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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      

) التعاون الدويل(والرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصلني الثالث   
     )٤٥-٤٠استعراض املواد (حة الفساد من اتفاقية األمم املتحدة ملكاف

      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    
  ملخَّص    

ة َضالـدولِ األطـراِف املـستعرَ     حيتوي هذا التقرير املواضيعي علـى معلومـات عـن تنفيـذ               
مـن  ) التعـاون الـدويل   (والرابـع   ) التجـرمي وإنفـاذ القـانون     ( مـن الفـصلني الثالـث        ٤٥-٤٠ دَّاملوا

مــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف العــامني األول والثــاين مــن الــدورة األوىل آلليــة         اتفاقيــة األ
  .٣/١استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت أنشأها مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية يف قراره 
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    استعراض تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية  -أوالً  
   ٤٢- ٤٠املواد (ائية املصرفية والسجل اجلنائي والوالية القضالسرية     

    )من االتفاقية
مل ُتعَرض بصدد سرية العمل املصريف يف معظم الواليات القضائية مـسائل ذات أمهيـة،           -١

حىت يف احلاالت املعمول فيهـا بقواعـد سـرية العمـل املـصريف، ولكـن أشـَري إىل مـسائل متعلقـة                       
 يف إحـدى    ،ومـن أبرزهـا   . ئيةبرفع السرية عن العمل املصريف يف عدد قليل من الواليات القـضا           

 صعوبات يف حصول احملقق على أمر برفع السرية عن العمل املصريف بـسبب اشـتراط     ،احلاالت
كما أُشَري إىل شـواغل بـشأن       . اإلجراء تقدَمي أدلة دامغة جداً    ذلك  القاضي املشرف على تنظيم     

املعلومـات املطلوبـة    طول فترة معاجلة القضاة لطلبات رفع الـسرية عـن العمـل املـصريف وتقـدمي                 
وأُوصــَي باعتمــاد تــدابري مناســبة تكفــل تيــسري التنفيــذ . فيمــا بعــد مــن جانــب املــصارف املعنيــة

ولـوحظ أيـضاً يف حـاالت أخـرى بـطء يف رفـع       . العملي ملعايري رفع السرية عن العمل املـصريف      
ومل . دعـاء هذه السرية حيث ُينظَّم هذا اإلجراء بإذن مـن قـاض بنـاء علـى طلـب مقـدَّم مـن اال                     

يالَحظ هذا البطء يف والية قـضائية لـيس مطلوبـاً فيهـا احلـصول علـى إذن قـضائي وُيلـزم فيهـا                        
ومل تثـر قواعـد سـرية العمـل املـصريف           . القانون مؤسـسات االئتمـان بتقـدمي املعلومـات املطلوبـة          

ت على صعيد املمارسة صعوبات كبرية يف والية قضائية أخرى تطبق تلك القواعد اليت اقتـصر              
 وكـان مؤداهـا مـن الناحيـة العمليـة أن            ن وفقـاً ملقتـضيات املـصلحة العامـة،        على واجـب التعـاو    

ويف . على املصارف وسائر املؤسسات املالية تيسري االطـالع علـى البيانـات والـسوابق املطلوبـة               
إحدى احلاالت اليت تطبَّق فيها قواعد سـرية العمـل املـصريف حيـق للنيابـة العامـة، عنـد التحقيـق                      
مــع مــوظفني مــدنيني يف جــرائم ارُتكبــت أثنــاء أدائهــم لوظــائفهم، إصــدار أمــر باإلفــصاح عــن  

إلفـصاح عـن املعـامالت    ال االكتفـاء با احلسابات املصرفية للمشتبه فيهم وأرصدهتم بوجه عام،     
ــق    ــة موضــوع التحقي ــصلة بالواقع ــات القــضائية مبعاجلــة    . احملــدَّدة املت وأوصــَي يف إحــدى الوالي

املصرف املركـزي، مـن الناحيـة       من رئيس    ا أجهزة إنفاذ القانون والقضاة إذن     صداراستاشتراط  
العملية، للحصول من املـصارف أو غريهـا مـن املؤسـسات املاليـة علـى الـسجالت املـصرفية أو          

مـن شـأهنا أن تنـشئ    تـشريعات   من املنتظر صـدور  ويف والية قضائية واحدة   . التجارية أو املالية  
مـسائل  أن تعـاجل    تقـدمي التقـارير للمؤسـسات املاليـة و        خمتـصا ب   ايـة ونظامـ   ستخبارات مال اوحدة  

  .السرية املصرفية
ــ  -٢ ــة     وال حيبِّ ــسابقة يف دول ــة ال ذ القــانون يف عــدة واليــات قــضائية مراعــاة أحكــام اإلدان

أخرى بالنسبة جلرائم الفساد؛ ولكن هنـاك أحكامـاً قانونيـة بـشأن جـرائم أخـرى، مثـل غـسل                     
ى احلاالت، وجـرائم االجتـار بالبـشر واالجتـار باملخـدرات وأعمـال اإلرهـاب                األموال، يف إحد  
ــة أخــرى  ــالرجوع إىل      . يف حال ــادة ب ــات القــضائية، نفــذت هــذه امل ــل مــن الوالي ويف عــدد قلي
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صــكوك قانونيــة دوليــة أخــرى مثــل اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القــضائي، واالتفاقيــة           
ليـة لألحكـام اجلنائيـة، واتفاقيـة املـساعدة املتبادلـة يف املـسائل               األوروبية املتعلقة بالصالحية الدو   

وكــذلك روعيــت، يف أربــع حــاالت،  . اجلنائيــة بــني جمموعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة  
ويف بعــض . ه اتفاقــات دوليــةأحكــام قــضائية صــادرة عــن حمــاكم أجنبيــة، وفقــاً ملــا تــنص عليــ  

  . قوانني أو أعراف بشأن السجل اجلنائيهناككن تة أو مل  مل تنفَّذ املادالواليات القضائية،
ــة القــضائية يف عــدد قليــل مــن الــدول األطــراف الــيت       -٣ وأُشــَري إىل مــسائل بــشأن الوالي

.  لــديها تــشريعات تــنص علــى الواليــة القــضائية اخلارجيــة يف املــسائل املتعلقــة بالفــساد  تليــس
ة التجـرمي علـى اجلـرائم املرتكَبـة يف اخلـارج      واشُترط، يف إحدى احلاالت، سريان مبدأ ازدواجي     

 ولكـن هـذا املبـدأ العـام مل يكـن سـارياً              .اليت يكون اجلاين أو اجملين عليه فيها مـن رعايـا الدولـة            
 إضـافة   ني واألجانـب والنـواب الربملـانيني،      على جرائم رشو وارتشاء املوظفني العموميني الوطني      

كـان مقيَّـداً باشـتراط أن يكـون         ) أ الشخـصية الـسلبية    مبد(إىل أن مبدأ االختصاص باجملين عليه       
ويف سـت حـاالت،   . الفعل املرتكب يف اخلارج معاقَباً عليه بالسجن ملدة تزيد على سـتة أشـهر    

كان مبدأ الشخصية السلبية غري معمول به أو كان مقيداً أو غـري حمـدد املعـامل بوضـوح، بينمـا                     
) مبـدأ الشخـصية الفاعلـة     (صاص باجلـاين    يف ثالث حاالت أخـرى، كـان كـل مـن مبـدأ االختـ              

ويف سـبع حـاالت، كـان مبـدأ         . ومبدأ الشخصية السلبية حمدودي التطبيق أو غري معمـول هبمـا          
االختصاص حبماية الدولة حمدود التطبيق أو غري معمول بـه، وتبعـاً لـذلك، صـدرت توصـية يف                 

ــشأن  ــضائياً بــ    . هــذا ال ــا ق ــة الرعاي ــة  وال جيــوز يف إحــدى احلــاالت مالحق شأن اجلــرائم املرتكَب
باخلــارج إال وفــق مــا تــسمح بــه املعاهــدات القائمــة، ويف حالــة أخــرى إمــا بنــاء علــى شــكوى  
مقدَّمة من الضحية أو ُخلفائهـا القـانونيني أو بنـاء علـى بـالغ رمسـي مـن سـلطات الدولـة الـيت                         

