللحق األول٥٥/٢٥ القرار ) ج(  
 .، امللحق٢٥/٢٥٥، امللحق األول والثالث، والقرار٥٥/٢٥ القرار ) د(  
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علــى تيــسري تــوفري ذلــك التعــاون وتلــك املــساعدة، كمــا نــشجع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   
باملخدرات واجلرميـة واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة علـى القيـام بـذلك، حيثمـا كـان ذلـك                       

  متسقا مع واليتيهما؛
 ءااإلرهـاب ُجـز  االعتراف بأنه ميكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دويل ملكافحـة       -٩  

  من اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز مكافحة اإلرهاب؛
تشجيع الـدول علـى تطبيـق املعـايري الدوليـة الـشاملة الـيت جتـسدها التوصـيات                     -١٠  

األربعون املتعلقة بغسل األمـوال والتوصـيات اخلاصـة التـسع املتعلقـة بتمويـل اإلرهـاب املقدمـة                
ت املالية، مع التسليم يف الوقت نفسه بأن الدول قـد حتتـاج إىل            من فرقة العمل املعنية باإلجراءا    

  املساعدة يف تطبيقها؛
دعوة منظومة األمم املتحدة إىل القيام، جنبـا إىل جنـب مـع الـدول األعـضاء،                   -١١  

بإنـشاء قاعـدة بيانـات شـاملة واحـدة بـشأن احلـوادث ذات الـصلة بـاملواد البيولوجيـة، وكفالـة            
نات اجلـرائم املـستخدمة فيهـا مـواد بيولوجيـة الـيت تزمـع املنظمـة الدوليـة                   تكاملها مع قاعدة بيا   

ونشجع أيضا األمـني العـام علـى حتـديث قائمـة اخلـرباء واملختـربات،                . للشرطة اجلنائية إنشاءها  
ــق يف الوقــت       ــه بغــرض التحقي ــوفرة لدي ــة املت ــة واإلجــراءات التقني ــادئ التوجيهي فــضال عــن املب

باإلضافة إىل ذلـك، نالحـظ   .  أي ادعاء باستخدام املواد البيولوجية   املناسب وعلى حنو فعال يف    
ــا          ــسية يف جمــال التكنولوجي ــة الرئي ــات املعني ــداعي إىل مجــع اجله ــام ال ــراح األمــني الع ــة اقت أمهي
البيولوجية، مبا يف ذلك األوساط الصناعية والعلمية واجملتمـع املـدين واحلكومـات، داخـل إطـار                 

ــة عــدم اســتخدام أوجــه التقــدم يف جمــال    األمــم املتحــدة، يف برنــا  مج مــشترك يهــدف إىل كفال
التكنولوجيا البيولوجية يف أغراض إرهابية أو يف أي أغراض إجرامية أخرى، بـل للـصاحل العـام                 

  مع إيالء االحترام الواجب للمعايري الدولية األساسية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية؛
ة، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لطــابع الــسرية العمــل إىل جانــب األمــم املتحــد  -١٢  

واحترام حقوق اإلنـسان واالمتثـال لاللتزامـات األخـرى املنـصوص عليهـا يف القـانون الـدويل،                   
  :على استكشاف طرق وسبل القيام مبا يلي

تنسيق اجلهود املبذولـة علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي ملكافحـة اإلرهـاب                  )أ(  
  ى اإلنترنت؛جبميع أشكاله ومظاهره عل

استخدام اإلنترنـت كـأداة ملكافحـة تفـشي اإلرهـاب، مـع التـسليم يف الوقـت                    )ب(  
  نفسه بأن الدول قد حتتاج إىل املساعدة يف هذا الصدد؛
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تكثيف اجلهود الوطنية والتعاون الثنـائي ودون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل،           -١٣  
والـضوابط اجلمركيـة بغيـة منـع وكـشف      حسبما يقتضيه األمر، من أجل حتسني مراقبة احلدود       

حتــرك اإلرهــابيني ومنــع وكــشف االجتــار غــري املــشروع جبملــة أمــور منــها األســلحة الــصغرية     
واألسلحة اخلفيفة، والذخائر واملتفجرات التقليدية، واألسلحة واملواد النوويـة أو الكيميائيـة أو             

لـدول قـد حتتـاج إىل املـساعدة يف     البيولوجية أو اإلشعاعية، مـع التـسليم يف الوقـت نفـسه بـأن ا        
  هذا الصدد؛

تشجيع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتـها التنفيذيـة علـى مواصـلة العمـل مـع                  -١٤  
ــذ           ــة لتنفي ــدابري إداري ــشريعات واختــاذ ت ــاد ت ــسري اعتم ــن أجــل تي ــها، م ــى طلب ــاء عل ــدول، بن ال

اجملال، مـستفيدة حيثمـا     االلتزامات املتصلة بسفر اإلرهابيني، وحتديد أفضل املمارسات يف هذا          
أمكن من املمارسـات الـيت طورهتـا املنظمـات الدوليـة التقنيـة، كمنظمـة الطـريان املـدين الـدويل             

  ومنظمة اجلمارك العاملية واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛
ــن        -١٥   ــس األم ــرار جمل ــال بق ــشأة عم ــة املن ــشجيع اللجن ــى ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ت عل

عالية حظر السفر املفروض على تنظيم القاعدة وحركـة طالبـان   مواصلة العمل من أجل تعزيز ف   
واألفــراد والكيانــات املــرتبطني هبمــا مبوجــب نظــام اجلــزاءات التــابع لألمــم املتحــدة، وكــذلك    
ــراد          ــة وشــفافة إلدراج األف ــاع إجــراءات عادل ــة اتب ــى كفال ــة، عل ــى ســبيل األولوي العمــل، عل

ويف هـذا الـصدد،     . ستثناءات ألسباب إنـسانية   والكيانات على قوائمها وشطبهم منها ومنح اال      
نشجع الدول على تبادل املعلومات بعدة طرق مـن بينـها توزيـع اإلشـعارات اخلاصـة الـصادرة                   

األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق باألشـخاص اخلاضـعني لنظـام              /عن املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة        
  اجلزاءات هذا على نطاق واسع؛

اون علــى مجيــع الــصعد، حــسب االقتــضاء، مــن أجــل   تكثيــف اجلهــود والتعــ   -١٦  
حتسني األمن يف إعداد وإصدار اهلويات الشخصية ووثائق الـسفر ومنـع وكـشف التالعـب هبـا                
أو استخدامها بشكل مزور، مع التسليم يف الوقـت نفـسه بـأن الـدول قـد حتتـاج إىل املـساعدة                      

 اجلنائيـة إىل تعزيـز قاعـدة بياناهتـا          ويف هذا الصدد، ندعو املنظمة الدولية للـشرطة       . للقيام بذلك 
املتعلقة بوثائق السفر املسروقة والضائعة، وسوف نسعى إىل االستفادة بشكل كامـل مـن هـذه                

  األداة، حسب االقتضاء، وال سيما عن طريق تبادل املعلومات املتصلة هبذا الشأن؛
ــصدي      -١٧   ــسيق يف جمــال التخطــيط للت  ألي دعــوة األمــم املتحــدة إىل حتــسني التن

ــة أو      ــواد النوويـ ــلحة أو املـ ــه األسـ ــستخدم فيـ ــايب تـ ــوم إرهـ ــة أو   هجـ ــة أو البيولوجيـ الكيميائيـ
 مـدى فعاليـة مـا هـو قـائم مـن آليـات التنـسيق املـشتركة بـني                     اإلشعاعية، وال سيما باسـتعراض    
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املـساعدة وبعمليـات اإلغاثـة ودعـم الـضحايا وحتـسني كفاءهتـا حبيـث                 الوكاالت املعنيـة بتقـدمي      
ويف هــذا الــصدد، نــدعو اجلمعيــة العامــة .  جلميــع الــدول تلقــي مــا يكفــي مــن املــساعدةيتــسىن

عاون واملساعدة الـضروريني يف حالـة وقـوع هجـوم     وجملس األمن إىل وضع مبادئ توجيهية للت     
  إرهايب تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل؛

ــداف امل       -١٨   ــة األه ــن ومحاي ــة إىل حتــسني أم ــود الرامي ــع اجله ــضاعفة مجي عرضــة م
للخطــر بــشكل خــاص مثــل الــبىن التحتيــة واألمــاكن العامــة، فــضال عــن التــصدي للــهجمات    

 وال سيما يف جمال احلماية املدنية، مـع التـسليم بـأن الـدول قـد          اإلرهابية وغريها من الكوارث،   
  .حتتاج إىل املساعدة يف هذا الصدد

    
إلرهاب ومكافحتـه وتعزيـز دور      التدابري الرامية إىل بناء قدرات الدول على منع ا          -ثالثاً

  األمم املتحدة يف هذا الصدد منظومة 

نــسلم بــأن بنــاء القــدرات يف مجيــع الــدول عنــصر أساســي يف اجلهــود العامليــة ملكافحــة   
اإلرهاب، ونقرر اختاذ التدابري التالية لتنمية قدرة الدول على منع اإلرهـاب ومكافحتـه وتعزيـز                

الـدويل يف جمـال      مـم املتحـدة يف سـياق النـهوض بالتعـاون            التنسيق واالتساق داخـل منظومـة األ      
  :مكافحة اإلرهاب

ــى النظــر يف تقــدمي تربعــات إىل مــشاريع األمــم        -١   ــدول األعــضاء عل ــشجيع ال ت
مكافحــة اإلرهــاب، والبحــث عــن مــصادر  املتحــدة للتعــاون وتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف جمــال 

االتـصال بالقطـاع     األمم املتحـدة علـى النظـر يف         ونشجع أيضا   . إضافية للتمويل يف هذا الصدد    
واألمــن  اخلــاص اللتمــاس التربعــات لــربامج بنــاء القــدرات، وال ســيما يف جمــاالت أمــن املــوانئ  

  البحري وأمن الطريان املدين؛
ــة ودون      -٢   ــة واإلقليميـ ــه املنظمـــات الدوليـ ــار الـــذي تتيحـ ــتفادة مـــن اإلطـ االسـ

جمال بناء القدرة علـى مكافحـة اإلرهـاب، وتيـسري            مارسات يف   اإلقليمية املعنية لتبادل أفضل امل    
  إسهامها يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل يف هذا اجملال؛

النظـــر يف إنـــشاء اآلليـــات املناســـبة لترشـــيد احتياجـــات الـــدول فيمـــا يتـــصل    -٣  
اعــاة ازدواجيــة طلبــات اإلبــالغ، مــع مر  بــاإلبالغ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب والــتخلص مــن  

واحتـــرام خمتلـــف واليـــات اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس األمـــن وهيئاتـــه الفرعيـــة املعنيـــة مبكافحـــة 
  اإلرهاب؛ 
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ــة بــصفة        -٤   ــها عقــد اجتماعــات غــري رمسي ــدابري، مــن بين التــشجيع علــى اختــاذ ت
ــادل      ــضاء، تب ــزز، حــسب االقت ــة تع ــاون       منتظم ــشأن التع ــواترا ب ــر ت ــو أكث ــى حن ــات عل املعلوم

ــة ــة مبكافحــة اإلرهــاب،    واملــساعدة التقني  بــني الــدول األعــضاء، وهيئــات األمــم املتحــدة املعني
املتخصصة املعنية، واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة املعنيـة، واجلهـات             والوكاالت  

  على تنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع؛ املاحنة، من أجل تنمية قدرات الدول 
ــا  -٥   عتزام األمــني العــام إضــفاء الطــابع املؤســسي، يف حــدود املــوارد    الترحيــب ب

مكافحــة اإلرهــاب داخــل األمانــة العامــة،   املتاحــة، علــى فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال  
الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم      هبدف كفالة التنسيق واالتساق عموما يف جهود مكافحة اإلرهـاب       

  املتحدة؛
ــة مكافحــة   -٦   ــة علــى مواصــلة حتــسني   تــشجيع جلن  اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذي

املــساعدة التقنيــة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، وال ســيما بتعزيــز   اتــساق وفعاليــة عمليــة تقــدمي 
حوارهــا مــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة والعمــل معهــا عــن   

يــع اجلهــات املقدمــة للمــساعدة التقنيــة  كثــب، بعــدة طــرق مــن بينــها تبــادل املعلومــات مــع مج 
  ؛الثنائية واملتعددة األطراف

تشجيع مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، مبـا يف ذلـك فـرع                     -٧  
عـن كثـب مـع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب          منع اإلرهاب التابع لـه، علـى القيـام، يف ظـل التـشاور               

علـى طلبـها، مـن مـساعدة تقنيـة لتيـسري             ل، بنـاء    ومديريتها التنفيذية، بتحـسني مـا يقدمـه للـدو         
تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتصلة مبنع وقمع اإلرهـاب وقـرارات األمـم املتحـدة               

  املتخذة يف هذا الصدد؛ 
تشجيع صندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين                    -٨  

اجلنائية على تعزيز التعـاون مـع الـدول ملـساعدهتا            لية للشرطة    واملنظمة الدو   باملخدرات واجلرمية 
ــل         ــوال ومتوي ــصلة مبكافحــة غــسل األم ــة املت ــات الدولي ــايري وااللتزام ــا للمع ــال متام ــى االمتث عل

  اإلرهاب؛ 
تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة علـى              -٩  

 جهودمهـا يف جمـال مـساعدة الـدول علـى بنـاء القـدرة علـى                 نطاق واليتها،  أن تواصال، كل يف     
اإلشــعاعية، وضــمان أمــن   منــع اإلرهــابيني مــن احلــصول علــى املــواد النوويــة أو الكيميائيــة أو   

املرافق املتصلة بتلك املواد والتعامل علـى حنـو فعـال يف حالـة وقـوع هجـوم تـستخدم فيـه هـذه                     
  املواد؛
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على زيادة ما تقدمه مـن مـساعدة تقنيـة إلعانـة     تشجيع منظمة الصحة العاملية      -١٠  
العامة لديها ملنـع اهلجمـات البيولوجيـة مـن جانـب اإلرهـابيني               الدول على حتسني نظم للصحة      

  واالستعداد هلا؛
مواصــلة العمــل داخــل منظومــة األمــم املتحــدة لــدعم إصــالح وحتــديث نظــم     -١١  

  قليمي والدويل؛ومرافق ومؤسسات إدارة احلدود، على الصعد الوطين واإل

تــشجيع املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة اجلمــارك العامليــة ومنظمــة الطــريان    -١٢  
وعملـها مـع الـدول لتحديـد أي أوجـه نقـص يف جمـاالت أمـن                   املدين الدويل على تعزيز تعاوهنا      

  النقل، وتقدمي املساعدة، بناء على طلبها، من أجل معاجلتها؛
ى العمــل مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة تــشجيع األمــم املتحــدة علــ  -١٣  

واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة لتحديــد وتبــادل أفــضل املمارســات يف جمــال منــع اهلجمــات  
وندعو املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة      . اإلرهابية ضد األهداف املعرضة للخطر بشكل خاص      

ونقـر أيـضا بأمهيـة    . ترحات يف هذا الـصدد إىل العمل مع األمني العام حىت يتمكن من تقدمي مق      
  . القطاعني العام واخلاص يف هذا اجملالإقامة شراكات بني

    
التدابري الرامية إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصـفه             -رابعاً

  الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب

ع ومحايتـها وسـيادة القـانون أمـر     إننا، إذ نعيد تأكيد أن تعزيـز حقـوق اإلنـسان للجميـ       
نقر بأن اختاذ تـدابري فعالـة ملكافحـة اإلرهـاب            أساسي بالنسبة جلميع عناصر االستراتيجية، وإذ       

وإذ  ومحايــة حقــوق اإلنــسان هــدفان ال يتعارضــان، بــل متكــامالن ويعــزز كــل منــهما اآلخــر،  
   :اذ التدابري التاليةنؤكد ضرورة تعزيز ومحاية حقوق ضحايا اإلرهاب ومحايتها، نقرر اخت

 كـانون  ١٦ املـؤرخ  ٦٠/١٥٨التأكيد من جديد على أن قرار اجلمعية العامة          -١  
محاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف       "األساسي لـ     يوفر اإلطار    ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

  ؛"سياق مكافحة اإلرهاب
 تـدابري تتخـذها   التأكيد من جديد على أنه يتعني على الدول أن تكفـل يف أيـة          -٢  

ملكافحــة اإلرهــاب الوفــاء بااللتزامــات املنوطــة هبــا مبوجــب القــانون الــدويل، وال ســيما قــانون  
  حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل؛
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ة األساســـية املتعلقـــة النظـــر يف االنـــضمام، دون إبطـــاء، إىل الـــصكوك الدوليـــ  -٣  
اإلنساين الدويل وتنفيذها، فـضال عـن النظـر          جئني والقانون   بقانون حقوق اإلنسان وقانون الال    

  يف قبول اختصاص هيئات رصد حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية املعنية؛
ــسم           -٤   ــة يت ــة اجلنائي ــام وطــين للعدال ــد نظ ــشاء وتعه ــد إلن ــار أي جه ــدم ادخ ع

 املنوطــة بنــا علــى ســيادة القــانون يكــون بوســعه أن يكفــل، وفقــا لاللتزامــات  بالفعاليــة ويقــوم 
مبوجب القانون الدويل، تقدمي أي شخص يشارك يف متويل األعمال اإلرهابية أو التخطـيط هلـا           
أو تدبريها أو ارتكاهبا أو دعمها إىل العدالـة، بنـاء علـى مبـدأ تـسليم األشـخاص املطلـوبني، أو                      

يف األساســية، والــنص   حماكمتــهم، ويف ظــل االحتــرام الواجــب حلقــوق اإلنــسان واحلريــات       
نـسلم بـأن    و. القوانني واللوائح احملليـة علـى أن هـذه األعمـال اإلرهابيـة تـشكل جـرائم خطـرية                  

حتتــاج إىل املــساعدة يف إنــشاء وتعهــد نظــام العدالــة اجلنائيــة هــذا املتــسم بالفعاليــة     الــدول قــد 
ت نشجعها على اللجـوء إىل املـساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها جهـا              القانون، و  والقائم على سيادة    

  املعين باملخدرات واجلرمية؛ من بينها مكتب األمم املتحدة 
التأكيد من جديد على الدور اهلام الذي تضطلع به منظومة األمم املتحـدة يف                -٥  

سـيادة القـانون واحتـرام حقـوق اإلنـسان وإنـشاء نظـم               تعزيز البنيـان القـانوين الـدويل بتـشجيع          
  ة األساسية ملعركتنا املشتركة ضد اإلرهاب؛عدالة جنائية تتسم بالفعالية، تشكل الركيز

دعــم جملــس حقــوق اإلنــسان واإلســهام، وهــو يف طــور التــشكيل، يف عملــه      -٦  
  للجميع يف سياق مكافحة اإلرهاب؛ املتعلق مبسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

دعم عملية تعزيز القـدرة التـشغيلية ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،              -٧  
 وينبغــي للمفوضــية أن لتركيــز بــشكل خــاص علــى العمليــات امليدانيــة واحلــضور امليــداين  مــع ا

تستمر يف االضطالع بدور طليعي يف دراسة مسألة محايـة حقـوق اإلنـسان يف سـياق مكافحـة                   
ــشأن التزا    ــة ب ــدمي توصــيات عام ــصلة  اإلرهــاب، بتق ــدول املت ــات ال ــدمي    م ــسان وتق حبقــوق اإلن

ال ســيما يف جمــال التوعيــة بالقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان يف  املــساعدة واملــشورة للــدول، و
  أوساط وكاالت إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول؛

دعــم الــدور الــذي يــضطلع بــه املقــرر اخلــاص املعــين بتــشجيع ومحايــة حقــوق    -٨  
واصلة دعـم    وينبغي للمقرر اخلاص م    .اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب      

جهود الـدول وإسـداء املـشورة العمليـة عـن طريـق املراسـلة مـع احلكومـات، والقيـام بزيـارات                       
  .قطرية، وإقامة اتصال مع األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، وتقدمي تقارير عن هذه املسائل
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    املرفق الثاين
اب واد االتفاقيات والربوتوكوالت ذات الصلة مبكافحة اإلرهمبقائمة     

      والداعية إىل التعاون يف جمال تبادل املعلومات
  .تطرح بعض االتفاقيات مبدأ االلتزام القوي للتعاون بني الدول األطراف  -١

ــات أو     "   ــا يتعلـــق بالتحقيقـ ــساعدة فيمـ ــدر مـــن املـ ــراف أكـــرب قـ ــدول األطـ ــادل الـ تتبـ
  "[...] اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم

ــادة [ ــن االت) ١ (١٠املـ ــات    مـ ــع اهلجمـ ــة لقمـ ــة الدوليـ فاقيـ
  ]١٩٩٧اإلرهابية بالقنابل، 

من االتفاقية الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب،         ) ١ (١٢املادة  [
١٩٩٩[  

  .بعض االتفاقيات تدعو الدول األطراف إىل إنشاء آليات جلعل هذا التعاون ممكنا  -٢
لــدول جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تنظــر يف إمكانيــة وضــع آليــات لكــي تتبــادل مــع ا "  

  [...]"األطراف األخرى املعلومات أو األدلة 
من االتفاقية الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب،         ) ٤ (١٢املادة  [

١٩٩٩[  
ــدول األطــراف كــذلك   " ــصال فيمــا بــني أجهزهتــا    [...] يف [...] تتعــاون ال ــوات ات ــشاء قن إن

  [...]" وعلوماتودوائرها املختصة وصيانة تلك القنوات لتيسري التبادل املأمون والسريع للم
مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع متويـــل     ) أ) (٣ (١٨املـــادة [

  ]١٩٩٩اإلرهاب، 
وبتنـسيق التـدابري اإلداريـة    ) ب[...] (باختـاذ مجيـع التـدابري املمكنـة        : تتعاون الدول األطـراف   "

ومنعهــا وقمعهــا والتحقيــق [...]وغــري اإلداريــة املتخــذة، حــسب االقتــضاء، لكــشف اجلــرائم   
  ]"[... فيها

ــادة [ ــاب   ٧املـ ــال اإلرهـ ــع أعمـ ــة لقمـ ــة الدوليـ  مـــن االتفاقيـ
  ]٢٠٠٥النووي، 

  .تذهب بعض االتفاقيات إىل طرح مبدأ االلتزام بتبادل املعلومات  -٣
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تبـادل  ) ب[...] وال سـيما مبـا يلـي        [...] تتعاون الدول األطراف على منع ارتكاب اجلرائم        "
  ".املعلومات الدقيقة املتحقق منها

 مــن االتفاقيــة الدوليــة لقمــع اهلجمــات اإلرهابيــة ١٥املــادة [
  ]١٩٩٧بالقنابل، 

 مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع أعمـــال اإلرهـــاب  ٧املـــادة  [
  ]٢٠٠٥النووي، 

) اإلنتربـول (نّصت إحـدى االتفاقيـات صـراحة علـى املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة             -٤
  .مات املعلولتلكباعتبار إمكانية أن تكون قناة تبليغ حمتمل 

ــة        " ــشرطة اجلنائي ــة لل ــق املنظمــة الدولي ــادل املعلومــات عــن طري ــدول األطــراف أن تتب جيــوز لل
  )."اإلنتربول(

من االتفاقية الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب،         ) ٤ (١٨املادة  [
١٩٩٩[  
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    املرفق الثالث
      ) أ(األعمال اإلجرامية كما هي حمددة يف الصكوك العاملية    

      امية ذات الصلة بتمويل اإلرهاباألعمال اإلجر  - أوالً  
ــن        -١ ــال مـ ــشروع فعـ ــق مـ ــدا ودون حـ ــة أي شـــخص يرتكـــب عمـ ــا جلرميـ ــّد ُمرتكبـ ُيعـ

  ) ب(:التالية األفعال
ــوال   )أ(   ــة     ) ج(تقــدمي أو مجــع أم ــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غــري مباشــرة، بني  ب

خدمت فعـال  استخدامها أو هو يعلم أهنا ستستخدم كليا أو جزئيا، بصرف النظر عمـا إذا اسـت           
  :أو مل تستخدم، للقيام بـ

أّي عمل يشكّل عمال إجراميـا مبوجـب وحـسب تعريـف إحـدى االتفاقيـات                  ‘١‘
   احملّددة لألعمال اإلرهابية؛ ١٩٩٩التسع السابقة التفاقية 

أي عمــل آخــر يهــدف إىل التــسبب يف مــوت شــخص مــدين أو أي شــخص     ‘٢‘
ــة جــسيمة، عنــدما يكــو    ن هــذا الــشخص غــري  آخــر، أو إصــابته جبــروح بدني

مشترك يف أعمال عدائية يف حالة نشوب نـزاع مـسلح، عنـدما يكـون غـرض                 
هذا العمل، حبكـم طبيعتـه أو يف سـياقه، موجهـا لترويـع الـسكان، أو إلرغـام                   

  ؛حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به
  حماولة القيام مبثل ذلك العمل اإلجرامي؛  )ب(  
ــل         )ج(   ــاب مثـ ــرين بارتكـ ــخاص آخـ ــأمر أشـ ــنظم أو بـ ــشريك أو مـ ــسامهة كـ املـ

