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�أو ًال-

مق ِّدمة

"�إنَّ اجلماعات الإجرامية مل تت� ّأخر يف اال�ستفادة من االقت�صاد املعولمَ الراهن ومن التكنولوجيا املتقدّمة التي ت�صاحبه،
ولك���نّ جهودن���ا من �أجل مكافحة تلك اجلماعات ظ ّلت حتى الآن م�شتَّتة للغاي���ة ،كما �أنَّ �أ�سلحتنا تكاد تكون بالية .وتز ّودنا
هذه االتفاقي ُة ب�أداة جديدة للت�صدّي لبالء اجلرمية َّ
املنظمة كم�شكلة عاملية .وبتعزيز التعاون الدويل ،ن�ستطيع �أن نحدث
ت�أث�ي�را حقيقي���ا يف مدى ق���درة املجرمني الدوليني عل���ى مزاولة ن�شاطهم بنج���اح ،و�أن ن�ساعد املواطن�ي�ن يف كل مكان يف
كفاحهم املرير يف غالب الأحيان من �أجل �سالمتهم وكرامتهم يف ديارهم وجمتمعاتهم املحلية".
امل�صدر :الأمني العام كويف عنان ،ت�صدير اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (نيويورك،
الأمم املتحدة.)2004 ،

أمم
اليوم ال ُ
 -1ه���ذا االقتبا����س الوارد �أعاله عن الأمني العام للأمم املتحدة �آنذاك ،كويف عنان ،ي�صف التحدّيات التي تواجهها َ
ك ّلها ،وهي حتدّيات ربطت النا�س جميع ًا مع ًا برابط ال منا�ص منه ،مبن فيهم �أولئك ال�ضالعون يف �أن�شطة غري قانونية .فقد ا�ستوعب
املجرم���ون انهدام احلواجز التقليدية بني الدول القومية ب�سهولة �أ�س���ر َع بكثري من احلكومات التي ر ّوجت لهذه احلواجز واعتمدتها
يف املقام الأول .والأ�شخا�ص الذين يزاولون �أن�شطة خارجة عن القانون ال يلتزمون مطلق ًا بتلك احلواجز ،بل ي�ستغ ّلون و�ضع ال�ش�ؤون
الدولي���ة الراه���ن اجلديد ،الذي يتيح لهم مرون ًة م�ستج��� َّدة وجماالت جديدة للقيام بعملياتهم ،يع���زّزون فيها النظام اخلا�ص بهم،
ال���ذي يحظ���ى بتموي���ل ج ِّيد وينحو نهج ًا �شدي���د الق�سوة مع ًا )1(.كم���ا �أنَّ �أنواع اجلرائ���م َّ
املتوخاة يف اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي���ة َّ
املنظم���ة عرب الوطني���ة( )2والتهديدات الت���ي تطرحها تلك اجلرائم متع���دِّ دة ومتن ِّوعة ودائمة وحقيقي���ة .ويف هذه املرحلة
املتّ�سم���ة مبحدود ّي���ة امليزاني���ات واملوارد ،ويف �ضوء خطورة اجلرائم ،ال ب��� َّد للدول التي تطلب امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة �أن تبذل
ُق�صارى جهدها لتقدمي طلبات ُمق ِنعة على نحو بينِّ و�سليمة قانوني ًا� ،سعي ًا �إىل احلفاظ على املوارد الق ّيمة .والدول متل ِّقية الطلب لها
�أي�ضا دور رئي�سي عليها �أن ت�ؤدّيه يف هذا ال�سياق ،لأنَّ مرونتها يف تف�سري قوانينها وكذلك مقدرتها ورغبتها على تقدمي امل�شورة للدولة
الطالبة ب�ش�أن املتط ّلبات املو�ضوعية والإجرائية الالزمة يف بلدانها لها ت�أثري رئي�سي يف جناح �أو �إخفاق �أيِّ طلب لت�سليم املجرمني �أو
للح�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -2والبل���دان حمتَّ���م عليها قبول العوملة م���ع احلر�ص يف الوقت نف�سه على �ص���ون �سيادتها بغية حماي���ة مواطنيها و�صون دولتهم
الوطنية .ومن َّثم ف�إنَّ املك َّلفني مبهام �إنفاذ القانون يجدون �أنف�سهم يف و�ضع يثري ال�سخرية ويدعو للأ�سف مع ًا ،لأنَّ �أيديهم قد تكون
( )1ي�ص���ف برن���ارد رابات���ل ه���ذه الدينامي���ة وتاريخها على النح���و التايل" :قب���ل خم�سني عام���ا ،كان ميكنه���م �أن يع ّولوا يف معظ���م احلاالت على
الأدل���ة الت���ي يح�صل���ون عليها على ال�صعيد املحل���ي �أو الوطني� .أما الآن ،فق���د �أخذت اجلرائم (مبا فيه���ا الف�ساد) تزداد تعقيدا .فق���د �أ�صبح املجرمون
�أك�ث�ر تط���ورا ،وي�ستعين���ون ب�أفرق���ة حمام�ي�ن م���ن ذوي امل�ؤه�ل�ات العالي���ة Bernard Rabatel, "Legal challenges in mutual legal assistance"( ".يف

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

" Extradition, and Return of the Proceeds of Corruption—Capacity-Building Programالتح ّدي���ات القانوني���ة يف امل�ساعدة القانونية املتبادلة"،
الوارد يف "حرمان املف�سدين وعائدات الف�ساد من املالذ الآمن :تعزيز التعاون يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم
املجرم�ي�ن و�إع���ادة عائدات الف�ساد—برنامج لبناء القدرات" يف �إطار مبادرة مكافحة الف�س���اد يف �آ�سيا واملحيط الهادئ ،التي ا�سته ّلها م�صرف التنمية
الآ�سي���وي ومنظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي (مانيال ،م�صرف التنمية الآ�سيوي؛ باري����س ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي،
 ،)2006ال�صفحة .38
( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574

1

دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني

مغلول��� ًة بقيود القوان�ي�ن نف�سها التي ُيط َلب منهم االمتثال لها )3(.وقد ُ�ص ِّممت اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ال ملكافحة اجلرائم امل�شمولة
فح�س���ب ،بل كذلك للت�صدي للتحدّيات الت���ي تواجهها الدول عندما ُيطلب منها �أن تتعاون عل���ى ال�صعيد الدويل ،مع احلفاظ
فيه���ا
ُ
()4
يف الوق���ت نف�س���ه على �سيادتها ودعم قوانينها الوطنية .ذلك �أنَّ التوتّر بني هات�ي�ن امل�صلحتني املتنازعتني �أحيانا ال يلزَ م �أن يكون
عائق ًا كما كان عليه احلال من قب ُل ،وال ميكن �أن يظ َّل عقبة �أمام الدول �إذا ما رغبت حق ًا يف مواجهة التحدّي الذي تطرحه اجلرمية
العاملي���ة .وهنال���ك حتدّيات كثرية �أمام التعاون الدويل .وقد قام العديد من اخل�ب�راء بتوثيقها توثيقا ج ِّيد ًا ،و�س ُي�شار �إليها يف جميع
موا�ض���ع ه���ذا الدليل .و�سرتد �إ�شارات �أي�ض ًا �إىل �أحدث تداب�ي�ر الت�صدِّ ي لتلك التحدّيات ،مبا يبينّ بو�ض���وح �أنَّ حالة القانون لي�ست
�ساكن ًة بال ريب ،و�أ َّنه ميكن حتقيق تغيري من خالل جهود عملية تبذلها الدول ،و�أنَّ تلك التغيريات ال ينبغي بال�ضرورة �أن تكون ذات
طبيعة جديدة على نحو غري معهود يهدِّ د �سيادة �أيِّ بلد.

�ألف -اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة واحلاجة �إىل هذا الدليل
املنظمة باعتبارها منوذجا �أو َّ
 -3ميكن النظر �إىل اتفاقية اجلرمية َّ
خمطط ًا منوذجي ًا للتعاون الدويل يف جمال ت�سليم املجرمني
وامل�ساع���دة القانونية املتبادلة .فاملادة  16من االتفاقية جتيز لل���دول الأطراف التي جتعل ت�سليم املجرمني م�شروط ًا بوجود معاهدة
�أن تعت�ب�ر االتفاقي���ة �أ�سا�سا قانونيا لت�سلي���م املجرمني يف عالقاتها بالدول الأطراف الأخرى .وتتي���ح االتفاقية �أي�ضا مرون ًة يف النهج
يي�سر على الدول
امل َّتب���ع ،م���ن حي���ث �إنَّ جميع اجلرائم اخلا�ضع���ة لها تُعترب م�شمول���ة يف معاهدات ت�سلي���م املجرمني القائمة ،مم���ا ِّ
الأطراف تنفيذها فيما يتعلق بتلك اجلرائم .وهذا بدوره يق ِّلل من اجلهود والتكاليف التي ُيحت َمل �أن ترتتّب على تنفيذ ذلك الق�سم
من االتفاقية.
يخ����ص امل�ساعدة القانونية ،كثري ًا ما ُي�شار �إىل املادة  18من االتفاقية عل���ى �أ َّنها "معاهدة م�صغَّرة" .فاملادة  18تتيح
 -4وفيم���ا ّ
لل���دول الأط���راف �أن تو ّفر كل منه���ا للأخرى امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة على �أو�س���ع نطاق ممكن فيما يتعل���ق باجلرائم امل�شمولة
باالتفاقية .ويف وقت كتابة هذا الدليل ،كان عدد الدول امل�صدِّ قة على االتفاقية قد جتاوز  160دول ًة ،وهي ُمد َرجة يف قائم ٍة يف دليل
()5
املخت�صة ،املتاح باالت�صال احلا�سوبي املبا�ش���ر ،الذي �أع َّده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدّرات واجلرمية.
ال�سلط���ات الوطنية
ّ
و ُي�ؤمل �أن يزداد ا�ستخدام االتفاقية باعتبارها �أ�سا�سا قانونيا لت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -5وكان م�ؤمت���ر الأط���راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية قد �أوعز �إىل الأمانة ،يف قراره 8/5
املعن���ون "تنفيذ الأحكام املتعلق���ة بالتعاون الدويل من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي���ة ّ
املنظمة عرب الوطنية" )6(،ب�أن ت�ضع
دلي ًال عملي ًا لتي�سري �صوغ طلبات ت�سليم املجرمني وطلبات امل�ساعدة القانونية و�إر�سالها وتنفيذها عم ًال باملادتني  16و 18من اتفاقية
اجلرمي���ة َّ
املنظم���ة ،يف احلاالت التي تُ�ستخدم فيها ه���ذه االتفاقية ك�أ�سا�س قانوين للطلب .وقد �أُع َّد ه���ذا الدليل ا�ستجاب ًة �إىل ذلك
التكليف.