 جتيـز هـذا   ووضعت عدة دول أطراف تدابري حتظـر تـسليم رعاياهـا أو ال          . ارُتكبت فيها اجلرمية  
وقــد نوقــشت هــذه . التــسليم إال عنــد تطبيــق املعاهــدات الدوليــة أو وفــق مبــدأ املعاملــة باملثــل  
مـن  ) التعاون الـدويل  (املسألة مبزيد من التفصيل يف التقرير املواضيعي بشأن تنفيذ الفصل الرابع            

  ).CAC/COSP/IRG/2013/7 الوثيقة(االتفاقية 
    

  ١اإلطار 
  ٤٢دة أمثلة على تنفيذ املا

فيما يتعلق بالرشوة مشل مبدأ اجلنسية الفعلية، يف والية قضائية واحدة، مجيع األشخاص 
بالدولة الطرف، وال يقتصر ذلك على مواطين الدولة فقط، بل " صلة وثيقة "تربطهمالذين 

مبا يف ذلك الفروع ( واهليئات اليت تأسست مبوجب القانون احمللي ايشمل أيضا املقيمني فيه
  ).ية للشركات األجنبيةاحملل
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    استعراض تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية  -ثانياً  
  مالحظات عامة بشأن التحديات اليت تواجه تنفيذ الفصل الرابع   - ألف  

    )التعاون الدويل(
الـيت  عمالً بطلب سابق للفريق، يتضمن هذا التقريـر حتلـيالً للتحـديات األكثـر شـيوعاً                   -٤

وفيما يتعلـق   . وقد نظم التحليل حبسب كل مادة من مواد االتفاقية        . رابعتنفيذ الفصل ال  تواجه  
التعـاون يف جمـال إنفـاذ        (٤٨، و )املساعدة القانونية املتبادلـة    (٤٦و) تسليم اجملرمني  (٤٤باملواد  
، اليت تشمل جمموعة واسعة مـن التفـصيالت، أدرج          )أساليب التحري اخلاصة   (٥٠و  ) القانون

 تقريـر اسـتعراض     ٣٤ويستند هذا التقرير إىل     . ت كل مادة من املواد    تصنيف آخر حبسب فقرا   
ومع ذلك، فهو يتـيح     . فقط، ومن مث فإنه ال يدعي مشوله لكامل التحديات اليت تعترض التنفيذ           

  .التعرف على اجتاهات واضحة
ويشري حتليل التحديات اليت ُسلط الضوء عليها يف تقارير الدول إىل أن التحـديات الـيت        -٥
وينبغــي للــدول األطــراف أن . اجــه التعــاون الــدويل تقــع علــى املــستويني التــشريعي والعملــي  تو

ــة إىل ســن  تواصــل جهودهــا   ــسليم اجملــ  الرامي ــوانني تعــىن بت ــة  رمنيق ــة املتبادل  واملــساعدة القانوني
وقد تكرر ورود توصـية     .  وحتديثها، عند االقتضاء، متاشياً مع االتفاقية       تلك القوانني  واستعراض

تلــك التقــارير حتــث الــدول األطــراف علــى بــذل جهــود مــن أجــل التــصديق علــى الــصكوك  يف 
  . واملساعدة القانونية املتبادلةرمنيالثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية ذات الصلة بتسليم اجمل

ستوى العملــي، تفتقــر بعــض الــدول إىل األدوات احلديثــة واملعــدات التقنيــة   املــوعلــى   -٦
وقد لـوحظ افتقـار أعـضاء اجلهـاز القـضائي وأجهـزة             .  للتعاون الناجح  لالزمةاواملوارد البشرية   

جتـسد   يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة، وهو مـا    إىل التدريب واملهارات التقنية     إنفاذ القانون   
  . املساعدة التقنيةبشأنحتياجات من ااالستعراضات فيما أظهرته 

ويف هـذا الـصدد،     . ينـات فيمـا بـني الـنظم القانونيـة         ويتمثل أحد التحـديات بإزالـة التبا        -٧
ــق شــرط        أُ ــدماً يف ختفيــف صــرامة تطبي ــة املــضي ق ــأن تنظــر يف إمكاني ــدول ب وصــيت بعــض ال

  .رمنيازدواجية التجرمي فيما يتعلق بتسليم اجمل
ومـن التحــديات العمليــة يف جمـال املــساعدة القانونيــة املتبادلـة ســرعة تبــادل املعلومــات      -٨

وعــالوة علــى ذلــك، واجــه عــدد مــن الــدول   . لتعــاون فيمــا بــني الــسلطات املركزيــة وفعاليــة ا
  . خاصة يف قضايا الفسادساليب حترٍّأحتديات تتعلق بالتحقيقات املشتركة واستخدام 
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 إذ إن   مع اإلحصاءات ميثل أحـد التحـديات،      رب عموماً أن وجود آليات مناسبة جل      عُتوا  -٩
  .راء تقييم ملدى كفاءة وفعالية نظم التعاون الدويلتوافر هذه املعلومات أمر هام إلج

    
  
 

 

 

 

 
 

 

 
مرتبة حسب شيوعها، وحسب كـل مـادة        (حتديات التنفيذ احملددة      االتفاقيةمواد املادة من 

  ) من مواد االتفاقية
  ) ٤٤املادة (تسليم اجملرمني 

 

 حمدودية القدرات  
 التنسيق فيما بني األجهزة  
 نوينخصائص النظام القا  
  عدم وجود إطار قانوين حمدد  
 مواصلة تطوير إطار شامل للقانون احمللي  
 ومجع رمنيضرورة تنظيم املعلومات عن قضايا تسليم اجمل 

  توفري إحصاءات من خالل البيانات ذات الصلة 
  ازدواجية التجرمي

  )٢ الفقرة ،٤٤املادة (
  صعوبات يف تطبيق شرط ازدواجية التجرمي  

ت أو تبسيط تعجيل اإلجراءا
  متطلبات اإلثبات 

  )٩ الفقرة ،٤٤املادة (

 تبسيط إجراءات التسليم متاشيا مع اتفاقية مكافحة الفساد  

  التسليم أو احملاكمة
  )١١ الفقرة ،٤٤املادة (

  التسليم أو "إصالح التشريعات بغية ضمان تطبيق مبدأ
يف احلاالت اليت يرفض فيها التسليم، جيب إحالة ". احملاكمة

  .ضية إىل حماكم السلطات الوطنيةالق
  االتفاقات أو الترتيبات

  )١٨ الفقرة ،٤٤املادة (
  ضرورة إبرام املزيد من االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف

وتوسيع نطاق االتفاقات القائمة، مع ضمان أن تتماشى 
  الصكوك مع معايري اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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مرتبة حسب شيوعها، وحسب كـل مـادة        (حتديات التنفيذ احملددة      االتفاقيةمواد املادة من 
  ) من مواد االتفاقية

  نية املتبادلة املساعدة القانو
 )٤٦املادة (

  حمدودية القدرات واملوارد  
  عدم وجود تشريع حمدد  
 وجود ثغرات يف اإلطار القانوين  
  حتسني نظم إدارة القضايا من أجل تنفيذ طلبات املساعدة

  القانونية املتبادلة
  إبرام ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف مع الدول األجنبية

  قدمي املساعدة القانونية املتبادلةهبدف تعزيز فعالية عملية ت
أغراض املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       

  )٣، الفقرة ٤٦املادة (
  عدم وجود تشريع حمدد  
 وجود ثغرات يف اإلطار القانوين  

  األجنبيةإنفاذ العقوبات 
  )١٣، الفقرة ٤٤املادة (

 دولة  العقوبات اليت فرضتها وضع تشريعات تتعلق بإنفاذ
  طالبة

   يف جمال إنفاذ القانون التعاون
  ) ٢ و ١، الفقرتان ٤٨املادة (

  سرعة تبادل املعلومات يف اليت تواجهالتحديات العملية 
  القضايا املستعجلة

  مجع اإلحصاءاتاليت تواجهالتحديات   
 توسيع نطاق االتفاقات القائمة  

  التحقيقات املشتركة
  )٤٩املادة (

  جمال مكافحة قلة اخلربة يف إجراء حتقيقات مشتركة يف
  الفساد

      
    رمنيتسليم اجمل  - باء  
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غالبـاً  ذلك  أدرجت الدول األطراف عملية تسليم اجملرمني يف نظمها القانونية احمللية، و            -١٠
. يف الدســتور أو يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة أو يف قــوانني خاصــة بــشأن التعــاون الــدويل        