  اجلرمية؛ تلك

───────────────── 
 املعين حدةاملت األمم ملكتب التابع اإلرهاب منع فرع بيانات قاعدة يف العاملية الصكوك على االطالع ميكن ) أ(  

 .html.instruments_universal/tldb/org.unodc.www://http ):املكتب( واجلرمية باملخّدرات
 .١٩٩٩ لعام اإلرهاب متويل ملكافحة الدولية االتفاقية من ٢ املادة ) ب( 
 عليها ُيحصل اليت املنقولة غري أو املنقولة املادية، غري أو املادية األموال من نوع أي "الاألمو" بتعبري يقصد ) ج(  

 أو اإللكتروين الشكل ذلك يف مبا شكلها، كان أيا القانونية والصكوك والوثائق كانت، وسيلة بأي
 احلصر، ال ثالامل سبيل على ذلك، يف مبا فيها، مصلحة أو األموال تلك ملكية على تدل واليت الرقمي،

 املالية واألوراق واألسهم واحلواالت املصرفية، والشيكات السفر، وشيكات املصرفية، ئتماناتالا
 .االعتماد وخطابات والكمبياالت والسندات
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ــة مــــن األشــــخاص يعملــــون بقــــصد ارتكــــاب      )د(   ــام جمموعــ املــــشاركة يف قيــ
  .اجلرمية تلك

  ) د(.وتكميال هلذا جيّرم رعايا الدول إذا قاموا بتوفري األموال لكي ُتستخدم يف أعمال إرهابية
    

      امية استنادا إىل مركز الضحيةاألعمال اإلجر  - ثانياً  
ــن        -٢ ــال مـ ــشروع فعـ ــق مـ ــدا ودون حـ ــة أي شـــخص يرتكـــب عمـ ــا جلرميـ ــّد ُمرتكبـ ُيعـ

ه(:التالية األفعال   )ه 
أي شــخص يقــبض علــى شــخص آخــر أو حيتجــزه ويهــدد بقتلــه أو إيذائــه أو   )أ(  

أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دوليـة حكوميـة،                 
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو جمموعة من األشخاص، على القيام أو االمتناع عن القيـام بفعـل                 
معّين كشرط صريح أو ضمين لإلفراج عن الرهينة َيرتِكُب جرمية أخـذ الرهـائن بـاملعىن الـوارد                  

  يف هذه االتفاقية؛
ــة         )ب(   ــدد حري ــاجم شخــصا أو يه ــن خيتطــف أو يه ــل وم ــة قت مــن يرتكــب جرمي

  خص يتمتع حبماية دولية أو من يهدد بارتكاب ذلك؛ش
من يرتكب، باستعمال العنف، ضـد البنايـات الرمسيـة أو املـرتل الشخـصي أو                  )ج(  

وسائل النقل التابعة لشخص يتمتع حبماية دولية، هجوما من شأنه أن يعـّرض حياتـه أو حريتـه                  
  للخطر، أو من ُيهّدد بارتكاب ذلك؛

ب أو حيــاول ارتكــاب إحــدى اجلــرائم املــذكورة   مــن يــشارك شخــصا يرتكــ   )د(  
  أعاله؛

  .٣ و٢من يهدد بارتكاب جرائم النقطتني   )ه(  
    

    عمال اإلجرامية ذات الصلة بالطريان املدينألا  - ثالثاً  
ــن        -٣ ــال مـ ــشروع فعـ ــق مـ ــدا ودون حـ ــة أي شـــخص يرتكـــب عمـ ــا جلرميـ ــّد ُمرتكبـ ُيعـ

   ) و(:التالية األفعال
───────────────── 

 ).٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار من ١ الفقرة ) د(  
 املرتكبة اجلرائم منع اتفاقيةن  م٢، واملادة ١٩٧٩ لعام الرهائن أخذ ملناهضة الدولية االتفاقية من ١املادة  )ه(  

 .١٩٧٣ لعام ،عليها واملعاقبة ،الدبلوماسيون املوظفون فيهم مبن ،دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد
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حلة جوية باالستيالء علـى تلـك الطـائرة بواسـطة           قيام أي شخص على منت ر       )أ(  
العنــف أو التهديــد باســتخدام العنــف أو بــأي شــكل آخــر مــن أشــكال التخويــف والــسيطرة     

  عليها، أو حماولة ارتكاب تلك األعمال؛
القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على مـنت طـائرة يف حالـة طـريان،                   )ب(  

  ؛سالمة تلك الطائرة للخطرإذا كان هذا العمل من شأنه أن يعّرض 
أن يــدّمر طــائرة يف اخلدمــة أو ُيحــدث تلفــا جيعلــها عــاجزة عــن الطــريان أو حيتمــل أن    )ج(

  ؛ُيعّرض سالمتها للخطر
أن يقوم بأي وسيلة كانت، بوضـع أو التـسبب يف وضـع جهـاز أو مـواد يف طـائرة يف                 )د(

، أن الطـريان ا جيعلـها عـاجزة عـن    اخلدمة حيتمل أن ُتـدّمر تلـك الطـائرة، أو أن ُتحـدث هبـا تلفـ              
  ُتحدث هبا تلفا حيتمل أن يعّرض سالمتها يف حالة الطريان للخطر؛

أن يدّمر أو يتلف جتهيزات أو مرافق املالحة اجلوية أو أن يـدخل االضـطراب                 )ه(  
على تشغيلها، إذا كـان مـن شـأن أّي مـن تلـك األفعـال أن يعـّرض سـالمة الطـائرات يف حالـة                         

  ر؛ الطريان للخط
أن يقوم بإبالغ معلومات يعلم أهنـا كاذبـة، معرضـا بـذلك سـالمة أّي طـائرة                    )و(  

  يف حالة طريان للخطر؛
أن يقــوم باســتخدام أي جهــاز أو مــادة أو ســالح ضــد شــخص ىف مطــار خيــدم      )ز(  

  الطريان املدين الدويل، بفعل من أفعال العنف يسبب أو من شأنه أن يسبب إصابة خطرية أو وفاة؛
أن يدمر أو يتلف إتالفاً جسيماً مرافـق مطـار خيـدم الطـريان املـدين الـدويل أو                     )ح(  

طائرات ليـست يف اخلدمـة موجـودة يف املطـار، أو يعرقـل اخلـدمات يف املطـار، إذا كـان ذلـك                        
  الفعل يعرض أو حيتمل أن يعرض السالمة يف ذلك املطار للخطر؛

 أّي مــن اجلــرائم أن يكــون شــريكا لــشخص يرتكــب أو يــشرع يف ارتكــاب    )ط(  
  .املذكورة أعاله

    

───────────────── 
 قمع اتفاقية من ١ املادة ؛١٩٧٠ لعام الطائرات على املشروع غري االستيالء قمع اتفاقية من ١ املادة ) و(  

 املتعلق ١٩٨٨ سنة بروتوكول من مكرر ١ واملادة ١٩٧١املدين لطريانا سالمة ضد املشروعة غري األعمال
 .املدين الطريان ختدم اليت املطارات يف املشروعة غري العنف أعمال بقمع
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    األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالسفن واملنشآت الثابتة  -رابعاً  
  ) ز(:ُيعترب أي شخص مرتكبا جلُرم إذا قام بصورة غري مشروعة وعن عمد مبا يلي  -٤

االستيالء علـى سـفينة أو منـشأة ثابتـة أو الـسيطرة عليهـا باسـتخدام القـوة أو                      )أ(  
  استخدامها أو باستعمال أي منط من أمناط اإلخافة؛التهديد ب
إتيان عمل من أعمال العنـف ضـد شـخص علـى ظهـر سـفينة أو منـشأة ثابتـة             )ب(  

  إذا كان من شأن ذلك العمل أن يعرض للخطر املالحة اآلمنة للسفينة أو سالمة املنشأة؛
مولتـها ممـا مـن      تدمري سـفينة أو منـشأة ثابتـة أو إحلـاق الـضرر البـالغ هبـا أو حب                    )ج(  

  شأنه أن يعرض املالحة اآلمنة للسفينة أو سالمة املنشأة الثابتة للخطر؛
وضع أجهزة أو مواد تفجريية، بأي وسيلة كانت، على منت سفينة أو منـشأة                )د(  

ثابتة، إذا كان من شأن ذلك العمـل أن يـدّمر أو يلحـق أضـرارا بتلـك الـسفينة أو حبمولتـها أو                        
  أن يعّرض سالمة مالحة السفينة أو سالمة املنشأة الثابتة؛باملنشأة الثابتة، و

تــدمري املرافــق املالحيــة البحريــة أو إحلــاق الــضرر البــالغ هبــا أو عرقلــة عملــها     )ه(  
  ؛بشدة إذا كان أحد هذه األعمال من شأنه أن ُيعرض للخطر املالحة اآلمنة للسفن

  ؛د املالحة اآلمنة للسفننقل شخص معلومات يعلم أهنا زائفة وبالتايل هتدي  )و(  
جرح أو قتل أي شخص عندما تكون لتلك األفعال عالقة ترابط مـع إحـدى                 )ز(  

  األفعال اجلرمية املذكورة أعاله؛
ارتكاب فعل، على حنو يتسبب أو قـد يتـسبب يف الوفـاة أو يف إحلـاق أذى بـدين                      )ح(  

موعــة ســكانية أو إرغــام أو مــادي جــسيم، اهلــدف منــه، حبكــم طبيعتــه أو حبكــم ســياقه، ترويــع جم 
اسـتخدام املتفجـرات   ‘ ١ ‘:حكومة أو منظمة دولية علـى القيـام أو االمتنـاع عـن القيـام بـأي عمـل        

واملواد املشعة أو األسـلحة البيولوجيـة أو الكيميائيـة أو النوويـة ضـد سـفينة أو علـى مـنت سـفينة أو                         
 تتـسبب أو قـد تتـسبب يف وفـاة أو            منشأة ثابتة، أو تفريغها من سفينة أو مـن منـشأة ثابتـة، بطريقـة              

 تفريغ النفط أو الغاز الطبيعي املـسال، أو غريمهـا مـن املـواد     ‘٢ ‘ أو؛إصابات بدنية أو مادية خطرية   

───────────────── 
 ٢ واملادة ،١٩٨٨ لعام البحرية املالحة سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال قمع اتفاقية من ٣ املادة ) ز(  

 اجلرف يف القائمة الثابتة املنشآت سالمة ضد املوجهة املشروعة غري األعمال بقمع املتعلق الربوتوكول من
 غري األعمال بقمع املتعلق للربوتوكول ٢٠٠٥ سنة بروتوكول من ٥و ٤ واملادتان ،)١٩٨٨ (القاري

 .القاري اجلرف على املوجودة الثابتة املنشآت سالمة ضد املوجهة املشروعة
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مـن منـشأة ثابتـة،       ، مـن سـفينة أو     )ط(الضارة بالصحة، أو ممكنة اخلطورة غري املـشمولة يف الفقـرة            
  ة أو يف إصابات بدنية أو مادية جسيمة؛بكميات أو تركيزات تسبب أو هتدد بالتسبب يف وفا

متفجـرات أو مـواد مـشعة، مـع العلـم أن            ‘ ١‘: محل شخص على منت سـفينة       )ط(  
املقـصود منــها أن ُتـسبب أو ُتهــدد بالتــسبب يف الوفـاة، أو يف اإلصــابة بأضـرار بدنيــة أو ماديــة     

 أو إرغـام  جسيمة، وهو هتديد مشروط، مبوجب القانون الداخلي، بشرط هو ختويف الـسكان         
 سـالح مـن      أيَّ ‘٢‘ أو   ؛حكومة أو منظمة دولية على القيام أو االمتناع عن القيـام بـأي عمـل              

األســلحة النوويــة واإلشــعاعية والكيميائيــة والبيولوجيــة، مــع العلــم بأنــه مــن األســلحة النوويــة   
  أو؛وكــولواإلشــعاعية والكيميائيــة والبيولوجيــة علــى النحــو احملــدد يف املــادة األوىل مــن الربوت 

محــل مــواد خامــا أو مــواد خاصــة قابلــة لالنــشطار ومعــدات أو مــواد مــصممة أو معــدة     ‘ ٣‘
خصيصا ملعاجلة أو استخدام أو إنتاج مواد خاصة قابلة لالنـشطار، مـع العلـم أن املقـصود مـن                    
مثــل هــذه املــواد، أو املنتجــات أو املعــدات الالزمــة القيــام بنــشاط تفجــري نــووي أو أي نــشاط  

محـل  ‘٤‘ أو ؛ر غري خاضع للضمانات مبوجب اتفـاق ضـمانات وكالـة الطاقـة الذريـة              نووي آخ 
املعدات واملواد أو الربجميات أو التكنولوجيا ذات الـصلة الـيت تـساهم بـشكل كـبري يف تـصميم                     

  وتصنيع أو إطالق سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، قصد استخدامه هلذا الغرض؛
ة مـع العلـم بـأن الـشخص قـد ارتكـب فعـال        نقل شخص آخر على منت سـفين    )ي(  

يشكّل جرمية من اجلرائم املشار إليها أعاله، وبقصد مساعدة هذا الـشخص علـى التـهرب مـن         
  املالحقة اجلنائية؛

  :ومن األفعال اليت ُتجّرم أيضا  )ك(  
التحريض علـى ارتكـاب مثـل هـذه األفعـال اجلرميـة املـذكورة أعـاله            ‘١‘    

  من جانب أي شخص؛
  شاركة مقترف مثل تلك اجلرمية؛م  ‘٢‘    

التهديد بارتكاب أّي من األفعال اجلرميـة املـذكورة أعـاله، إذا كـان                ‘٣‘  
مــن شــأن هــذا التهديــد أن يعــّرض للخطــر ســالمة مالحــة الــسفينة أو ســالمة  
املنـّصة الثابتـة، سـواء كـان ذلـك التهديـد مـشروطا أو غـري مـشروط طبقـا ملــا           

إجبــار شــخص حقيقــي أو اعتبــاري علــى يــنص عليــه القــانون الــوطين هبــدف 
  .القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به
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    األعمال اإلجرامية املتعلقة باملواد اخلطرة  -خامساً  
  :جيّرُم من يرتكب أو حياول ارتكاب األعمال التالية بشكل غري مشروع وبإرادته  -٥

  ) ح(:االرتكاب املتعمد ملا يلي  )أ(  
إذن مشروع يـشكل اسـتالما ملـسروقات مـن املـواد النوويـة           أي فعل يتم دون       ‘١‘  

ــسبب أو حيتمــل أن       ــدا هلــا، يت ــصرفا هبــا أو تبدي ــيريا أو ت ــازة أو اســتعماال أو نقــال أو تغ أو حي
  يسبب وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إحلاق أضرار جسيمة باملمتلكات أو البيئة؛

  لمواد النووية؛ لأي سرقة أو سلب   ‘٢‘  
  لمواد النووية أو حيازهتا بشكل غري مشروع؛لأي اختالس   ‘٣‘  
أّي نقل، أو إرسال أو حتويل للمواد النووية من دولة أو إليها مـن دون اِإلذن                  ‘٤‘  
  املطلوب؛
أي فعلٍ موجه ضـد منـشأة نوويـة، أو فعـلٍ ُيـدخل االضـطراب علـى اشـتغال                      ‘٥‘  

ف أنه ميكـن أن يتـسبب يف إصـابات بليغـة            منشأة نووية، يتسبب اجلاين بواسطته عمدا، أو يعر       
ــن جــراء التعــرض        ــة م ــاة أي شــخص أو يف إحلــاق أضــرار جــسيمة باملمتلكــات أو البيئ أو وف
لإلشــعاع أو إطــالق مــواد مــشعة، إال إذا ُنفّــذ ذلــك العمــل يف ظــل االمتثــال للقــانون الــوطين    

  للدولة الطرف اليت توجد يف إقليمها املنشأة النووية؛
يــشكّل مطالبــة مبــواد نوويــة عــن طريــق التهديــد باســتعمال القــوة أو أي فعــل   ‘٦‘  

  استعماهلا أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛
  :التهديد  )ب(  

باستعمال مواد نووية للتسبب يف وفاة أي شـخص أو إصـابته إصـابة                ‘١‘  
ة بليغة أو بإحلاق أضرار جسيمة باملمتلكـات أو البيئـة أو يف ارتكـاب اجلـرائم املـذكور         

  أعاله؛
 من أجـل محـل شـخص        ٥ و ٢بارتكاب األفعال املضّمنة يف النقطتني        ‘٢‘  

طبيعي أو اعتبـاري أو منظمـة دوليـة أو دولـة علـى القيـام بـأي عمـل أو االمتنـاع عـن                         
  القيام به؛

───────────────── 
 بروتوكول من ١-٩ املادة مبوجب املعدلة ،١٩٨٠ لعام النووية للمواد املادية احلماية اتفاقية من ٧ املادة ) ح(  

 .٢٠٠٥ عام
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  ) ط(:القيام بصفة غري شرعية ومقصودة بـ  )ج(  
ا أو  تسليم عبوة ناسفة أو أي جهاز آخر قاتـل، ووضـعها، وتفجريهـ              ‘١‘  

صعقها يف مكان عام أو ضد مكان عـام، أو منـشأة حكوميـة أو مـا سـواها مـن سـائر              
املرافق، أو شـبكة للنقـل العـام أو بنيـة حتتيـة بقـصد التـسبب يف الوفـاة أو إحلـاق ضـرر              
بــدين بليــغ أو التــسبب يف دمــار واســع يف ذلــك املكــان، أو تلــك املنــشأة احلكوميــة أو 

حتيـة، عنـدما يتـسبب ذلـك الـدمار أو يـرجح أن يتـسبب        شبكة النقل أو تلك البنية الت    
  يف خسائر اقتصادية فادحة؛

ــة         ‘٢‘   ــأي طريق ــا ب ــضافر أعماهل ــن األشــخاص تت ــة م ــسامهة أي جمموع م
أخرى يف ارتكـاب واحـدة أو أكثـر مـن هـذه اجلـرائم، علـى أن تكـون هـذه املـسامهة                        

دمـة أغراضـها، أي     متعمدة ومن أجل تيسري النشاط اإلجرامي العـام للمجموعـة أو خل           
  مع الِعلم والّدراية بِنّية اجملموعة ارتكاَب تلك اجلرمية أو اجلرائم؛ 

املشاركة يف إحدى تلك اجلـرائم املـشار إليهـا أعـاله، أو تنظيمهـا أو                  ‘٣‘  
  .إعطاء األوامر إىل أشخاص آخرين الرتكاهبا

  ) ي(:جيّرُم من يقوم أو حياول القيام باألعمال التالية  -٦
ازة مواد مشعة أو صنع أو حيازة عبوة بقصد التسبب يف وفـاة شـخص أو      حي  )أ(  

  التسبب يف إصابات بدنية بليغة، أو بقصد إحلاق أضرار جسيمة باملمتلكات أو بالبيئة؛
اســتخدام مــواد أو أجهــزة مــشعة بــأي شــكل مــن األشــكال، أو اســتخدام أو   )ب(  

 مشعة بقصد التسبب يف وفـاة شـخص   إتالف منشأة نووية حبيث تطلق أو ميكن أن تطلق موادّ  
ــة، أو      ــة جــسيمة، أو بقــصد إحــداث أضــرار كــبرية يف املمتلكــات أو البيئ أو يف إصــابات بدني
بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو حكومة على أن تفعـل أو ال تفعـل                   

  شيئا ما؛
 املـشار إليهـا     التهديد، يف ظروف جتعل التهديـد بارتكـاب جرميـة مـن اجلـرائم               )ج(  

  أعاله ذا مصداقية؛

───────────────── 
  .١٩٩٧ لسنة بالقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع الدولية االتفاقية من ٢ املادة ) ط(  
 املادية احلماية قيةاتفا من ٧ واملادة ٢٠٠٥ لعام النووي اإلرهاب أعمال لقمع الدولية االتفاقية من ٢ املادة ) ي(  

 .٢٠٠٥ سنة بروتوكول من ١-٩ املادة مبوجب املعدلة ،١٩٨٠ لعام النووية للمواد
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املطالبة دون إذن مشروع وعن عمد باستالم مواد أو أجهزة مشعة أو مرافـق                )د(  
  نووية باستخدام التهديد، يف ظل ظروف جتعله جّديا، أو باستخدام القوة؛

  حماولة ارتكاب جرمية من اجلرائم املشار إليها أعاله؛  )ه(  
  ى اجلرائم املشار إليها أعاله؛املشاركة والتواطؤ يف إحد  )و(  
التخطيط الرتكاب إحدى اجلرائم املشار إليها آنفـا أو أمـر أشـخاص آخـرين                 )ز(  
  بارتكاهبا؛
املسامهة بـأي طريقـة أخـرى يف ارتكـاب واحـدة أو أكثـر مـن اجلـرائم املـشار                    )ح(  

جرامـي  إليها، من قبل جمموعـة مـن األشـخاص تتـضافر أعمـاهلم إمـا عمـدا لتـسهيل النـشاط اإل                 
العــام للمجموعــة أو خلدمــة أغراضــها، أو مــع العلــم بِنّيــة اجملموعــة ارتكــاَب اجلرميــة أو اجلــرائم 

  املعنية؛
  .املشاركة يف إحدى اجلرائم املذكورة أعاله  )ط(  
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    ) أ(قائمة إرشادية باالتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة مبنع وقمع ومتويل اإلرهاب    

    قياأفري  -أوالً  
    اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا   - ١  

األمــوال   املتعلــق مبنــع ومكافحــة غــسل CEMAC/ UMAC ١/٣القــانون رقــم   )أ(  
  ) ب()٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ يف ياوندي، اعتمد(ومتويل اإلرهاب يف أفريقيا الوسطى 

اقيـة   الـذي مت مبقتـضاه اعتمـاد اتف        UEAC-057-CM-13-٠٨/٠٥القانون رقم     )ب(  
  ) ج()٢٠٠٥ فرباير، ٧اعتمد يف ليربفيل، (مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا الوسطى 

  
  )OUA( منظمة الوحدة األفريقية  - ٢  

يوليـه  / متـوز  ١٤الـيت اعتمـدت يف اجلزائـر يف         (اتفاقية منع ومكافحة اإلرهـاب        )أ(  
  ) األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقيةأُودعت لدى، ١٩٩٩

ــول ا  )ب(   ــة    الربوتوكـ ــع ومكافحـ ــة ملنـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــة منظمـ ــايف التفاقيـ إلضـ
  ) د()٢٠٠٤يوليه / متوز٢اعتمد يف أديس أبابا يف (اإلرهاب 

  
  )UEMOA( االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  - ٣  

 املتعلق بتجميد األموال واملوارد املاليـة األخـرى يف          N.14/2002/CM/UEMOAالقانون    
  ) ه ه()٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١اعتمد يف واغادوغو، (رهاب، جمال مكافحة متويل اإل

    

───────────────── 
ملكتب األمم  التابعة اإلرهاب منع إدارة بيانات قاعدة على اإلقليمية االتفاقيات نصوص على االطالع ميكن ) أ(  

 .tldb/org.unodc.www://https: املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 .pdf.rprbft/projets/int.beac.www://http: الشبكي املوقع علىمتاح  ) ب(  
 :الشبكي املوقع على متاح ) ج(  

htm.2005_8REG/2005/AfriqueCentrale/JournalOfficiel/Documentation/izf/net.izf.www://http. 
 .asp.Terrorism/renchF/org.un.untreaty://http: اإللكتروين املوقع على متاح ) د(  
 :الشبكيمتاح على املوقع  )ه(  

htm.2002_14REG/2002/AfriqueOuest/JournalOfficiel/Documentation/izf/net.izf.www://http. 
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    القارة األمريكية  - اًثاني  
    منظمة الدول األمريكية    

 اتفاقية منع وقمع األعمال اإلرهابية اليت تتخذ شـكل جـرائم ضـد األشـخاص            )أ(  
 أبرمـت يف واشـنطن    (ما يتصل هبـا مـن ابتـزاز، عنـدما تكـون لتلـك األعمـال تـداعيات دوليـة                     و

  ) و()مودعة لدى األمني العام ملنظمة الدول األمريكية) (١٩٧١شباط / فرباير٢العاصمة، 
ــاب      )ب(   ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــدجتاون  (اتفاقيـ ــت يف بريـ  ٣وقّعـ
  ) ز()مودعة لدى األمني العام ملنظمة الدول األمريكية) (٢٠٠٢ يونيه/حزيران

    
    آسيا  -ثالثاً 

     للتعاون اإلقليمي رابطة جنوب آسيا  - ١  
 تــــشرين ٤وقعــــت يف كامتانــــدو يف (االتفاقيــــة اإلقليميــــة لقمــــع اإلرهــــاب   )أ(  

  ) ح()أودعت لدى األمني العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي) (١٩٨٧ نوفمرب/الثاين
وقعــت يف إســالم (الربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقيــة اإلقليميــة لقمــع اإلرهــاب    )ب(  
  ) ط()٢٠٠٤ يناير/ الثاين كانون٦آباد يف 

  
    رابطة الدول املستقلة  - ٢  

معاهــدة حــول التعــاون يف مكافحــة االرهــاب بــني الــدول األعــضاء يف رابطــة الــدول     
مودعــة لــدى األمانــة العامــة لرابطــة  ) (١٩٩٩ يونيــه/حزيــران ٤وقّعــت يف مينــسك (املــستقلة 