(ّ )3
املنظمة العاملية ومرونة املجرمني َّ
لالط�ل�اع على مناق�ش���ة ب�ش�أن مدى اجلرمية َّ
املنظمني وقدرتهم عل���ى ا�ستغالل الدول الفا�شلة وتلبية رغبات
الدول غري الفا�شلة ،انظر ).Misha Glenny, McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld (New York, Knopf, 2008
( )4و�ص���ف فيلي���ب رايت�شل ه���ذا التحدّي على النحو التايل�" :إنَّ اجلانب املخاتل يف �صعوبته ،كما ميكنك���م �أن تتخ ّيلوا ،هو توفري بنية تنظيمية فوق
وطنية خمت�صة تكافح اجلرمية عرب الوطنية دون �أن تنتهك روح القانون اجلنائي �أو الإجراءات اجلنائية لكل بلدPhilip L. Reichel, Comparative( ".
) ،Criminal Justice Systems: A Topical Approach, 5th ed. (Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2008ال�صفحة .)11
( )5متاح يف املوقع ال�شبكي التايل.www.unodc.org/compauth/en/index.html :
( ،CTOC/COP/2010/17 )6الف�صل الأول�-ألف.
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ملن ُ�ص ِّمم هذا الدليل
" -6فيم���ا م�ضى ،كان معظم �أع�ضاء النياب���ة العامة يق�ضون حياتهم املهنية بكاملها من دون اال�ضطرار �إىل احل�صول على �أد ّلة
�إثباتي���ة م���ن خارج احلدود الوطنية لبلدهم� )7(".أ ّما اليوم ،فمن امل�ؤ َّكد �أنَّ ه���ذا الو�ضع قد تغيرَّ  .وقد ُ�ص ِّمم الدليل لت�ستخدمه ثالث
فئات رئي�سية م�شمولة يف جمال امل�ساعدة القانونية الدولية ،وهي:
ال�سلطات املركزية و�سائر ال�سلطات الوطنية املخت�صة
مق ّررو ال�سيا�سات العامة
 املهنيون املمار�سون يف جمال العدالة اجلنائية ،مبن فيهم املحامون واملح ّققون والق�ضاة واملوظفون الق�ضائيون ،املعنيون
بامل�ساعدة القانونية الدولية.
 -7و�س���وف يك���ون بني ق ّراء الدليل مهنيون ممار�سون ذوو خربة يف جمال القان���ون اجلنائي ممن يع َنون ب�صفة منتظمة بق�ضايا
امل�ستجدّين يف هذا املجال.
التع���اون ال���دويل� ،سواء يف �سياق وظيفة �إدارية �أو عملياتية يتو ّلونها ،يف حني قد يكون هنالك �آخرون من
ِ
مف�صلة خطوة فخطوة ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل �إىل ا�ستهالل ومتابعة �إجراءات عمليات ت�سليم املجرمني
ويقدِّ م الدليل اقرتاحات عملية َّ
وامل�ساع���دة القانوني���ة املتبادلة من جه���ة الدولة الطالبة ،و�أف�ضل ال�سب���ل �إىل اال�ستجابة �إىل الطلبات ال���واردة ومتابعتها عند متثيل
امل�ستج ّد واملمار����س ذي اخلربة على حدٍّ �سواء .وهي
م�صال���ح الدول���ة متل ِّقية الطلب .والق�صد من هذه االقرتاح���ات �إفادة املمار�س
ِ
مما ّ
�سطره م�ؤ ّلفون يعدّون من كبار املمار�سني يف جمال التعاون
تُع َر�ض على القارئ من خالل موجزات ودرا�سات حالة واقتبا�سات ّ
الدويل .كما ُيرثى الن�ص بحدِّ ذاته بقوائم مرجعية �شتّى ُمرفقة به باعتبارها مبادئ توجيهية ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات املتّبعة (انظر
املرفق الأول �إىل املرفق ال�ساد�س).
 -8وتتَّ�س���م بع����ض �أق�س���ام هذا الدليل ب�أهمية خا�ص���ة للمهنيني املمار�سني امل�س�ؤول�ي�ن عن �إدارة القوان�ي�ن وال�سيا�سات العامة يف
حكوم���ات بلدانه���م ،والذي���ن هم يف موقع ي�ؤهِّ لهم لإح���داث تغيري يف هذا ال�ص���دد .وتُنا َق�ش يف الدليل موا�ضي���ع رئي�سية ومنها مث ًال
�أهمية ال�سلطات املركزية وتنظيمها و�إن�شا�ؤها ومو�ضعها �ضمن جهاز العدالة للبلد املعني؛ و ُي�ش َّدد مرار ًا يف جميع �أق�سام الدليل على
ين�صب
�أهمي���ة التوا�ص���ل املب ّكر وامل�ستمر بني الدول خ�ل�ال جميع مراحل عملية امل�ساعدة القانونية املتبادل���ة وت�سليم املجرمني ،كما
ُّ
الرتكي���ز على ا�ستخدام الأدوات املوجودة حالي ًا ومنها ً
مث�ل�ا �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،لال�ستعانة بها يف �سياق
هذه االت�صاالت.

الدليل وعالقته بالأدوات املق َّررة الأخرى
َ
ات�صال املهنيني املمار�سني
م�ساعدة تكفل
 -9يو ِّفر املكتب املعني باملخدِّ رات واجلرمية� ،سعي ًا �إىل تعزيز التوا�صل الف ّعال� ،أدوات ِ
َ
التوا�صل بطريقة ف ّعالة عند كتابة طلباتهم
بالأ�شخا�ص املعنيني فع ًال عند طلب ت�سليم جمرمني �أو م�ساعدة قانونية متبادلة ،وكذلك
التي يقدِّ مونها ،والتح ُّدثَ بنا ًء على املعرفة يف جمال امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمنيِّ ،
واالطالع بتع ُّمق على وجهة نظر
خمتلف الدول ب�ش�أن القوانني والإجراءات يف هذه املجاالت ،وهي الأدوات التالية:
دليل ال�سلطات الوطنية املخت�صة املتاح باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر
 �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
املكتبة القانونية املتاحة باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر
()8
قاعدة بيانات ال�سوابق الق�ضائية املتعلقة باالتجِّ ار بالب�شر
( ،Kimberly Prost, "Breaking down the barriers: international cooperation in combating transnational crime" )7ال�صفحة  .13متاح
يف املوقع ال�شبكي التايل.www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html :
( )8متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل.www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/index.html :
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دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني

 -10وق���د �ص���در من قب��� ُل الدلي ُل املتع ّلق باملعاه���دة النموذجية لتب���ادل امل�ساعدة القانوني���ة يف امل�سائل اجلنائي���ة ،والدلي ُل املتعلق
باملعاه���دة النموذجي���ة لت�سليم املجرمني )9(.ويج���در النظر �إىل هذا الدليل باعتباره �أدا ًة من جمموع���ة الأدوات التي يو ِّفرها املكتب
املعن���ي باملخ���دّرات واجلرمية ،وميكن ا�ستخدامها مقرتن ًة مع ًا لبلوغ الهدف املن�شود يف حتقي���ق فعالية التعاون الدويل ب�صفة عامة،
وفيم���ا يتعل���ق باتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ب�صفة خا�صة .واملعلومات الوف�ي�رة امل�ستمدّة مبا�شرة من اخلرباء املرموقني يف هذا املجال
�آخ���ذة يف التزايد با�ستم���رار ،ومن �ش�أنها �أن ت�ساعد املهنيني املمار�سني واحلكومات على بلوغ الأه���داف املن�شودة .وقد �أ َّكدت �أفرق ُة
خرباء عاملة يف ا�ستعرا�ضاتها الأخرية للأدوات التي �أع َّدها املكتب املعني باملخدّرات واجلرمية على اجلودة الرفيعة لهذه الأدوات،
ولك���نْ م���ع الإ�شارة �إىل �أنها غ�ي�ر م�ستخدمة بامل�ستوى ّ
يي�سر
املتوخى )10(.ويُ�شدِّ د هذا الدليل عل���ى �أنَّ ا�ستخدام الأدوات من �ش�أنه �أن ِّ
معلومات ق ِّيم ًا جدًّا ،و�أ َّنه���ا تتيح للدول الطالبة
�صياغ���ة الوثائ���ق توخي ًا لطلب م�ساعدة دولي���ة ،و�أنَّ الأدوات بحدِّ ذاتها ُت َع��� ُّد م�صد َر
ٍ
()11
والدول متل ِّقية الطلب التع ّر َف جيد ًا بع�ضها على بع�ض ،والتوا�صل بفعالية عند مناق�شة امل�سائل ذات ال�صلة.

كيفية ا�ستخدام الدليل
ُ -11ق ِّ�س���م الدلي���ل �إىل عدد من الف�صول الت���ي �أُ ِع َّدت بق�صد تقدمي �صورة تقريبية عن متابعة م�س���ار عمليات التفكري مي ّر عربها
البت يف ا�ستخدام اتفاقي���ة اجلرمية َّ
املنظمة �أ�سا�سا قانوني���ا �إ َّما لطلب �صادر و�إ َّم���ا لطلب وارد ب�ش�أن
املهن���ي املمار����س وهو ب�ص���دد ّ
امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادلة �أو ت�سليم املجرمني .وي���رد �ضمن ن�ص ِّ
كل ف�صل من هذه الف�صول عدد �إ�ض���ايف من العناوين الفرعية
املختلفة والن�صو�ص امل� َّؤطرة التي ترد بلون رمزي ت�سهي ًال للرجوع �إليها ،وهي كما يلي:
تو�ضح امل�س�ألة قيد املناق�شة يف ٍٍّ
 الأُطر الرمادية تعر�ض اقتبا�سات من خمتلف امل�صادر التي ِّ
كل من ف�صول الدليل .ويرد
فيها عادة اقتبا�سان ،واحد يف بداية الف�صل وواحد يف نهايته لتوطيد ما جرت مناق�شته.
ُوجز النقاط الأ�سا�سي���ة التي ُي�ش َّدد عليها يف كل ف�ص���ل ،وتورد عادة �إ�شار ًة مرجعي���ة �إىل �شتى �أق�سام
 الأُط���ر الزرق���اء ت ِ

املعاهدة و�أق�سامها الفرعية و�إىل �أف�ضل املمار�سات املتّبعة لدى خمتلف البلدان.
الن�صية ال�صفراء ت�شري �إىل احلاالت �أو الق�ضايا امل�ستمدّة من خمتلف الواليات الق�ضائية يف جميع �أنحاء العامل.
 الأُطر ّ
وه���ي تبينِّ ب�صفة عامة كيفية �إ�صدار القرارات يف حاالت امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني يف جميع �أنحاء
العامل ،كما تبينِّ ب�صفة خا�صة كيف تدرك الدول نف�سها �أو حماكمها لأحكام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.