، رمنيمتلــك تــشريعات وطنيــة متعلقــة بتــسليم اجملــدولــة طــرف واحــدة فقــط ال هنــاك وكانــت 
أمـا البلـدان الـيت لـديها        . لكنها أشارت إىل أهنا تـدرس حاليـا اعتمـاد تـشريعات يف هـذا الـشأن                
 مل ى احلـاالت ففـي إحـد  . تشريعات فلم تنظم مجيعها هذه املسألة بنفس املستوى من التفـصيل      

ــسليم اجملــ   ــشأن ت ــوفر أحكــام ب ــة أخــرى ويف . دة مــن الدســتور  إال يف مــواد حمــدو رمنيتت ، حال
اقتصرت اإلشـارة يف التـشريعات الوطنيـة إىل جـرائم غـسل األمـوال، وكـان ذلـك البلـد يعتـزم                   

 ُتعـىن حـصرياً     رمنياعتماد مشروع قانون ملكافحة الفـساد يتـضمن أحكامـاً متعلقـة بتـسليم اجملـ               
لـى املعاهـدات، أشـارت      وفيما تعتمد بعـض الـدول األطـراف اعتمـاداً كـبرياً ع            . بقضايا الفساد 

، وإىل الترتيبـات    جهودها املتعلقة بتسليم اجملرمني   دول أخرى إىل أمهية الترتيبات غري امللزمة يف         
اليت توفر يف كثري من األحيـان هنجـاً إزاء التـسليم املتبـادل               اليت تتم على املستوى دون اإلقليمي     

وبالنـسبة للـدول    .  األركان  الكاملة للهاربني ذا طابع رمسي أقل من ذاك الذي توفره املعاهدات         
يونيـه  / حزيـران ١٣املـؤرخ    JHA/2002/584األعضاء يف االحتاد األورويب، فإن القرار اإلطـاري         

إىل وجـود نظـام   بوجـه عـام      الذي أصدره اجمللس بـشأن أمـر التوقيـف األورويب يـؤدي              ٢٠٠٢
يب، ونظــام قواعــد نظــام مبــسط يطبــق علــى الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورو : ذي مــستويني

ق دولـة واحـدة عـضو يف االحتـاد األورويب بـني ثـالث       وتفـرِّ . عامة يطبق علـى الـدول األخـرى      
دول االحتـاد األورويب، ودول حمـددة مـن خـارج االحتـاد األورويب مـشاركة                : فئات من الـدول   

  .، ومجيع الدول األخرى اليت يتعني إجراء ترتيبات خاصة معهارمنييف تسليم اجمل
فالـدول  . لفرق الرئيسي بني الدول األطراف ناتج عن انتمائهـا لـنظم قانونيـة خمتلفـة              وا  -١١

اليت يتيح دسـتورها التطبيـق املباشـر للمعاهـدات الدوليـة الـيت صـدقت عليهـا ال يلزمهـا اعتمـاد               
ــوبني    ــسليم املطل ــصلة يف جمــال ت ــشريعات مف ــاذ    . ت ــها إنف ــاك دول أطــراف أخــرى ال ميكن وهن

وأكَّدت إحدى الدول األطـراف امتثاهلـا ملعظـم أحكـام           . شريعات تنفيذية املعاهدات إال بسن ت   
االتفاقية باإلشارة إىل أحكـام مماثلـة أو مكافئـة جـداً واردة يف اتفاقيـة إقليميـة ملكافحـة الفـساد                      

  .هي طرف فيها
يف غالبيـة الـدول األطـراف، اجلـرائم الـيت           هـي   ،  "واجلرائم اليت جيوز تـسليم مرتكبيهـا      "  -١٢

 عليها باحلرمان من احلرية لفترة ال تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشـد، وفقـاً ملـا تـنص                     ُيعاقب
عـن هـذه القاعـدة      حتيـد    بعـض الـدول األطـراف        لكـن . عليه التشريعات الوطنيـة أو املعاهـدات      

ويف حاالت طلب التسليم مـن أجـل       ). سنتني(أو أعلى   )  أشهر ٦(من ذلك    العتبة أدىن    فتجعل
).  أشـهر يف اثنـتني مـن الـدول األطـراف     ٤( أشـهر  ٦ العتبـة عـادة مـا تكـون          إنفاذ عقوبة، فـإن   
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وقـد لــوحظ أنــه ميكـن التــصدي للتحــديات الناشـئة عــن اخــتالف العتبـات مــن خــالل تــشديد     
ومل . العقوبات املطبَّقة لضمان إمكانية تسليم مرتكيب مجيع الـسلوكيات اجملرَّمـة وفقـا لالتفاقيـة              

 البلدان من تأكيد أن كل جرمية من اجلرائم اليت تنطبق عليهـا             يتمكن سوى عدد قليل جداً من     
أي معاهــدة لتــسليم اجملــرمني مبوجــب االتفاقيــة تعتــرب مدرجــة كجرميــة جيــوز تــسليم مرتكبيهــا  

. ٤٤مـن املـادة     ) ٤( الفقرة    من )١(قائمة بني الدول األطراف، على النحو املتوخى يف اجلملة          
أدرجــت تلــك اجلــرائم بوصــفها جــرائم تــستوجب ا أكــدت أهنــبعــض الــدول األطــراف إال أن 

ويبدو أنَّ معظم املعاهدات حتـدد      . رمنيتسليم مرتكبيها عند إبرام معاهدات جديدة لتسليم اجمل       
 علـى أسـاس اشـتراط حـدٍّ أدىن للعقوبـة بـدال مـن حتديـد           "اجلرائم الـيت جيـوز تـسليم مرتكبيهـا        "

ة حــددت العتبــة الالزمــة جلعــل اجلــرائم     يف بعــض املعاهــدات الثنائيــ  و. اجلــرائمتلــك قائمــة ب
وقـد سـلط أحـد البلـدان        . سنتنيال تقل عن    تستوجب تسليم مرتكبيها مبدة حرمان من احلرية        

 املتزايد على هنج اشتراط حدٍّ أدىن للعقوبة يف التفاوض على معاهـدات             عتمادهالضوء على أنَّ ا   
  .رمنيم اجملدولية جديدة قد أضفى عنصَر مرونة هاماً على ممارسة تسلي

إذا كانـت  " لفرعيـة اجلـرائم ا "وقد أجازت غالبية الدول األطراف تـسليم املطلـوبني يف             -١٣
ويف دولــة واحــدة كــان علــى األشــخاص  .  تفــي بــشرط احلــد األدىن للعقوبــة اجلرميــة الرئيــسية

ويف بلـدين  . يف جـرائم فرعيـة  صرحية حـىت يـتم تـسليمهم    إبـداء موافقتـهم الـ    املطلوب تـسليمهم    
ــة    رمني ال يعتــرب تــسليم اجملــ نآخــري ــة جــائزاً إال إذا كــان احلــد األقــصى للعقوب  يف جــرائم فرعي

ــى  امل ــذه اجلــرائم جم  فروضــة عل ــة كــل ه ــدة ســنتني   تمع ــسجن مل ــصل إىل ال ــدين. ي ى  رأويف بل
ضون أن العقوبات الشديدة املفروضة علـى مـرتكيب جـرائم الفـساد ختفـف مـن احلاجـة                   املستعرِ

وأكدت مخـس دول أطـراف عـدم إمكانيـة تـسليم مـرتكيب              . ائم الفرعية إىل تسليم مرتكيب اجلر   
  .اجلرائم الفرعية

فدولـة  . ازدواجيـة التجـرمي  شـرط  ويبدو أنَّ من بـني الـشروط القياسـية لقبـول التـسليم            -١٤
ــاً،      ــاً، ال إلزامي ــدُّ ســبباً اختياري ــة التجــرمي ُيَع طــرف واحــدة فقــط ذهبــت إىل أنَّ انتفــاء ازدواجي

وذكـرت دول أعـضاء يف االحتـاد األورويب أن جرميـة الفـساد مـشمولة                . التسليملرفض طلبات   
ــة كواحــدة مــن اجلــرائم الــيت تــؤدي إىل      يف القــرار اإلطــاري بــشأن مــذكرة التوقيــف األوروبي

الــسجن أو احلــبس ملــدة هــي التــسليم إذا كانــت العقوبــة يف الدولــة العــضو املــصدرة للمــذكرة  
تحقـق  الوفقاً ملا حيدده قانون الدولـة العـضو املـصدرة، دون            أقصاها ثالث سنوات على األقل،      