  ) ي()الدول املستقلة
  

    منظمة شنغهاي للتعاون  - ٣  
 ١٥أبرمـت يف شــنغهاي  (نغهاي ملكافحـة اإلرهــاب واالنفـصالية والتطــرف   اتفاقيـة شــ   
  ) ك()مودعة لدى مجهورية الصني الشعبية) (٢٠٠١يونيه /حزيران

───────────────── 
 .org.oas.www://http أو ،asp.Terrorism/French/org.un.untreaty://http: الشبكي ملوقعا على متاح ) و(  
 .org.soa.www://http: الشبكي املوقع علىمتاح  ) ز(  
 .asp.Terrorism/French/org.un.untreaty://http :الشبكي املوقع علىمتاح  ) ح(  
 .t&11=id?php.main/rgo.sec-saarc.www://http=3.2 :الشبكي املوقع على متاح ) ط(  
 .html.instruments_regional/fr/tldb/org.unodc.www://http: الشبكي املوقع على متاح ) ي(  
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    أوروبا  -رابعاً  
     منظمة التعاون االقتصادي ملنطقة البحر األسود  - ١  

ــشروع   ــني      : امل ــربم ب ــاق امل ــب االتف ــاب إىل جان  الربوتوكــول اإلضــايف ملكافحــة االره
حكومات منظمة التعاون االقتصادي ملنطقة البحر األسود املشتركة يف التعـاون علـى مكافحـة               

  ) ل()٢٠٠٣( االرهاب، وال سيما يف أشكاله املنظّمة
  

    جملس أوروبا  - ٢  
االتفاقيــة األوروبيــة لقمــع اإلرهــاب يف صــيغتها املعدلــة مبوجــب الربوتوكــول    )أ(  

مودعـة لـدى األمـني      ) (١٩٧٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧  املربمـة يف ستراسـبورغ يف     (امللحق هبـا    
  ) م()العام جمللس أوروبا

اتفاقية جملس أوروبا بشأن غسل وتفتـيش ومـصادرة عائـدات اجلرميـة ومتويـل                 )ب(  
  ) ن()١٩٩٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٨املربمة يف ستراسبورغ يف (اإلرهاب 
املوقع يف ستراسـبورغ    (إلرهاب  الربوتوكول املعّدل لالتفاقية األوروبية لقمع ا       )ج(  

  ) س()٢٠٠٣مايو /أيار ١٥يف 
ــع اإلرهــاب      )د(   ــا ملن ــس أوروب ــة جمل ــة يف وارســو يف  (اتفاقي ــار١٦املربم ــايو / أي م
  ) ع()مودعة لدى األمني العام جمللس أوروبا) (٢٠٠٥

  
    االحتاد األورويب  - ٣  

 ١٣ للمجلس بشأن مكافحـة اإلرهـاب  ) JAI/٢٠٠٢/٤٧٥(القرار اإلطاري    )أ(  
  ) ف()٢٠٠٢ يونيه/حزيران

───────────────── 
 .html.instruments_regional/fr/tldb/org.unodc.www://http :انظر املوقع الشبكي ) ك(  
  .html.instruments_regional/fr/tldb/org.unodc.www://http :انظرا ملوقع الشبكي ) ل(  
 .int.coe.legal.www://http: انظر املوقع الشبكي ) م(  
 .treaty/int.coe.conventions://http: انظر املوقع الشبكي ) ن(  
 .htm.190/Html/Treaties/fr/Treaty/int.coe.conventions://http: انظر املوقع الشبكي ) س(  
 .asp.DefaultFRE3v/FR/Treaty/int.coe.conventions://http: انظر املوقع الشبكي ) ع(  
  ، asp.DefaultFRE3v/FR/Treaty/int.coe.conventions://http: شبكيانظر املوقع ال ) ف(  

 .int.coe.legal.www://httpأو 
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  ) ص(القائمة والنصوص: صكوك أخرى على قائمة اإلرهاب  )ب(  
    

    الشرق األوسط  -خامساً  
    جملس التعاون لدول اخلليج العربية  - ١  

يف اعتمـدت  (اتفاقية جملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب                
  ) ق()٢٠٠٤مايو /أيار ٤، الكويت

  
    ة الدول العربيةجامع  - ٢  

) ١٩٩٨ القــاهرة، أبريــل يف/نيــسان ٢٢وقعــت يف (االتفاقيــة العربيــة لقمــع اإلرهــاب   
  ) ر() لدى األمني العام جلامعة الدول العربيةأودعت(

  
    منظمة املؤمتر اإلسالمي  - ٣  

الـذي اعتمـد يف واغـادوغو       (اتفاقية منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الـدويل           
  ) ش()املقدمة مع األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي) (١٩٩٩ يوليه/ز متو١يف 

  
  

───────────────── 
 :املوقع على وكماهلا بتمامها النصوص ومجيعالقائمة  ) ص(  

htm.fr_terrorism_criminal_doc/terrorism/criminal/centre_doc/home_justice/eu.europa.ec://http ،
int.coe.legal.www://http. 

 .html.instruments_regional/fr/tldb/org.unodc.www://https :الشبكي املوقع انظر ) ق(  
 .asp.Terrorism/French/org.un.untreaty://http :الشبكي املوقع انظر ) ر(  
  .asp.Terrorism/French/org.un.untreaty://http :الشبكي املوقع انظر ) ش(  
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    املرفق اخلامس
مواد االتفاقيات والربوتوكوالت ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب يف املسائل  

      املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة
قتــضاها يتعــّين علــى  جنــد يف الــصكوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، أن القاعــدة الــيت مب  -١

الــدول األطــراف أن ميــد بعــضها الــبعض باملــساعدة ألغــراض اإلجــراءات اجلنائيــة قــد ظهــرت   
وهـي قاعـدة   .  لقمع االستيالء غري املشروع على الطـائرات     ١٩٧٠للمرة األوىل يف اتفاقية عام      

يز املتفجـرات    بشأن متي  ١٩٩١باستثناء اتفاقية عام    (تتكرر يف مجيع االتفاقيات اجلنائية الالحقة       
  ).البالستيكية

تــنص االتفاقيــات بــشأن ســالمة الطــريان أن علــى أّي دولــة متعاقــدة يوجــد اجلــاين أو     -٢
أن تقـوم فـورا بـإجراء     املتهم مرتكُب جرميِة االستيالء غري املشروع على الطائرات يف إقليمهـا،       

، " نتـائج هـذا التحقيـق      أن تبـادر فـورا إىل موافـاة الـدول بتقريـر عـن             "حتقيق مبدئي يف الوقائع و    
 وتــنص اتفاقيــة مونتريــال ) أ(.دولــة تــسجيل الطــائرة، والدولــة الــيت يكــون اجلــاين أحــد رعاياهــا 

علــى كــل دولــة متعاقــدة تتــوفر لــديها  " علــى أن١٩٧١املتعلقــة بــسالمة الطــريان املــدين لــسنة 
 منـذ  ) ب(.لـديها أن تقوم بإبالغ أية معلومات مفيـدة  " مربرات االعتقاد بأنه سيتم ارتكاب جرم    

تلك االتفاقية، ُتلزم مجيُع االتفاقيات األطراَف باختاذ التدابري الالزمة ملنع ارتكاب اجلـرائم ضـد               
  .الدول األطراف األخرى

  اخلاصـة بـاملوظفني الدبلوماسـيني،      ١٩٧٣وقد مت توسـيع هـذا االلتـزام يف اتفاقيـة عـام                -٣
وُتلـزُم  .  اإلداريـة وسـائر التـدابري الوقائيـة        صار يشمل واجب تبادل املعلومات وتنسيق التدابري      و

 بــشأن ســالمة ١٩٨٨مجيــع الــصكوك الالحقــة أيــضا هبــذا الــشرط، باســتثناء بروتوكــول عــام  
 املتعلقــة بــسالمة الطــريان املــدين، وهــذا االلتــزام لــيس   ١٩٧١املطــارات املكّمــل التفاقيــة عــام  

  .مضّمنا يف االتفاقية األخرية
شأن أخذ الرهائن والصكوك الالحقـة، تعـرَّف هـذه املـساعدة             ب ١٩٧٩يف اتفاقية عام      -٤

  .على وجه التحديد باعتبارها تشمل الكشف عن مجيع األدلة املتاحة إىل الدول األطراف

───────────────── 
 .٦ املادة: ١٩٧١ لعام مونتريال واتفاقية ٦ املادة: ١٩٧٠ لعام الهاي اتفاقية ) أ(  

 .١٢ املادة: ١٩٧١ لعام مونتريال اتفاقية ) ب(  
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 علـى أن تعـاون الـدول جيـب     ١٩٨٠وتنّص اتفاقية احلماية املادية للمواد النوويـة لعـام            -٥
ــشمل ــة امل    أن ي ــصميم وصــيانة وحتــسني نظــم احلماي ــل    ت ــة يف وســائط النق ــواد النووي ــة للم ادي

 إىل جتميـع    ١٩٩٧ وتدعو االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابيـة بالقنابـل لعـام             ) ج(".الدويل
  .املعايري ذات الصلة باملتفجرات، وهو ما يقتضي التعاون يف جمال البحوث

ــة عــام    -٦ ــدعو اتفاقي ــدول األطــراف إىل الــ   ١٩٩٩وت ــل اإلرهــاب ال تفكري يف  لقمــع متوي
ــة الــضرورية إلثبــات       آليــات لكــي تتقاســم مــع الــدول األطــراف األخــرى املعلومــات أو األدل

 وبالفعـل، فـإن الـنص يوصـي باسـتخدام           ) د(.املسؤوليات، سواء أكانت مدنيـة جنائيـة أم إداريـة         
وهي تنص علـى تـوفري تبـادل املعلومـات خاصـة          .قنوات اتصال هلا أكرب قدر ممكن من الفعالية       

، وعنـد   سـوف ُترتكَـب    تكون لدولـة مـا دواع جديـة حتملـها علـى االعتقـاد بـأن جرميـة                 عندما  
 .أن تزودها باملعلومات املفيدة وذلك عليها أن ختطر الدول املستهدفة

───────────────── 
 .٣ الفقرة ،٥ املادة ) ج(  
 .٤ الفقرة ،١٢ املادة ) د(  
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    املرفق السادس
املساعدة القانونية املتبادلة بتعددة األطراف ذات الصلة املاالتفاقيات     

      )قائمة غري شاملة(وتسليم اجملرمني 
    تبادل املساعدة القانونية   -أوالً  
    أفريقيا  -ألف  

ــة         ــصادية والنقديـ ــة االقتـ ــضاء يف اجلماعـ ــدول األعـ ــني الـ ــضائي بـ ــاون القـ ــاق التعـ اتفـ
 ) أ(أفريقيا لوسط

ــة يف           ــساعدة القانونيـ ــشأن املـ ــا بـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــصادية لـ ــة االقتـ ــة اجلماعـ اتفاقيـ
  اجلنائية املسائل

    
    القارة األمريكية  - باء  

  :اتفاقيات منظمة الدول األمريكية

ــة         )أ(   ــسائل اجلنائيـ ــة يف املـ ــساعدة املتبادلـ ــشأن املـ ــة بـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ اتفاقيـ
  ) ب()١٩٩٢(

الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــة البلــدان األمريكيــة بــشأن املــساعدة املتبادلــة يف    )ب(  
  ) ج()١٩٩٣(املسائل اجلنائية 

ــشأ     )ج(   ــة ب ــدان األمريكي ــة البل ــات اتفاقي ــل اإلثب ــانون    ون دالئ ــن الق ــات ع املعلوم
  ) د()١٩٧٧(األجنيب 
قـرارات التحكـيم     و اتفاقية البلدان األمريكية بـشأن صـحة األحكـام اخلارجيـة            )د(  

  )ه ه()١٩٧٩(يف اخلارج 
───────────────── 

AfriqueCentrale/JournalOfficiel/nDocumentatio/izf/net.izf.www://http/2004 / ) أ(  

pdf.Judiciaire_Coop_Accord. 
 ;Organisation des États américains, Treaty Series, nº 75 ) ب(  

html.interm-mla-traites_fr/testrai/fr/MLA/juridico/org.oas.www://http.  
 .htm.59-A/treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) ج(  
 .htm.43-b/treaties/english/juridico/gor.oas.www://http ) د(  
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  ) و()١٩٧٥(اتفاقية البلدان األمريكية بشأن مجع األدلة يف اخلارج   )ه(  
  ) ز()١٩٨٤(يكية جلمع األدلة يف اخلارج الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمر  )و(  
  ) ح()١٩٧٩(اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تنفيذ تدابري وقائية   )ز(  
  ) ط()١٩٧٥(اتفاقية البلدان األمريكية بشأن اإلنابة القضائية   )ح(  
 الربوتوكـــول اإلضـــايف التفاقيـــة البلـــدان األمريكيـــة بـــشأن اإلنابـــة القـــضائية    )ط(  

  ) ي()١٩٧٩(
فاقية البلدان األمريكية بشأن الوالية القضائية يف اجملال الـدويل بـشأن صـحة              ات  )ي(  

  ) ك()١٩٨٤(األحكام اخلارجية اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية 
ــة يف اخلــارج         )ك(   ــات جنائي ــضون عقوب ــن يق ــشأن م ــة ب ــدان األمريكي ــة البل اتفاقي

  ) ل()١٩٩٣(
    

    آسيا  -جيم  
يمية لرابطة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي  بـشأن             الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية اإلقل     

  ) م()٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٦إسالم آباد، (مكافحة اإلرهاب 
    

    أوروبا  - دال  
  :االتفاقيات األوروبية  - ١  

  ) ن()١٩٥٩(االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية   )أ(  
───────────────── 

 .htm.41-b/treaties/english/juridico/org.oas.www://http )ه(  
 .htm.37-b/treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) و(  
 .htm.51-b/treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) ز(  
 .html.42-b/Treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) ح(  
 .html.36-b/Treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) ط(  
 .html.46-b/Treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) ي(  
 .htm.50-b/treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) ك(  
 .htm.57-A/treaties/english/juridico/org.oas.www://http ) ل(  
 .t&11=id?php.main/org.sec-saarc.www://http=3.2 ) م(  
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 ٢٧ستراسـبورغ،    (املساعدة القانونيـة   طلبات   االتفاق األورويب بشأن إرسال     )ب(  
  ) س()١٩٧٧يناير /كانون الثاين

 املتبادلـة   املـساعدة القانونيـة   الربوتوكول اإلضايف لالتفاقيـة األوروبيـة اخلاصـة ب          )ج(  
  ) ع()١٩٧٨(يف املسائل اجلنائية 

دلـة يف    املتبا املـساعدة القانونيـة   الربوتوكول الثاين لالتفاقية األوروبيـة اخلاصـة ب         )د(  
  ) ف()٢٠٠١(املسائل اجلنائية 

 املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة بـني الـدول األعـضاء يف               املساعدة القانونية اتفاقية    )ه(  
  ) ص()٢٠٠٠(االحتاد األورويب لسنة 

 املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة املــساعدة القانونيــةالربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــة   )و(  
  ) ق()٢٠٠١(اد األورويب بني الدول األعضاء يف االحت

قــرار اجمللــس بــشأن تطبيــق تــدابري حمــددة للتعــاون يف جمــال الــشرطة والــشؤون   )ز(  
 PESC/2001/932املوقــف املــشترك مــن  ٤القــضائية يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، وفقــا للمــادة  

)2003/48/JAI، ر()٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩ (  
ــة األ    )ح(   ــة    الربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقي ــساعدة القانوني ــات امل ــل طلب ــة لنق وروبي

  ) ش()٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول ٤موسكو، (
───────────────── 

30n° , Série des traités européens, Conseil de l’Europe ; ) ن(  

htm.030/Html/treaties/fr/Treaty/int.coe.conventions://http.  
 .htm.092/Html/Treaties/fr/Treaty/int.coe.conventions://http ) س(  
99n° , Série des traités européens, Conseil de l’Europe ; ) ع(  

htm.099/Html/treaties/fr/Treaty/int.coe.conventions://http.  
182n° , opéensSérie des traités eur, Conseil de l’Europe ; ) ف(  

htm.182/Html/treaties/fr/Treaty/int.coe.conventions://http.  
   ,Journal officiel des Communautés européennes, n° C 197, 12 juillet 2000 ) ص(  

fr=ihmlang?do.JOIndex/lex/lex-eur/int.eu.europa://http.  
   ,Journal officiel des Communautés européennes, n° C 326, 21 novembre 2001 ) ق(  

fr=ihmlang?do.JOIndex/lex/lex-eur/int.eu.europa://tpht.  
   ;Journal officiel L 016 du 22 janvier 2003, pp 68-70 ) ر(  

pdf.00680070fr01620030122_l/016_l/2003/dat/oj/fr/pri/ eurlex/int.eu.europa://http.  
  .htm.179/Html/Treaties/fr/Treaty/int.coe.conventions://http ) ش(  
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 European Convention on the transfer of proceedings in criminal matters  )ط(  

(1972)
  ) ت(

European Convention on the transfer of sentenced persons (1983) )ي( 
) ث(

 Additional protocol to the European convention on the transfer of  )ك( 
sentenced persons (1997)

  ) خ(
 European convention on the international validity of criminal judgments  )ل(  

(1970)
  ) ذ(

 European agreement on the transmission of applications for legal aid  )م(  

(1977)
  ) ض(

 Additional protocol to the European agreement on the transmission of  )ن(  

applications for legal aid (2001()غ (  
  

    :ناتفاقية شينغ  - ٢  
 بني حكومـات دول     ١٩٨٥ يونيه/حزيران ١٤اتفاقية تطبيق اتفاق شينغن املؤرخة يف         

مهوريـة الفرنـسية بـشأن اإللغـاء     ، ومجهورية أملانيا االحتادية واجل )البنلوكس(االحتاد االقتصادي   
  ) ظ()٢٠٠٠(التدرجيي لعمليات املراقبة على احلدود املشتركة 

    
    الشرق األوسط  -هاء  

  )١٩٨٣(اتفاقية جامعة الدول العربية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية   
    

───────────────── 
  .htm.073/Html/Treaties/en/treaty/int.coe.conventions://http ) ت(  
 .htm.112/Html/Treaties/en/treaty/int.coe.conventions://http ) ث(  
 .doc.167/Word/Treaties/en/Treaty/int.coe.conventions://http ) خ(  
 .htm.070/Html/Treaties/en/treaty/int.coe.conventions://http ) ذ(  

 .htm.092/Html/Treaties/en/Treaty/int.coe.conventions://http ) ض(  
  .tmh.179/Html/Treaties/en/Treaty/int.coe.conventions://http ) غ(  
   ,Journal officiel des Communautés européennes, n° L 239, 22 septembre 2000 ) ظ(  

fr=ihmlang?do.JOIndex/lex/lex-eur/int.eu.europa://http.  
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    رابطة الدول املستقلة  - واو  
الـيت  (ابطة الدول املستقلة ملكافحـة اإلرهـاب        معاهدة التعاون بني الدول األعضاء يف ر        

  ) أ أ()١٩٩٩ يونيه/حزيران ٤اعتمدت يف مينسك 
    

    تسليم اجملرمني  -ثانياً  
    :أمثلة على اتفاقيات تسليم اجملرمني مع التركيز على: شواهد توضيحية  - ألف  

  ) ب ب()١٩٥٧باريس، (االتفاقية األوروبية لتسليم اجملرمني   -١
٢-  Second additional protocol to the European Convention on extradition (1978)

  ) ج ج(
٣-  Inter-American convention on extradition (1984)

  ) د د(
 املتــصل مبــذكرة ٢٠٠٢ يونيــه/حزيــران ١٣القــرار اإلطــاري الــذي اختــذه اجمللــس يف     -٤

  ) ه ه(ألورويبالتوقيف األوروبية وإجراءات التسليم بني الدول األعضاء يف االحتاد ا
 مــن معاهــدة االحتــاد األورويب،  K.3االتفاقيــة الــيت أنــشئت علــى أســاس املــادة كــاف     -٥

  ) و و(١٩٩٥واملتعلقة بإجراءات مبسطة لتسليم اجملرمني بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
٦-  Commonwealth Scheme for the Rendition of Fugitive Offenders de 1966

  ) ز ز(
  ١٩٨٣ املتبادلة جلامعة الدول العربية املساعدة القانونيةية اتفاق  -٧
  ) ح ح(١٩٨١اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم اجملرمني   -٨

───────────────── 
 .pdf.e_csi/Terrorism/English/org.un.untreaty://http ) أ أ(  

 ,Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 24 ) ب ب(
htm.024/Html/Treaties/fr/Treaty/int.coe.conventions://http.  

 .htm.098/Html/Treaties/en/treaty/int.coe.conventions://http ) ج ج(  
 ,1(47-b/treaties/english/juridico/org.oas.www://http.(html ) د د(  

html.47-b/tratados/spanish/juridico/org.oas.www://http.  
 .Décision 2002/584/JAI )هـ هـ( 

mars 30, 078C , esJournal officiel des Communautés européenn 1995 , ) و و(  

4199=numdoc&FR=lg&CELEXnumdoc!prod!celexapi!smartapi?doc_sga/cgi/smartapi/int.eu.europa://http

guichett=model&)01(0330A5.  
10D4 -DDF0-4D6FA717B%7/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http-: انظر ) ز ز(  

pdf.Amendments_London_D0%7D65AE3F250D-E853.  
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  ) ط ط(١٩٩٤معاهدة تسليم اجملرمني للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   -٩
    

    :أمثلة بشأن اتفاقيات تنص على تسليم اجملرمني: شواهد للتوضيح  - باء  
  )٦، املادة ١٩٩٨(التفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب ا  -١
  )٦، املادة ١٩٩٩(اتفاقية منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل   -٢
  )٨، املادة ١٩٩٩(اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن منع ومكافحة اإلرهاب   -٣
ــة        -٤ ــضاء يف اجملموعـ ــدول األعـ ــني الـ ــرمني بـ ــسليم اجملـ ــة تـ ــة  اتفاقيـ ــصادية والنقديـ االقتـ

  أفريقيا لوسط
    

    تبادل املعلومات  -ثالثا  
  ) ي ي()ورويبألمكتب الشرطة ا(معاهدة إنشاء يوروبول   )أ(  
رؤسـاء الـشرطة يف اجلنـوب    (املعاهدات املنشئة ملنظمـة التعـاون اإلقليمـي بـني         )ب(  
ــا   ) ك ك(،)األفريقــي ــة رؤســاء الــشرطة يف وســط أفريقي ــة رؤســاء الــشرطة  () ل ل(،جلن  يف غــرب جلن

  ) ن ن()منظمة رؤساء شرطة شرق أفريقيا () م م(،)فريقياأ
) س س(املعاهدة املنشئة للجنة رؤسـاء الـشرطة التابعـة ألمـم جنـوب شـرقي آسـيا                  )ج(  

───────────────── 
  ,Organisation des États américains, Treaty Series, n° 60 ) ح ح(  

html).1(47-b/treaties/english/juridico/org.oas.www://http.  
 .pdf.ConExtradition4/ecowas/pdfs/union_to_unity/RegOrg/AF/za.co.iss.www://http ) ط ط(
 .eu.europa.europol.www://http/ ) ي ي( 
  .html.sarp-int/flags/fotw/com.crwflags.www://http ) ك ك(  
  .asp.CCPAC/Committees/Africa/Region/Public/int.interpol.www://http ) ل ل(  

 .املرجع نفسه ) م م(  
 . املرجع نفسه ) ن ن(  
 ./http://www.aseansec.org ) س س( 
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      منوذج إعالن للتعاون يف جمال تسليم اجملرمني    

تلمت  بوجـود معاهـدة تـسليم وإذا اسـ         مشروطاإذا جعلت دولة طرف تسليم اجملرمني         
لتسليم من دولة مل تربم معها مثـل تلـك املعاهـدة، فإنـه ميكنـها اعتبـار االتفاقيـات أساسـا                      لطلبا  

  .قانونيا يستخدم يف تسليم اجملرمني خبصوص األعمال اإلجرامية اليت تشملها تلك املعاهدات
  

  منوذج إعالن للتعاون يف جمال تسليم اجملرمني

  )كومة أو وزير الشؤون اخلارجيةيوقع عليه رئيس الدولة، أو رئيس احل(
    
  إعالن

نعلـن  ] اسم وصفة رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزيـر الـشؤون اخلارجيـة             [ حنن    
، ]أو املعاهـدات  /واسـم وتـاريخ اعتمـاد املعاهـدة         [تعتـرب ] اسـم الدولـة   [هبذه الوثيقة أن حكومـة    

ــا لتــسليم اجملــرمني مــن أجــل ال  ]رقمهــا[طبقــا للمــادة  تعــاون مــع دول أطــراف  ، أساســا قانوني
أخــــرى، بــــشرط املعاملــــة باملثــــل، فيمــــا يتعلــــق باألعمــــال اإلجراميــــة الــــيت تــــشملها هــــذه 

  ].املعاهدات/املعاهدة[
  ،وإثباتا ملا تقّدم وقعنا ووضعنا ختمنا الرمسي  
  ]التاريخ[ ، يف]املكان[بـحرر   

  وقيعتال
  اخلتم الرمسي
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      مواد الصكوك العاملية ذات الصلة : منذ التوقيفاحلق يف اإلعالم واالتصال     