تن�سيق ف َّعال وجمموع ِة مهنيني ممار�سني من ذوي املعرفة،
 -12وتبينِّ جميع �أق�سام الدليل �أنه يجب ،على ال�صعيد العملياتي ،تو ُّفر
ٍ
ورغب��� ٍة يف ال�س�ي�ر بالقان���ون ُقدم ًا ا�ستن���ادا �إىل حتليل قانوين �سليم وح�س���ن التوقيت .ويف الوقت نف�سه ،يج���ب االعرتاف بالتو ُّقعات
ي�ستلزم التوا�صل الف ّعال وتبادل
املت�صلة باخلدمات التي ميكن �أن ي�ؤدّيها بلد ما من �أجل بلد �آخر كما يجب �إدارة هذه التو ُّقعات؛ ّ
مما ِ
املعلوم���ات �أو املع���ارف ب�ش����أن النظم ال�سارية يف كل بلد ،بد ًال من رف�ض الطلبات باقت�ضاب وال���ر ّد بعبارات عن تع ّذر تلبيتها .وال ب َّد،
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،من التوا�صل الف َّعال قبل تقدمي الطلبات وخالله وبعده.
( )9متاحان يف املوقع ال�شبكي التايل.www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html :
( )10انظر تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة ت�سليم املجرمني لعام ( 2004املتاح يف املوقع ال�شبكي التايل:
.)www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf
( )11من الأمثلة على فائدة الأدوات التي �أعدَّها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدّرات واجلرمية ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ ال�سلطة املركزية يف االحتاد
�شجعت ،يف ورقة غرف���ة اجتماعات عنوانها "طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية م���ن بلدان جمموعة الثمانية :دليل �إر�شادي
الرو�س���ي ّ
خط���وة فخطوة" ،البلدانَ عل���ى الرجوع �إىل �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي �أع َّده���ا املكتب املعني باملخدّرات واجلرمية للح�صول على
"مزيد من الإر�شادات ب�ش�أن توجيه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل االحتاد الرو�سي".
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 -13وبغي���ة م�ساع���دة الق���ارئُ ،يق��� َّدم م�سرد م�صطلح���ات وجي���ز يف نهاية الدلي���ل لتي�سري الإح���االت املرجعي���ة بخ�صو�ص بع�ض
امل�صطلحات واملخت�صرات الواردة فيه.
م�س�ألة ينبغي التف ّكر فيها مل ًّيا عند ا�ستخدام الدليل:
التعاون هو طريقة للتفكري والعمل وهو كذلك جمموعة "�أدوات" �أو عمليات �إجرائية.
امل�ص���در :بولني ديفيد وفيون���ا ديفيد و�آن غاالغرASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons ،

 Casesدليل رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا للتعاون القانوين الدويل ب�ش�أن حاالت االتجّ ار بالأ�شخا�ص (جاكرتا ،رابطة بلدان جنوب �شرقي �آ�سيا
والوكالة الأ�سرتالية للتنمية الدولية ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدّرات واجلرمية ،)2010 ،ال�صفحة .23
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ثانياً  -التقاليد وال ُّنظم القانونية وكيفية ت�أثريها على توفري
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
"ولكن التنفيذ الف ّعال ال يقت�صر على الت�شريعات وال�ش�ؤون الإدارية؛ بل �إنه ميت ّد �إىل �أعمق من ذلك بكثري .فقد يكون لدى
بل���دٍ ما َّ
خمطط ت�شريعي وتعاه���دي ممتاز ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة ،وم�سار �إجراءات �إداري���ة را�سخ ،ومع ذلك فقد َّ
يتعذر
ً
فع�ل�ا تق���دمي م�ساعدة ف ّعالة؛ وذلك لأنَّ �أف�ضل نظام ُم�ص َّمم �إمنا يكون جي���د ًا بح�سب الأ�شخا�ص اجليدين الذين يديرونه
عل���ى امل�ستوى العمل���ي .ويف �أحوال كثرية ،يعتمد النجاح يف امل�ساعدة املتبادلة اعتماد ًا ي���كاد يكون ك ّلي ًا على املعرفة ،وعلى
أهم من ذل���كْ � ،أي ال�سلطات القائمة بتقدمي
م���ا هو �أه ُّم من ذل���ك—�أي املرونة—لدى ال�سلطات الطالبة ،وحتى ما هو � ّ
امل�ساعدة".
امل�صدر :كيمربيل برو�ستKimberley Prost, "Breaking down the barriers: International cooperation in combating transnational ،

" .crimeمتاح يف املوقع ال�شبكي .www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html

�  -14أك�ث�ر م���ن  160دول��� ًة هي الآن �أط���راف يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،وملزَ م���ة بالتعاون على ال�صعيد ال���دويل بح�سب �شروط
االتفاقي���ة .ذل���ك �أنه من �أجل مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية مكافح ًة ف ّعالة ال ب َّد لل�سلطات الوطنية من �أن تكون
ق���ادرة على العمل مع ًا على ع َّدة م�ستويات متن ّوعة ،مب���ا يف ذلك توفري امل�ساعدة القانونية الدولية .ويتط َّلب التعاون يف هذا امل�ضمار
�أن يك���ون لدى امل�شاركني وعي وتقدي���ر للفوارق يف التقاليد والنظم القانونية لكي ي�ستطيعوا العمل مع ًا على نحو ف ّعال ،وكذلك توفري
مما ي�ش ِّكل ال�سمة املم ّيزة للتعاون الدويل الف ّعال.
املرونة الهامة يف النهج املتَّبع ّ
�  -15إنَّ كل النا����س ،ومنه���م �ضمن��� ًا املمار�س���ون يف املهن القانونية ،ه���م نتاج املجتمع ال���ذي يعي�شون فيه واملعاي�ي�ر القانونية التي
ين�ض���وون يف �إطارها .غري �أنَّ املحامني ،و�أع�ضاء ال�سلط���ة الق�ضائية ،لديهم ،بطبيعة احلال ،القدرة احل َرك ّية يف �أنهم در�سوا قانون
���م م�ضوا ُقدم ًا يف ممار�سته ،وذلك م���ن دون �إمعان التفكري عاد ًة يف التقاليد والنظ���م القانونية لدى الأمم الأخرى .ومن
بلده���م ،ث َّ
���م ف����إن طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني تربز بحدّة ذلك الق�صور املعريف القانوين واملجتمعي ،على نحو ي�ؤدّي
ث َّ
ً
�أحيان���ا �إىل نتائج �سلبي���ة .فكيف ميكن التغ ّلب على العادات والتح ّيزات املهنية التي انغر�ست يف النف�س طيلة العمر الذي ينق�ضي يف
املمار�س���ة املهني���ة �ضمن حدود تقليد قانوين واح���د ،وكيفية حتقيق املعرفة عن تقليد قانوين �آخر الت���ي ي�ستغرق اكت�سابها عمر ًا من
املمار�س���ة؟ �إنَّ الإجاب���ة عن هذين ال�س�ؤالني تكمن يف �إبداء الرغبة يف تقدير النظام القانوين اخلا�ص ببلد �آخر ،ويف نقل املعرفة عن
النظام القانوين اخلا�ص ب�أحد البلدان �إىل البلدان الأخرى )12(.وينبغي �أن يكون ماث ًال يف الأذهان دائم ًا �أنه مع �أنَّ التقاليد والنظم
القانوني���ة ق���د تختلف يف نهجها ،فهي قائمة ك ّلها من �أجل التي ّقن من وق���وع الذنب على ال�شخ�ص املتَّهم �أو من ظهور براءته .ولذلك
ف�إنَّ هذه العموم ّية يف الغر�ض امل�شرتك تتو ّفر �أ�سا�س ًا للتعاون الدويل.

َ
م�شاكل كثري ًة للبل���دان امل�شمولة .غري �أنَّ ازدياد اجلرمية العابرة
(" )12التع���اون الثنائ���ي والتعاون املتعدّد الأطراف يف �إنفاذ القانون كالهما مي ّثل
للح���دود الوطني���ة ي�شري �إىل الفوائد املحت َملة من اجله���ود التعاونية تب ّز تلك امل�شاكل .ومن اخلطوات ال�ضروري���ة يف �سبيل حتقيق ذلك التعاون زيادة فهم
ُنظ���م العدال���ة اجلنائية لدى خمتلف الأمم .ومن ّثم ف����إنَّ ازدياد عدد الأ�شخا�ص الذين ي�أخذون مبنظور دويل جتاه العدالة اجلنائية �سوف يكون له فوائد
عاملية ،Reichel, Comparative Criminal Justice Systems( ".ال�صفحة .)13
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دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني

وجمتمع ما ت�ضاهي يف طبيعتها اجلوهرية الت���ي تتَّ�سم بها هوية القوانني التي
 -16وث ّم���ة ق ّل��� ٌة فقط من اجلوانب اخلا�صة ببل���دٍ ما
ٍ
يفر�ضه���ا عل���ى جمموع مواطنيه )13(.ذل���ك �أنَّ القانون جزء من ن�سيج لحُ ْ م���ة الأ ّمة وانعكا�س لتاريخها وثقافته���ا .وال�سيادة والنظم
ودرع على حدٍّ �سواء؛ واملجرمون يدركون ذلك جيد ًا�" .إنَّ التحدّي لدى �سلطات �إنفاذ القانون
القانوني���ة ميكن ا�ستخدامهما ك�سي ٍ
���ف ٍ
يف كل �أم���ة ه���و �أنَّ تل���ك ال�سيادة ،وهي مبد�أ جوهري ت�ستند �إلي���ه عالقات الدول ،هي �أي�ض ًا �أداة رئي�سي���ة يف جم َمع �أ�سلحة العنا�صر
الإجرامي���ة يف جمتمعاتن���ا .لأنَّ املجرمني يعتمدون ب�شدّة على حواجز ال�سيادة لتح�صني �أنف�سه���م خلفها ولدرء انك�شاف الأدلة التي
()14
تثبت جرائمهم".
 -17يتع��� َّود امل�ست�ش���ارون القانونيون مبرور الزمن على النظ���ام القانوين الذين يعملون يف �إطاره يومي��� ًا؛ وميكن �أن ي�صعب �أحيان ًا
التغ ّلب على التح ّيزات التي ت�صبح طبيعة ثانية تقريب ًا عندما يكون التع ّر�ض للنظم القانونية الأخرى حمدود ًا .ويف الأحوال العادية،
حمام
يت���د َّرب املحام���ون يف �إطار واحد من التقاليد القانونية الرئي�سية يف العامل؛ ومن الن���ادر ن�سبي ًا ،حتى يف اليوم احلا�ضر ،ر�ؤية ٍ
مرت�سخة ب�ش َّدة يف املجتمع ،وخ�صو�ص ًا
تد َّرب ،وميار�س مهنته ،يف �إطار �أكرث من تقليد قانوين رئي�سي واحد .والنظم القانونية تكون ِّ
التم�سك" بالقانون يعني �أحيان ًا عدم املرونة يف تطبيقه؛ ورمبا
فيم���ا بني �أع�ضاء املهنة القانونية وال�سلطة الق�ضائية .ومن َث َّم ف����إنَّ " ّ
مما يتب���دّى عندما يطلب �أع�ضاء ينتمون �إىل واحد من التقاليد القانونية من �أع�ضاء تقليد قانوين
ال يتب���دّى ذل���ك يف �أيِّ حال ب�أكرث ّ
مي�س
يخ�ص التع���اون الدويل .وميكن �أن يكون لر ّد ٍ
فعل من هذا النحو عواق َ
�آخ���ر اعتم���اد قوانينهم هم فيما ّ
���ب �سلبي ًة �أحيان ًا حينما ّ
ذلك ميدانَ التعاون الدويل.
 -19لق���د قيل الكث ُري عن احلاجة �إىل "ه���دم احلواجز" �أو عن الدخول يف حقبة جديدة من التعاون واملرونة؛ ولكن �أولئك املعنيني
مبيدان اجلرمية العابرة للحدود الوطنية والتعاون الدويل يعلمون �أنَّ القول بذلك �أ�سهل من فعله )15(.ف�إنَّ املعاهدات تن�شئ واجبات
لطلب لت�سليم املجرم�ي�ن �أو اللتما�س امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة ي�ستلزم �أي�ض ًا
ملزم���ة لل���دول الأطراف )16(،ولكنّ التنفي���ذ الفعلي ٍ
ِ
حتليل ودرا�سة القوانني الداخلية يف الدول مقدِّ مة الطلب والدول متل ِّق َية الطلب .ومن َّثم ف�إنَّ اكت�ساب فهم �أ�سا�سي للتقاليد القانونية
يف الع���امل ،والتي ّقن م���ن التقليد القانوين الذي يخ�ضع له البلدَّ ،ثم حتديد النظم القانونية التي يتبعها كل بلد ،هي جوانب �ضرورية
املنطقي واملنهجي َة املتَّبعة فيما تق���وم عليه كيفية ا�ستحداث
أ�سا�س
يف التع���اون ال���دويل .ويف هذا الدليل ،يع ُّد "التقليد القان���وين" ال َ
َّ
القوانني وتف�سريها و�إنفاذها يف بلدٍ ما ،يف حني ّ
يدل "النظام القانوين" على كيفية قيام كل بلد مبفرده با�ستخدام �أو تف�سري التقليد
القانوين ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالإجراءات املتَّبعة .و�سيبا�شر الدليل النظر �إىل التقاليد القانونية.

ور�سختها الأو�ض���اع التاريخية،
( )13التقلي���د القان���وين ي�ض���ع النظام القان���وين يف منظور ثقايف خا�ص به .وه���و يحيل �إىل مواقف عميق���ة اجلذور ّ
ب�ش����أن �أم���ور عدّة ومنها ً
مث�ل�ا طبيعة القانون ،ودور القانون يف املجتمع ،وكي���ف ينبغي تنظيم �ش�ؤون نظام قانوين ما وت�سي�ي�ر عمله ،والطريقة التي ينبغي
اتّباعه���ا� ،أو املتّبع���ة ،يف �صياغة القانون �أو تطبيقه �أو �إمتامه ".املرجع نف�سه ،ال�صفح���ة  ،100مقتطف ُمعاد �سبك عباراته من John Henry Merryman,
�( .The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin Western America, 2 nd edستانف���ورد ،كاليفورني���ا،
مطبعة جامعة �ستانفورد.)1985 ،
(.Prost, "Breaking down the barriers", p. 2 )14
( )15تقري���ر ع���ام  2004ال�ص���ادر ع���ن اجتماع فريق اخل�ب�راء العامل غ�ي�ر الر�سمي املعن���ي باملمار�سة الف ّعال���ة لأن�شطة ت�سلي���م املجرمني؛ Prost,
"."Breaking down the barriers
( )16انظر املادتني  26و 27من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،1155الرقم .)18232
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التقاليد وال ُّنظم القانونية وكيفية ت�أثريها على توفري امل�ساعدة القانونية املتبادلة

�ألف -التقاليد القانونية
 -20عل���ى م���دى القرون املن�صرم���ة ،تط َّور عدد من التقاليد القانوني���ة املختلفة؛ وهذه التقاليد هي الآن الأ�سا� ُ���س الذي ي�ستند �إليه
���داع من عوامل تاريخي���ة ،جل�أ بع�ض البل���دان �إىل املزج بني تقالي���د قانونية ،فا�ستح���دث مقت�ضيات �إجرائية
القان���ون يف كل بل ٍ���د .وب ٍ
وقانوني���ة فري���دة قد تتباين فيما بني املناطق املختلف���ة يف البلد الواحد نف�سه و�/أو بخ�صو�ص جماالت خمتلف���ة من القانون .ومن َّثم
بلد ما ميكن �أن ي�ؤدّي �إىل اجتناب �أيِّ حت ّدي���ات قد تن�ش�أ نتيج ًة لهذا التداخل يف
ف����إنَّ ا�ستم���رار االت�صاالت م���ع ال�سلطات املركزية يف ٍ
ُبحث مبزيد من الد ّقة يف هذا الف�صل.
التقاليد القانونية .علم ًا ب�أنَّ بع�ض التقاليد القانونية �أكرث انت�شار ًا من غريها؛ ولذلك ف�إنها �ست َ
ولكنْ باعتبار النطاق العاملي الذي تتّ�سم به اجلرمية ِّ
املنظمة عرب الوطنية ،من املفيد ّ
االطالع عن كثب على الأقل على جميع التقاليد
القانونية يف العامل ،وذلك لأنَّ طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني قد تكون عاملية يف نطاقها حقيق ًة.
 -21التقاليد القانونية الرئي�سية الثالثة هي التالية:
مما يو ِّفر اجتاه ًا وا�ضح ًا ملواطني الدولة يبينِّ لهم ما هو
 تقاليد القانون املدين مبنية قيا�س ًا على نظام تدوين القواننيّ ،
القانون .وهو �أكرث التقاليد القانونية املوجودة يف العامل �شيوع ًا.
مما يعني �أ�سا�س ًا �أنَّ املحاكم
 تقاليد القانون العام مبن َّية قيا�سي ًا على القانون الذي ُيط َّور من خالل االجتهادات الفقهيةّ ،
هي التي ت�صنع القانون .وقد ن�ش�أ القانون العام �أ� ً
صال يف �إنكلرتا ،وهو التقليد القانوين املتَّبع منطي ًا يف بلدان الكومنولث
التابعة للإمرباطورية الربيطانية �سابق ًا .وهو ثاين �أ�شيع التقاليد القانونية املوجودة يف العامل.
 التقالي���د القانوني���ة الإ�سالمية (ال�شرعية) مبن ّية قيا�سي ًا على �أنه ال يوج���د متييز بني النظام القانوين و�سائر ال�ضوابط
الرقابية على �سلوك ال�شخ�ص .وي�ؤدّي هذا التقليد عمله بنا ًء على افرتا�ض ب�أنَّ الإ�سالم ،من حيث هو دين ،يقدّم جميع
الإجاب���ات ع���ن الأ�سئلة ب�ش�أن ال�سلوك املنا�سب والت�ص ّرف املقبول .ومن املهم �أن ُيذ َكر �أنَّ املجتمعات امل�سلمة لي�ست ك ّلها
ملزمة حتم ًا بالقانون الإ�سالمي وحده لي�س غري ،و�أنَّ بع�ضها يتَّبع نهج ًا مزيج ًا من القوانني املط ّبقة فيها التي تدمج يف
()18(،)17
�صميمها تقاليد قانونية �أخرى.