ــة جتــرمي الفعــل مــن اســتيفاء شــرط   ــدأ    . ازدواجي ــة الــدول األطــراف علــى مب وقــد نــصت غالبي
ازدواجية التجرمي صراحةً يف تشريعاهتا الوطنية، باستثناء ثالث دول أكَّدت علـى تطبيقهـا هلـذا            

مـشروع قـانون    وجييـز   . انـضمت إليهـا    إىل معاهدات ثنائية     املبدأ يف املمارسة العملية أو استناداً     
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. ازدواجيــة التجــرميرمني يف ظــل انعــدام مكافحــة الفــساد، يف دولــة طــرف واحــدة، تــسليم اجملــ
وأعربت دولة طـرف أخـرى عـن اهتمامهـا بتعـديل تـشريعاهتا إلزالـة شـرط ازدواجيـة التجـرمي                      

وقـد بـذلت    .  اخلاصة هبـا   وانني العقوبات بعض أو مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف ق       فيما خيص   
فعـادة مـا ُيعتـرب      : مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي     إزاء  معظم الدول األطراف جهودا لتطبيـق هنـج مـرن           

بغــض النظــر عــن املــصطلحات املــستخدمة يف وصــف اجلرميــة مبــدأ ازدواجيــة التجــرمي متحققــا 
بــالتجرمي الكامــل جلميــع   أُوصــي ويف دولــة واحــدة. اثلــة مــن اجلــرائم ذات الــصلة أو أنــواع مم

األفعــال اجملرَّمــة يف االتفاقيــة باعتبــار ذلــك ســبيال إىل ضــمان أال ميثــل شــرط ازدواجيــة التجــرمي 
وقد أدلت دولتان طرفان بتعليقات حمددة حول تطبيـق         . عائقاً أمام تسليم اجملرمني املشتبه فيهم     

ذكرت الدولــة األوىل أهنــا مل فــ. مبــدأ ازدواجيــة التجــرمي فيمــا خيــص اجلــرائم املتعلقــة بالفــساد  
. تواجه أية عقبات يف التعاون مع غريها من الدول، أخذاً أو عطـاًء، بـسبب إعمـال هـذا املبـدأ                    

" للمـوظفني العمـوميني األجانـب     "وسلطت الدولة الثانية الـضوء علـى أنَّ عـدم وجـود تعريـف               
 بقــراءة صــارمة ملبــدأ يف تــشريعاهتا الوطنيــة، مقرونــاً" مــوظفي املؤســسات الدوليــة العموميــة "و

 ١٦ يف اجلرائم املنصوص عليهـا يف املـادة   رمنيازدواجية التجرمي، يعين انعدام إمكانية تسليم اجمل     
  .من االتفاقية

وميكن لغالبية الدول األطراف أن ترفض طلبات التسليم اسـتناداً إىل األمنـاط ذاهتـا مـن            -١٥
 يف أنَّ بإمكاهنـا أن تـرفض التـسليم          وقد اختلفت إحدى الدول األطراف عـن غريهـا        . األسباب

ــة     ُوإذا  ــة اجلنائي جــدت دالئــل علــى أنَّ مــن شــأن حماكمــة الــشخص املطلــوب أو تنفيــذ العقوب
ولـدى مجيـع الـدول األطـراف        . األجنبية حمليـاً تـسهيل التأهيـل االجتمـاعي للـشخص املطلـوب            

دة تـستخلص هـذه     قائمة مستفيضة بأسـباب رفـض التـسليم يف تـشريعاهتا، باسـتثناء دولـة واحـ                
كمـا أدرجــت  . معاهــدة قابلـة للتطبيــق يف غيـاب  األسـباب مـن املبــادئ العامـة للقــانون الـدويل     

  .بأسباب الرفض يف دستورها مباشرةدولة طرف واحدة قائمة 
وال ميكن ملعظم الدول األطراف أن ترفض طلب تسليم جملرد أنَّ اجلرميـة تتعلـق بـأمور                   -١٦
 تتخذ أي تدابري حمددة لتنفيذ احلكم، وقدمت هلا توصـية لـضمان             وهناك دولة واحدة مل   . مالية

ويف حالتني خلَّف عدم وجود تشريعات أو ممارسات درجةً مـن عـدم الـيقني               . امتثاهلا لالتفاقية 
ويف تــشريعات إحــدى . إمكانيــة رفــض طلــب التــسليم اســتناداً إىل هــذا الــسبب  مــدى بــشأن 

 بعــض فئــات اجلــرائم بــسبب الطبيعــة املاليــة هلــذه  يفرمنيالــدول األطــراف ال جيــوز تــسليم اجملــ
 إذا كانت أركـان جرميـة معينـة تـشكل     أنهإال أنَّ سلطات تلك الدولة الطرف أكدت   . اجلرائم

  .اقية، فإن طلب التسليم ال ُيرفضعمالً من أعمال الفساد وفقاً لالتف
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و أهنـا قـد ترفـضه،     وأغلبية الدول األطراف إما أهنا قد ال توافق علـى طلـب التـسليم، أ                -١٧
العتقاد بأن الطلب قد قـدم هبـدف مقاضـاة الـشخص املعـين              حتملها على ا  عندما توجد أسباب    

ويف دولـة طـرف    . بسبب جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله اإلثـين أو آرائـه الـسياسية                
فيـذ  افيـاً لتن  كخلـصائص   واحدة، اعترب وجود شرط دستوري عام حيظر التمييز بناء علـى تلـك ا             

 دول أطراف مل يؤخذ خطر التمييز على أساس اجلنس يف االعتبـار، وإن              ويف سبع . هذا احلكم 
 سـيتناول هـذا     رمنيالـدول األطـراف أنَّ قانوهنـا اجلديـد املتعلـق بتـسليم اجملـ              تلك  أعلنت إحدى   

الـدول مل يكـن أيـضاً التمييـز بـسبب األصـل             تلـك   يف واحـدة مـن      و. النوع مـن التمييـز حتديـداً      
ومل تــشر التــشريعات احملليــة يف  .  أو اآلراء الــسياسية مــن ضــمن أســباب رفــض التــسليم اإلثــين

 طلـب  رفـضُ أنـه سـبق     ب إحـدى الـدول      فـادت وأ". عـدم التمييـز   "ثالث دول إطالقـاً إىل شـرط        
  .تناداً إىل خماوف من حدوث متييزتسليم إىل أراضيها اس

ياسي للجرميــة املرتكبــة ضــمن وقــد أدرجــت مجيــع الــدول األطــراف تقريبــاً الطــابَع الــس  -١٨
ويف جتربـة إحـدى الـدول األطـراف كـان هـذا الـسبب هـو أشـيع                   . أسباب رفض طلب للتسليم   

إضـافة إىل احلـاالت الـيت تتعـذر فيهـا مالحقـة مرتكـب               (أسباب رفـض طلبـات التـسليم املتلقـاة          
ــادم  ــسبب التق ــة ب ــان إىل أن بعــض معاهــداهت   ). اجلرمي ــان طرف ــةوأشــارت دولت ــسليم ب ما املتعلق ت

وأدرجت دولة واحدة تعريفاً للجرميـة الـسياسية        .  تتضمن أيضاً تعريفاً للجرمية السياسية     رمنياجمل
يف تشريعاهتا، كما وضعت قائمة مفصلة باجلرائم اليت ال ميكن اعتبارها جـرائم سياسـية، مبـا يف                  

 ملفهـوم  ومل حتـدد أي مـن الـدول األطـراف األخـرى تعريفـاً          . ذلك عدة جـرائم متعلقـة بالفـساد       
القرارات بـشأن رفـض طلـب التـسليم اسـتناداً      حيث ُتتخذ يف نص تشريعي، " اجلرمية السياسية "

إىل هذا السبب على أساس كل حالة على حدة، وكـثرياً مـا يعتمـد فيهـا علـى املعـايري املبينـة يف            
َتبـيَّن،  ففي إحـدى الـدول، علـى سـبيل املثـال، تعتـرب اجلرميـة سياسـيةً إذا                . االجتهادات القضائية 

 البـسات اجلرميـة ومـا عـداها مـن امل        يف ارتكـاب    بعد تقدير دوافع اجلاين واألسـاليب املـستخدمة         
ويشري دسـتور إحـدى الـدول       .  اجلنائي ركنهاألخرى، أنَّ كفَّة البعد السياسي للفعل أرجح من         