    اإلجراءات ذات الصلة باجلرائم املتعلقة بتمويل اإلرهاب  -١  
بـشأن قمـع متويـل اإلرهـاب، طبقـا لألحكـام التقليديـة يف هـذا                 ) ١٩٩٩( تنص اتفاقية   -١

أن يتصل دون تأخري بأقرب ممثل خمـتص        "اخلصوص، على أنه حيق ألي شخص يكون مالحقا         
للدولة اليت حيمل جنسيتها أو، يف غري تلك احلالة، مبمثل للدولة اليت هلا صالحية محايـة حقـوق            

 وأن يـزوره ممثـل   ،"قليمها عادة، إذا كان عدمي اجلنسيةإذلك الشخص، أو للدولة اليت يقيم ىف     
) CICR(وأن يتصل بلجنة الـصليب األمحـر الدوليـة          ) ٥( ٩املادة   أن يبلَّغ حبقوقه   و لتلك الدولة 

  .اليت ميكنها االتصال به
  

    اإلجراءات ذات الصلة باألعمال اإلجرامية القائمة على مركز الضحية  -٢  
 فـيهم   مبـن تنص اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمـتعني حبمايـة دوليـة،                 -٢

نه التـدابري  حيق ألي شـخص تتخـذ بـشأ   "على أنه ) ٢(٦يف املادة  ) ١٩٧٣(املوظفون الدبلوماسيون   
أن يتـصل دون تـأخري بـأقرب ممثـل للدولـة الـيت يكـون هـو مـن رعاياهـا أو           : ١املذكورة يف الفقـرة    

الدولة اليت تكون هلا بوجه آخر أهلّية محاية حقوقه أو، إن كان عـدمي اجلنـسية فالدولـة الـيت يطلـب       
  .لةأن يزوره ممثل هلذه الدووإليها محاية حقوقه وتكون هي مستعدة حلمايتها؛ 

ملناهضة أخـذ الرهـائن إىل أنـه حيـق          ) ١٩٧٩(من االتفاقية الدولية    ) ٣( ٦وتشري املادة     -٣
أن يتـصل دون تـأخري بـأقرب ممثـل خمـتص            [...]: ألي شخص تتخذ بشأنه التدابري املشار إليها      

للدولة اليت يكون هو من مواطنيها أو اليت حيق هلا بوجه آخر إقامة هـذا االتـصال أو، إن كـان                     
. أن يـزوره ممثـل لتلـك الدولـة        و اجلنسية، للدولة اليت يكون حمل إقامته املعتاد يف إقليمهـا؛            عدمي

ال ُتخـلّ حبـق أيـة دولـة طـرف،           "فإن تلـك األحكـام      ) ٥( ٦وعالوة على ذلك ومبوجب املادة      
يف دعــوة جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة لالتــصال بالــشخص   ...] [هلــا حــق الواليــة القــضائية  

  ".يه اجلرم وزيارتهاملنسوب إل
  

    اإلجراءات املتعلقة باجلرائم ذات الصلة بالطريان املدين  -٣  
بشأن اجلرائم وبعض األفعـال األخـرى       ) ١٩٦٣( من اتفاقية طوكيو  ) ٣( ١٣وفقا للمادة     -٤

يف االتصال فـورا   [...]احتجازه  يتعاون أي شخص يكون قد مت       "اليت ُترتكب على منت الطائرات      
  .؛ وتقدم إليه مجيع التسهيالت للغرض"تص للدولة اليت حيمل جنسيتهابأقرب ممثل خم
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 مــن اتفاقيــة قمــع االســتيالء غــري املــشروع علــى الطــائرات  ٦كــذلك الــشأن يف املــادة   -٥
)١٩٧٠.(  
من اتفاقيـة قمـع األفعـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد سـالمة الطـريان                   ) ٣( ٦ واملادة    -٦

  .١٩٧١ املدين
  تعلقة بالسفن واملنصات الثابتةاإلجراءات امل  -٤  

من اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحـة           ) ٣( ٧تنص املادة     -٧
 ١حيق ألي شخص تتخذ ضده اإلجراءات املشار إليهـا يف الفقـرة          "على أنه   ) ١٩٨٨(البحرية  
 أو الـيت حيـق هلـا إجـراء          االتصال دون تأخري بأقرب ممثل خمتص للدولة اليت ينتمي إليها          :ما يلي 

مثل هذا االتصال وإذا كان دون جنسية فيمثل الدولة اليت يتخذ من أراضـيها مقـرا معتـادا لـه؛              
  ".تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة 

  اإلجراءات املتعلقة باجلرائم ذات الصلة باملواد اخلطرة  -٥  
علـى أنـه ُتكفـل      ) ١٩٨٠ ( مـن اتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة            ١٢تنص املـادة      -٨

املعاملـة املنـصفة يف مجيـع    [...] ألي شخص ترفع يف حقه دعوى بصدد أي من اجلرائم املبينـة       
  .وهو ما يقتضي حقه يف اإلعالم واالتصال. مراحل الدعوى

ــل     -٩ ــة لقمــع اهلجمــات بالقناب ــة الدولي ــنص االتفاقي ــا ) ١٩٩٧( ت ) ٥( و)٣(٧يف مادتيه
 بــشأنه تــدابري املالحقــة أن يتــصل دون تــأخري بــأقرب ممثــل  علــى أنــه حيــق ألي شــخص تتخــذ 

خمــتّص للدولــة الــيت ينتمــي إىل رعويتــها أو الدولــة الــيت يقــيم يف إقليمهــا عــادة إذا كــان عــدمي    
أن ُيبلّــغ حبقوقــه وأن يتــصل بلجنــة الــصليب األمحــر   ووأن يــزوره ممثــل تلــك الدولــة؛ اجلنــسية؛
  ).CICR(الدولية 

) ٢٠٠٥(من االتفاقية الدوليـة لقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي             ) ٣( ١٠وتنص املادة     -١٠
 مـن هـذه املـادة، أن يتـصل          ٢حيق ألي شخص تتخذ بشأنه التدابري املشار إليها يف الفقـرة            "أنه  

 دون تأخري بأقرب ممثل خمتص للدولة اليت حيمل جنسيتها أو اليت حيـق هلـا، يف حـاالت أخـرى،               
 الـيت يقـيم يف إقليمهـا ذلـك الـشخص عـادة إذا كـان           محاية حقـوق ذلـك الـشخص، أو للدولـة         

  ".أن ُيبلّغ حبقوقهوأن يزوره ممثل لتلك الدولة؛  عدمي اجلنسية؛
حبـق أي دولـة      ]…[ ال ُتخـلّ  " من تلك املادة أن تلك األحكـام         ٥كما جند يف الفقرة الفرعية      

ــة القــضائية   ــدعي الوالي ــة إىل   ] …[ طــرف ت ــصليب األمحــر الدولي ــة ال ــصال يف دعــوة جلن  االت
  ".بالشخص املدعى ارتكابه للجرمية وزيارته 
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أو كل سلطة معنية يف الـصكوك العامليـة باعتقـال أّي            /إخطار كل دولة و       

      املواد ذات الصلة يف الصكوك العاملية ": مشتبه بأنه جانح"شخص 
    اإلجراءات املتعلقة باجلرائم ذات الصلة بتمويل اإلرهاب  - ١  

مـىت احتجـزت دولـة طـرف        "من اتفاقيـة قمـع متويـل اإلرهـاب أنـه            ) ٦ (٩تنص املادة     -١
شخصا، عمالً بأحكام هـذه املـادة، عليهـا أن تقـوم فـورا، مباشـرة أو عـن طريـق األمـني العـام                         

وأي دول ] …[لألمــم املتحــدة، بإخطــار الــدول األطــراف الــيت قــررت واليتــها القــضائية         
مـن املستـصوب القيـام بـذلك، بوجـود ذلـك الـشخص قيـد                 أنأطراف أخرى معنية، إذا رأت      

أن تبلـغ   ] …[ وعلـى الدولـة الـيت جتـري التحقيـق         . االحتجاز وبـالظروف الـيت تـربر احتجـازه        
تلــك الــدول األطــراف فــورا بنتــائج ذلــك التحقيــق وأن تــبني هلــا مــا إذا كانــت تنــوي ممارســة   

  ".واليتها القضائية
 الطــرف الــيت يالحــق فيهــا قــضائيا املرتكــب املفتــرض   علــى الدولــة" أنّ ١٩كمــا تــنص املــادة 

للجرمية أن تقوم، وفقا ملا تنص عليه تـشريعاهتا الداخليـة أو إجراءاهتـا الواجبـة التطبيـق، بـإبالغ            
النتيجة النهائية إلجراءات املالحقة إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي حييـل هـذه املعلومـات                

  ".إىل الدول األطراف األخرى
  

    اإلجراءات املتعلقة باجلرائم استنادا إىل مركز الضحية  - ٢  
مـن اتفاقيـة منـع وقمـع اجلـرائم املرتكبـة ضـد األشـخاص املتمـتعني                  ) ١( ٦تنص املادة     -٢

لدى اقتناع الدولـة الطـرف      "على أنه   ) ١٩٧٣(حبماية دولية، مبا فيهم املوظفون الدبلوماسيون       
رمــي موجـودا يف إقليمهـا بوجــود ظـروف تـربر ذلــك،     الـيت يكـون املظنــون بارتكابـه الفعـل اجل    

تعمـد إىل اختــاذ التــدابري املناســبة مبوجــب قانوهنـا الــداخلي لتــأمني حــضوره لغــرض حماكمتــه أو   
وجيري إبالغ هذه التدابري دون تأخري، سـواء مباشـرة أو بواسـطة األمـني العـام لألمـم           . تسليمه

 الدولـة أو الـدول الـيت يكـون املظنـون بارتكابـه              املتحدة إىل الدولة الـيت ارتكبـت فيهـا اجلرميـة؛          
الفعل اجلرمي من رعاياها أو الدولة اليت يقيم يف إقليمها بصورة دائمة إن كان عـدمي اجلنـسية؛                  
الدولة أو الدول اليت يكون الشخص املعين املتمتع حبماية دولية من رعاياهـا أو الـيت كـان هـذا                     

ــ املعنيــة األخــرى؛ املنظمــة الدوليــة الــيت يكــون   دي وظائفــه بامسهــا؛ مجيــع الــدول  ؤالــشخص ي
  ."الشخص املعين املتمتع حبماية دولية من موظفيها أو املعتمد هبا
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تقــوم الدولــة الطــرف الــيت اتُِّخــذت فيهــا  " مــن االتفاقيــة املــذكورة ١١مبقتــضى املــادة   -٣
جـراءات لألمـني    إجراءات جنائية حبق املظنون بارتكابه الفعـل اجلُرمـي بـإبالغ النتيجـة هلـذه اإل               
  ".العام لألمم املتحدة الذي يقوم بدوره بإبالغها إىل الدول األطراف األخرى

مـن االتفاقيـة الدوليـة ملناهـضة أخـذ الرهـائن          ) ٢ (٦كما تنص أحكام مماثلـة يف املـادة           -٤
 ١جيري إبالغ تـدابري احلـبس أو التـدابري األخـرى املـشار إليهـا يف الفقـرة                   : "على أنه ) ١٩٧٩(

الدولـة  : هذه املادة، دون تأخري، سواء مباشرة أو بواسـطة األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل                 من  
 الـدول الـيت ُوّجـه اإلكـراه أو ُشـرع فيـه ضـّدها؛ الدولـة الـيت يكـون                      ؛اليت ارتكبت فيها اجلرمية   

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي وّجـه اإلكـراه أو شـرع فيـه ضـده مـن مواطنيهـا؛ الدولـة              
يكــون الرهينــة مــن مواطنيهــا أو يكــون حمــل إقامتــه املعتــاد يف إقليمهــا؛ الدولــة الــيت يكــون الــيت 

الــشخص املنــسوب إليــه اجلــرم مــن مواطنيهــا أو يكــون حمــل إقامتــه املعتــاد يف إقليمهــا إن كــان 
عدمي اجلنسية؛ املنظمة الدولية احلكومية اليت وجـه اإلكـراه أو شـرع فيـه ضـدها؛ مجيـع الـدول                     

  ".عنيةاألخرى امل
على الدولة الطرف اليت ُتجـرى فيهـا حماكمـة          " من االتفاقية    ٧كما أنه، مبوجب املادة       -٥

الــشخص املنــسوبة إليــه اجلرميــة أن تقــوم، وفقــاً لقوانينــها، بــإبالغ النتيجــة النهائيــة إلجــراءات   
خــرى احملاكمــة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة الــذي يقــوم بإحالــة املعلومــات إىل الــدول األ   

  ".واملنظمات الدولية احلكومية املعنية
  

    اإلجراءات املتعلقة باجلرائم ذات الصلة بالطريان املدين  -٣  
 بــشأن اجلــرائم الــيت ترتكــب ١٩٦٣مــن اتفاقيــة طوكيــو لعــام ) ٥(١٣مبقتــضى املــادة   -٦

ُتخطـر فـورا دولـة تـسجيل الطـائرة      [...] عندما حتتجـز دولـة مـا شخـصا         "على منت الطائرات    
لدولة اليت حيمل الشخص احملتجز جنسيتها، وإذا ما رأت أن األمر يستدعي ذلـك، أّي دولـة                وا

وتبـادر  . أخرى ذات مصلحة بواقعة هذا االحتجاز وكـذلك بـالظروف الـيت دعـت إىل إجرائـه        
علـى وجـه الـسرعة بإرسـال تقريـر بنتـائج التحقيـق إىل        [...]  الدولة اليت جتري التحقيق األويل    

  ".ة تبني فيه ما إذا كانت تزمع ممارسة اختصاصها يف هذا الشأنالدول املذكور
ــسبة إىل املــادة    -٧ ــة قمــع االســتيالء غــري املــشروع علــى    ٦كــذلك الــشأن بالن  مــن اتفاقي

تقـوم كـل دولـة متعاقـدة     "  علـى أنـه   ١١وعالوة على ذلك، تنص املـادة  ). ١٩٧٠(الطائرات  
املــدين الــدويل، طبقــا ألحكــام تــشريعها  بأقــصى ســرعة ممكنــة بــإبالغ جملــس منظمــة الطــريان   

الظــروف اخلاصــة باجلرميــة؛ : الــوطين، بــأي معلومــات مفيــدة تكــون يف حوزهتــا بــشأن مــا يلــى
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اإلجراء املتخذ طبقا ألحكام املـادة التاسـعة؛ اإلجـراءات املتخـذة جتـاه اجلـاين أو اجلـاين املـشتبه                   
  ".ري ذلك من اإلجراءات القضائيةفيه، وال سيما نتائج أي إجراء من إجراءات التسليم أو غ

مــن اتفاقيــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة ) ٤ (٦مبقتــضى املــادة   -٨
عند قيام دولة باحتجاز أحد األشخاص طبقا هلذه املـادة، عليهـا أن             ): "١٩٧١(الطريان املدين   

 اليت حيمل الـشخص املعتقـل   ، والدولة١ فقرة  ٥تقوم فورا بإخطار الدول املُشار إليها يف املادة         
ــا رأت ذلــك مناســبا، بواقعــة احتجــاز ذلــك       ــة دول أخــرى يهمهــا األمــر إذا م ــسيتها، وأي جن

وعلى الدولة اليت ُتجـري التحقيـق املبـدئي املنـوه عنـه يف              . الشخص والظروف اليت تربر اعتقاله    
قرير من نتـائج التحقيـق،    من هذه املادة أن تبادر فورا إىل موافاة الدول املشار إليها بت           ٢الفقرة  

  "وعليها أن ُتبّين ما إذا كانت تعتزم مباشرة اختصاصها القضائي
تقــوم كــل دولــة متعاقــدة " مــن االتفاقيــة املــذكورة، ١٣مبوجــب املــادة  ووباإلضــافة إىل ذلــك،

طبقا لقانوهنا الوطين بإبالغ جملس منظمة الطريان املدين الدويل بأسرع ما ميكن بأية معلومـات               
بــل ِق؛ اإلجــراءات املتخــذة [...]ظــروف اجلرميــة؛ اإلجــراءات املتخــذة  : رة لــديها بــشأنمتــوف

  ". اجلاين أو املتهم، بوجه خاص، نتائج أي إجراءات تسليم أو أي إجراءات قانونية أخرى
  

    خبصوص اإلجراءات املتعلقة السفن واملنصات الثابتة  -٤  
ل غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة مــن اتفاقيــة قمــع األعمــا) ٥ (٧مبقتــضى املــادة   -٩

عندما تقوم دولة طرف، طبقاً هلذه املـادة باعتقـال شـخص مـا فـإن                " )١٩٨٨(املالحة البحرية   
، إىل  )٧(مـن املـادة     ) ١(عليها أن تبلغ على الفور الدول الـيت فرضـت واليتـها حـسب الفقـرة                 

 قيــد االعتقــال جانــب أيــة دولــة معنيــة أخــرى، إذا استــصوبت ذلــك، بــأن مثــل هــذا الــشخص 
وبالظروف الـيت تـستدعي احتجـازه، وينبغـي علـى الدولـة الطـرف الـيت تقـوم بـالتحقيق األويل                     

من هذه املادة أن تقوم على الفور بإرسـال مـا ختلـص إليـه مـن نتـائج             ) ٢(املشار إليه يف الفقرة     
  ".إىل الدول املذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الوالية

علـى كـل دولـة طـرف، وطبقـاً لقانوهنـا            " على أنه    ١٥لى ذلك، تنص املادة     وعالوة ع   -١٠
الوطين، أن تقدم إىل األمني العام، بأسرع مـا ميكـن، مجيـع املعلومـات ذات الـصلة املتـوافرة يف                      

؛ اإلجـراءات  )١٣(من املـادة  ) ٢(ظروف اجلرم؛ اإلجراءات املتخذة طبقاً للفقرة : حوزهتا عن 
و الظنني والسيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أيـة إجـراءات قانونيـة              املتخذة إزاء الفاعل أ   

تقوم الدولة الطرف الـيت حيـاكم فيهـا الظـنني، وطبقـاً لقانوهنـا الـوطين، بـإبالغ األمـني                      . أخرى
علـى  ] …[ يقـوم األمـني العـام بتعمـيم املعلومـات املرسـلة      . العام بالنتيجـة النهائيـة لإلجـراءات    



  املرفق التاسع

277 

اف، وكــذلك علــى الــدول األعــضاء يف املنظمــة البحريــة الدوليــة والــدول   مجيــع الــدول األطــر
  ".األخرى املعنية، واملنظمات احلكومية الدولية املختصة

  
    اإلجراءات املتعلقة باجلرائم ذات الصلة مبواد خطرة  -٥  

 على الدولـة  "على أنه   ) ١٩٨٠( من اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية        ١٤تنص املادة     -١١
الطرف اليت ُيقاضى فيها شخص منسوب إليه ارتكاب جرمية أن تقوم أوالً، وحيثما أمكن ذلـك      

وتقـوم الدولـة الطـرف أيـضاً        . عملياً، بإحالة النتيجـة النهائيـة للـدعوى إىل الـدول املعنيـة مباشـرة              
  ".بإحالة النتيجة النهائية إىل الوديع الذي يبلغها إىل مجيع الدول

) ٦ (٧يف املــادة ) ١٩٩٧( الدوليــة لقمــع اهلجمــات اإلرهابيــة بالقنابــل وتــنّص االتفاقيــة  -١٢
مىت حتفظت الدولة الطرف على شـخص مـا عمـال هبـذه املـادة، عليهـا أن ُتخطـر علـى                      "على أنه   

 الـدول األطـراف الـيت قـررت واليتـها      ،الفور، مباشرة أو عن طريـق األمـني العـام لألمـم املتحـدة          
راف أخـرى مهتمـة بـاألمر إذا مـا رأت أن مـن املستـصوب القيـام                  وأية دول أطـ   [...]. القضائية  

وعلـى الدولـة الـيت      . بذلك، بوجود هـذا الـشخص قيـد الـتحفظ وبـالظروف الـيت تـربر احتجـازه                 
أن تبلّغ تلك الدول األطراف علـى الفـور بالنتـائج الـيت توصـلت إليهـا وأن                  [...] جتري التحقيق   

  .ا القضائيةتبّين ما إذا كانت تعتزم ممارسة واليته
علـى الدولـة الطـرف الـيت جتـري فيهـا حماكمـة              " من االتفاقيـة علـى أنـه         ١٦وتنص املادة     -١٣

الشخص املُّدعى ارتكابه اجلرمية أن تقوم، وفقـا لقانوهنـا الـداخلي أو إجراءاهتـا الواجبـة التطبيـق،                   
، الــذي حييــل هــذه بــإبالغ النتيجــة النهائيــة إلجــراءات احملاكمــة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة 

  ". الدول األطراف األخرىإىلاملعلومات 
مىت حتفظت  ) "٢٠٠٥(من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي       ) ٦ (١٠مبوجب املادة     -١٤

الدولة الطرف على شخص ما عمـال هبـذه املـادة، عليهـا أن ُتخطـر علـى الفـور، مباشـرة أو عـن                     
وأيـة دول   [...] اف اليت قـررت واليتـها القـضائية       طريق األمني العام لألمم املتحدة، الدول األطر      

أطراف أخرى ُمهتمة باألمر إذا ما رأت أن من املستصوب القيام بذلك، بوجـود هـذا الـشخص                  
أن ُتبلّـغ  [...] وعلـى الدولـة الـيت ُتجـري التحقيـق          . بالظروف الـيت تـّربر احتجـازه       و قيد التحفظ 

لت إليها وأن ُتبّين ما إذا كانت تعتـزم ممارسـة   تلك الدول األطراف على الفور بالنتائج اليت توص    
  ".واليتها القضائية

على الدولة الطرف الـيت َتجـري فيهـا حماكمـة     " من تلك االتفاقية أن   ١٩وورد يف املادة      -١٥
الشخص املُـّدَعى ارتكابـه اجلرميـة أن تقـوم، وفقـا لقانوهنـا الـوطين أو إجراءاهتـا الـسارية، بـإبالغ                       

جراءات احملاكمة إىل األمني العام لألمم املتحـدة، الـذي ُيحيـل هـذه املعلومـات                النتيجة النهائية إل  
  ".إىل الدول األطراف األخرى
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    املرفق العاشر
      قائمة بوحدات االستخبارات املالية    
      ٢٠٠٧ يوليه/متوز ١٢احلالة يف : إيغمونتالقائمة على النحو الذي حددته جمموعة     

 Financial Intelligence Centre (FIC)  جنوب أفريقيا

 Drejtoria e Pergjithshme per Parandalimine  ألبانيا

Pastrimit te Parave (DPPPP)  
 Zentralstelle für Verdachtsanzeigen – Financial  أملانيا

Intelligence Unit  
  Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB)  أندورا
 Money Laundering Reporting Authority  أنغيال

(MLRA)  
 Office of National Drug and Money Laundering  أنتيغوا وبربودا

Control Policy (ONDCP)  
 -Meldpunt Ongebruikelijke Transacties   جزر األنتيل اهلولندية

Nederlandse Antillen (MOT-AN) 

 Unidad de Información Financiera (UIF)  األرجنتني

  Financial Monitoring Center (FMC)  أرمينيا
– Meldpunt Ongebruikelijke Transacties  روباأو

Ministerie van Financiën (MOT-Aruba) 

Reporting Center for Unusual Transactions  
 Australian Transaction Report & Analysis  أستراليا

Centre (AUSTRAC)  
  Bundeskriminalamt (A-FIU)  النمسا
  Financial Intelligence Unit (FIU)  البهاما رجز
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  Anti-Money Laundering Unit (AMLU)  البحرين
  Financial Intelligence Unit (FIU)  بربادوس
 The Department of Financial Monitoring of the  بيالروس

State Control Committee of the Republic of 

Belarus  
 Cellule de Traitement des Informations  بلجيكا

Financières/Cel voor Financiële 

Informatieverwerking (CTIF-CFI)  
  Financial Intelligence Unit (FIU)  بليز 
  Financial Investigation Unit (BPSFIU)  برمودا
–Unidad de Investigaciones Financieras (UIF  بوليفيا

Bolivia)  
  Financijsko Obavjestajni Odjel (FOO)  البوسنة واهلرسك

 Conselho de Controle de Atividades Financeira  الربازيل

(COAF)  
  Financial Intelligence Agency (FIA)  بلغاريا
 Financial Transactions and Reports Analysis  كندا

Centre of Canada/Centre d’analyse des 

opérations et déclarations financières du Canada 

(FINTRAC/CANAFE)  
  Unidad de Análisis Financiero (UAF)  شيلي
 ΜΟ.Κ.Α.Σ.- Unit for Combating Money   قربص

Laundering  
 Unidad de Informacion y Analisis Financiero  كولومبيا

(UIAF)  
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 Instituto Costarricense sobre Drogas/Unidad de  كوستاريكا

Análisis Financiero (CICAD/UAF)  
 Financijska Policija/Ured za Sprjecavanje  كرواتيا

Pranja Novca/Anti Money Laundering 

Department (AMLD)  
 SØK/Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for  الدامنرك

Særlig Økonomisk Kriminalitet/ 

Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK)  
  Financial Intelligence Unit (FIU)  ادومينيك
 Egyptian Money Laundering Combating Unit  مصر