باء -التقاليد القانونية املزدوجة/الأحادية
 -22لدى البلدان �أي�ض ًا تقاليد قانونية خمتلفة ب�ش�أن �إن�شاء وتدميج القانون الدويل .وهذه التقاليد تُع َرف ب�أنها التقاليد املزدوجة
والأحادي���ة .وم���ن �ش�أن كل بلد �أن ي�ستخدم التقاليد الت���ي ت�شرتك فيها من �أجل تنفيذ اتفاقية اجلرمي���ة َّ
املنظمة عم ًال مبادتها .34
وتقت�ض���ي تل���ك املادة م���ن كل دولة طرف �أن تتَّخذ "ما يلزم من تداب�ي�ر ،مبا يف ذلك التدابري الت�شريعي���ة والإدارية" ،وفق ًا لقانونها
الداخلي ،لتنفيذ االتفاقية .وتقت�ضي عالوة على ذلك �أن تجُ َّرم الأفعال اجلنائية يف القانون الداخلي لكل دولة طرف ،وفق ًا للمواد 5
و 6و 8و 23من االتفاقية ،ب�صرف النظر عن الطابع عرب الوطني الذي تتّ�سم به تلك الأفعال اجلنائية �أو عن �ضلوع جماعة �إجرامية
منظمة فيها .واال�ستثناء الوحيد الذي يقت�ضي �ضلوع جماعة �إجرامية َّ
َّ
منظمة هو بخ�صو�ص الأفعال اجلنائية املج َّرمة عم ًال باملادة .5
�أ َّما يف مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ،فيجوز لكل دولة �أن تعتمد تدابري �أكرث �صرام ًة �أو �ش ّد ًة من التدابري املن�صو�ص عليها يف االتفاقية
(الفقرة  3من املادة .)34
( )17بل���دان مث���ل الأردن والكوي���ت لديه���ا مزيج من القانون امل���دين وال�شريعة الإ�سالمي���ة؛ و�أ ّما كيني���ا ونيجرييا فلديهما مزيج م���ن القانون العام
وال�شريع���ة الإ�سالمي���ة (Philip Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, A Topical Approach, 3rd ed. (Upper Saddle River, NJ,
.)Prentice Hall, 2002, p. 98
( )18يذك���ر رايت�ش���ل �أي�ض��� ًا التقاليد القانونية اال�شرتاكية باعتبارها واحد ًة م���ن التقاليد القانونية الأربع املوجودة يف الع���امل اليوم ،ومع �أنَّ هنالك
بع����ض التن���ازع فيما بني الفقهاء الباحثني فيما �إذا كان ال يزال بالإمكان النظر �إليها باعتبارها كذلك .والتقاليد القانونية اال�شرتاكية هي �أحدث التقاليد
القانوني���ة املذك���ورة يف هذا الدليل .وبع�ض الفقه���اء الباحثني ينظر �إليها باعتبارها تعدي ًال لتقاليد القانون امل���دين .وهنالك فقهاء ،باحثون �آخرون ،مبن
فيه���م رايت�ش���ل ،يعتقدون ب�أنه���ا ت�س ّوغ النظر �إليها بح ّد ذاتها� ،أي تقالي���د قانونية متم ّيزة .والتقاليد القانونية اال�شرتاكية تتط��� ّور مع تط ّور النظام العاملي
اجلديد ،ويبدو �أنها �أ�صبحت مزيج ًا َ
مدغم ًا من التقاليد والنظم القانونية.)Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 3rd ed., p. 81( .
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 -23ففي النظام القانوين املزدوج (الثنائي)ُ ،ينظر �إىل القانون الدويل والقانون الداخلي باعتبارهما كيانني منف�صلني ،وي�ؤدّيان
وظيفتهم���ا ،يف معظمهما ،على نح���و م�ستق ّل كل منهما عن الآخر .وتبع ًا للقاعدة العامة ،تُعترب الدول التي تتبع تقاليد القانون العام
مزدوج���ة التقالي���د بطبيعتها ،مع �أنَّ هنالك حاالت ا�ستثنائية .وميك���ن �أن ت�صدِّ ق دولة ما على معاهدة �أو اتفاقية دولية ،من دون �أن
يك���ون له���ا تلقائي ًا قوة القانون يف تلك الدولة املع َّينة حت���ى ت�سنّ تلك الدولة ت�شريعات داخلية جديدة �أو تع���دّل الت�شريعات الداخلية
املوج���ودة لديه���ا ،لكي تتبدّى فيها �أحكام املعاهدة �أو االتفاقي���ة .ويف النظم املزدوجة �أي�ض ًا ،حينما ت�ص���دّق الدولة على املعاهدة �أو
االتفاقي���ة ،ت�صب���ح ملزَ مة ب�ضم���ان �أن تتم ّثل يف ت�شريعاتها الداخلي���ة مقت�ضيات تلك املعاهدة �أو االتفاقي���ة املع ّينة .والفرتة الزمنية
ب�ي�ن الت�صدي���ق والت�شريع يف القانون الداخلي ميك���ن �أن تكون مط ّولة ،لأنَّ َمن ي�صوغون الت�شريعات ال ب َّد لهم من العمل على �صياغة
الت�شريع���ات الداخلي���ة اجلديدة ،ولأنَّ ذلك يجب �أن مي ّر ع�ب�ر عملية �إجرائية حكومية مع َّينة �أ ًّيا كانت لك���ي ت�صبح تلك الت�شريعات
قانون ًا يف الدولة.
موحدة .ومن َّثم ،عندم���ا ت�صدّق دولة على
�  -24أ َّم���ا يف النظ���ام الأحادي ،ف�إنَّ القان���ون الدويل والقانون الوطني يتَّ�سم���ان بطبيعة ّ
معاه���دة ،ي�صب���ح للمعاهدة تلقائي ًا ال�سلط���ة نف�سها التي يتّ�صف بها قان���ون داخلي ،وال حاجة لل�سري بخط���وات �إ�ضافية لإدراجها يف
الت�شريع���ات الداخلي���ة .ولدى كثري من الدول التي تعتمد القان���ون املدين نظام قانوين �أحادي ،مع �أنَّ هنال���ك ا�ستثناءات ،على غرار
الدول���ة املزدوج���ة النظام والدول التي ت�أخ���ذ بتقاليد القانون العام .وث ّم���ة م�س�ألتان للنظر فيهما بخ�صو�ص نظ���م القانون الأحادي:
�إذ �إنَّ الدول���ة ق���د ال تنظ���ر �إىل بع�ض املعاهدات املع َّين���ة باعتبارها واجبة التطبيق عل���ى القانون الداخلي� ،أو ق���د ُي َ
نظر �إىل املعاهدة
باعتبارها �أدنى مرتبة من �أيِّ �أحكام د�ستورية توجد يف الدولة .و�أخري ًا ،قد حتتاج الدولة الأحادية النظام �إىل تعديل قانونها الداخلي
للن�ص على تدابري �أخرى غري مب َّينة بو�ضوح يف املعاهدة� ،إذا ما اقت�ضت املعاهدة �أن تفعل الدول ذلك.
ال�ستحداث عقوبات �أو ّ
مثال على نظام قانوين مزدوج ُي َ
نتظر �أن يقوم ب�إدماج �أحكام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة يف منت ت�شريعاته الداخلية:
تو�ضح ا�ستخدام اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
�أخطرت اململكة املتحدة الأمانة ب�أنه لي�س لديها �أمثلة عملية ّ
املنظمة ا�ستخدام ًا
ف ّعا ًال ،لأنَّ هذه االتفاقية مل ُتدرج بعد يف ت�شريعاتها الداخلية �أو �إجراءات ت�سليم املجرمني اخلا�صة بها .وعالوة على ذلك،
لوحظ �أنَّ اململكة املتحدة عاكفة حالي ًا على تعديل ت�شريعاتها الداخلية يف هذا ال�صدد.
امل�ص���در :ورق���ة غرفة اجتماعات عنوانه���ا "فهر�س �أمثلة الق�ضاي���ا املتعلقة بت�سليم املجرمني وتب���ادل امل�ساعدة القانوني���ة و�أ�شكال �أخرى من

التع���اون ال���دويل يف امل�سائل القانونية ،ا�ســتن���اد ًا �إىل اتفاقيـة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنــية" (CTOC/COP/2010/
 CRP.5و ،)Corr.1الفقرة .98

 -25ه���ذا ،و�إنَّ �أو�صاف التقاليد القانونية والنظ���م القانونية الواردة يف هذا الف�صل ال تقدّم �إ ّال ملح ًة عام ًة عنها� .أ َّما التن ّوعات يف
التقالي���د القانوني���ة فتوجد يف النظم القانونية لكل دولة من الدول� ،إىل جان���ب امتزاج التقاليد القانونية املختلفة .نتيج ًة لذلك ،قد
يك���ون هنال���ك تن ّوع غري قليل يف قواعد الإجراءات القانونية ،والأد ّلة الإثباتي���ة ،والت�شريعات ،حتى فيما بني الدول التي تت�شارك يف
التقالي���د القانونية نف�سه���ا .وهذا يبينّ بو�ضوح احلاجة التي ت�ستدع���ي �أن ُيعنى املهنيون املمار�سون ّ
باالط�ل�اع على خمتلف التقاليد
والنظم القانونية وذلك لكي يت�س ّنى �إجراء االت�صاالت الف ّعالة بني الدول متل ِّق َية الطلب والدولة الطالبة.
 -26وح�سبما ُذ ِكر �سابق ًا ،ف�إنَّ تقاليد القانون املدين وتقاليد القانون العام هما التقليدان القانونيان الأكرث انت�شار ًا .ولهذا ال�سبب،
�سري ّكز الدليل على املقارنة واملقابلة بينهما.
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جيم-