ضون أنـه غـامض     ، وهو تعـبري رأى املـستعرِ      "ألسباب سياسية "األطراف إىل أنه ال جيوز التسليم       
وقد أكَّدت غالبية الدول األطـراف علـى أنَّ اجلـرائم اجملرَّمـة يف              . من حيث نطاق تطبيقه الفعلي    

واسـتبعدت دولتـان طرفـان      . كجـرائم سياسـية   مـن الظـروف      ُتعامل حتت أي ظرٍف      الاالتفاقية  
ــسليم أو     ــزام دويل بت ــسياسية ألي جرميــة حيثمــا ُوجــد الت ــذرع بالطبيعــة ال ــة الت  حماكمــة إمكاني

ومل يكن لدى دولة طرف واحدة أي استثناءات خاصـة بـاجلرائم الـسياسية، وكـذلك                . رمنياجمل
مل يكن لدى دولة طرف أخرى اسـتثناءات خاصـة بـاجلرائم الـسياسية عمومـاً، ولكنـها ال تلـيب                    

  .طلبات التسليم اليت يقصد منها معاقبة شخص ما على آرائه السياسية
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 ما مل تنص املعاهـدات الـسارية علـى           األطراف تسليم رعاياها،   عظم الدول وال ميكن مل    -١٩
ثــالث دول يف وينحــصر عــدد الــدول الــيت ميكــن أن تــسلم رعاياهــا  . هــذه اإلمكانيــة صــراحة

حماكمـة  "تـسليم رعاياهـا إال إذا كـان الـشخص املعـين سـيلقى               علما بأن إحداها تستبعد     فقط،  
كـرت كـل الـدول األطـراف مـا عـدا واحـدة              وذ. يف املكان الذي ارتكبـت فيـه اجلرميـة        " أفضل

منها أنَّ رفض التسليم هلذه األسباب سيفضي إىل مالحقـة قـضائية داخليـة للـشخص املطلـوب                  
وأوردت بعض الدول األطراف حـاالت      .  من االتفاقية  ٤٤ من املادة    ١١تسليمه، وفقا للفقرة    

اس جنـسية الـشخص    اختذت فيها إجراءات جنائية حملية عندما رفضت طلبات تسليم علـى أسـ            
ويف أحد البلدان تتوقف إمكانية إقامـة الـدعاوى حمليـاً كبـديلٍ للتـسليم علـى         . املطلوب تسليمه 

احلصول على الـشكوى املقدمـة مـن الـضحية أو اإلدانـة الرمسيـة مـن قبـل سـلطات البلـد الـذي               
  .ارتكبت فيه اجلرمية

    
   ٢اإلطار 

  ٤٤املادة  من ١١الفقرة مثال على تنفيذ 
فإذا اختاروا اخليار .  إحدى الدول األطراف رعاياها بني أن ُيسلَّموا أو ُيحاكموا حملياًرختيِّ

حملياً بعد التشاور مع الدولة الطالبة بشرط ختلي األخرية عن واليتها حوكم الشخص الثاين، 
  .القضائية ونقلها جلميع األدلة املتاحة

    
ــسليم رعا      -٢٠ ــة ت ــط إىل إمكاني ــالث دول فق ــادهتم إىل    وأشــارت ث ــشرط إع ــاً ب ــا مؤقت ياه

 ١٢أراضيها بعد احملاكمة لقضاء فترة العقوبة اليت تفرضها عليهم الدولة الطالبـة، وفقـا للفقـرة                 
وواحــدة مــن تلــك الــدول الــثالث تطبــق التــسليم املــشروط يف ســياق القــرار    . ٤٤مــن املــادة 

ى كانـت طرفـاً يف اتفـاقني        اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن أمر التوقيف األورويب؛ ودولة أخر        
عــىن هبــذا الــشأن ولكنــه مل كــان هنــاك اتفــاق ثنــائي آخــر ُي( التــسليم املــشروط انثنــائيني ينظمــ

والعديــد مــن الــدول األطــراف ال يبــدو أهنــا قــادرة علــى إنفــاذ األحكــام   ). يــدخل حيــز النفــاذ
ألســباب تتعلــق ) املقــدَّم لغــرض إنفــاذ عقوبــة(القــضائية األجنبيــة عنــدما تــرفض طلــب التــسليم 

 تـصرف وت.  مـن االتفاقيـة    ٤٤ مـن املـادة      ١٣الشخص املطلـوب تـسليمه، وفقـا للفقـرة          جبنسية  
إىل اسـتنادا  الدول األطـراف الـيت ميكنـها تنفيـذ األحكـام األجنبيـة عنـدما تـرفض طلـب تـسليم                 

 وقـد   .التشريعات الوطنية أو املعاهـدات اإلقليميـة أو التطبيـق املباشـر التفاقيـة مكافحـة الفـساد                 
ذكرت إحدى الدول األطراف، على وجه اخلصوص، أهنـا ليـست يف وضـع ميكّنـها مـن تنفيـذ         
أمر قـضائي أجـنيب، حيـث أنـه إذا كـان الـشخص احملكـوم عليـه، بـصرف النظـر عـن جنـسيته،                         
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موجوداً على أراضيها، فليس بإمكان السلطات املختصة يف هـذه الدولـة إال أن تبـدأ إجـراءات         
  .الوقائع ذاهتاجنائية جديدة بشأن 

وفيمــا يتعلــق باألســاس القــانوين لتلقــي أو إرســال طلــب تــسليم، ال يــشترط يف أغلبيــة   -٢١
وهو ما يصح أيـضاً علـى بعـض الـدول األطـراف الـيت تنتمـي                 . الدول األطراف وجود معاهدة   
وقـد  . ، والـذي عـادةً مـا يـشترط وجـود معاهـدة      "القـانون العـام  "إىل العرف القانوين املسمى بــ    

نت أربع دول أطراف، على وجه التحديـد، سـلطاهتا املختـصة مـن إصـدار إعـالن خمـصص                    مكّ
يف حالــة عــدم " بلــدان جماملــة قــضائية"أو " بلــدان تــسليم"بغــرض اعتبــار البلــدان األخــرى إمــا 

والعديـد مـن    . ؛ أو َمكَّنـت تلـك الـسلطات مـن وضـع ترتيبـات خمصـصة أخـرى                 وجود معاهدة 
شترط املعاملـة   يـ  ،ها بالتسليم بصرف النظر عن وجـود معاهـدة        اليت ُيسمح في  األطراف،  الدول  

ــة طــرف واحــدة أخــضعت التــسليم ملــصلحتها اخلاصــة وجلــودة عالقاهتــا      باملثــل، باســتثناء دول
الضوء بـشكلٍ غـري مباشـر    إال أن تلك الدولة الطرف أفادت، من أجل تسليط      . بالدولة الطالبة 

مـشاكل كـربى فيمـا خيـص        بأهنا واجهت   م،  على أمهية وجود معاهدات سارية كأسسٍ للتسلي      
  .رمنيهروب جمرمني إىل بلٍد يف منطقتها مل تعقد معه معاهدة لتسليم اجمل

    
   ٣اإلطار 

  ٤٤املادة  ٧الفقرة مثال على تنفيذ 
هـذا املبـدأ    وضـع   قـد   و". مبـدأ املعاملـة التفـضيلية     "ى بــ    سمَّق إحدى الدول األطـراف مـا يُـ        تطبِّ

ون العمـل وحقـوق اإلنـسان، إال أن االجتـهاد القـضائي يف تلـك الدولـة                  أصالً فيما يتعلق بقـان    
ووفقـاً لـذلك، ُتفـسر أحكـام املعاهـدات الدوليـة،            . ع نطاقه ليشمل التعاون الدويل    ّسوالطرف  

  .كاالتفاقية مثالً، بالطريقة األكثر مالءمة لتحقيق التعاون الدويل
    

تــشترط وجــود معاهــدة كأســاسٍ لتــسليم وبــالرغم مــن أنَّ غالبيــة الــدول األطــراف ال   -٢٢
الثنائيــة أو املتعــددة ( علــى املعاهــدات ،بــدرجات متفاوتــة مجيعهــا تعتمــد عمليــا وفإهنــارمني اجملــ