(EMLCU)  
  Unidad de Investigacion Financiera (UIF)  السلفادور

 Anti-Money Laundering and Suspicious Cases  اإلمارات العربية املتحدة

Unit (AMLSCU)  
 Servicio Ejecutivo de la Comisión de  إسبانيا

Prevención de Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias (SEPBLAC)  
  Rahapesu Andmeburo  إستونيا

 Financial Crimes Enforcement Network  الواليات املتحدة األمريكية

(FinCEN)  
 Ministerstvo za Finansii-Direkcija za  اليوغوسالفية سابقاً مقدونيامجهورية 

Sprecuvanje na Perenje Pari Money Laundering 

Prevention Directorate (MLPD)  
 Federalnaja Sluzhba po Finansovomu  االحتاد الروسي

Monitoringu (FSFM)  
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 Keskusrikospoliisi/Rahanpesun selvittelykeskus  فنلندا

(RAP)  
 Traitement du renseignement et action contre  فرنسا

les circuits financiers clandestins (TRACFIN)  
 /Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri  جورجيا

Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)  
 Gibraltar Co-ordinating Centre for Criminal  جبل طارق

Intelligence and Drugs/Gibraltar Financial 

Intelligence Unit (GCID GFIU)  
 Φορηας Αρθρου 7.2331/95 -- Committee of  اليونان

Financial and Criminal Investigation – Article 7 

of Law 2331/1995” (C.F.C.I)  
  Financial Intelligence Unit (FIU)  غرينادا

  Intendencia de Verificación Especial (IVE)  غواتيماال
  Financial Intelligence Service (FIS)  غرينيزي
  Unidad de Informacion Financiera (UIF)  هندوراس
  Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)  هونغ كونغ

  Pénzmosás Elleni Alosztály (ORFK)  هنغاريا
  Financial Crime Unit (FCU – IOM)   جزيرة مان
  Financial Reporting Authority (CAYFIN)   جزر كاميان
 Cook Islands Financial Intelligence Unit  كجزر كو

(CIFIU)  
  Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU)  جزر مارشال

 Reporting Authority-Financial Services  فريجن الربيطانيةجزر 

Inspectorate  
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 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  إندونيسيا

KeuanganIndonesian Financial Transaction 

Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC)  
 An Garda Síochána/Bureau of Fraud   اإيرلند

Investigation (MLIU)  
  Ríkislögreglustjórinn (RLS)  يسلندا آ

 Israel Money Laundering Prohibition Authority  إسرائيل

(IMPA)  
 Ufficio Italiano dei Cambi/Servizio  إيطاليا

Antiriciclaggio (UIC/SAR)  
  Japan Financial Intelligence Office (JAFIO)  اليابان

 Joint Police & Customs Financial Investigation  جريسي 

Unit- Jersey (FCU-Jersey)  
 Kontroles dienests, Noziedîgi iegûto lîdzeklu  التفيا

legalizâcijas novçrsanas dienests (KD)  
 Special Investigation Commission (SIC)  لبنان

Fighting Money Laundering  
  Einheit für Finanzinformationen (EFFI)  ليختنشتاين

 iu policijos departamentas prie�Mokes  ليتوانيا

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalu 

ministerijos. (MDP prie VRM(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
-Cellule de Renseignement Financier (FIU  لكسمبورغ

LUX)  
 Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara  ماليزيا

Malaysia (UPW)  
  Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)  مالطة
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  Financial Intelligence Unit (FIU)  موريشيوس
 Dirección General Adjunta de Investigación de  املكسيك

Operaciones/Unidad de Inteligencia Financiera 

(DGAIO/UIF)  
 Service d’Information et de Contrôle sur les  موناكو

Circuits Financiers (SICCFIN)  
 Uprava za Sprjecavanje Pranja Novca i  اجلبل األسود

Finansiranja Terorizma  
  Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)  نيجرييا
  Niue Financial Intelligence Unit  نيوي 
  ØKOKRIM/Hvitvaskingsenheten  النرويج
  NZ Police Financial Intelligence Unit  نيوزيلندا

  Unidad de Análisis Financiero (UAF-Panama)  بنما 
  Unidad de Análisis Financiero (UAF-Paraguay)  باراغواي
 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties  هولندا

Ministerie van Justitie (MOT)  
 Unidad de Inteligencia Financiera del Perú  بريو 

(UIF-Perú)  
  Anti Money Laundering Council (AMLC)  الفلبني
 Generalny Inspektor Informacji Finansowej  بولندا

(GIIF)  
  Unidade de Informação Financeira (UIF)  الربتغال
  Qatar Financial Information Unit (QFIU)  قطر

 Combating Money Laundering and Terrorism  اجلمهورية العربية السورية

Financing Commission (CMLC)  
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  Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)  مجهورية كوريا
 Banca Centrale Della Repubblica di San Marino   مارينومجهورية سان 

(BCSM) – Divisione Vigilanza – Area FIU  
  Financní analytický útvar (FAU-CR)  اجلمهورية التشيكية

 Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a  رومانيا

Spalarii Banilor (ONPCSB)  
   Serious Organised Crime Agency/Financial  لربيطانيا العظمىاململكة املتحدة 

  Intelligence Unit (SOCA/FIU)  وإيرلندا الشمالية    
  Financial Intelligence Unit (FIU)   سنيفي وسان كيتس

  )Financial Intelligence Unit (FIU  غرينادين وجزر سانت فنسنت
 Administration for the Prevention of Money  صربيا

Laundering  
 Suspicious Transaction Reporting Office  سنغافورة

(STRO)  
 Odbor financného spravodajstva Úradu  سلوفاكيا

financnej polície (OFiS ÚFP)  
 Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja  سلوفينيا

Ministrstvo za Finance (MF-UPPD)  
  Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO)  السويد
 – Money Laundering Reporting Office  سويسرا

Switzerland (MROS)  
  Money Laundering Prevention Center (MLPC)  تايوان
  Anti-Money Laundering Office (AMLO)  تايلندا
  Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK)  تركيا
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 tate Committee for Financial Monitoring   أوكرانيا

(SCFM)  
  Financial Intelligence Unit (FIU)   فانواتو

 Unidad de Nacional de Inteligencia Financiera  زويال فن

(UNIF)  



 

286 

    املرفق احلادي عشر
         ) أ(لطلب احلصول على شهادة مكتوبة) خيايل(منوذج     

  بلد باءالبلد ألف إىل ال من املساعدة القانونيةطلب 
  

  أنواع املساعدة
)... لــ ( إىل الـسلطة الوطنيـة املختـصة         حتياهتـا لف  البلد أ ...  )لـ( السلطة الوطنية املختصة     هتدي

  : املتبادلة التاليةاملساعدة القانونيةالبلد باء ويشرفها أن تطلب 
مجع األدلّة املكتوبـة يف صـيغتها األصـلية أو يف شـكل نـسخ مـصّدق مبطابقتـها لألصـل            -١

مـن القطـاع     مبا يف ذلـك تلـك الـيت مـصدرها احلكومـة واإلدارات،               ‐من أي وثيقة ذات صلة      
متلقيــة ق أّي شــخص مــادي أو اعتبــاري تــابع للدولــة  يــعــن طر( اخلــاص، أو بــصفة شخــصية 

  ). يقبلون تقدميها طوعا بدون ضرورة اإلدالء بإذن قضائي مسبقالطلب
. …شكرا على تكرُّمكم بتحديد مجيع مـا حبـوزتكم أو حتـت سـيطرتكم مـن األدلّـة                      -١-١

والوثـائق املطلوبـة الـيت    . ………………………:وعلى تـضمُّنها الوثـائق املتعلقـة بــ        
إىل غايــة اآلن، والــيت ينبغــي أن تــشمل خاصــة علــى مــا ..…/…./…تغطــي الفتــرة مــا بــني 

  .……………:يلي
إن احتمال وجود تلك األدلّة يف البلد باء، وكوهنا موجـودة قـد مت اسـتنتاجه مـن أدلّـة             -٢-١

  ).انظر عرض الوقائع أسفله(التحقيقات اجلارية 
 ما إذا كان احملققون والقضاة واملّدعون العامون أو غريهم مـن مـوظفي الـسلطة                حتديد  -٣-١

القضائية التابعني للدولـة الطالبـة، يـوّدون املـشاركة يف مجـع األدلـة، وِلـَم يريـدون ذلـك؟ وفـيم                    
  .يريدون املشاركة؟

 ذلـك مـا     مبا يف (يكفي اإلدالء بنسخ جمّردة أو طبق األصل من الوثائق التجارية املقنعة              -٦-١
ينبغــي اإلدالء بأصــول الــشهادات ُموقّعــة حــسب األصــول، مــع   . )يتــصل بالــشهادات املُرفقــة 

تصريح على الشرف أو أمام الشهود وكذلك األصول من مجيع الشهادات موقعة علـى النحـو           
  .الواجب املطلوب أسفله

───────────────── 
  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالتابعة ملكتب " ساعدة القانونية املتبادلةأداة كتابة طلبات امل"برجمية  ) أ(  
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 أو أّي   شكرا على التأكد من أن كل شهادة مرفقة بوثيقة جتارية مقنعـة، يكـون قـاض                 -٧-١
لكــم أن (شــخص خمــتص لــدى احملكمــة أصــدر شــهادة مطابقــة ألصــل تلــك الوثيقــة التجاريــة   

تستعملوا أحد النماذج من قاعدة البيانات وتكييفها، عند االقتضاء، مع ضروراِت تلك احلالـة              
  .)اخلاصة

 بـاء   تلتزم سلطات البلد ألف بإعادة مجيع األدلة والوثائق األصلية بناء على طلب البلد              -٨-١
  .حاملا تنتهي اإلجراءات

  األساس القانوين 
  )امسها، تارخيها(اتفاقية األمم املتحدة   
  البيانات اليت متّ تبادهلا يف إطار الطلب  
  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالطلب  

  
البلد ألف القيام مبالحقات     ]… [ُيْؤذن لسلطة املالحقة حسب األصول وطبقا لقوانني        

  .البلد ألف ]…[جلرائم املشتبه بارتكاهبا خمالفة للقانون اجلنائي لـجنائية تتعلق با
واجبـة التطبيـق    الواألحكـام   . ٢٠٠٠لقـانون    سني   انتهاكا للمادة  سني   اجلرمية  -١  

  : هي التالية٢٠٠٠لسنة  سني من قانون سني مبقتضى املادة
   سني املادة  
  ...  
لــسنة  ســني مــن قــانون ســني انتــهاكا للمــادة ســني مــن االتفاقيــة ســني املــادة  -٢  

 هــي ٢٠٠٠لــسنة  ســني لقــانون ســني واجبــة التطبيــق مــن املــادة ال واألحكــام ٢٠٠٠
  :التالية

  سنياملادة   
  ...  
ملزيـد التفـصيل، يراجـع      (الـضالعون   ) الطبيعيون أو االعتبـاريون   (األشخاص القانونيون     

  .)املرفق
  . مبدينة جيم١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩يف ) ة(شرييدان مانلي باييفورد مولود  
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  .املنظمات الضالعة/بيانات بعناوين األشخاص املاديني الضالعني  
 بتـــــاريخ لـــــفشـــــركة اســـــترياد الروبيـــــان يب يت واي احملـــــدودة املكّونـــــة مبدينـــــة أ   

١٢/٠٩/١٩٩٧.  
  

  عرض الوقائع 
  :تفضلوا بتقدمي ملخص بالوقائع من شأنه أن

   حماكمة األشخاص الضالعني؛يفضي إىل اإليقاف أو إىل تقدمي شكاية أو إىل  -١
  يسمح باختاذ قرار التجميد أو احلجز؛  -٢
  يفضي إىل تفتيشات هبدف احلصول على أدلّة؛  -٣
  إقامة صلة مع سلوك اجلاين متكّن من تربير تقدمي هذا الطلب؛  -٤
  . املتبادلة يف حل القضيةاملساعدة القانونيةإقامة الربهان بوضوح كيف ستساهم   -٥

  لّفحالة تقدم امل
  :قّدموا ملخصا مبدى ما مت إحرازه من تقدم يف القضية، مبا يف ذلك

  ؛)انطلقت، هي جارية، فرغ منها(التحقيقات   -١
  ؛)حمجوزة، مصادرة، قيد التفتيش (امللفحالة املمتلكات املذكورة يف   -٢
  ؛)خلإالتواريخ، أوامر التوقيف، (التوقيفات   -٣
  ؛القضايا القانونية املقّدمة  -٤
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(املالحقات   -٥
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(احملاكمة   -٦
  ؛)…بتاريخ (حكم عليه وأدين   -٧
  .االستئناف  -٨
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يف حالـة تبـادل سـابق       (البيانات اليت مت تبادهلا بني سـلطات بلـدينا بـشأن هـذه القـضية                  
لطلب بني البلد ألـف والبلـد بـاء،          إذا كان له تأثري يف معاجلة ا       امللفللمعلومات بشأن   

  .)تفصيل مضمون ذلك التبادل
إلنتربـول التابعـة    اتبادل املعلومات واالتصاالت بني مكاتب الـشرطة املركزيـة الوطنيـة              

  .غريها من البلدان املعنية بالتحقيقات واإلجراءات اجلارية ولبلد باءاللبلد ألف و

  يف احلاالت عاجلة
  : هذه احلالة على وجه السرعة لألسباب التاليةينبغي أن ُيعامل الطلب يف  
] …[الرجــاء مــن جنــابكم التعامــل مــع هــذا الطلــب علــى أقــصى تقــدير قبــل تــاريخ     

ونرجــو مــن جنــابكم، يف صــورة تعــذّر التعامــل مــع هــذا الطلــب قبــل األجــل النــهائي  
  .التكّرم باالتصال بالشخص الوارد امسه على صفحة الغالف احملدد،

   مبدأ السّرية
  :جيب أن يعامل هذا الطلب على أنه سري وذلك لألسباب التالية  
ــن شــأن     ــن        اإن م ــة م ــذه املرحل ــة، يف ه ــساعدة املتبادل ــب امل ــن وجــود طل لكــشف ع

اإلجراء، أن يسمح لشبكة من املشتبه هبم اآلخرين من جتـار املخـدرات مبعرفـة وجـود                 
 احملتملـة ملـصادرة تلـك       وميكن أن يؤثر ذلك سلبا يف الفرص الـساحنة        . إجراءات جارية 

ــة ال ســيما مــن خــالل نقــل الــسلطة القــضائية إىل حيــث مت    ئاملمتلكــات مــصادرة هنا ي
 ال يعـود هنالـك موجـب لبنـد          حاملـا ويتعهد البلد ألف بإعالم البلد باء       . حتديد موقعها 

إذا تعـــذر ضـــمان الـــسرية يف معاجلـــة طلـــب املـــساعدة هـــذا، فالرجـــاء مـــن  . الـــسرية
  .ه، التكّرم باالتصال بالشخص املدرج امسه يف صفحة الغالفحضرتكم، قبل تنفيذ

  الشروط املسبقة لتنفيذ الطلب
  هل تشترطون على البلد املطلوب منه املساعدة اتباع إجراءات خاصة لتنفيذ الطلب؟(

  )اإلجراءات الواجب اتباعها، واألسباب، والعواقب اليت تترتب عن عدم احترامها: الرجاء تفصيل
ديــد قواعــد مقبوليــة الــسجالت املــصرفية للبنــك املركــزي، بــصفتها دلــيال،    لقــد مت حت  

  .ضمن وصف نوع املساعدة املطلوبة
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  قنوات اإلبالغ
التابعــة لــوزارة خارجيتنــا (ســوف يــتم إرســال هــذا الطلــب عــرب القنــوات الدبلوماســية   

: ةسوف يتم إرسال نـسخة منـه إىل الـسلطات التاليـ           ). ونظريهتا يف البلد متلقي الطلب    
  .السلطة املركزية

  ضمان تقييد استخدام املعلومات الواردة يف الطلب
البلد ألف من قبل الـسلطة الوطنيـة        ....) إىل(أية معلومات أو وثيقة أو أّي دليل تقدم           

البلــد بــاء لــن تــستخدم إال لالحتياجــات الدقيقــة الــضرورية .) …التابعــة لـــ(املختــصة 
ــشأن    ــة بـ ــة اجلنائيـ ــق أو املالحقـ ــري  للتحقيـ ــاله ال غـ ــذكورة أعـ ــة املـ ــرائم املزعومـ . اجلـ

ــن ــشاورة        ول ــد م ــراض أخــرى إال بع ــل ألغ ــة أو دلي ــات أو وثيق ــة معلوم ــستخدم أي ُت
  .البلد باء وموافقتها) ...التابعة لـ(السلطات الوطنية املختصة

  ضمان املعاملة باملثل
 بـاء   البلـد ] …[البلد ألف بأن تقدم مساعدة مماثلة لـسلطات         .] …[تتعهد سلطات    

 .يف حال تقدميه طلبا للمساعدة املتبادلة يف جمال مماثل

  وتفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير واالحترام   

  كاراليل غرينيدج) توقيع(    
  مكتب النائب العام    

   ١٠/٢٥السري فرانك إدمونت مبىن     
  شارع برود ستريت        

  املدينة ألف    
  البلد ألف    

  الفاكسرقم اهلاتف ورقم 
 .٢٠٠٥ ديسمرب/كانون الثاين ٣٠البلد ألف بتاريخ ...) ……عن(وُوقّع يف املدينة ألف، 
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  ١املرفق 

  
   نياألشخاص الطبيعيني املعنيـ/ املعينالبيانات اخلاصة بالشخص الطبيعي

  شرييدان مانلي بايفورد

  .إدراج الصورة عند اإلمكان
  مانلي بايفورد: االسم
  نشرييدا:  العائلياالسم

  يوسف لينديل نيوباي: االسم املستعار
  ياسنت روث كردال: اسم األم
  وليام بايفورد شرييدان: اسم األب

  ١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩: تاريخ امليالد
  املدينة جيم: مكان امليالد

  ذكر: اجلنس
   سم١٨٩: الطول
   كلغ٩١: الوزن

  بين: لون العينني
  أسود: لون الشعر

  .مة فوق احلاجب بثالثة ممشا: العالمات البدنية املميزة
   .عند الكتابة وعند لعب الكريكيت) يستعمل اليد اليسرى(=  أعَسُر: عادات خاصة

  العناوين اليت قد يقيم هبا أو ُيْعرف هبا شرييدان مانلي بايفورد
   شارع فيكتوريا١٥٨: العنوان  )أ(

  إنفنتاغروف   
   املدينة جيم  
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  البلد جيم  
  نعم: آخر عنوان معروف

   خليج املنغروف٢٦٣: لعنوانا  )ب(
  مدينة ألف  
  البلد ألف  

  نعم: آخر عنوان معروف له
  جنسيات شرييدان مانلي بايفورد 

  البلد جيم  )أ(
  TTP5003708500: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٢٤: تاريخ اإلصدار  
  مدينة جيم: مكان اإلصدار  
  ية وزارة الشؤون اخلارج: سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣: تاريخ انتهاء الصالحية  

  البلد دال  )ب(
   PPC0024066354: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  .٢٠٠٢شباط / فرباير٢٦: تاريخ اإلصدار  
  املدينة دال: مكان اإلصدار  
  وزارة الشؤون اخلارجية : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٦: تاريخ انتهاء الصالحية  

  . مع لَكْنة البلد ألف، والفرنسية-ليزية كاإلن: لغات اليت يتحدث هبا شرييدان مانلي بايفوردال
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  ٢املرفق 
  باألشخاص االعتباريني /البيانات اخلاصة بالشخص االعتباري

  املعنية/املنظّمة

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة
  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة: التسمية
  ١٢/٩/١٩٩٧: التأسيستاريخ 

  املدينة ألف: مكان التأسيس
  ُمراقبو واردات الروبيان يب يت واي احملدودة /رؤساء العمليات/مدراء
  سلمى: االسم
  النغدون:  العائلياالسم

  سكرترية: الصفة أو الوظيفة
   شارع املؤسسة٥١   :العنوان

   املدينة ألف٥٦٢٦    
  الدولة ألف     
  مانلي بايفورد: االسم
  شرييدان:  العائلياالسم

  املدير التنفيذي : الصفة أو الوظيفة
   خليج املنغروف٢٦٣   :العنوان

  املدينة ألف    
  البلد ألف     

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة: يعنوان الشخص االعتبار
   بالتون ستريت٤٥

   املدينة ألف٥٦٩١
  البلد ألف 
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    املرفق الثاين عشر
      ) أ(ل على شهادةلطلب احلصو) خيايل(منوذج     

   من بلد ألف إىل بلد باءاملساعدة القانونيةطلب 

  أنواع املساعدة

ــصة  هتــدي ــة املخت ــسلطة الوطني ـــ( ال ــد ألــف  .) …ل ــصة  حتياتيهــاالبل ــة املخت ــسلطة الوطني  اىل ال
  : املتبادلة التاليةاملساعدة القانونيةالبلد باء وتتشرف بأن تطلب .) …م(
ما كان شكلها، من أشـخاص يقبلـون تقـدميها طوعـا يف             مجع شهادات أو إفادات، مه      -١

 أو مذكرة أو أمر مماثل مسبق صادر عـن الطـرف املطلـوب منـه                استدعاءبدون  (البلد املطلوب   
  .)املساعدة

  .الرجاء حتديد هوية كل شاهد ومقر إقامته  -١-١
ات حتديــد الوقــائع الــيت حتمــل علــى االعتقــاد بــأن الــشهود الــذين حبــوزهتم املعلومــ            -٢-١

  .سيقدموهنا بأنفسهم
مـثال يف   ( مشفوعة بأداء القَسم أو بكفالـة، كيفيـة تـسجيلها         (حتديد طرائق مجع األدلة       -٣-١

  ).شكل حمضر رمسي، بواسطة الفيديو
حتديد ما إذا كان احملققون والقضاة واملّدعون العامون أو غريهم مـن مـوظفي الـسلطة                  -٤-١

  .مل؟ وفيم؟ وون املشاركة يف مجع األدلة،القضائية التابعني للدولة الطالبة، يود
إذا كانــت ســلطات البلــد الطالــب ال تــشارك يف اإلجــراءات، الرجــاء التفــّضل بإعــداد   -٥-١

مـع ذكـر أرقـام هـاتف        . الئحة باملواضيع الواجب تغطيتها واألسئلة الدقيقة اليت ينبغـي طرحهـا          
  .اقتضت الضرورة ذلكالشخص املختص الذي ينبغي االتصال به خالل االستجواب، إذا 

يف حــال تفــضيل الــشهادة عــن طريــق الفيــديو علــى مثــول الــشخص الــشاهد يف البلــد    -٦-١
مع ذكر أرقام هـاتف الـشخص املخـتص الـذي ينبغـي             . الطالب، بّرروا تفضيلكم هلذا االختيار    

  .االتصال به فيما يتعلق باإلجراءات الواجب اتباعها

───────────────── 
 .ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالتابعة " املتبادلةساعدة القانونية أداة كتابة طلبات امل"برجمية   ) أ(  
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ــل     -٧-١ ــدما ميث ــسبة إىل كــل شــاهد عن ــدواعي   بالن ــشهادته، وصــف ال ــإلدالء ب ــائق، ( ل الوث
الـيت حتمـل علـى االعتقـاد بـأن حـضور ذلـك الـشاهد ضـروري يف                   ...) الظروف، الوقـائع، اخل   

  .البلد املطلوب منه املساعدة
عند االقتضاء، إىل أي حد تكون الدولـة الطالبـة مـستعدة للمـسامهة واملـشاركة                 بينوا،  -٨-١

  .ولئك الشهودأ/املالية يف محاية ذلك الشاهد
    

  األساس القانوين
  )االسم، التاريخ(إحدى اتفاقيات األمم املتحدة 

    
   يف إطار الطلباملعلومات اليت مت تبادهلا

  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالطلب
البلد ألف القيام مبالحقات    ] …[ يؤذن لسلطة املالحقة حسب األصول وطبقا لقوانني        

 .البلــد ألــف.) …لـــ( به بارتكاهبــا خمالفــة للقــانون اجلنــائيجنائيــة تتعلــق بــاجلرائم املــشت
  :وتعمل هذه السلطة هكذا فيما يتعلق باجلرائم املزعوم ارتكاهبا واملبينة أسفله

واألحكـام  . ٢٠٠٠بتـاريخ    سـني    مـن قـانون    سـني    خمالفـة للمـادة    سني   اجلرمية  -١  
  :هي التالية ٢٠٠٠لسنة  سني من قانون سني واجبة التطبيق مبقتضى املادةال
   سني املادة  
  ...  
ــادة  -٢   ــة  ســني امل ــة للمــادة  ســني مــن االتفاقي ــانون  ســني خمالف ــسنة  ســني مــن ق ل

 هــي ٢٠٠٠ســنة  ســني لقــانون ســني واجبــة التطبيــق مــن املــادة الواألحكــام . ٢٠٠٠
  :التالية

   سني املادة  
  ...  
التفـصيل، يراجـع    ملزيـد   (الـضالعون   ) الطبيعيون أو االعتبـاريون   (األشخاص القانونيون     

  .)املرفق
  . مبدينة جيم١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩يف ) ة(شرييدان مانلي بايفورد مولود  
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  .املنظمات الضالعة/بيانات بعناوين األشخاص املاديني الضالعني  
اســـــترياد الروبيـــــان يب يت واي احملـــــدودة املكّونـــــة مبدينـــــة ألـــــف بتـــــاريخ  شـــــركة   

١٢/٠٩/١٩٩٧.  
    