ملحة عامة وجيزة عن تقاليد القانون العام وتقاليد القانون املدين

 -27ح�سبما َّمت بيانه �سابق ًا ،ي�ستند القانون املدين �إىل تدوين القوانني ،يف حني �أنَّ القانون العام ي�ستند �إىل القوانني التي ي�ضعها
الق�ض���اة� ،أو مراعاة ال�سوابق الق�ضائية .والفارق الرئي�سي ب�ي�ن التقليدين ،الذي ي�س ّبب �أكرث حتدٍّ �أمام املهنيني املمار�سني يف جمال
التع���اون القانوين الدويل يتعلق بالإجراءات اجلنائية التي يتّبعه���ا كل تقليد منهما )19(.ومن الناحية الإجرائية ،تتبع تقاليد القانون
مما هي مناف�سة بني جانبني )20(.وهذا يتيح
ال�سن���د املنطقي ب�أنَّ املحاكمة هي عملية حتقيق م�ستم ّرة بحث ًا عن احلقيقة �أكرث ّ
امل���دين َّ
املج���ال للقا�ضي لكي ي�أخذ كل املعلومات الت���ي تُع َر�ض باعتبارها �أد ّلة �إثباتية �ضمن �سل�سلة التحقيقات املتوا�صلة .ونتيج ًة لكون ذلك
م���ن �ضم���ن العملية التحقيقية ،ي�ستطيع القا�ضي �أن يق��� ّرر ما هي القوة الن�سبية لكل بند من الأد ّل���ة الإثباتية بتمحي�صها باعتبارها
جزء ًا من التحقيق.
 -28عل���ى العك����س من ذل���ك ،ف�إنَّ نظام التخا�ص���م املوجود يف تقاليد القان���ون العام "يفرت�ض �أنَّ احلقيق���ة �سوف تربز من خالل
مناف�س���ة ح��� ّرة ومفتوحة على َمن لديه الوقائع ال�صحيحة .فالنـزاع هو بني الدولة من جانب وامل َّد َعى عليه من جانب �آخر )21(".ومن
الأج���زاء الب���ارزة يف عملية التقا�ضي يف تقاليد القانون العام التخا�صمية �إخ�ض���اع كل املعلومات ،امل�ستندية منها وال�شفهية على ح ّد
�سواء ،املق�صود تقدميها �إىل املحاكم ،لقواعد الإجراءات الق�ضائية والأد ّلة الإثباتية .وم�سموح خالل ذلك تقدمي احلجج اجلدالية
ومناق�ش���ة اجله���ود يف متحي�ص املعلومات فيما يتعلق بجواز قبول الأد ّلة الإثباتية؛ فال ُيقب���ل الدليل الإثباتي وال ُي َ
نظر فيه �إ ّال بعد �أن
يبت القا�ضي ب�ش�أن جواز قبوله.
ّ
 -29وه���ذه االختالفات يف الإج���راءات الق�ضائية بني تقاليد القانون املدين وتقاليد القانون الع���ام ذات �أهمية خا�صة يف عمليات
تب���ادل امل�ساع���دة القانونية وت�سليم املجرمني .وهذه هي ب�صفة خا�صة احلال���ة بالن�سبة �إىل عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،التي
(قا�ض جزئي يف تقاليد القانون املدين �أو حم ِّقق يف
تجُ م���ع فيها الأدلة الإثباتية ،حيث توج���د اختالفات حول َمن يقوم بذلك اجلمع ٍ
تقاليد القانون العام) ،تبع ًا للم�س�ألة التي تجُ َمع ب�ش�أنها� :إذ لي�س ث ّمة من قواعد خا�صة بالأد ّلة الإثباتية حتظر جواز قبولها يف تقاليد
القان���ون امل���دين ،يف حني يوج���د العديد من قواعد الأد ّلة الإثباتية التي ت�ؤ ّثر يف كل جوان���ب التحقيق يف تقاليد القانون العام� .أ َّما يف
عملي���ة ت�سليم املجرمني ،فالتحد ّي���ات تت�شابه �أي�ض ًا ،حيث �إنَّ الأد ّلة الإثباتية التي تجُ َمع يف �أح���د التقليدين القانونيني يجب املوازنة
لقا�ض من تقليد قانوين �آخر �أن يط ّبق عليه قواعد الأد ّلة الإثباتية والإجراءات.
بينها وتقدميها يف �شكل ميكن ٍ
 -30تق���دّم الفقرات ال���واردة �أعاله و�صف ًا موج���ز ًا لالختالفات الرئي�سية ب�ي�ن تقاليد القانون العام والقان���ون املدين ،وخ�صو�ص ًا
رتجم ذل���ك �إىل حتدّيات يف ميدان التعاون الدويل؟
م���ن حيث تع ّلقها بواجب���ات وم�س�ؤوليات �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .ولكن كيف ُي َ
ُواجه بخ�صو�ص طلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادلة يف نظام
�إنَّ االقتبا����س الت���ايل ي�س ِّلط ال�ضو َء عل���ى التحدّيات النمطية التي قد ت َ
يخ�ص البنود التي يعتربها املهنيون
القانون العام ونظام القانون املدين ،كما �إنه يبينَّ بو�ضوح التحدّيات التي يفرزها النظامان فيما ّ
املمار�سون �ضمن هذين النظامني بديهية فيما يتعلق ب�إفادات ال�شهود:
ال يجوز قبول �إفادة �شاهد يف بع�ض الأحيان يف دولة طالبة �إ ّال �إذا ل َّبت ا�شرتاطات حم َّددة:
 مقابل���ة يجريه���ا قا�ض �أو �ضابط �شرطة من الدولة متل ِّق َية الطلب� ،أو ا�ستج���واب مبا�شر يجريه قا�ضي حتقيق �أو �ضابط
�شرطة من الدولة الطالبة
ح�ضور املتَّهم �أو حماميه �أو كليهما مع ًا (�إ َّما �شخ�صي ًا و�إ َّما بالتخاطب (التداول) بوا�سطة الفيديو)
 �إدالء املتَّهم بالإفادة حتت الق�سم� ،أو تدوين حم�ضر َحريف للإفادة �أو موجز (حم�ضر وقائع) للمقابلة مع املتهم
(.Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 5th ed., p. 162 )19
( )20املرجع نف�سه ،ال�صفحة .166
( )21املرجع نف�سه ،ال�صفحة .169
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عر�ض امل�ستندات الأ�صلية �أو ن�سخ م�ص َّدقة عن امل�ستندات
ويف الوقت نف�سه ،قد ال يكون لدى الدولة متل ِّق َية الطلب � ُّأي ا�شرتاطات من هذا النحو ب�ش�أن جواز قبول �إفادات ال�شهود.

()22

يخ����ص ت�سلي���م املجرمني ،تربز مبزي���د من احلدّة الف���وارق بني التقليدي���ن القانونيني الرئي�سيني .فف���ي بع�ض النظم
 -31وفيم���ا ّ
القانوني���ة املنبثق���ة ع���ن تقاليد القانون املدين ،لل�سلطة الق�ضائية الق���ول الف�صل يف م�س�ألة ت�سليم �أحد الأف���راد �أم ال� .أ َّما يف النظم
القانونية التي ت�ستند �إىل تقاليد القانون العامُ ،ي َع ُّد ت�سليم املجرمني عملي ًة �إجرائي ًة ذات ُ�شعبتني ،وت�شتمل عاد ًة على جل�سة ا�ستماع
�أولي���ة تعقده���ا املحكمة .ف�إذا منح���ت املحكمة املوافقة على طلب الت�سلي���م ،تحُ ال الق�ضية �إىل الفرع التنفي���ذي من احلكومة ،حيث
ي�ص���در الق���رار النهائ���ي ب�ش�أن ت�سليم املجرم الف���ا ّر .وتبع ًا للدولة املعنية ،م���ن اجلائز �إعادة النظر يف ق���رارات املحكمة �أو ال�سلطة
التنفيذي���ة ل���دى حمكمة �أعلى قبل �إ�صدار القرار النهائ���ي ب�ش�أن م�س�ألة الت�سليم .و�أ َّما يف بع�ض الوالي���ات الق�ضائية التي ُيط َّبق فيها
فح�سب ،وال دخل فيه
القان���ون امل���دين ،قد يكون القرار ب�ش�أن الت�سليم حم�صور ًا �ضمن نطاق �صالحية النظر لدى ال�سلطة الق�ضائية
ُ
()23
لل�سلطة التنفيذية؛ غري �أنَّ ذلك �آخذ يف التغيرّ يف بع�ض الدول.
 -32ه���ذه املناق�ش���ة املوجزة الواردة �أعاله بخ�صو�ص االختالف���ات بني اجلوانب املو�ضوعية والإجرائي���ة يف تقاليد القانون املدين
وتقالي���د القان���ون العام تبينِّ بو�ض���وح التحدّيات التي توجد حني التط��� ّرق �إىل م�سائل التعاون الدويل التي ت�شم���ل تقليدين قانونيني
خمتلفني .وقد تبدو هذه االختالفات ع�ص ّية على تذليلها يف بع�ض الأحيان ،ولكنْ هل هنالك ف�سحة للمرونة يف النهج؟ الق�سم التايل
()24
من هذا الدليل يتط َّرق �إىل هذا اجلانب املهم من التعاون الدويل.

دال-

كيف ُتعا َلج االختالفات :املرونة يف تقاليد القانون العام ويف تقاليد القانون املدين

 -33ه���ذا الدليل ،وغريه من امل�ص َّنفات التي تُعا ِلج حت ّدي���ات التعاون الدويل ،يتح َّدث عن احلاجة �إىل املرونة يف النهج املتَّبع فيما
يتعل���ق بطل���ب امل�ساعدة املتبادلة وت�سليم املجرمني وتوفري تلك امل�ساعدة وتلبية الطلب .ويقدِّ م هذا الق�سم بع�ض الأمثلة ِّ
ويو�ضح على
نح���و ع���ام كيف ميكن العثور على املرون���ة يف تقاليد القانون العام وتقالي���د القانون املدين .ذلك �أنَّ الفه���م الأ�سا�سي لتلك التقاليد
القانوني���ة بنوعيته���ا ولكيفية ت�ض ُّمن املرونة يف بنيتها يكون مفيد ًا عندما جت���ري املناق�شات بني الدول الطالبة والدول متل ِّق َية الطلب
(متل ِّق َي���ة الطل���ب) ،لأنه يتيح لكال الطرفني التحدّث عن معرفة عن كيفي���ة العثور على املرونة يف النظم القانونية اخلا�صة بها �سعي ًا
�إىل حتقي���ق النج���اح يف حت�صيل نتائج �إيجابيةَّ .ثم ُتق��� َّدم الحق ًا يف هذا الق�سم حالتان افرتا�ضيت���ان لتو�ضيح العوامل املح ِّركة على
نحو ملمو�س �أكرث.

  -1موجز عن االختالفات بني �إجراءات القانون العام و�إجراءات القانون املدين
وغريها من االختالفات العملية
 -34فيما يلي بع�ض االختالفات بني بلدان القانون املدين وبلدان القانون العام بخ�صو�ص طلب وتوفري امل�ساعدة القانونية املتبادلة
حتدث حتدّيات:
�أو ت�سليم املجرمني ،التي قد ِ
(.Rabatel, "Legal challenges in mutual legal assistance", p. 42 )22
االط�ل�اع على مثال على تغيرّ الت�شريعات يف ٍّ
( )23ميك���ن ّ
بكل من النم�سا
كل من النم�س���ا و�أملانيا :فقد �أدّى بدء �سريان مفعول �أمر التوقيف الأوروبي ٍّ
و�أملانيا �إىل �إجراء تعديالت جوهرية يف ت�شريعاتهما اخلا�صة بت�سليم املجرمني .ومع �أنَّ القرار الأويل ب�ش�أن ت�سليم املجرمني يظ ّل منوطاً باملحاكم يف كال
البلدين ،مل تعد الت�شريعات النم�ساوية والأملانية ترتك للمحاكم اتخاذ القرار النهائي يف هذا ال�ش�أن ،بل ت�سند هذا االخت�صا�ص لل�سلطة التنفيذية .ولكن
يف النم�س���ا ،يف احل���االت التي يتب�َّينَنَّ فيها �أنَّ طلب ت�سليم املجرمني غري جائز قبوله (مبوجب قرار �سابق ي�صدر ع���ن ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة) ،يجب
على وزير العدل �أن يرف�ض طلب الت�سليم.
( )24اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي���ة َّ
املنظمة عرب الوطنية ّ
حت�ض الدول املو ِّقعة على توفري �أكرب قدر ممكن من التعاون واملرونة يف النهج
الذي تتّبعه يف التعاون الدويل (املادة 1؛ والفقرة  8من املادة 16؛ والفقرة  1من املادة .)18
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 اللغ���ة وامل�صطلح���ات القانوني���ة :على �سبيل املث���ال ،قد ال يكون م�صطلح الإق���رار ّ
اخلطي بق�س���م (� )affidavitأو الأمر
الق�ضائي ب�إح�ضار ال�شخ�ص للمحاكمة ( )writ of habeas corpusمفهوم ًا لدى املهنيني املمار�سني يف القانون املدين،
�أو ق���د ال يك���ون م�صطلح الإنابة الق�ضائية (� )commission rogatoryأو حم�ض���ر الوقائع ( )procès-verbalمفهوم ًا
لدى املهنيني املمار�سني يف القانون العام.
املخت�ص���ة ووظائفه���ا :يف جمي���ع مراحل الإج���راءات املط َّبقة ،قد يك���ون هنالك عدم فه���م لتلك الأدوار
 دور ال�سلط���ات
ّ
والوظائ���ف ،وخ�صو�ص ًا دور ووظيفة قا�ضي التحقي���ق ( )juge d’instructionيف نظم القانون املدين ،و�أدوار ووظائف
ال�شرطة واملحامني وامل َّدعني العامني والق�ضاة يف نظم القانون العام.
 امل�صطلح���ات اجلنائي���ة وعنا�صر ا ُ
جلرم :ق���د ي�س ِّبب هذا م�شاكل يف تف�سري قاعدة الو�ص���ف اجلنائي املزدوج �أو الثنائي
(مث ًال ،الت�آمر/ال�شراكة يف الإجرام ".)"association de malfaiteurs
 القان���ون املحيط بعدم ت�سليم مواطني البلد :القانون يف بلدان القان���ون املدين كثري ًا ما ي�سيء فه َمه املهنيون املمار�سون
يف القان���ون الع���ام .ومن املهم �أن ُيذ َكر �أنه خالف ًا لبلدان القان���ون العام ،كثري ًا ما تر�سي البلدان التي ال ت�س ِّلم مواطنيها
واليتها الق�ضائية على �أ�سا�س مبد�أ "اجلن�سية الإيجابية" تعوي�ض ًا عن تلك الواقعة .وهذا املبد�أ يتيح لتلك البلدان تطبيق
قانونها اجلنائي الداخلي على الأفعال اجلنائية التي يرتكبها رعاياها يف اخلارج.
 ال�س ّري���ة :ق���د ال يدرك املهنيون املمار�سون يف القانون املدين �أنَّ دول القانون العام كثري ًا ما ال تكون يف موقف مي ِّكنها من
ف�صح عن م�ضام�ي�ن طلبات امل�ساعدة القانونية
احلف���اظ على �س ّرية طلبات الت�سلي���م املق َّدمة �إليها .ونتيج ًة لذلك ،قد ُي َ
مما يخ ّل ب�إجراءات الق�ضايا.
املتبادلة ّ
 الأحكام الغياب ّية :تقليدي ًا ،ترف�ض بلدان القانون العام �إمكانية احلكم على �شخ�ص لي�س حا�ضر ًا �شخ�صي ًا يف املحاكمة،
ً ()25
يف حني �أنَّ بلدان القانون املدين تقبل �إ�صدار الأحكام غيابيا.