 دولـة أو منظمـة     ١٣٣ معاهـدات تـسليم ثنائيـة مـع          َدقَوقد أفاد أحد البلدان بأنه عَ     ). األطراف
 جديـدة قـد دخلـت حيـز النفـاذ منـذ              معاهدة ٣٠متعددة األطراف مثل االحتاد األورويب، وأنَّ       

 هـي  رمنيوذكـرت بعـض البلـدان صـراحة أن أداهتـا املفـضلة لتـسليم اجملـ              . بدء سـريان االتفاقيـة    
واعتــربت إحــدى  .ثنائيــةتــسليم أي اتفاقــات دولــة واحــدة ومل تــربم بعــد . املعاهــدات الثنائيــة
ن أنَّ القـوة االسـتعمارية   عدة معاهدات ثنائية صاحلة وقابلة للتطبيـق بـالرغم مـ    الدول األطراف   

وعــادةً مــا تتخـذ املعاهــدات اإلقليميــة شــكل معاهــدات  . الـسابقة هــي الــيت كانــت قـد أبرمتــها  
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تسليم مكتملة األركان، أو معاهدات للمساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى وجـه العمـوم تتـضمن                  
يـة أُبرمـت يف الغالـب      وقد لوحظ بوجه عـام أنَّ املعاهـدات الثنائ        . رمنيأحكاماً بشأن تسليم اجمل   

ويف إحـدى احلـاالت أُوصـي بالتوسـع     . مع بلدان منتمية إىل نفس املنطقة أو ناطقة بنفس اللغـة         
االخنفـاض الـشديد يف     لتعـويض عـن     مـن أجـل ا      االتفاقيـة كأسـاس قـانوين للتـسليم        يف استخدام 

  .عدد املعاهدات الثنائية املربمة
    

   ٤اإلطار 
  ٤٤ادة امل من ٦الفقرة مثال على تنفيذ 

. اعتمدت إحدى الدول األطراف لوائح خمتصة بتنفيذ األحكام املتعلقة بالتسليم يف االتفاقية
وتقضي هذه األحكام، من بني أمور أخرى، بأنْ ُيعترب أي بلد يكون طرفاً يف االتفاقية يف 

على الوفاء القدرة تلك الدولة الطرف وهذا يكفل ل". بلد تسليم"أيِّ وقت معني مبثابة 
بالتزاماهتا الدولية مبوجب االتفاقية دون احلاجة إىل تعديل لوائحها التنظيمية يف كل مرة 

  .ا دولة جديدة طرفا يف االتفاقيةتصبح فيه
    

، مـن حيـث املبـدأ، أن تـستخدم           تـستطيع   معظـم الـدول األطـراف      نَّوعلى الرغم من أ     -٢٣
ــة كأســـاس لتـــسليم اجملـــ  ــبني، مـــن حيـــث املم رمني فقـــد االتفاقيـ ــة، أتـ ــادراً نَّارسـ ــة نـ  االتفاقيـ

وكانـت دولـة طـرف واحـدة تـستطيع اسـتخدام اتفاقيـة مكافحـة                . هلـذا الغـرض   اسُتخدمت   ما
الفساد كأساس قانوين ولكنها مل تفعل ذلك بعد، إال أهنـا سـبق واسـتخدمت اتفاقيـة مكافحـة                   

احـدة، أمكـن    ويف دولـة طـرف و     . رمنياجلرمية املنظمة عرب الوطنية كأسـاس قـانوين لتـسليم اجملـ           
استخدام االتفاقية لتوسيع نطاق معاهدة ثنائية مـن حيـث اجلـرائم الـيت جيـوز تـسليم مرتكبيهـا،         

وقد دفعـت إحـدى الـدول       . على الرغم من عدم إمكانية اعتبار االتفاقية وحدها أساساً قانونياً         
األمـور املتعلقـة   كثريا ما تكون أقـدر مـن االتفاقيـة علـى تنظـيم      األطراف بأنَّ املعاهدات الثنائية     

وقـدَّمت دولـة طـرف أخـرى تفـسرياً خمتلفـاً، وهـو أنَّ           . بالتسليم تنظيما أكثـر مشوليـة وتفـصيال       
ــة ملموســة       ــة كــأداة قانوني ــة اســتخدام االتفاقي ــة بإمكاني ــاً إىل املعرف املمارســني يفتقــرون عموم

ولـة طـرف    وكان بإمكـان د   . ومل تتخذ ثالث دول أطراف بعد موقفا واضحا       . للتعاون الدويل 
، رمني يف إطار قـانون تـسليم اجملـ        بالنص على ذلك  واحدة أن تستخدم االتفاقية كأساس قانوين       

  .ولكنها مل تفعل
ــتعدادها الستكـــشاف إمكانيـــات إبـــرام      -٢٤ وأعربـــت غالبيـــة الـــدول األطـــراف عـــن اسـ

معهـا  وعرض عدد قليل منها أمساء البلـدان الـيت جتـري     . معاهدات جديدة لتعزيز فعالية التسليم    
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وســلَّطت إحــدى الــدول األطــراف الــضوء علــى سياســتها . مفاوضــات بــشأن إبــرام معاهــدات
الراهنة املتمثلة يف إيالء األولوية للمفاوضات اليت جتريها مع الـدول األطـراف الـيت يوجـد فيهـا                   

حـىت اآلن معاهـدات ثنائيـة لتـسليم         البلـد الوحيـد الـذي مل يـربم          وأشار  . عدد كبري من رعاياها   
 إىل عـدد مـن   تدم وقُـ . إىل أنه قد بدأ يف إجراء مناقشات أولية مع عدة بلـدان جمـاورة    منيراجمل

  .جديدةتسليم معاهدات البلدان توصيات بشأن استعراض املعاهدات القائمة وإبرام 
ذي يتـراوح   وظهرت اختالفات كبرية فيما يتعلق مبتوسـط مـدة إجـراءات التـسليم، الـ                -٢٥

 وحظ أن أمــر االعتقــال األورويبولــ.  شــهرا١٨ًإىل  شــهراً ١٢ أشــهر و٤شــهر إىل  ١,٥بــني 
تقـصري املـدة يف دول االحتـاد األورويب، علـى الـرغم مـن عـدم وجـود أي إحـصاءات            يف  ساهم  

قد أفـادت بلـدان فـرادى بـأن االختالفـات يف اإلطـار الـزمين للتـسليم كـثرياً             و. حمددة عن ذلك  
وأشـار أحـد بلـدان االحتـاد األورويب، علـى           . تتوقـف علـى الظـروف الـيت قُـدِّم فيهـا الطلـب              ما

حـىت يـسلِّم    ) سنة واحدة على وجه التقريب    (سبيل املثال، إىل احتياجه إىل وقت أطول عموماً         
ــضاء يف االحتــاد األورويب      ــدان غــري أع ــة إىل بل ــن العدال ــاربني م ــة أخــرى إن   . اهل ــل يف حال وقي

دمت الوثـائق   نجـز يف أربعـة أشـهر إذا قُـ         اإلجراء الذي يستغرق يف العادة اثين عشر شـهراً قـد يُ           
ويتــوخى أقــل مــن نــصف الــدول األطــراف      . الداعمــة لطلــب التــسليم علــى النحــو املالئــم     

. ضة تبسيط اإلجراءات اليت عادةً ما تستند إىل موافقة الشخص املطلـوب علـى تـسليمه               املسَتعَر
 إىل معاهــدات تطبــق إجــراءات مبــسطة إىل أهنــا تــستندالــيت وأشــارت بعــض الــدول األطــراف 

ووفقـاً لدولـة    .  فقـط  رعاياهـا ويف دولـة واحـدة، كانـت تلـك اإلجـراءات متاحـة لغـري                . إقليمية
طرف أخرى، فإن إجراءات التسليم املبسطة تستخدم يف ما يقـرب مـن نـصف احلـاالت ومـن                   

  . املمكن أن تؤدي إىل السماح بالتسليم يف غضون بضعة أيامٍ إن مل يكن بضع ساعات
ه أحد البلدان عدة معوقات أمام حصوله على تعـاون الـدول األخـرى، منـها                وقد واج   -٢٦

وقـد  . التأخر يف تلقي املساعدة بسبب ما تنطـوي عليـه مـن تكـاليف مرتفعـة وإجـراءات شـاقّة                   
قّدم بلد آخر عدة طلبات تسليم تتعلق جبرائم فساد، ومل ُيوافَق على أيٍّ منها نتيجة الخـتالف                 