  عرض الوقائع 
  :صا بالوقائع من شأنه أنقدموا ملخ

  يفضي إىل اإليقاف أو إىل تقدمي قضية أو إىل حماكمة األشخاص الضالعني؛  -١
  يسمح باختاذ قرار التجميد أو احلجز؛  -٢
  يفضي إىل تفتيشات هبدف احلصول على أدلّة؛  -٣
  إقامة صلة مع سلوك اجلاين متكّن من تربير تقدمي هذا الطلب؛  -٤
  .  املتبادلة يف حل القضيةاملساعدة القانونيةح كيف ستساهم إقامة الربهان بوضو  -٥
    

  حالة تقدم امللّف 
  :قّدموا ملخصا مبدى ما مت إحرازه من تقدم يف القضية، مبا يف ذلك

  ؛)انطلقت، هي جارية، فرغ منها(التحقيقات   -١
  ؛)حمجوزة، مصادرة، قيد التفتيش(حالة املمتلكات املذكورة يف امللّف   -٢
  ؛)…التواريخ، أوامر االعتقال، اخل (عتقاالت اال  -٣
  ؛القضايا اليت متت إحالتها  -٤
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(املالحقات   -٥
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(احملاكمة   -٦
  ؛)…بتاريخ (حكم عليه وأدين   -٧
  .االستئناف  -٨
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يف حالـة تبـادل سـابق       (القـضية   املعلومات اليت مت تبادهلا بني سلطات بلدينا بشأن هذه            
للمعلومات بشأن امللّف إذا كان لذلك تأثري يف معاجلة الطلـب بـني البلـد ألـف والبلـد                   

  .)باء، تفصيل مضمون ذلك التبادل
إلنتربـول التابعـة    اتبادل املعلومات واالتصاالت بني مكاتب الـشرطة املركزيـة الوطنيـة              

  .ملعنية بالتحقيقات واإلجراءات اجلاريةغريها من البلدان ا وللبلد ألف وللبلد باء
    

  احلاالت العاجلة
  .هذا الطلب ليس طلبا عاجال  

    
  مبدأ السّرية 

  .ال داعي للتعامل مع هذا الطلب يف كنف السرية  
    

  الشروط املسبقة لتنفيذ الطلب
  هل تشترطون على البلد املطلوب منه املساعدة اتباع إجراءات خاصة لتنفيذ الطلب؟(

ــاء ــن    :  تفـــصيلالرجـ ــباب، والعواقـــب الـــيت تترتـــب عـ ــا، واألسـ ــراءات الواجـــب اتباعهـ اإلجـ
  .)احترامها عدم

وقد مت حتديد قواعد أهلية السجالت املصرفية للبنك املركـزي، بـصفتها دلـيال، ضـمن           
  .وصف نوع املساعدة املطلوبة

    
  قنوات اإلبالغ

عــة لــوزارة خارجيتنــا التاب(ســوف يــتم إرســال هــذا الطلــب عــرب القنــوات الدبلوماســية   
: سوف يتم إرسال نـسخة منـه إىل الـسلطات التاليـة           ). ونظريهتا يف البلد متلقي الطلب    

  .السلطة املركزية
    

  ضمان تقييد استخدام املعلومات الواردة يف الطلب
البلـد ألـف مـن ِقبـل الـسلطة الوطنيـة            .) …إىل  (أية معلومات أو وثيقة أو دليل تقـدم           

ـــ(املختــصة  ــاء لــن تــستخدم إال  .) …التابعــة ل لتحقيــق أو املالحقــة ا لــضرورةالبلــد ب
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ولن ُتـستخدم أيـة معلومـات أو    . اجلنائية بشأن اجلرائم املزعومة املذكورة أعاله ال غري   
التابعـة  (ألغراض أخـرى إال بعـد استـشارة الـسلطات الوطنيـة املختـصة                وثيقة أو دليل  

  .البلد باء وموافقتها) لـ
    

  ثلضمان املعاملة بامل

] …[البلــد ألــف بـأن تقــدم مــساعدة مماثلــة لــسلطات  .] …[تلتــزم ســلطات /تتعهـد   
  .البلد باء يف حال تقدميه طلبا للمساعدة املتبادلة يف جمال مماثل

    
  وتفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير واالحترام     

    
  كاراليل غرينيدج) توقيع(      

  مكتب النائب العام      
   ١٠/٢٥بىن السري فرانك إدمونت م      

  شارع برود ستريت      
  املدينة ألف      
  البلد ألف      

  رقم اهلاتف ورقم الفاكس
  ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٣٠الدولة ألف بتاريخ ) عن(وقع يف املدينة ألف، 

  

    
  ١املرفق 

  
  األشخاص الطبيعيني املعنيني / املعينالبيانات اخلاصة بالشخص الطبيعي

  شرييدان مانلي بايفورد

  .ج الصورة عند اإلمكانإدرا
  مانلي بايفورد: االسم
  شرييدان:  العائلياالسم
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  يوسف لينديل نيوباي: االسم املستعار
  ياسنت روث كردال: اسم األم
  وليام بايفورد شرييدان: اسم األب

  ١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩: تاريخ امليالد
  املدينة جيم: مكان امليالد

  ذكر: اجلنس
   سم١٨٩: الطول
  لغ ك٩١: الوزن

  بين: لون العينني
  أسود: لون الشعر

  .شامة فوق احلاجب بثالثة مم: العالمات البدنية املميزة
   .عند الكتابة وعند لعب الكريكيت) يستعمل اليد اليسرى(= أعَسُر: عادات خاصة

  العناوين اليت قد يقيم هبا أو ُيْعرف هبا شرييدان مانلي بايفورد
   شارع فيكتوريا١٥٨: العنوان  )أ(

  إنفنتاغروف   
  املدينة جيم  
  البلد جيم  

  نعم: آخر عنوان معروف
   خليج املنغروف٢٦٣: العنوان  )ب(

  مدينة ألف  
  البلد ألف  

  نعم: آخر عنوان معروف له
  جنسيات شرييدان مانلي بايفورد 
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  البلد جيم  )أ(
  TTP5003708500: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٢٤: تاريخ اإلصدار  
  مدينة جيم: مكان اإلصدار  
  وزارة الشؤون اخلارجية : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣: تاريخ انتهاء الصالحية  

  البلد دال  )ب(
  PPC0024066354: بطاقة اهلوية/ رقم جواز السفر   
  .٢٠٠٢ فرباير/شباط ٢٦: تاريخ اإلصدار  
  املدينة دال: مكان اإلصدار  
  الشؤون اخلارجية وزارة : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٦: تاريخ انتهاء الصالحية  

  . مع لَكْنة البلد ألف، والفرنسية-ليزية كاإلن: اللغات اليت يتحدث هبا شرييدان مانلي بايفورد
  

    
  ٢املرفق 

  
  األشخاص االعتباريني /البيانات اخلاصة بالشخص االعتباري

  املعنية/املنظمة
  

   واي احملدودةواردات الروبيان يب يت
  

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة: التسمية
  ٩/١٢/١٩٩٧: تاريخ التأسيس
  املدينة ألف: مكان التأسيس

  ُمراقبو واردات الروبيان يب يت واي احملدودة /رؤساء العمليات/مدراء
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  سلمى: االسم
  النغدون:  العائلياالسم

  سكرترية: الصفة أو الوظيفة
  ؤسسة شارع امل٥١   :العنوان

   املدينة ألف٥٦٢٦    
  الدولة ألف     
  مانلي بايفورد: االسم
  شرييدان:  العائلياالسم

  املدير التنفيذي : الصفة أو الوظيفة
   خليج املنغروف٢٦٣   :العنوان

  املدينة ألف    
  البلد ألف     

   واردات الروبيان يب يت واي احملدودة:عنوان الشخص االعتباري
   بالتون ستريت٤٥

  ينة ألف املد٥٦٩١
  البلد ألف 
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        ) أ(لطلب مساعدة هبدف احلجز) خيايل(منوذج     

   من بلد ألف إىل بلد باءاملساعدة القانونيةطلب 
  

  أنواع املساعدة
  

.) …لــ ( إىل الـسلطة الوطنيـة املختـصة      حتياهتا ألفالبلد  ...) لـ( السلطة الوطنية املختصة     هتدي
  : املتبادلة التاليةاملساعدة القانونيةتطلب البلد باء ويشرفها أن 

) أ(حتديــد املمتلكــات املوجــودة يف الدولــة املطلــوب منــها املــساعدة واملفتــرض أهنــا ذات صــلة  
بارتكاب جرمية يف هذا البلـد؛ ويف حـال الظفـر           ) ب(بسلوك إجرامي يف بلد الطرف الطالب،       

  .الطالبة بصفتها دليالهبا، القيام حبجز املمتلكات ووضعها حتت تصرف الدولة 
وصف مجيع األشياء املطلوبة، قدر املـستطاع؛ يف حـال الظفـر هبـا، حجزهـا ووضـعها                    -١

  .حتت تصرف الدولة الطالبة
حتديــد الوقــائع الــيت حتمــل علــى االعتقــاد أن مثــل تلــك األدلــة موجــودة داخــل البلــد      -٢

  .ن فيهاملطلوب، وعند اإلمكان، اإلشارة إىل املوقع الذي ميكن أن تكو
ــر         -٣ ــري املباشـ ــر أو غـ ــتالكهم املباشـ ــشتبه يف امـ ــخاص املـ ــد األشـ ــان، حتديـ ــد اإلمكـ عنـ

  .حمالت يرجح أن فيها األدلة، والعائدات واملواد املطلوبة/حملل
  .لشكوك املتوفرة لديكملاإلشارة إىل األدلة املقنعة   -٤
 مــن املــساعدة قــدموا ضــمانا بــأن التحقيــق أو اإلجــراء الــذي يتطلبــه مثــل هــذا النــوع    -٥

  .املتبادلة ما زال جاريا يف البلد الطالب
    

  األساس القانوين 
  اتفاقية ثنائية بني البلد ألف والبلد باء 

  ش/ش ش ش/ش/ش/االتفاقية ش بتاريخ   -١
    

───────────────── 
 .ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالتابعة " ساعدة القانونية املتبادلةأداة كتابة طلبات امل"برجمية   ) أ(  



  املرفق الثالث عشر

303 

  البيانات اليت متّ تبادهلا يف إطار الطلب
  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالطلب

البلــد ألــف القيــام   ) …( وطبقــا لقــوانني  يــؤذن لــسلطة املالحقــة حــسب األصــول      
ــائي     ــاجلرائم املــشتبه بارتكاهبــا خمالفــة للقــانون اجلن ــة تتعلــق ب ـــ(مبالحقــات جنائي ) …ل

  .ألف البلد
ــهاكا للمــادة  ســني اجلرميــة  -١   ــسنة  ســني للقــانون ســني انت واألحكــام . ٢٠٠٠ل
  :لية هي التا٢٠٠٠لسنة  سني من قانون سني واجبة التطبيق مبقتضى املادةال
   سني املادة  
  ...  
 .٢٠٠٠مــن قــانون   ســني انتــهاكا للمــادة  ســني مــن االتفاقيــة  ســني املــادة  -٢  

  : هي التالية٢٠٠٠لقانون  سني واجبة التطبيق من املادةالواألحكام 
   سني املادة  
  ...  

  
ملزيــد التفــصيل، انظــر (الــضالعون ) الطبيعيــون أو االعتبــاريون(األشــخاص القــانونيون   

  )املرفق
  . باملدينة جيم١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩يف ) ة(شرييدان مانلي باييفورد مولود  
  املنظمات الضالعة/بيانات بعناوين األشخاص املاديني الضالعني  
  .٩/١٢/١٩٩٧استرياد الروبيان يب يت واي احملدودة املكّونة مبدينة ألف بتاريخ شركة   

    
  عرض الوقائع 

  :أنه أنتفضلوا بتقدمي ملخص بالوقائع من ش
  يفضي إىل اإليقاف أو إىل رفع قضية أو إىل حماكمة األشخاص الضالعني؛  -١
  يسمح باختاذ قرار التجميد أو احلجز؛  -٢
  يفضي إىل تفتيشات هبدف احلصول على أدلّة؛  -٣
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  إقامة صلة مع سلوك اجلاين متكّن من تربير تقدمي هذا الطلب؛  -٤
  . املتبادلة يف حل القضيةعدة القانونيةاملساإقامة الربهان بوضوح كيف ستساهم   -٥
    

  حالة تقدم امللّف 
  :قّدموا ملخصا مبدى ما مت إحرازه من تقدم يف القضية، مبا يف ذلك

  ؛)انطلقت، هي جارية، فرغ منها(التحقيقات   -١
  ؛)حمجوزة، مصادرة، قيد التفتيش(حالة املمتلكات املذكورة يف امللّف   -٢
  ؛)…وامر التوقيف، اخل التواريخ، أ(التوقيفات   -٣
  ؛القضايا اليت متت إحالتها  -٤
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(املالحقات   -٥
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(احملاكمة   -٦
  ؛)…بتاريخ (حكم عليه وأدين   -٧
  .االستئناف  -٨

 سـابق   يف حالـة تبـادل    (املعلومات اليت مت تبادهلا بني سلطات بلدينا بشأن هذه القـضية              
للمعلومات بشأن امللّف إذا كان له تأثري يف معاجلة الطلب بني البلد ألـف والبلـد بـاء،                  

  .)تفصيل مضمون ذلك التبادل
إلنتربـول التابعـة   لتبادل املعلومات واالتصاالت بني مكاتب الـشرطة املركزيـة الوطنيـة         

  .راءات اجلاريةغريها من البلدان املعنية بالتحقيقات واإلج وللبلد ألف وللبلد باء
    

  احلاالت العاجلة
  :الرجاء التفضل مبعاملة هذه احلالة على وجه السرعة لألسباب التالية  
ونرجــو ] …[الرجــاء مــن جنــابكم التعامــل مــع هــذا الطلــب يف أجــل أقــصاه تــاريخ     

التكــّرم  مــنكم، يف صــورة تعــذّر التعامــل مــع هــذا الطلــب قبــل املوعــد النــهائي احملــدد،
  .خص الوارد امسه على صفحة الغالفباالتصال بالش
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  مبدأ السّرية 
  :جيب أن يعامل هذا الطلب على أنه سّري وذلك لألسباب التالية  
ــن            ــة م ــذه املرحل ــة، يف ه ــساعدة املتبادل ــب امل ــن وجــود طل ــن شــأن الكــشف ع إن م

اإلجــراء، أن يــسمح لــشبكة مــن املــشتبه هبــم اآلخــرين مــن جتــار املخــدرات مبعرفــة أن 
وميكن أن يؤثر ذلك سـلبا يف الفـرص احملتملـة ملـصادرة تلـك               . جراءات جارية هنالك إ 

ــة ال ســيما مــن خــالل نقــل الــسلطة القــضائية إىل حيــث مت    ئاملمتلكــات مــصادرة هنا ي
ويتعهــد البلــد ألــف بــإعالم البلــد بــاء حاملــا ال يعــود هنالــك موجــب   . حتديــد موقعهــا

رجـاء مـن حـضرتكم، قبـل تنفيـذ          إذا كان ال ميكن ضـمان الـسرية، فال        .  السرية لشرط
ــدرج امســه يف صــفحة         ــشخص امل ــصال بال ــذا، االت ــساعدة ه ــى امل ــب احلــصول عل طل

  .الغالف
    

  الشروط املسبقة لتنفيذ الطلب
  هل تشترطون على البلد املطلوب منه املساعدة اّتباع إجراءات خاصة لتنفيذ الطلب؟(

ــاء تفـــصيل ــباب، و : الرجـ ــا، واألسـ ــراءات الواجـــب اتباعهـ ــن  اإلجـ العواقـــب الـــيت تترتـــب عـ
  )احترامها عدم

وقد مت حتديد قواعد أهلية السجالت املصرفية للبنك املركـزي، بـصفتها دلـيال، ضـمن           
  .وصف نوع املساعدة املطلوبة

    
  قنوات التبليغ

التابعــة لــوزارة خارجيتنــا (ســوف يــتم إرســال هــذا الطلــب عــرب القنــوات الدبلوماســية   
: سوف يتم إرسال نـسخة منـه إىل الـسلطات التاليـة           ). لبونظريهتا يف البلد متلقي الط    

  .السلطة املركزية
    

  ضمان تقييد استخدام املعلومات الواردة يف الطلب
ــدم       ــل تق ــة أو دلي ــة معلومــات أو وثيق ــسلطة    .) …إىل (إن أي ــل ال ــد ألــف مــن قب البل

أو لتحقيــق ا لغــرضلــن تــستخدم إال  ) البلــد بــاء ...) لـــ(التابعــة ) الوطنيــة املختــصة 
ولـن ُتـستخدم أيـة      . ، ال غـري   املالحقة اجلنائية بـشأن اجلـرائم املزعومـة املـذكورة أعـاله           
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ــة       ــسلطات الوطني ــشارة ال ــد است ــل ألغــراض أخــرى إال بع ــة أو دلي معلومــات أو وثيق
  .البلد باء وموافقتها) التابعة لـ(املختصة 

    
  ضمان املعاملة باملثل

البلـد بـاء    ] …[اعدة مماثلة لـسلطات     البلد ألف بأن تقدم مس    .] …[تتعهد سلطات     
  .يف حال تقدميه طلبا للمساعدة املتبادلة يف جمال مماثل

  
  وتفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير واالحترام     

  كاراليل غرينيدج) توقيع(        
  مكتب النائب العام        

   ١٠/٢٥السري فرانك إدمونت مبىن         
  شارع برود ستريت        

  املدينة ألف        
  البلد ألف        

  رقم اهلاتف ورقم الفاكس
  ٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ٣٠الدولة ألف بتاريخ ) عن(وقع يف املدينة ألف، 

  

    
  ١املرفق 

  
   نياملعنياألشخاص الطبيعيني / املعينالبيانات اخلاصة بالشخص الطبيعي

  
  شرييدان مانلي بايفورد

  .إدراج الصورة عند اإلمكان
  مانلي بايفورد: االسم

  شرييدان:  العائليالسما
  يوسف لينديل نيوباي: االسم املستعار
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  ياسنت روث كردال: اسم األم
  وليام بايفورد شرييدان: اسم األب

  ١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩: تاريخ امليالد
  املدينة جيم: مكان امليالد

  ذكر: اجلنس
   سم١٨٩: الطول
   كلغ٩١: الوزن

  بين: لون العينني
  أسود: لون الشعر
  .شامة فوق احلاجب بثالثة مم:  البدنية املميزةالعالمات

   .عند الكتابة وعند لعب الكريكيت) يستعمل اليد اليسرى(= أعَسُر: عادات خاصة
  العناوين اليت قد يقيم هبا أو ُيْعرف هبا شرييدان مانلي بايفورد

   شارع فيكتوريا١٥٨: العنوان  )أ(
  إنفنتاغروف   
  املدينة جيم  
  البلد جيم  
  نعم: ن معروفآخر عنوا

   خليج املنغروف٢٦٣: العنوان  )ب(
  مدينة ألف  
  البلد ألف  

  نعم: آخر عنوان معروف له
  

  جنسيات شرييدان مانلي بايفورد 
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  البلد جيم  )أ(
  TTP5003708500: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٢٤: تاريخ اإلصدار  
  مدينة جيم: مكان اإلصدار  
  وزارة الشؤون اخلارجية : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣: تاريخ انتهاء الصالحية  

  البلد دال  )ب(
ــاريخ اإلصــدارPPC0024066354: بطاقــة اهلويــة/رقــم جــواز الــسفر     فربايــر/شــباط ٢٦:  ت

٢٠٠٢.  
  املدينة دال: مكان اإلصدار  
  وزارة الشؤون اخلارجية : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٧ فرباير/اطشب ٢٦: تاريخ انتهاء الصالحية  

  . مع لَكْنة البلد ألف، والفرنسية-ليزية إلنكا: اللغات اليت يتحدث هبا شرييدان مانلي بايفورد
  

    
  ٢املرفق 

  
  باألشخاص االعتباريني /البيانات اخلاصة بالشخص االعتباري

  املنظمات املعنية/املنظمة 
  

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة
  

  بيان يب يت واي احملدودةواردات الرو: التسمية
  ٩/١٢/١٩٩٧: تاريخ التأسيس
  مدينة ألف : مكان التأسيس

  ُمراقبو واردات الروبيان يب يت واي احملدودة/ رؤساء العمليات /مدراء
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  سلمى: االسم
  النغدون:  العائلياالسم

  سكرترية: الصفة أو الوظيفة
   شارع املؤسسة٥١   :العنوان

   مدينة ألف٥٦٢٦     
  دولة ألف    
  مانلي بايفورد: االسم
  شرييدان:  العائلياالسم

  املدير التنفيذي : الصفة أو الوظيفة
   خليج املنغروف٢٦٣   :العنوان

  املدينة ألف     
  البلد ألف     

   واردات الروبيان يب يت واي احملدودة:عنوان الشخص االعتباري
   بالتون ستريت٤٥

   املدينة ألف٥٦٩١
  البلد ألف
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        ) أ(لطلب مثول طوعي ألشخاص يف الدولة الطالبة) خيايل(منوذج     

   من بلد ألف إىل بلد باءاملساعدة القانونيةطلب 
  

  أنواع املساعدة
  

.) …لــ ( إىل الـسلطة الوطنيـة املختـصة     حتياهتاالبلد ألف   ...) لـ( السلطة الوطنية املختصة     هتدي
  : املتبادلة التاليةيةاملساعدة القانونالبلد باء وتتشرف بأن تطلب 

 علـى تقـدمي املـساعدة للعدالـة يف          متلقية الطلـب  حث الشهود القاطنني يف إقليم الدولة         -١
  .إطار التحقيقات أو اإلجراءات القضائية اجلارية يف الدولة الطالبة

تقدمي مذكرة تفسر فيم ميكن للشاهد أن يقدم مساعدته للعدالـة خـالل مـدة التحقيـق                   -١-١
  . القضائيةواإلجراءات

تــدقيق مــا إذا كــان الــشاهد قــد أعــرب عــن موافقتــه علــى القــدوم للــشهادة يف الدولــة   -٢-١
مقدِّمـة  وإن ال، توضيح ما إذا كان جيب احلصول علـى تلـك املوافقـة مـن ِقبـل الدولـة                     . الطالبة
  . قبل الرحيلالطلب

ــان مفــّصل بالنفقــات اللوجــستية     -٣-١ صروفات وغــري ذلــك مــن املــ  ) مــن ســفر وإقامــة (بي
واخلـــدمات الـــيت تقترحهـــا الدولـــة الطالبـــة حـــىت تـــسمح للـــشاهد باملـــشاركة يف التحقيقـــات  

  .واإلجراءات القضائية
 حيكـم عليـه بـسبب أعمـال      أو ُيالَحق قانونيـا أو دمي ضمانات بأن الشاهد لن ُيعتقل   تق  -٤-١

إجراميــــة ارُتكبــــت قبــــل حـــــضوره يف إقلــــيم الدولــــة الطالبـــــة وقــــد طُلــــب يف غـــــضون        
ألسـباب خارجـة عـن إرادتـه، وذلـك، يف حـني أن الدولـة الطالبـة           )  ساعة؟ ٢٤/٤٨/٧٢/٩٦(

  .قد أخطرت البلد املطلوب منه املساعدة كتابيا بأن حضوره يف إقليمها مل يعد ضروريا
حتديد السلطة املختصة اليت ميكن استشارهتا يف البلـد الطالـب، والـشروط اللوجـستية،                 -٥-١

  . ذلك من الشروط املُسبقةغري وونفقات نقل الشهود

───────────────── 
 .ألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةملكتب االتابعة " ساعدة القانونية املتبادلةأداة كتابة طلبات امل"برجمية   ) أ(  
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الوقـائع، الظـروف، األحـداث،    (بالنسبة إىل كل شـاهد يـتم تقدميـه، وصـف الـدواعي             -٦-١
ــد         ) …إخل  ــد تكــون ضــرورية يف البل ــشاهد ق ــك ال ــة ذل ــأن محاي ــاد ب ــى االعتق ــيت حتمــل عل ال

  .الطالب
ملالحقـات  ذكر اإلجراءات اليت مت اختاذها حلماية الشهود خالل مراحل التحقيقـات وا             -٧-١

  .القضائية واحملاكمة
    

  األساس القانوين 
  متعددة األطرافاتفاقية 

   اليت متّ تبادهلا يف إطار الطلباملعلومات
  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالطلب

  
البلــد ألــف القيــام   ] …[ يــؤذن لــسلطة املالحقــة حــسب األصــول وطبقــا لقــوانني        

.) …لـــ( رتكاهبــا خمالفــة للقــانون اجلنــائيمبالحقــات جنائيــة تتعلــق بــاجلرائم املــشتبه با
 وهــذه الــسلطة تتــصرَّف علــى هــذا النحــو فيمــا يتعلــق بــاجلرائم املــذكورة .ألــف البلــد
  :أدناه

ــهاكا للمــادة  ســني اجلرميــة  -١   ــسنة  ســني للقــانون ســني انت واألحكــام . ٢٠٠٠ل
  : هي التالية٢٠٠٠لسنة  سني من قانون سني واجبة التطبيق مبقتضى املادةال
   سني املادة  
  ...  
 .٢٠٠٠مــن قــانون   ســني انتــهاكا للمــادة  ســني مــن االتفاقيــة  ســني املــادة  -٢  