 -2املرونة يف القانون العام
 -35ميكن �أن ِّ
�صدر القا�ضي حكمه يف تقاليد القانون العام وما هي النتائج التي ترتتّب على �إ�صدار
يو�ضح االقتبا�س التايل كيف ُي ِ
احلكم:
ين�ص على املرونة
حل�سن احلظ املتاح للق�ضاة ،ومن َث َّم للأمم التي تن�ضوي يف �إطار هذا التقليد القانوين� ،أنَّ القانون العام ّ
مبنح���ه ال�صالحي���ة للق�ض���اة ال�ستحداث حلول للق�ضاي���ا الفريدة من خالل "و�ض���ع القوانني" (بو�ستيم���ا .)1986 ،والتقييد
الوحي���د يقت�ض���ي �أن يكون احل ّل مبني ًا على �أ�سا�س من القوانني املوجودة .والنتيجة التي ترتتّب على ذلك هي �أنَّ القانون ُي َ
ن�ش�أ
()26
بقرار ق�ضائي و�سابقة ق�ضائية بد ًال من �إ�صداره من قوانني ت�شريعية �أو مدونات قوانني �أو بالغات �سماوية.

 -3املرونة يف القانون املدين
 -36املرونة يف القانون املدين ال توجد يف مقدرة القا�ضي على ا�ستحداث القوانني ا�ستناد ًا �إىل تطبيق �سابقة ق�ضائية على جمموعة
فري���دة م���ن الوقائع؛ و�إمنا توجد املرونة يف نظام قانونٍ مدين يف املقدرة عل���ى متييز خ�صائ�ص امل�سائل القانونية باعتبارها م�شاكل
( )25مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���دّرات واجلرمي���ة،
.Cooperation in Criminal Matters: Counter-Terrorism, sect. 6

Counter-Terrorism Legal Training Curriculum, Module 3, International

(.Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 3rd ed., p. 140 )26
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قا�ض يف القانون املدين بخ�صو�ص م�سائل
قانوني���ة �أو م�ش���اكل وقائعية .واالقتبا�س التايل يبينِّ بو�ضوح درجة املرونة الت���ي تكون لدى ٍ
الأد ّلة الإثباتية وال�شهادات املدىل بها:
يف ح�ي�ن �أنَّ القان���ون الع���ام يقت�ضي اعتبار الكث�ي�ر من امل�سائل م�سائ���ل قانونية ،ي���ز ِّود القانون املدين املحاك���م بال�صالحية
التقديري���ة للنظ���ر �إىل تلك امل�سائل نف�سه���ا باعتبارها م�سائ���ل وقائعية .ولننظ ْر على �سبي���ل املثال �إىل امل�سائ���ل ب�ش�أن الأد ّلة
الإثباتية وال�شهادات التي ُيدىل بها .ف�إنَّ قا�ضي حمكمة مدنية قد يجد غراب ًة يف �إبقاء �أيِّ جزء من دليل �إثباتي �أو �أيِّ �شهادة
ذات �صل���ة باملو�ض���وع خ���ارج املحكمة ،وم���ع ذلك ف�إنَّ ه���ذه امل�سائل لدى ذلك القا�ض���ي هي م�سائل وقائعية :ه���ل ارتكب هذا
ال�شخ����ص ه���ذا ا ُ
قا�ض من ق�ضاة القان���ون العام ،فقد تكون هذه امل�سائل نف�سه���ا م�سائل قانونية :هل ُجمعت
جلرم؟ �أ َّما لدى ٍ
ه���ذه الأد ّلة الإثباتية �أو ال�شهادات امل���دىل بها على النحو (القانوين) املنا�سب؟ من البديهي �أنَّ تزويد قا�ضي املحكمة املدنية
للبت فيما �إذا كانت م�س�أل ٌة ما هي م�س�ألة وقائعية �أو قانونية ،مينح هذا التقليد القانوين درجة من املرونة
ب�صالحية تقديرية ّ
()27
غري موجودة يف �إطار القانون العام.

  -4مثال على املرونة :طلبات افرتا�ضية اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة �صادرة عن واليات
ق�ضائية يف �إطار ك ٍّل من القانون العام والقانون املدين والبتّ ب�ش�أنها
 -37فيم���ا يل���ي مث���ال يبينِّ كيف ميكن ا ِّتباع نهج مرن يف معاجلة حت ّد �شائع ميكن �أن ين�ش�أ ب�ي�ن والية ق�ضائية طالبة تط ِّبق القانون
الح���ظ التمييز بني ما هو غري قانوين وما ُينظر �إليه على
امل���دين ووالي���ة ق�ضائية متل ِّق َية للطلب تط ِّبق القانون العام .ومن املهم �أن ُي َ
�أنه ال يتَّ�سق مع القانون لي�س غ ُري .ذلك �أنَّ الطلب املتلقَّى �أو املق َّدم قد ُينظر �إليه من الناحية الإجرائية على �أنه بدعة ال �سابقة لها،
ارتياح لدى املهنيني
ومن َّثم ف�إنَّ عدم ت�آلف الدولة متل ِّق َية الطلب �أو الدولة الطالبة مع �إجراء العمل املقرتح ميكن �أن ي�ؤدّي �إىل عدم ٍ
املمار�سني حينما ينظرون �إىل الطلب على �ضوء القانون واخلربات اخلا�صة بهم هم .ومن الأمور الأ�سا�سية تذ ُّكر �أنَّ الرف�ض يحدث
حينم���ا يك���ون ما هو مطلوب غ�ي�ر قانوين يف الدولة متل ِّق َية الطلب .ومع ذلك ،ال ينبغي �أن ُير َف����ض طلب لأنه يدخل يف م�ضمار ما هو
غري م�ألوف ،و�إمنا ينبغي �إجراء حتليل لكي ُيرى �إذا ما كان ميكن منح املوافقة على الطلب:
�إذا �سع���ى قا�ض���ي التحقيق �إىل مقابلة �شاه���د يف دولة من دول القانون العام ،فال ب ّد من القول على نحو جازم ب�أنَّ قيام ذلك
القا�ضي ب�إجراء تلك املقابلة �أمر "ال يتَّ�سق" مع قانون الدولة متل ِّق َية الطلب .ومن ناحية ثانية ،لن يكون هناك انتهاك للقانون
الداخل���ي �إذا م���ا ُ�سمح للقا�ضي ب�إجراء املقابلة .ويف هذه احلالة ،ف�إنَّ النجاح �أو الإخفاق �إمنا يعتمدان ك ّلي ًا على ما �إذا كانت
ال�سلطات يف الدولة متل ِّق َية الطلب ت�سمح بجمع الأد ّلة الإثباتية ب�شكل منا�سب للدولة الطالبة ،حتى �إذا كان ذلك ال يتّ�سق مع
()28
العملية الإجرائية املعتادة املتّبعة يف الدولة متل ِّق َية الطلب.
 -38يف املقاب���ل ،ي���رد هنا مثال على طلب تقدّمه دولة م���ن دول القانون العام �إىل والية ق�ضائية ُيط َّب���ق فيها القانون املدين وكيف
ميكن �أن ي�ؤدّي اتّباع نهج مرن �إىل نتيجة ناجحة:
يف نظ���ام قان���وين من نظم القان���ون املدين ،كثري ًا جد ًا ما يقوم قا�ضي حتقيق يتولىّ اال�ستم���اع لإفادة �شاهد ب�إعداد موجز �أو
"حم�ض���ر وقائع" ع ّما قاله ال�شاهد� .أ َّم���ا يف القانون العام ،فعندما ُيحقَّق مع �شاهد و ُي�ستج َوب مواجه ًة �أمام املحكمة ،فال ب ّد
م���ن ت�سجي���ل ما يديل به من �أد ّلة �إثباتية يف حم�ضر حريف .وال ُي�سمح بقبول موجز �أو حم�ضر وقائع .و�إذا ما ق َّدمت ال�سلطات
الت���ي تتبع القانون العام طلب��� ًا لأخذ الأد ّلة الإثباتية من �شاهد بنا ًء على "تفوي�ض" يف دولة �أجنبية ولت�سجيل املح�ضر احلريف
بالأد ّلة الإثباتية املق َّدمة ،ف�إنَّ تلك العملية الإجرائية هنا �أي�ض ًا من �ش�أنها �أن تكون غري متّ�سقة مع املمار�سة املتَّبعة يف الدولة
()29
الطالبة .غري �أنَّ ال�سلطات الأجنبية لن تنتهك القانون ب�سماحها بت�سجيل حم�ضر حرفي.
( )27املرجع نف�سه ،ال�صفحة .141