طلبـات تـسليم    أيَّ  بلـد واحـد فقـط إىل أنـه مل يتلـق أو يرسـل                صـراحة   وأشـار   . النظم القانونية 
  .بشأن جرائم تتعلق بالفساد

نص عليهــا تــوُســجِّل أيــضاً انعــدام االتــساق مــن حيــث متطلبــات اإلثبــات الــدنيا الــيت    -٢٧
 تــشترط بعــض الــدول األطــراف أيــة أدلــة علــى  الفبينمــا .  للــسماح بالتــسليمة الوطنيــواننيالقــ

ــبعض اآلخــر حــدّ  ارتكــاب اجلر ــان    ميــة، فــإن ال أســباب "د عــدداً مــن املعــايري الــيت تتمثــل يف بي
وقــد قُــدِّمت توصــيات يف مثــل هــذه احلــاالت  . "دعــوى ظــاهرة الوجاهــة" أو تقــدمي "مرجحــة

لتقليل عبء اإلثبات يف إجراءات التـسليم مبـا ُيَيـسِّر علـى الـدول الطالبـة صـياغة طلـب تـسليم                       
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مقتنعــاً بــأن تلــك اخلــاص بتلــك الدولــة كــن فريــق االســتعراض مل ي ذي فــرص جنــاح أكــرب، مــا
  .املعايري مطبقة بقدر كاف من املنطقية واملرونة

    
   ٥اإلطار 

  ٤٤املادة   من٩الفقرة مثال على تنفيذ 
إحدى الدول األطراف، بصفتها عضواً يف منظمة دون إقليمية، بشأن ترتيبات التسليم أبلغت 

تمية لنفس املنظمة، وأكّدت عدم فرض أي متطلبات ختص مع البلدان املناليت تطبقها 
بل إن التسليم يتم من خالل نظام لالعتراف املتبادل بأوامر التوقيف، وقد حظي . اإلثبات

 على هلاربني من العدالةاضني حيث أنه ييسر بدرجة كبرية تسليم رِذلك النظام بثناء املستع
  .حنو سريع وفعَّال

 من رمنيلقضائية مواعيد هنائية الستعراض طلبات تسليم اجملوقد حددت بعض الواليات ا
  .السلطات املسؤولةجانب 

 املركزية بغية التعجيل  سلطتهداخلأنشأ مؤخرا وحدة خمصصة وذكر بلد واحد أنه قد 
 تتألف من السلطة رمنيتسليم اجملخمتصة ب، كما أنشأ جلنة رمنيبتنفيذ طلبات تسليم اجمل
ء والشرطة واإلنتربول وإدارة العالقات الدولية وذلك بغرض تعزيز املركزية وسلطة االدعا

تسليم ومناقشة القضايا الرئيسية اليت تعترض هذه العملية وإجياد حلول الوتبسيط إجراءات 
البلدان اليت تطبِّق نظاماً قانونياً خمتلفاً، ولتسريع هذه العملية، اجملرمني إىل ولتسهيل تسليم . هلا

 أن يقبل كدليل قاطع شهادةً صادرة عن سلطة خمتصة مكلفة باحملاكمة يف جيب على القاضي
  .الدولة األجنبية، تبّين أنَّ لديها أدلة كافية تسّوغ مقاضاة الشخص املعين

    
 الــدول األطــراف أنَّ الــضمانات الرئيــسية ملراعــاة األصــول القانونيــة  وقــد رأت معظــم  -٢٨
واحـدة  طـرف   وذكرت دولة   .  اخلاص هبا  ءات اجلنائية  أو يف قانون اإلجرا    تورهاخة يف دس  مرّس

وذكر عدد قليـل مـن الـدول        ". مبادئ القانون العام  "فقط أن الضمانات املعنية مكفولة يف ظل        
األطراف صـراحةً إمكانيـة تطبيـق معاهـدات حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك العهـد                       

وقـدَّمت بعـض    . األوروبية حلقوق اإلنسان  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية       
وهـي تتـضمن، يف مجلـة    . البلدان قائمة باحلقوق والضمانات املطبَّقة يف نظمها القانونية الوطنية  
رتني، واحلـق يف االسـتعانة     أمور، افتراض الرباءة، ومبدأ عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرمية م          

حلـق يف اسـتئناف حكـم احملكمـة الـذي يفـرض        ، واحلـق يف االسـتعانة مبتـرجم شـفوي، وا          مبحامٍ
ولكـن احلـق يف اسـتئناف حكـم احملكمـة           . احتجازاً أولياً ويف أمر احملكمة الـذي يـأذن بالتـسليم          
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وكانت هناك دولة طـرف واحـدة       . الدول األطراف غري مكفول يف بعض     الذي يأذن بالتسليم    
ويطبِّـق قـانون   . ضمان التنفيـذ مل تتخذ أي تدابري حمددة لتنفيذ احلكـم، وقـدمت إليهـا توصـية لـ        

 يف إحدى الدول األطراف جمموعة متكاملة من ضمانات حقوق اإلنـسان علـى              رمنيتسليم اجمل 
وصـحيح أنـه    .  تـسليمه  حلـني عملية التسليم، ومن بينها حقوق الفـرد املتعلقـة بظـروف اعتقالـه              

يـة، إال أهنـا عـادة    يبدو أن هذه احلقـوق تنطبـق يف معظـم البلـدان علـى تـسيري اإلجـراءات اجلنائ                
  .ا التسليمتعترب قابلة ألن تنسحب على اإلجراءات القضائية األخرى، مبا فيه ما
ــوب إجــراءات          -٢٩ ــشخص املطل ــل حــضور ال ــدابري تكف ــراف ت ــدول األط ــع ال ــدى مجي ول

. وعلى وجه اخلصوص، ميكن يف مجيع األحوال األمر باحتجاز الـشخص عنـد الطلـب              . التسليم
ــشروعية االحتجــاز خــالل إجــراءات     وحيــق للمحــاكم احملليــ   ــدول، النظــر يف م ة، يف إحــدى ال

فـضي اعتقـال    وبينمـا يُ  . التسليم على شاكلة نظرها يف مـشروعية االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة            
 ميكــن يف بلــدان أخــرى األمــر  بالــضرورة،احتجــازه إىل شــخص مطلــوب، يف بعــض البلــدان،  

ثنائية، أمهها حـني تكـون فـرص الـسماح          باإلفراج عن الشخص املطلوب بكفالة يف ظروف است       
ويف . ليم هـو القاعـدة   أثناء إجراءات التـس عتقالأو ألسباب صحية، وإن بقي اال ضئيلة  بتسليمه  

 ُسلِّط الـضوء علـى دور نظـام اإلشـعار األمحـر اخلـاص باملنظمـة الدوليـة للـشرطة                     بعض احلاالت 
وميكـن إصـدار أمـر      . اربني مـن العدالـة     اهلـ  اعتقـال كقناة هامـة لتنفيـذ أوامـر        ) اإلنتربول(اجلنائية  

 يومــاً بنــاء علــى ٤٠ميكــن أن متتــد إىل ( يومــا يف بعــض البلــدان ١٨باالحتجــاز ملــدة تبــدأ مــن  
؛ ويف هذه احلالـة     )ميكن أن متتد إىل مثانية أشهر بناء على الطلب        (وتصل إىل ستة أشهر     ) الطلب

  .نة واحدة كحد أقصىاألخرية، هناك مشروع قانون ينص على متديد تلك املدة لس
ويبدو أنه ال يوجد اتساق يف تفسري وتطبيق شرط الـدخول يف مـشاورات مـع الدولـة                    -٣٠

 بعــض الــدول األطــراف أنــه ال حاجــة إىل ســن تــشريعات  وتــرى. الطالبــة قبــل رفــض التــسليم
  أن واجب التشاور هـو أحـد أشـكال اجملاملـة أو املمارسـة الدوليـة،                تعترب إما ألهنا    ،لتنفيذ ذلك 

 مــن االتفاقيــة، أو مــا مياثلــها مــن أحكــام يف  ٤٤ مــن املــادة ١٧ أحكــام الفقــرة تفــسرأو ألهنــا 
. معاهدات ثنائية أو إقليمية، على أهنا واجبة التطبيق مباشرة ونافذة تلقائيـاً يف نظامهـا القـانوين                