  : هي التالية٢٠٠٠لقانون  سني واجبة التطبيق من املادةالواألحكام 
   سني املادة 
 ...  
ــانونيون     ــخاص القـ ــاريون (األشـ ــون أو االعتبـ ــضالعون ) الطبيعيـ ــصيل،  (الـ ــد التفـ ملزيـ

  )املرفق يراجع
  . باملدينة جيم١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩يف ) ة(دان مانلي باييفورد مولودشريي  
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  .املنظمات الضالعة/ بيانات بعناوين األشخاص الطبيعيني الضالعني  
  .٩/١٢/٩٩٧استرياد الروبيان يب يت واي احملدودة املكّونة مبدينة ألف بتاريخ   

    
  عرض الوقائع

  :تفضلوا بتقدمي ملخص بالوقائع من شأنه أن
  يفضي إىل اإليقاف أو إىل رفع قضية أو إىل حماكمة األشخاص الضالعني؛  -١
  يسمح باختاذ قرار التجميد أو احلجز؛  -٢
  يفضي إىل تفتيشات هبدف احلصول على أدلّة؛  -٣
  إقامة صلة مع سلوك اجلاين متكّن من تربير تقدمي هذا الطلب؛  -٤
  . املتبادلة يف حل القضيةنيةاملساعدة القانوالربهنة بوضوح على كيفية إسهام   -٥
    

  حالة تقدم امللّف 
  :قّدموا ملخصا مبدى ما مت إحرازه من تقدم يف القضية، مبا يف ذلك

  ؛)انطلقت، هي جارية، فرغ منها(التحقيقات   -١
  ؛)حمجوزة، مصادرة، قيد التفتيش(حالة املمتلكات املذكورة يف امللّف   -٢
  ؛)…يف، اخل التواريخ، أوامر التوق(التوقيفات   -٣
  ؛القضايا اليت متت إحالتها  -٤
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(املالحقات   -٥
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(احملاكمة   -٦
  ؛)…بتاريخ (حكم عليه وأدين   -٧
  .االستئناف  -٨

يف حالـة تبـادل سـابق       (املعلومات اليت مت تبادهلا بني سلطات بلدينا بشأن هذه القـضية              
لومات بشأن امللّف إذا كان له تأثري يف معاجلة الطلب بني البلد ألـف والبلـد بـاء،                  للمع

  .)تفصيل مضمون ذلك التبادل
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نتربـول التابعـة   لإلتبادل املعلومات واالتصاالت بني مكاتب الـشرطة املركزيـة الوطنيـة         
  .ريةغريها من البلدان املعنية بالتحقيقات واإلجراءات اجلا وللبلد ألف والبلد باء

    
  احلاالت العاجلة

  .هذا الطلب ليس عاجال  
    

  مبدأ السّرية 
  .ال جيب التعامل مع هذا الطلب على أنه سّري  

    
  الشروط املسبقة لتنفيذ الطلب

  هل تشترطون على البلد املطلوب منه املساعدة اّتباع إجراءات خاصة لتنفيذ الطلب؟(

ــاء تفـــصيل ــا، واألســـ : الرجـ ــراءات الواجـــب اتباعهـ ــن  اإلجـ باب، والعواقـــب الـــيت تترتـــب عـ
  )احترامها عدم

وقد مت حتديد قواعد أهلية السجالت املصرفية للبنك املركـزي، بـصفتها دلـيال، ضـمن           
  .وصف نوع املساعدة املطلوبة

    
  قنوات اإلبالغ

التابعــة لــوزارة خارجيتنــا (ســوف يــتم إرســال هــذا الطلــب عــرب القنــوات الدبلوماســية   
: سوف يتم إرسال نـسخة منـه إىل الـسلطات التاليـة           ). قي الطلب ونظريهتا يف البلد متل   

  .السلطة املركزية
    

  .ضمان تقييد استخدام املعلومات الواردة يف الطلب
البلـد ألـف مـن قبـل الـسلطة الوطنيـة            .) …إىل  (أية معلومات أو وثيقة أو دليل تقـدم           

ـــ(املختــصة  ــاء لــن تــستخدم إال لــضرورة   .) …التابعــة ل يــق أو املالحقــة لتحقاالبلــد ب
ولـن ُتـستخدم أيـة معلومـات        . ، ال غـري   اجلنائية بشأن اجلرائم املزعومة املذكورة أعـاله      
تــشاور مــع الــسلطات الوطنيــة املختــصة الأو وثيقــة أو دليــل ألغــراض أخــرى إال بعــد 

  .وموافقتها البلد باء) التابعة لـ(
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  ضمان املعاملة باملثل
] …[ف بـأن تقـدم مـساعدة مماثلـة لـسلطات            البلـد ألـ   .] …[تلتزم سـلطات    /تتعهد    

  .البلد باء يف حال تقدميه طلبا للمساعدة املتبادلة يف جمال مماثل
    

  وتفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير واالحترام     
  كاراليل غرينيدج) توقيع(        

  مكتب النائب العام        
   ١٠/٢٥السري فرانك إدمونت مبىن         

  شارع برود ستريت        
  املدينة ألف        
  البلد ألف        

  رقم اهلاتف ورقم الفاكس
  ٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ٣٠عن الدولة ألف بتاريخ  [....]ُوقع يف املدينة ألف، 

  

    
  ١املرفق 

  
  ) ين(باألشخاص الطبيعيني املعنيـ/البيانات اخلاصة بالشخص الطبيعي

  
  شرييدان مانلي بايفورد

  إدراج الصورة عند اإلمكان
   مانلي بايفورد:االسم
  شرييدان:  العائلياالسم

  يوسف لينديل نيوباي: االسم املستعار
  يا سنت روث كردال: اسم األم
  وليام بايفورد شرييدان: اسم األب
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  ١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩: تاريخ امليالد
  مدينة جيم: مكان امليالد

  ذكر: اجلنس
   سم١٨٩: الطول
   كلغ٩١: الوزن

  ُبّني: لون العينني
  أسود: عرلون الش

  .شامة فوق احلاجب بثالثة مم: العالمات البدنية املميزة
   .عند الكتابة ولعب الكريكيت) يستعمل اليد اليسرى(أعسر: عادات خاصة

  العناوين اليت قد يقيم هبا أو يعرف هبا شرييدان مانلي بايفورد
   شارع فيكتوريا١٥٨  )أ(

  إنفنتاغروف   
  املدينة جيم  
  البلد جيم  

  نعم: معروفآخر عنوان 
   خليج املنغروف٢٦٣  )ب(

  مدينة ألف  
  البلد ألف  

  نعم: آخر عنوان معروف له
  جنسيات شرييدان مانلي بايفورد 

  البلد جيم  )أ(
  TTP5003708500: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٢٤:  تاريخ اإلصدار  



 يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهابدليل التعاون الدويل 

316 

  مدينة جيم: مكان اإلصدار  
  ن اخلارجية وزارة الشؤو: سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣: تاريخ انتهاء الصالحية  

  البلد دال  )ب(
  PPC0024066354: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  ٢٠٠٢ فرباير/شباط ٢٦: تاريخ اإلصدار  
  مدينة دال: مكان اإلصدار  
  وزارة الشؤون اخلارجية : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٦: تاريخ انتهاء الصالحية  

  . مع لَكْنة البلد ألف، والفرنسية-ليزية كاإلن: اللغات اليت يتحدث هبا شرييدان مانلي بايفورد
  

    
  ٢املرفق 

  
 باألشـخاص االعتبـاريني    /  املعـين  البيانات املتعلقة بالـشخص االعتبـاري     

  املنظمات املعنيةأو املنظمة ب /املعنيني
  

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة
  

  اردات الروبيان يب يت واي احملدودةو: التسمية
  ٩/١٢/١٩٩٧: تاريخ التأسيس
  مدينة ألف : مكان التأسيس

  ُمراقبو واردات الروبيان يب يت واي احملدودة/رؤساء العمليات/مدراء
  سلمى: االسم
  النغدون:  العائلياالسم

  سكرترية :الصفة أو الوظيفة
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   شارع املؤسسة٥١   :العنوان
   مدينة ألف٥٦٢٦    
  لة ألفدو    
  مانلي بايفورد: االسم
  شرييدان:  العائلياالسم

  املدير التنفيذي : الصفة أو الوظيفة
   خليج املنغروف٢٦٣   :العنوان

  املدينة ألف     
  البلد ألف     

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة: عنوان الشخص االعتباري
   بالتون ستريت٤٥

   املدينة ألف٥٦٩١
  البلد ألف



 

318 

    س عشر املرفق اخلام
      )أ (لطلب رصد مكاملات أو تسجيلها) خيايل(منوذج     

  بلد باءالبلد ألف إىل ال من املساعدة القانونيةطلب 
  

  أنواع املساعدة
  

.) …لــ ( اىل الـسلطة الوطنيـة املختـصة         حتياهتاالبلد ألف   ...) لـ( السلطة الوطنية املختصة     هتدي
  : املتبادلة التاليةاملساعدة القانونيةالبلد باء وتتشرف بأن تطلب 

املراقبة، الرصد أو التسجيل بواسطة السلطات املختـصة املطلوبـة، لكـل نـشاط، وكـل                -١
مبا يف ذلك املكاملـات بواسـطة   (حركة أو كل اتصال من أشخاص مشتبه هبم يف الدولة الطالبة          

  .)ّرمةنترنت وغريه، إما يف وقت جرياهنا أو يف وقت الحق لألحداث املُجإلاملعلوماتية، ا

ــيت ســتكون حمــل رصــد       -١-١ ــصال ال ــد وســائل االت ــوي/هــاتف(حتدي ــاكس/تلكــس/خل / ف
  .)خلإمزّود خدمات إنترنت، /خطوط اتصال

توضيح الوقائع اليت حتمل على االعتقاد بـأن اجلهـاز املقـصود كـان مـستعمال أو سـيتم          -٢-١
  .استعماله يف ارتكاب عمل إجرامي

الرصد علـى غريهـا مـن الطـرق األقـل تـدخال يف الـشؤون                /فّسروا ملاذا تفضلون املراقبة     -٣-١
  .اخلاصة

  .بيان اسم املشترك وعنوانه إذا كان معروفا  -٤-١
  .الرصد/ تدقيق التاريخ األقصى لنهاية عملية املراقبة  -٥-١
الرصد مدة طويلة، وضحوا ملـاذا تكـون مثـل       /إذا كان من املتوقع أن تتم عملية املراقبة         -٦-١

  .مع قواعد النظام العام/ لحة العدالة وغري متضاربةتلك املدة يف مص
    

  األساس القانوين 
  تسوية خارج إطار املعاهدات /اتفاق

  .يقترن الطلب مببدأ املعاملة باملثل
───────────────── 

 .ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالتابعة " ساعدة القانونية املتبادلةأداة كتابة طلبات امل"برجمية   )أ (  
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  البيانات اليت متّ تبادهلا يف إطار الطلب

  األعمال اإلجرامية ذات الصلة بالطلب
ــهاكا للمــادة  ســني اجلرميــة  -١   ــسنة  ســني للقــانون ســني انت  واألحكــام. ٢٠٠٠ل

  : هي التالية٢٠٠٠لسنة  سني من قانون سني  التطبيق مبقتضى املادةالواجبة
  املادة ش  
  ...  
 .٢٠٠٠مــن قــانون   ســني انتــهاكا للمــادة  ســني مــن االتفاقيــة  ســني املــادة  -٢  

  : هي التالية٢٠٠٠لقانون  سني  التطبيق من املادة الواجبةواألحكام
  املادة ش  
  ...  
ــانونيون  األ   ــخاص القـ ــاريون (شـ ــون أو االعتبـ ــضالعون ) الطبيعيـ ــصيل،  (الـ ــد التفـ ملزيـ

  )املرفق يراجع
  . مبدينة جيم١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩يف ) ة(شرييدان مانلي باييفورد مولود  
  .املنظمات الضالعة/ بيانات بعناوين األشخاص املاديني الضالعني  
  .٩/١٢/١٩٩٧ بتاريخ ألفة مبدينة  املكّون، الروبيان يب يت واي احملدودةواردات  

    
  عرض الوقائع 

  :تفضلوا بتقدمي ملخص بالوقائع من شأنه أن
  يفضي إىل اإليقاف أو إىل رفع قضية أو إىل حماكمة األشخاص الضالعني؛  -١
  يسمح باختاذ قرار التجميد أو احلجز؛  -٢
  يفضي إىل تفتيشات هبدف احلصول على أدلّة؛  -٣
  اجلاين متكّن من تربير تقدمي هذا الطلب؛إقامة صلة مع سلوك   -٤
  . املتبادلة يف حل القضيةاملساعدة القانونيةالربهنة بوضوح على كيفية إسهام   -٥
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  حالة تقدم امللّف 
  :قّدموا ملخصا مبدى ما مت إحرازه من تقدم يف هذه القضية، مبا يف ذلك

  ؛)انطلقت، هي جارية، فرغ منها(التحقيقات   -١
  ؛)حمجوزة، مصادرة، قيد التفتيش(تلكات املذكورة يف امللّف حالة املم  -٢
  ؛)…التواريخ، أوامر االعتقال، اخل (االعتقاالت   -٣
  ؛ القضايا اليت متت إحالتها  -٤
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(املالحقات   -٥
  ؛)ُشرع فيها، جارية، فُرغ منها(احملاكمة   -٦
  ؛)…بتاريخ (حكم عليه وأدين   -٧
  .الستئنافا  -٨

يف حالـة تبـادل سـابق       (املعلومات اليت مت تبادهلا بني سلطات بلدينا بشأن هذه القـضية              
للمعلومات بشأن امللّف إذا كان له تأثري يف معاجلة الطلب بني البلد ألـف والبلـد بـاء،                  

  .)تفصيل مضمون ذلك التبادل
نتربـول التابعـة   لإليـة  تبادل املعلومات واالتصاالت بني مكاتب الـشرطة املركزيـة الوطن       

  .غريها من البلدان املعنية بالتحقيقات واإلجراءات اجلارية وللبلد ألف والبلد باء
    

  احلاالت العاجلة
ــة اإلجيــاب    ــى وجــه الــسرعة لألســباب        : يف حال ــل مــع هــذا الطلــب عل ينبغــي التعام

  ]…[ التالية
    

  مبدأ السّرية 
  :ى أنه سري وذلك لألسباب التاليةجيب أن يعامل هذا الطلب عل :يف حالة اإلجياب  
ــن شــأن     ــن       الكــشفإن م ــة م ــذه املرحل ــة، يف ه ــساعدة املتبادل ــب امل ــن وجــود طل  ع

اإلجــراء، أن يــسمح لــشبكة مــن املــشتبه هبــم اآلخــرين مــن جتــار املخــدرات مبعرفــة أن 
وميكن أن يؤثر ذلك سلبا يف الفرص الـساحنة احملتملـة ملـصادرة         . هناك إجراءات جارية  
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ية ال سيما من خالل نقـل الـسلطة القـضائية إىل حيـث مت            ئمتلكات مصادرة هنا  تلك امل 
ويتعهــد البلــد ألــف بــإعالم البلــد بــاء حاملــا ال يعــود هنالــك موجــب   . حتديــد موقعهــا
إذا كان ال ميكن ضـمان الـسرية، فالرجـاء مـن حـضرتكم، قبـل         .  السرية للحفاظ على 

الـشخص املـدرج امسـه يف صـفحة         تنفيذ طلب احلصول على املساعدة هذا، االتـصال ب        
  .الغالف

    
  الشروط املسبقة لتنفيذ الطلب

  هل تشترطون على البلد املطلوب منه املساعدة اّتباع إجراءات خاصة لتنفيذ الطلب؟(

ــاء تفـــصيل ــن    : الرجـ ــباب، والعواقـــب الـــيت تترتـــب عـ ــا، واألسـ ــراءات الواجـــب اتباعهـ اإلجـ
  )احترامها عدم

سجالت املصرفية للبنك املركـزي، بـصفتها دلـيال، ضـمن     وقد مت حتديد قواعد أهلية ال      
  .وصف نوع املساعدة املطلوبة

    
  قنوات اإلبالغ

التابعــة لــوزارة خارجيتنــا (ســوف يــتم إرســال هــذا الطلــب عــرب القنــوات الدبلوماســية   
: سوف يتم إرسال نـسخة منـه إىل الـسلطات التاليـة           ). ونظريهتا يف البلد متلقي الطلب    

  .السلطة املركزية
    

  ضمان تقييد استخدام املعلومات املُضمنة يف الطلب
ــدم       ــل تق ــة أو دلي ــة معلومــات أو وثيق ــسلطة    .) …إىل (إن أي ــل ال ــد ألــف مــن قب البل

ــصة   ــة املخت ــة (الوطني ـــالتابع ــضرورة    .) …ل ــستخدم إال ل ــن ُت ــاء ل ــد ب ــق أو االبل لتحقي
ولـن ُتـستخدم أيـة      . ري، ال غـ   املالحقة اجلنائية بـشأن اجلـرائم املزعومـة املـذكورة أعـاله           

 الـسلطات الوطنيـة   التـشاور مـع  معلومات أو وثيقـة أو دليـل ألغـراض أخـرى إال بعـد              
  .، وموافقتهاالبلد باء) التابعة لـ(املختصة 

    
  ضمان املعاملة باملثل

البلـد بـاء    ] …[البلد ألف بأن تقدم مساعدة مماثلة لـسلطات         .] …[تتعهد سلطات     
  .ة املتبادلة يف جمال مماثليف حال تقدميه طلبا للمساعد
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  وتفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير واالحترام     

  كاراليل غرينيدج) توقيع(        
  مكتب النائب العام        

   ١٠/٢٥السري فرانك إدمونت مبىن         
  شارع برود ستريت        

  املدينة ألف        
  البلد ألف        

  رقم اهلاتف ورقم الفاكس
  ٢٠٠٥ ديسمرب/األولكانون  ٣٠عن الدولة ألف بتاريخ  ..][.وقع يف املدينة ألف، 

    
  ١املرفق 

  
   نياملعنيباألشخاص الطبيعيني / املعينالشخص الطبيعية بـالبيانات اخلاص

  
  شرييدان مانلي بايفورد

  .إدراج الصورة عند اإلمكان
  مانلي بايفورد: االسم
  شرييدان:  العائلياالسم

  باييوسف لينديل نيو: االسم املستعار
  يا سنت روث كردال: اسم األم
  وليام بايفورد شرييدان: اسم األب

  ١٩٦٦ سبتمرب/أيلول ٩: تاريخ امليالد
  مدينة جيم: مكان امليالد

  ذكر: اجلنس
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   سم١٨٩: الطول
   كلغ٩١: الوزن

  بين: لون العينني
  أسود: لون الشعر

  .شامة فوق احلاجب بثالثة مم: العالمات البدنية املميزة
   .عند الكتابة ولعب الكريكيت) يستعمل اليد اليسرى( أعسر: ةعادات خاص

  العناوين اليت قد يقيم هبا أو يعرف هبا شرييدان مانلي بايفورد
   شارع فيكتوريا١٥٨  )أ(

  إنفنتاغروف   
  املدينة جيم  
  البلد جيم  

  نعم: آخر عنوان معروف
   خليج املنغروف٢٦٣  )ب(

  مدينة ألف   
  البلد ألف   

  نعم: وف لهآخر عنوان معر
  جنسيات شرييدان مانلي بايفورد 

  البلد جيم  )أ(
  TTP5003708500: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٢٤: تاريخ اإلصدار  
  مدينة جيم: مكان اإلصدار  
  وزارة الشؤون اخلارجية : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣: تاريخ انتهاء الصالحية  



 يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهابدليل التعاون الدويل 

324 

  لالبلد دا  )ب(
  PPC0024066354: بطاقة اهلوية/رقم جواز السفر  
  ٢٠٠٢فرباير /شباط ٢٦: تاريخ اإلصدار  
  مدينة دال: مكان اإلصدار  
  وزارة الشؤون اخلارجية : سلطة اإلصدار  
  ٢٠٠٧فرباير /شباط ٢٦: تاريخ انتهاء الصالحية  

  . البلد ألف، والفرنسية مع لَكْنة-ليزية كاإلن: اللغات اليت يتحدث هبا شرييدان مانلي بايفورد
  

    
  ٢املرفق 

  
  /باألشخاص االعتباريني /البيانات املتعلقة بالشخص االعتباري

  املنظمات املعنية/املنظمة 
  

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة
  

  واردات الروبيان يب يت واي احملدودة: التسمية
  ٩/١٢/١٩٩٧: تاريخ التأسيس
  مدينة ألف: مكان التأسيس

  ُمراقبو واردات الروبيان يب يت واي احملدودة /رؤساء العمليات/مدراء
  سلمى: االسم
  النغدون:  العائلياالسم

  سكرترية :الصفة أو الوظيفة
   شارع املؤسسة٥١   :العنوان

   مدينة ألف ٥٦٢٦    
  دولة ألف    
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  مانلي بايفورد: االسم
  شرييدان:  العائلياالسم

  املدير التنفيذي : الصفة أو الوظيفة
   خليج املنغروف٢٦٣   :عنوانال

  املدينة ألف    
  البلد ألف     

   واردات الروبيان يب يت واي احملدودة:عنوان الشخص االعتباري
   بالتون ستريت٤٥

   املدينة ألف٥٦٩١
  البلد ألف
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    املرفق السادس عشر
  قائمة بالسلطات املركزية الوطنية املختصة يف مكافحة اإلرهاب    

   التابع ملكتب األمم املتحدة  منع اإلرهابفرع األعضاء  الدولُأبلغت هباكما (  
      )املعين باملخدرات واجلرمية  

  السلطة املركزية  الدولة
  ليست لديها سلطة مركزية  أملانيا

  اإلرهاباملؤسسات املشاركة يف مكافحة   

  Auswärtiges Amt)وزارة الشؤون اخلارجية(  
 Werderscher Markt 1  
 10117 Berlin  
 Postanschrift: 11013 Berlin  
 Telefon: (030) 5000-0  
 Telefax: (030) 5000-3402  
 Internet: http://www.auswaertiges-amt.de  

  Bundesministerium der Justiz  
  ) وزارة العدل االحتادية( 
 Hauptsitz Berlin  
 Mohrenstraße 37  
 10117 Berlin  
 Telefon: (030) 2025-70 oder (01888) 580-0 
 Telefax: (030) 2025-9525 oder (01888) 580-9525  

 Dienststelle Bonn  
 Adenauerallee 99-103  
 53113 Bonn  
 Telefon: (0228) 58-0 oder (01888) 580-0 
 Telefax: (0228) 58-8325 oder (01888) 580-8325 
 Internet: http://www.bmj.bund.de  
 Courriel: poststelle@bmj.bund.de  
  Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof  
  ) احملامي العام االحتادي لدى حمكمة العدل االحتادية( 
 Brauerstraße 30  
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 76137 Karlsruhe  
 Telefon: (0721) 81 91 0  
 Telefax: (0721) 81 91 59 0  
 Internet: http://www.generalbundesanwalt.de 
 Courriel: poststelle@generalbundesanwalt.de  

 Bundeskriminalamt  
  )مكتب الشرطة االحتادي( 
 Thaerstraße 11  
 65173 Wiesbaden 
 Telefon: (0611) 55-0  
 Telefax: (0611) 55-12141 
 Internet: http://www.bka.de Courriel: info@bka.de  

  
 National Counter-Terrorism Committee Secretariat  أستراليا

 National Security Division  
 Department of the Prime Minister and Cabinet  
 3-5 National Circuit  
 BARTON ACT 2600 
 Téléphone: + 61 2 262715115 
 Fax: + 61 2 262715050  

  
 Autorité nationale centrale compétente en matière de  بلجيكا

lutte contre le terrorisme  
 Parquet Fédéral  
 Rue quatre bras, 19  
 1000 Bruxelles  
 Tel.: + 32.2/577.77.11  
 Fax: + 32.2/577.77.90  
 Courriel: parquet.federal@just.fgov.be  

 Autorité nationale centrale compétente en matière de 
 coopération internationale y compris pour la lutte 

 contre le terrorisme  
  Service public Fédéral JusticeBoulevard de waterloo, 

 115  
 1000 Bruxelles  
 Courriel: jean-yves.mine @just.fgov.be  
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  تنسيق/ سلطة مركزية  قربص

 Chair of the Attorney General of the Republic 
 of Cyprus  

 
  ال وجود لسلطة مركزية خمصوصة  دمنركال

  Différents ministères danois (justice, affaires étrangères 
 et autres) sont impliqués dans la lutte contre le 

 terrorisme.  
 Le bureau du Premier ministre est responsable de la 

 coordination globale.  
  

  Ministry of National Security  جامايكا
 Permanent Secretary 
  Ministry of National Security 
 NCB Towers  
 7th Floor  
 2 Oxford Road  
 Kingston 5  
 Phone: (876) 906-4908-24 
 Email: gilbert.scott@mns.gov.jm  

  Michelle Walker  
 Head, Legal Unit , Ministry of Foreign Affairs  
 and Foreign Trade  
 21 Dominica Drive 
 Kingston 5  
 Jamaica W.I.  

  
  ليس لديها سلطة مركزية خاصة ُمعلنة  اليابان

  
  State Security Court  األردن

  
  National Security Department (NSD)  ماليزيا

  
  Procuradía General de la República (PGR)  املكسيك
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  Security Policy Department  اجلمهورية التشيكية
 Ministry of Interior  
 Nad Stolou  
 3170 34 Prague 7 
 P.O. Box 21/OBP  
 fax: 00420 974 833 554 
 tel: 00420 974 832 282 
 Courriel: OBP@mvcr.cz  

  
  ليس لديها سلطة مركزية خمصوصة   سلوفاكيا
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    املرفق السابع عشر
  نتربول يف إحالة الطلبات اإلاالتفاقيات الدولية اليت تنص على دور     

     )ةحصريقائمة غري (
      االتفاقيات املعتمدة حتت رعاية منظمة األمم املتحدة  -أوالً  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االّتجـار غـري املـشروع يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة                   -١
  ): ٢٧٦٢٧  التسجيلرقم) (١٩٨٨فيينا، (

ت تتعلـق  وحتال طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وأيـة مراسـال       [..] ):٨ (٧املادة  
هبا، فيما بني السلطات اليت عينتـها األطـراف؛ وال ُيخـلّ هـذا الـشرط حبـق أّي طـرف                     
يف أن يـــشترط توجيـــه مثـــل هـــذه الطلبـــات واملراســـالت إليـــه عـــن طريـــق القنـــوات   
الدبلوماسية، ويف احلاالت العاجلة، حني توافق األطـراف، عـن طريـق قنـوات املنظمـة                

  .، إذا أمكن ذلك)اإلنتربول (O.I.P.Cالدولية للشرطة اجلنائية 
  ):A/RES/54/109) (١٩٩٩نيويورك، (االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب   -٢

جيوز للدول األطراف أن تتبادل املعلومات عن طريق املنظمـة الدوليـة            ): ٤ (١٨املادة  
  ).اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 

  )A/55/383(عرب الوطنية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   -٣
وتوجــه طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وأي مراســالت . ): [...]١٣ (١٨املــادة 

وال ُيخـلّ هـذا الـشرط    . تتعلق هبا إىل السلطات املركزيـة الـيت تعينـها الـدول األطـراف         
حبق أية دولـة طـرف يف أن تـشترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات واملراسـالت إليهـا عـرب               

 الدبلوماسية، ويف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفـان املعنيتـان،            القنوات
  .عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك

    
      االتفاقيات املعتمدة يف ظلّ رعاية جملس أوروبا  -ثانياً  

 STEوبيــة، املعاهــدات األور) (١٩٥٧بــاريس، (االتفاقيــة األوروبيــة لتــسليم اجملــرمني    -١
  ):٢٤رقم 
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حيـال طلـب التوقيـف املؤقـت اىل الـسلطات املختـصة للطـرف متلقـي         ): ٣ (١٦املـادة  
الطلب إما عن طريق القنوات الدبلوماسـية، أو مباشـرة عـن طريـق الربيـد أو الـربق أو            

أو بـأي وسـيلة أخـرى تكفـل         ) نتربـول إلا(عن طريق املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة          
  .وجيب إبالغ السلطة فورا بنتائج طلبها. أو يقبلها الطرف املطلوببقاء أثر مكتوب 

) ١٩٥٩ستراسـبورغ،   (االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة            -٢
  ):٣٠ رقم STEاملعاهدات األوروبية، (

اشـرة  يف احلاالت اليت يسمح فيها، مبوجب هذه االتفاقية، باإلحالـة مب        ): ٥ (١٥املادة  
  ).اإلنتربول( فإنه جيوز أن تتم عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

االتفاقية األوروبية لرصـد اجملـرمني احملكـوم علـيهم بأحكـام مـشروطة أو املفـرج عنـهم             -٣
  ):٥١ رقم STEاملعاهدات األوروبية، ) (١٩٦٤ستراسبورغ، (إفراجا مشروطا 

 ٢ ميكن أن تتم اإلحاالت املشار إليها يف الفقـرة            يف احلاالت العاجلة،   :)٣ (٢٧املادة  
  ).اإلنتربول(من هذه املادة عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

) ١٩٧٠الهـاي،   (االتفاقية األوروبية حول القيمة الدوليـة لألحكـام اجلنائيـة القـسرية               -٤
  ):٧٠ رقم STEاملعاهدات األوروبية، (

الطارئة ميكن أن ُتحال الطلبات واإلخطـارات عـن طريـق        يف احلاالت   : )٢ (١٥املادة  
  ).اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

) ١٩٧٢ستراسـبورغ،  (االتفاقية األوروبية بشأن نقـل اإلجـراءات يف املـسائل اجلنائيـة        -٥
  ):٧٣ رقم STEاملعاهدات األوروبية، (

لطلبـات واإلخطـارات عـن طريـق     يف احلـاالت الطارئـة ميكـن إحالـة ا     : ")٢ (١٣املادة  
  .)اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

ستراسـبورغ،  (االتفاقية األوروبية ملراقبة اقتناء وحيازة األسلحة النارية من ِقَبل األفراد             -٦
  ):١٠١ رقم STEاملعاهدات األوروبية، ) (١٩٧٨

ــادة  ــة اإلخطــارات عــن طر   ): ٢ (٩امل ــضاء ميكــن إحال ــد االقت ــة  عن ــق املنظمــة الدولي ي
  ).اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 

ــ وضـــبطها عائـــدات اجلرميـــة وتعقبـــها غـــسلبـــشأن االتفاقيـــة األوروبيـــة   -٧  هتاصادرومـ
  ):١٤١ رقم STEاملعاهدات األوروبية، ) (١٩٩٠ستراسبورغ، (
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 ٢ و ١جيوز تقـدمي أي طلـب او إخطـار متـت صـياغته طبقـا للفقـرتني                  ): ٣ (٢٤املادة  
  ).اإلنتربول(ادة عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية من هذه امل

 تنفيـذا التفاقيـة األمـم    ١٧اتفاق بـشأن االجتـار غـري املـشروع عـن طريـق البحـر املـادة                -٨
) ١٩٩٥ستراسـبورغ،   (املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملـؤثرات العقليـة            

  ):١٥٦ رقم STEاملعاهدات األوروبية، (
تقـوم الـسلطات املُعّينـة مبوجـب        ): االتصال فيما بني الـسلطات املعينـة      ) (٢ (١٨املادة  
عنــدما يثبــت، ألي ســبب مــن األســباب، أن .  باالتــصال املباشــر فيمــا بينــها١٧املــادة 

اســتخدام شــبكات علــى االتــصال املباشــر غــري قابــل للتطبيــق، جيــوز للطــرفني االتفــاق 
اإلنتربـول أو تلـك التابعـة جمللـس         /وليـة للـشرطة اجلنائيـة     االتصاالت التابعة للمنظمة الد   

  ].منظمة اجلمارك العاملية[التعاون اجلمركي 
املعاهـدات األوروبيـة،    ) (١٩٩٩ستراسـبورغ،   (اتفاقية القانون اجلنائي بـشأن الفـساد          -٩

STE ١٧٣ رقم:(  
غته طبقـا   جيوز تقدمي أي طلب أو إخطار متت صـيا        ): املراسلة املباشرة ) (٣ (٣٠املادة  

  ).اإلنتربول( من هذه املادة عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ٢ و١للفقرتني 
    

      االتفاقيات املعتمدة حتت رعاية االحتاد األورويب   -ثالثاً  
 بني حكومات دول االحتاد     ١٩٨٥ يونيه/حزيران ١٤اتفاقية تنفيذ اتفاق شينغن املؤرخ        -١

هورية أملانيا االحتادية واجلمهورية الفرنسية بـشأن اإللغـاء التـدرجيي           ، ومج )البنلوكس(االقتصادي  
 بتـاريخ   ٩٥- ٣٠٤ -املرسـوم رقـم   ) (١٩٩٥شـينغن،   (لعمليات املراقبة علـى احلـدود املـشتركة         

  ):١٩٩٥مارس / آذار٢٢، اجلريدة الرمسية بتاريخ ١٩٩٥مارس / آذار٢١
ل الطلبـات وإعادهتـا مـن وزارة     بالقـدرة علـى إرسـا   ١ال ُتخل الفقـرة  ): ٢ (٥٣املادة  

لمنظمـة  عدل إىل وزارة عدل أخرى أو عن طريـق املكاتـب الوطنيـة املركزيـة التابعـة ل                 
  .الدولية للشرطة اجلنائية

  ) ١٩٩٥بروكـــسل، ) (اتفاقيـــة يوروبـــول(اتفاقيـــة إلنـــشاء مكتـــب أورويب للـــشرطة    -٢
)SN 3549/95:(  

، ميكــن )٣(ام املــذكورة يف املــادة بقــدر مــا هــو ضــروري إلجنــاز املهــ): ٢ (٤٢املــادة 
ليوروبول أيضا إقامة عالقات واحلفاظ على عالقات مع الدول األخـرى ومـع هيئـات      



  الفهرس

333 

ــاملعىن املقــصود يف الفقــرة   يــشري . (٧ و٦ و٥ و٤البنــود ) ٤( مــن املــادة ١٠أخــرى ب
  ). صراحة إىل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية٧البند 

 يف املـسائل    املـساعدة القانونيـة   ويب املؤسِّس التفاقية تبـادل      مشروع قانون اجمللس األور     -٣
  ):C 251/01/1999(اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 

جيــوز تقــدمي كــل طلــب مــشار إليــه يف الفقــرة ): نقــل طلبــات املــساعدة) (٤ (٦املــادة 
أو أيـة  ) نتربـول اإل(ألسباب طارئـة، عـن طريـق املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة                ) ١(

  .هيئة خمتصة تأسست وفقا ألحكام معاهدة االحتاد األورويب
ورويب الــذي اعتمــد خــالل جملــس العــدل     ألالقــرار اإلطــاري بــشأن أمــر التوقيــف ا      -٤

  :٢٠٠٢ يونيه/حزيران ١٣والشؤون الداخلية يف 
ن إذا تعــذّر اســتخدام نظــام شــينغن للمعلومــات، جيــوز للــسلطة القــضائية أ: ١٠املــادة 

  .ورويبتطلب املساعدة من مصاحل اإلنتربول إلبالغ أمر التوقيف األ
    

      صك مت اعتماده حتت رعاية رابطة الكومنولث  -رابعاً  
  :خطة رابطة الكومنولث لتسليم املطلوبني من اجملرمني الفارين من العدالة

Commonwealth Scheme for the Rendition of Fugitive Offenders: 
Clause 4 (1) (Provisional warrants): Where a fugitive offender is, or is suspected of 

being, in or on his way to any part of the Commonwealth but no warrant has been 

endorsed [...] or issued [...], the competent judicial authority in that part of the 

Commonwealth may issue a provisional warrant for his arrest on such information and 

under such circumstances as would, in the authority’s opinion, justify the issue of a 

warrant if the returnable offence of which the fugitive is accused has been an offence 

committed within the authority’s jurisdiction and for the purposes of this paragraph 

information contained in an international notice issued by the International Criminal 

Police Organisation (INTERPOL) in respect of a fugitive may be considered by the 
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authority, either alone or with other information, in deciding whether a provisional 

warrant should be issued for the arrest of that fugitive.
)أ  (  

    
       اتفاقية اعتمدت حتت رعاية منظمة الدول األمريكية  -خامساً  

 الناريـة والـذخائر     اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة االجتـار غـري املـشروع يف األسـلحة             - ١
  ):AG00784.E( )١٩٩٧واشنطن، (واملتفجرات واملواد األخرى ذات الصلة 

Preamble: Recognizing the importance of strengthening existing international 

law enforcement support mechanisms such as the International Weapons and 

Explosives Tracking System (IWETS) of the International Criminal Police 

Organization (INTERPOL), to prevent, combat, and eradicate the illicit 

manufacturing of and trafficking in firearms, ammunition, explosives, and other 

related materials.
)ب (  

    
ومتعددة األطراف تنص على املنظمة الدولية للشرطة مثال على اتفاقية ثنائية   - سادساً 

      )نتربولاإل(اجلنائية 
  ):١٩٨٤الغوس، ( ونيجرييا وغانا وتوغو بنناتفاق تعاون يف جمال الشرطة اجلنائية بني   -١

 اإلنتربــول ســتكون مبثابــة مهــزة وصــل بــني  -إن املكاتــب املركزيــة الوطنيــة : ٣املــادة 
  .طراف املتعاقدةاألجهزة األمنية املختلفة لأل

───────────────── 
عندما يكون جمرٌم هارٌب موجودا أو يشتبه يف أنه موجود أو ): أوامر التوقيف املؤقت) (١(٤وتنص املادة  )أ (  

التصديق على أي أمر بالتوقيف بالطريقة املنصوص  يكون ذاهبا إىل أي جزء من الكومنولث لكن مل يتم
، فإنه جيوز للسلطة )ب) (١ (٣أو الصادرة على النحو املنصوص عليه يف املادة ) أ) (١ (٣عليها يف املادة 

رم إذا رأت أن اجملضد هذا القضائية املختصة يف هذا اجلزء من الكومنولث إصدار أمر بالقبض املؤقت 
ضمن ما يقوم به  اجلرمية اليت هو هبا مّتهم قد تؤدي إىل تسليمه باعتباره جمرما، وأنه لو ارتكب تلك اجلرمية

يف ظل هذه الظروف، جيوز للسلطة القضائية أن ال تأخذ بعني االعتبار . من نشاط لتم إصدار مذكّرة بشأنه
يف االعتبار غريها من  أيضا ، أو أن تأخذ)نتربولإلا(مة الشرطة الدولية إالّ املعلومات الواردة يف سجل منظ

 .ضد اجلاين املعلومات حىت تقرر ما إذا كان جيب أو ال جيب إصدار أمر توقيف مؤقت
 إذ تسلِّم بأمهية تعزيز اآلليات الدولية لدعم إنفاذ القانون، ومنها النظام الدويل لتعقُّب األسلحة :الديباجة )ب ( 

، ملنع االجتار باألسلحة النارية )اإلنتربول(ملتفجِّرات، الذي وضعته املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية وا
 .والذخرية واملتفجرات وسائر املواد ذات الصلة وصنعها غري املشروعني ومكافحتهما والقضاء عليهما
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اتفاق تعاون يف جمال مكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة                     -٢
بـــني وزراء الداخليـــة يف كـــل مـــن أذربيجـــان وأرمينيـــا وبـــيالروس وجورجيـــا وكازاخـــستان  

كييــف، ( وروســيا وطاجيكــستان وتركمانــستان وأوزبكــستان وأوكرانيــا، وإســتونيا  وملــدوفا
  ؛)١٩٩٢

  .سيتم نقل املعلومات بواسطة وسائل اإلعالم هبا من قبل اإلنتربول): د (٣ادة امل
٣-  Agreement on Co-operation to prevent and Combat Trans-border Crime 

between the Governments of Romania, Albania, Bulgaria, Bosnia-Hertzegovina, Greece, 

F.R.Y. Macedonia, Republic of Moldova, Turkey and Hungary (Bucharest, 1999)
   )ت ( 

Article 2 (4): In order to improve the effectiveness of the prevention, detection, 

investigation and prosecution of trans-border criminal violations, and as active 

members of ICPO-INTERPOL for police matters, World Customs Organization for 

customs matters, the SECI [Southeast European Cooperative Initiative] participating 

countries shall exchange and develop criminal information in partnership with their law 

enforcement authorities and with the INTERPOL General Secretariat and WCO )ث (.  
 مـع الـدول الـيت    ١٩٩٤تتضمن االتفاقات الثنائية للشرطة اليت أبرمتها أملانيـا منـذ عـام         -٤

  :ليست طرفا يف اتفاق شينغن بصورة منهجية هذا القسم من اجلملة
مع عدم اإلخالل بتبادل املعلومات عن طريق املكاتب املركزية الوطنية التابعـة            [...] "

  ".نتربولاإلنظمة الدولية للشرطة اجلنائية للم
  ):١٩٨٨(معاهدة لتسليم اجملرمني مربمة بني فرنسا وكندا   -٥

───────────────── 
ومانيا وألبانيا وبلغاريا والبوسنة اتفاقية تعاون ملنع ومكافحة اجلرمية العابرة للحدود بني حكومات ر )ت ( 

 وهنغاريامجهورية مولدوفا وتركيا و، سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  واليونان وواهلرسك
 ).١٩٩٩بوخارست، (

من أجل حتسني جناعة تدابري منع االنتهاكات اإلجرامية عرب احلدود وكشف تلك االنتهاكات والتحري   )ث ( 
 على البلدان املشاركة يف مبادرة التعاون جلنوب شرق أوروبا، بصفتها أعضاء فيها ومالحقة مرتكبيها،

ناشطة يف اإلنتربول فيما خيص مسائل الشرطة، ويف املنظمة العاملية للجمارك فيما خيص املسائل اجلمركية، 
مة لإلنتربول أن تتبادل املعلومات اجلنائية وتطوِّرها يف شراكة مع سلطات إنفاذ القانون ومع األمانة العا

 .واملنظمة العاملية للجمارك
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يف حالة الطوارئ، جيوز للـسلطات املختـصة يف الدولـة الطالبـة طلـب               ): ١ (١٣املادة  
إلقاء القبض احتياطيا على الشخص املطلوب سواء عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية،               

شــر عــن طريــق الربيــد أو الــربق أو عــن طريــق املنظمــة الدوليــة للــشرطة  أو بــشكل مبا
  .. [...]أو بأي وسيلة أخرى تكفل بقاء أثر مكتوب) اإلنتربول(اجلنائية 

  ):١٩٨٨(معاهدة لتسليم اجملرمني بني فرنسا وأستراليا   -٦
نتربـول، أو عـن     إل حيال طلب القـبض االحتيـاطي إمـا عـن طريـق ا             :)ب) (١ (٩املادة  
  .يق الربيد أو الربق أو بأي وسيلة أخرى تكفل بقاء أثر مكتوبطر

  



 

337 

  الفهرس

     إىل أرقام الفقراتفهرسحتيل األرقام الواردة يف هذا ال

  ألف
  باء- ٤  إبالغ رمسي هبدف القيام باملالحقة

  )د(٣- دال- ٢  أبوستيل
  ‘١‘)أ(٥- جيم- ١  إجراء عادل

  انظر أيضا معاملة عادلة   
  )أ(٥- جيم- ١  إجراءات عادلة

  انظر أيضا معاملة عادلة  
  احلبس/االحتجاز

  ‘٢‘)أ(٣- جيم- ١  حبس يف انتظار التسليم  
  ١- هاء- ٣، ٧- جيم- ١  )قاعدة الـ( اختصاص

  ١- باء- ٢  احتجاز) احلصول على(أدلة أو أقوال 
  ١- باء- ٢  )مجع( أدلة أو أقوال
  باء- ١  أسس قانونية 

  ١- جيم- ١  إما التسليم وإما املقاضاة
  ٢- ألف- ٤  أمر توقيف

  ‘٢‘)أ(١- دال- ٢  نابة قضائيةإ
  )ج(٢- دال- ٢  )املنظَّمة الدولية للشرطة اجلنائية(اإلنتربول 

  باء
  )أ(٥- هـ- ٣، )و(٥- دال- ٢  )مناهض للتمييز(بند 

  تاء
  ٥- واو- ١، ١- دال- ١  تبادل معلومات

  ٢  املساعدة القانونيةتبادل 
 ساعدة القانونية املتبادلةامل  
 ٦- دال- ٢  تكاليف 
 )ز(٥- دال- ٢  )أنواع( احلصانة 
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 )و(٥- دال- ٢  رفض 
 )ج(٣- دال- ٢  )مبدأ الـ( سرّية 
 ٢- دال- ٣، ٢- باء  )الـ( صيغ 
 دال- ٢  تسليم) التماس( طلب 
 ٤- دال- ٢  القانون الواجب تطبيقه 
  )أ(٥- دال- ٢  مهلة زمنية 
 ٢ املساعدة القانونية املتبادلة/املساعدة القانونيةتبادل 
  )أ(٥- دال- ٢  تأجيل 
  ٦- دال- ٢  تكاليف  
  )ز(٥- دال- ٢  نةاحلصا  
  )و(٥- دال- ٢  الرفض  
  )ج(٣- دال- ٢  )مبدأ الـ( سرّية  
  ٣- دال- ٢باء، - ٢  - صيغ   
  ٤- دال- ٢  القانون املنطبق  
  دال- ٢  )طلبات (طلب  
  ٤- ج- ١  )استثناء كل( تربير

  انظر أيضا جرمية سياسية  
  ألف- ١  جترمي األعمال اإلرهابية

  ٦- جيم- ١  جترمي مزدوج
  هاء- ٢  حتقيقات مشتركة

  ١- جيم- ١  و املقاضاةالتسليم أ
  ٣  تسليم اجملرمني

  ٢- هاء- ٣  إعادة التسليم  
  زاي- ٣  )الشخص(تسليم   
  ٣- هـاء- ٣  )طلبات( تنازع  
  زاي- ٣  تكاليف  
  ٥- هـاء- ٣  التسليم رفض  
  ١- جيم- ٣  صيغ الـتسليم  
  ألف- ٣  )طلب تسليم( طلب  
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  دال- ٣  القانون الواجب تطبيقه  
  )ج(١- جيم- ٣  )جراءات تسليمإ(مبّسطة   

  ألف- ٤  )صيغ(تسليم 
  هاء- ٢  حتقيقات مشتركة

  ١١- باء- ٢  تقنيات حتقيق خاصة
  ٣- باء- ٢  تفتيشات

  متويل اإلرهاب
  انظر وحدات االستخبارات املالية  
  جيم- ٢  جتميد    
  ٦- جيم- ٢جيم، - ٢  )تعّرف(حتديد     
  ٦- جيم- ٢جيم، - ٢  )تعريف(حتديد     
  جيم- ٢  )عمليات التعقّب(تعقّب     
  ٣- جيم- ٢  جرائم مالية    
  ٢- جيم- ٢  )الـ(  مصرفيةسرية    
  جيم- ٢  ضبط، حجز    
  جيم- ٢  مصادرة    
  توقيف
  )ب(٣- جيم- ١  حق االتصال  
  )ب(٣- جيم- ١  حق اإلعالم  
  باء- ٣  وقيت  

  سني
  ٢- جيم- ٢  )الـ( سرية مصرفية

  جيم
  )أ(٥- هـاء- ٣  جرمية سياسية
  )ب(٥- هاء- ٣، ٣- جيم- ٢  جرائم مالية

  حاء
  ‘٢‘)أ(٣- جيم- ٣  حبس يف انتظار التسليم

  ‘٢‘)أ(٥- جيم- ١  دفاعحقوق ال
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  )ب(٥- جيم- ١  نسان، احلقوق اإلنسانية لالجئنيإلحقوق ا

  دال
  )أ(٢- جيم- ٣، )أ(٢- دال- ٢  )قناة(دبلوماسية 

  سني
  )ب(٢- جيم- ٣ ،)ب(٢- دال- ٢  سلطات مركزية

  شني
  ٣- هـاء- ١  )وزارة(شؤون خارجية 

  ١- باء- ٢  شهادات

  ضاد
  جيم- ٢، ٣- باء- ٢  ضبط، جتميد

  طاء
  دال- ٢  )طلب تسليم(طلب 

  عني
  ٤- هاء- ٣   عبور

  ٨- جيم- ١  )Ne bis in idem (عدم املالحقة مرتني بنفس اجلرمية

  قاف
  ٤- دال- ٢  القانون الواجب تطبيقه
  قرارات جملس األمن

  ‘٢‘)أ(١-جيم- ٢، ١- ألف- ١  ١٢٦٧) ١٩٩٩(القرار   
  ‘١‘)أ(١- جيم- ١باء، - ١، ١- ألف- ١  )٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار  

  )ج(٢- جيم- ٣، )د(٢- دال- ٢  قضاة اتصال

  مال
  )ب(٥- جيم- ١  )احلق يف الـ( جلوء
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  ميم
  ٤- جيم- ١  )رفض كل الـ( مربرات
  انظر أيضا جرمية سياسية  

  باء- ٢  مثول األشخاص طواعية
   متبادلةدة قانونيةمساع

  )املساعدة القانونيةانظر تبادل (
  ٨- باء- ١  جمامالت دولية

  ١- هاء- ١  مسؤولون عن إنفاذ القانون
  ٢- باء- ٢  )داللة(مستندات قضائية 

  جيم- ٢  مصادرة
  جيم- ٢    مصادرة

  متويل اإلرهابانظر أيضا   
  املنظَّمةية مكافحة اجلرمية قاتفا

  )ج(١- جيم- ٢  )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة(  
  ٢- هاء- ١  )والقضاة(ّدعون العامون امل

  ٧- باء- ١  معاملة باملثل
  )أ(٥- جيم- ١  معاملة عادلة

  ألف- ١  )األمم املتحدة(ميثاق 
  )أ(٥- دال- ٢  هلة زمنيةم

  ١-هـ- ١  )أجهزة الشرطة( مسؤولون عن إنفاذ القانون

  نون
  باء- ٤  نقل اإلجراءات اجلنائية

  جيم- ٤  نقل السجناء
  ٩- باء- ٢  )شاهد(طوعي   

  ‘٢‘)أ(١- دال- ٢  نيابة قضائية

  واو
  ٥- هاء- ١  وحدات استخبارات املالية

  ٢-جيم-١  والية قضائية
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