ــسألة     ــشريعات حمــددة يف هــذه امل ــدى دول أطــراف أخــرى ت ــدول   . ول ــد دفعــت إحــدى ال وق
أن ممثلـي االدعـاء، بـصفتهم ممـثلني للدولـة الطالبـة أمـام سـلطات التـسليم، ملزمـون                     األطراف بـ  

وذكـرت دولـة طـرف أخـرى        . ضمنيا بإطالع الدولة الطالبة على مجيع التـدابري الـيت يتخـذوهنا           
املـشاورات عـرب    رغـم إمكانيـة إجـراء        ليس للقاضي أنْ يتصل مباشرة بالـسلطات األجنبيـة،           أنه

ويف .  نتائجها إىل القاضي أثناء جلسة االسـتماع اخلاصـة بالتـسليم           تقدمي و القنوات الدبلوماسية 
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ثــالث دول، أدى عــدم وجــود تــشريعات ومعاهــدات ذات صــلة وانعــدام املمارســة إىل عــدم    
  .الطلبهذا تنفيذ 

    
   ٦اإلطار 

  ٤٤املادة  من ١٧الفقرة مثال على تنفيذ 
ختصة بالتعامل مع طلبات التسليم أفادت إحدى الدول األطراف بأن سلطتها املركزية امل

 أنَّ طلباً مقدماً َبَداَالواردة والصادرة تبذل قصارى جهودها للتشاور مع الطرف الطالب إذا 
ويتضمن ذلك إفساح الفرصة أمام الدولة الطالبة الستكمال . وفقاً لالتفاقية يشوبه نقصان

كل روتيين باالتصال بشركائها وتقوم السلطة املركزية بش. الطلب بأدلة أو تفسريات إضافية
يف املعاهدات التماساً لوجهات نظرهم وتشجيعاً هلم على توفري معلومات إضافية إذا بدا أن 

  .من املرجح رفض طلب التسليم
    

ات وأرقاماً بشأن عدد طلبات التـسليم املرسـلة         وقدمت بعض الدول األطراف إحصاء      -٣١
. ية، مبا يف ذلك النسبة املئوية للطلبات املوافـق عليهـا          والواردة على مدى السنوات القليلة املاض     

 بياناً مفـصالً لطلبـات التـسليم        تضمنبيد أن تلك البيانات املقدمة كانت ذات طابع عام، ومل ت          
وقــدرت إحــدى الـدول األطــراف نــسبة  . الـواردة والــصادرة املتعلقـة بــاجلرائم املتــصلة بالفـساد   

وأوصـت  .  يف املائـة مـن جممـوع الطلبـات    ٢٠ ساد حبـوايل الطلبات الصادرة املتعلقـة جبـرائم الفـ     
 اإلحــصاءات واســتخدامها علــى حنــو أمثــل أو، يف حــال عــدم بتنظــيمإحــدى الــدول األطــراف 

وجودها، استخدام أمثلة عن احلاالت، مع اإلشارة إىل طول مدة إجراءات التسليم بغيـة تقيـيم            
ــسطة     ــسليم مب ــة عــن حــاالت ت ــها، وأمثل ــاذ وعــكفاءهتــا وفعاليت ــة ن إنف ــة أجنبي . أحكــام جنائي
إنــشاء مبواصــلة جهودهــا الراميــة إىل وأوصــيت دولتــان طرفــان بتبــسيط نظــام إدارة القــضايا أو 

نظام إلدارة القضايا أو تعزيزه، علـى أن يـشمل قاعـدة بيانـات تـضم إحـصاءات وأمثلـة عمليـة            
، رمنيك تـسليم اجملـ  عن تعاون دويل يف قضايا الفساد أو حـاالت مـن ذلـك التعـاون، مبـا يف ذلـ         

مما يعطي صورة أفضل عن كيفية تنفيذ اإلطار القانوين ذي الصلة عمليـاً ويزيـد كفـاءة آليـات                   
  .التعاون الدويل

    
    نقل األشخاص احملكوم عليهم  -جيم  

ــوافر  -٣٢ ــل        يت ــات نق ــذ عملي ــالزم لتنفي ــانوين ال ــدول األطــراف اإلطــار الق ــدى معظــم ال ل
 مـن االتفاقيـة، ال سـيما مـن خـالل اتفاقـات ثنائيـة                ٤٥لمـادة   األشخاص احملكوم عليهم وفقـا ل     
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ومل يتــأت مجــع أرقــام دقيقــة بــشأن عــدد الــسجناء الــذين اســتقبلتهم كــل دولــة مــن   . وإقليميــة
ــهم إىل اخلــارج    ــراف أو نقلت ــدول األط ــراف إىل آالف     . ال ــدول األط ــد أشــارت إحــدى ال وق
  .جب معاهدات ذات صلة، مبو١٩٧٧السجناء الذين نقلوا إليها ومنها منذ عام 

ويتفــاوت عــدد املعاهــدات الــيت أبرمتــها الــدول األطــراف بــشأن هــذه املــسألة تفاوتــاً      -٣٣
فبينمـــا أبرمـــت إحـــدى الـــدول األطـــراف مثانيـــة وعـــشرين اتفاقـــاً ثنائيـــاً يـــشمل نقـــل . كـــبرياً

 وكانـت .  يف هذا الصدد   األشخاص احملكوم عليهم، مل تربم دولة طرف أخرى أي اتفاق ثنائي          
لدى دولة طرف أخرى، بصرف النظر عن عدد املعاهدات الثنائيـة، ترتيبـات سـارية مـع أكثـر                  

، بـرز اجتـاه لـدى الـدول إىل         رمنيوعلى غرار ما لوحظ فيمـا يتعلـق بتـسليم اجملـ           .  بلد ١٠٠من  
كمـا تـبني اسـتخدام     . بنفس اللغـة  الناطقة  إبرام اتفاقات ذات صلة مع الدول اجملاورة أو الدول          

 بـشأن نقـل     ١٩٨٣ت اإلقليميـة علـى نطـاق واسـع، ال سـيما االتفاقيـة األوروبيـة لعـام                   االتفاقا
األشـخاص احملكــوم علـيهم فيمــا بــني الـدول األعــضاء يف جملــس أوروبـا وبروتوكوهلــا اإلضــايف     

، واتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القــضائي، واتفاقيــة رابطــة الــدول املــستقلة لعــام    )١٩٩٧(
يم احملكــوم علــيهم بالــسجن لقــضاء مــا تبقــى مــن العقوبــة، واتفاقيــة نقــل   املتعلقــة بتــسل١٩٩٨

  .األشخاص احملكوم عليهم فيما بني األعضاء يف جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية
وقــد ذكــرت . ويف أربــع دول أطــراف، مل يكــن هنــاك أيُّ اتفــاق مــربم يف هــذا الــشأن  -٣٤

نيـة ال جتيـز نقـل شـخص ُمـدان يف أيـة قـضية ميـضي فتـرة              إحدى تلك الدول أنَّ تشريعاهتا الوط     
بيد أن الدولة الطـرف     . العقوبة، إال بعد انتهاء فترة عقوبته     هذه  عقوبته يف أراضيها، أياً كانت      

وأبلغ بلـد آخـر أنـه       . نفسها أعربت عن نيتها تعديل تلك التشريعات لضمان االمتثال لالتفاقية         
  .عدم وجود إطار قانوينقد رفض طلبا لنقل حمكوم عليه بسبب 

ويف . وبوسع معظم الـدول األطـراف نقـل احملكـوم علـيهم اسـتناداً إىل قوانينـها الوطنيـة                -٣٥
هذه اإلمكانية على األشخاص احملكوم عليهم يف جرائم غسل أمـوال أو            تقتصر  إحدى احلاالت   

ت النقـل قـد    نفـسها ذكـرت أنَّ مجيـع عمليـا        الطـرف   بيـد أنَّ الدولـة      . جرائم متصلة باملخدرات  
وذكرت دولة طرف أخرى حتديدا املعاملة باملثـل وازدواجيـة      . أجريت عملياً مبوجب معاهدات   

وذكـرت دولـة طـرف واحـدة فقـط أهنـا جلـأت              . التجرمي باعتبارمها شرطني لنقل احملكوم عليهم     
كـن مجـع إحـصاءات      وأخـرياً مل مي   . أشخاص حمكوم علـيهم   مرتني إىل القنوات الدبلوماسية لنقل      

 .ل عدد عمليات النقل اليت ُنفِّذت فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيةحو

 