( ،Prost, "Breaking down the barriers" )28ال�صفحة .17
( )29املرجع نف�سه.
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-5

اعتبارات الأد ّلة الإثباتية

� -39سبق �أن ُذ ِكر �أنَّ الإجراءات اجلنائية يف تقاليد القانون العام حمكومة بقواعد مع ّقدة ب�ش�أن الأد ّلة الإثباتية .ولكنْ يف م�ضمار
التع���اون ال���دويل هنالك خطوات َّمت القيام بها ،وخ�صو�ص ًا يف جمال ت�سليم املجرمني ،من �أج���ل الت�صدّي للتحدّيات التي تن�ش�أ فيما
يخ����ص ه���ذه القواعد� .أ َّما يف م�سائل امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة ،ف�إنَّ تلك التحدّيات تربز بحدّة �أك�ث�ر ،وذلك لأنَّ الأد ّلة الإثباتية
ّ
ً
التي تجُ َمع يف اخلارج �سوف تُع َر�ض يف حمكمة داخلية .ويرد هنا بع�ض الأمثلة الأ�سا�سية جدا على قواعد الأد ّلة الإثباتية يف القانون
العام التي توجد فيما يتعلق مب�سائل ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة على ح ّد �سواء والتي ميكن �أن يتبينَّ �أنها �إ�شكالية
حني معاجلة الطلبات التي ت�شمل تقليدين قانونيني خمتلفني:
�سماع �إفادة الغري .بعبارة ب�سيطة ،يعني �سماع �إفادة الغري �إفادة يديل بها خارج املحكمة �شخ�ص �آخر غري ال�شخ�ص الذي
ي���ديل بالإف���ادة نف�سها داخل املحكمة .ويوجد تعريف �أكمل لهذه القاع���دة يف م�سرد امل�صطلحات الوارد يف هذا الدليل.
وكقاع���دة عامة ،ال يجوز قب���ول الأد ّلة الإثباتية من �سماع �إفادة الغري بخ�صو�ص حقيق���ة م�ضمونها �أثناء املحاكمة .وقد
مما ي�سمح للمحاكم
ت�ساه���ل بع�ض البلدان ب�ش�أن القواعد املنافية ل�سماع �إفادة الغري ،وذلك يف �سياق ت�سليم املجرمنيّ ،
تبت يف م�س�أل���ة ت�سليم املجرمني ال�ض ّيقة احل���دود .ولكنْ يف املحاكمة
بالنظ���ر بع�ي�ن االعتبار يف �سم���اع �إفادة الغري لكي ّ
ح�ص���ل عليها مب�ساعدة قانونية متبادلة،
اجلنائي���ة ،التي �سوف تُ�ستخ���دَ م فيها ،على �سبيل املثال ،الأد ّلة الإثباتية التي ُي َ
البت يف امل�س�ألة النهائية وهي �إدانة املتهم بالذنب �أو براءته ،تُط َّبق قاعدة عدم ال�سماح بقبول �سماع �إفادة الغري
من �أجل ّ
ّ
ب�صرامة �أ�ش ّد بكثري ،وال يُت�ساهَ ل فيها �إال يف بع�ض الظروف املع ّينة املق ّررة على �أ�سا�س را�سخ.
الق�ضي���ة الظاهرة الوجاهة .الوجاهة الظاهرة لأول وهلة تعبري التين���ي يعني "ظاهر من �أول وهلة" ،وهي معيار للأدّلة
َ
الدليل
الإثباتي���ة ،ي�شيع تطبيقه عل���ى ق�ضايا ت�سليم املجرمني يف بلدان القانون العام .ويحدِّ د معي���ا ُر الوجاهة الظاهرة
دح�ض ،لأن يربهن على افرتا�ض معينّ �أو واقعة مع ّينة .ويف �سياق ت�سليم
الإثباتي الذي من �ش�أنه �أن يكون كافي ًا ،ما مل ُي َ
املجرمني ،ال ب ّد من �أن يكون لدى القا�ضي الذي ي�ستمع �إىل عر�ض ق�ضية ت�سليم جمرم بع�ض الأد ّلة الإثباتية لكي يحكم
ب����أنَّ هنال���ك �أد ّل���ة �إثباتية كافية عن ارتكاب ُجرم ميك���ن �أن يحاكم عليه املجرم الفا ّر يف الدول���ة متل ِّق َية الطلب ومن َث َّم
ميك���ن ت�سليم���ه �إىل الدولة الطالبة .وهذا املعيار للأد ّلة الإثباتية ُيعتبرَ �أحيان ًا حتدّي ًا �أمام بلدان القانون املدين ،لأنها ال
ت�ألف هذا العبء الإثباتي ،ولذلك ال تع ّد �صيغة طلباتها ب�ش�أن ت�سليم املجرمني بو�ضعه يف االعتبار .غري �أنَّ معيار الدليل
الإثبات���ي الظاه���ر الوجاهة من �أول نظرة �أدنى بكثري من معيار "ال يطاله � ُّأي �شك معقول" الذي يجب ا�ستيفا�ؤه من �أجل
�إدانة �شخ�ص ما يف حمكمة جنائية يف بلد من بلدان القانون العام.
اال�ستمرار ّي���ة .حينم���ا تُ�ض َبط م���ادة ( ُمف َردة) باعتبارها ً
دلي�ل�ا �إثباتي ًا يف بلد من بلدان القانون الع���ام ،و ُيراد �إدخالها
احلرز ظ��� ّل منذ �أن �ضبطته
�ضم���ن الأد ّل���ة الإثباتية يف حماكم���ة ،من املعتاد �إق���رار "�سل�سلة ُعهدة" لكي ُيب�َّيَّنَّ �أنَّ ذلك ِ
ال�شرطة حتت �سيطرتها ومل يتع ّر�ض للعبث به على نحو من �ش�أنه �أن ي�ؤدّي �إىل اتخاذ القا�ضي قرار ًا م�ض ّل ًال .وهذا مهم
عل���ى وج���ه اخل�صو�ص يف ميدان علم التحليل اجلنائي (الطب ال�شرعي) حيث تكون ،على �سبيل املثال ،ع ّينات احلم�ض
اخلل���وي ال�صبغي (احلم����ض النووي الريـب���ي) " "DNAواالختبارات التحليلي���ة اخلا�صة باملخ���دّرات �سريعة التع ّر�ض
ملخاط���ر التل ّوث املمكنة .علم ًا ب�أنَّ فقدان اال�ستمرارية قد ال يجعل حرز ًا غري جائز القبول ،ولكنّ القا�ضي قد ي�سند �إليه
البت يف م�س�ألة الإدانة بالذنب �أو احلكم
مما يعني �أنَّ الدليل الإثباتي ي�صبح عدمي القيمة يف ّ
وزن��� ًا �إثباتي��� ًا �ضئي ًال جد ًاّ ،
بال�ب�راءة .وميك���ن �أن يكون لهذه القاعدة ت�أث�ي�ر �شديد على كيفية �صياغة طلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادلة ،لأنه قد
يك���ون من املهم جد ًا يف بع�ض الأحيان �أن حتافظ الدول���ة الطالبة على ا�ستمرارية حرز �أد ّلة معينّ  ،وخ�صو�ص ًا �إذا كانت
طبيعته تتّ�سم بالأهمية للتحليل اجلنائي.
مواجهة ال�شهود وا�ستجوابهم .يف نظام قانوين يط ِّبق القانون العامُّ � ،أي دليل �إثباتي يقدّمه لعر�ضه على املحكمة � ٌّأي من
يبت القا�ضي ب�ش�أن ج���واز قبوله �أو وزنه الإثباتي .وال�شهادة
ط���ريف الدع���وى اجلارية ميكن �أن يطعن فيه الغر ُمي قبل �أن ّ
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اخل�صم يف االعرتا�ض على ال�شهادة املدىل
م���ن ال�شهود لي�ست ا�ستثنا ًء يف هذا ال�صدد؛ والطريق���ة التي يتّبعها الطرف ْ
مواجه ًةْ � .إذ بعد �أن يك���ون الطرف الذي يقدِّ م ال�شاهد قد �س�أل ال�شاهد �أ�سئلة (ا�ستجواب
به���ا هو يف ا�ستجواب ال�شهود َ
ب�ش����أن الدلي���ل الإثباتي الرئي�سي) ،يجوز للطرف اخل�صم �أو اخل�صوم توجي���ه �أ�سئلة تطعن يف ال�صيغة املق َّدمة يف �سرد
وجه من �أ�سئلة �إىل ال�شاهد
الأحداث .ويمُ َنح هام�ش تن ّوع غري �ضئيل يف كثري من بلدان القانون العام ب�ش�أن ما ميكن �أن ُي َّ
يف ا�ستج���واب ال�شه���ود باملواجهة ،وميكن يف بع�ض الأحيان �أن يكون توجيه الأ�سئل���ة عدائي ًا متام ًا .ويف حاالت امل�ساعدة
القانونية املتبادلة ،ميكن �أن يتبينَّ �أنَّ هذا اجلزء من �إجراءات الدعوى يف القانون العام يكون �إ�شكالي ًا �إذا كانت الدولة
متل ِّق َية الطلب تتبع تقاليد القانون املدين ،ولي�س لديها �أُلفة بهذه العملية الإجرائية �أو ال ت�سمح بها.
���زم التقاليد القانونية والنظم القانونية املختلفة اتّباع �إجراءات خمتلفة ومقت�ضيات خمتلفة ب�ش�أن احل�صول على الأد ّلة
 -40ت�ستل ِ
الإثباتي���ة �أثن���اء التحقيق وب�ش�أن ا�ستخدام ذل���ك النوع نف�سه من الأد ّلة الإثباتي���ة �أثناء املحاكمة .وميكن �أن يتب�َّيهذنَّ �أنَّ هذه القواعد
الإجرائية والإثباتية تكون حتدّي ًا يف م�ضماري امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني )30(.ولكن بع�ض النظم القانونية يتط ّلب
قدر ًا �أق ّل من الأد ّلة الإثباتية من �أجل احل�صول على بع�ض النتائج املع ّينة ،يف حني تتط ّلب نظم �أخرى عدد ًا من الأد ّلة الإثباتية �أكرث
بكث�ي�ر م���ن ذل���ك .والدر�س الذي ينبغي تذ ُّكره هو عدم االفرتا�ض ب����أنَّ امل�سائل لن تُعا َلج على النحو نف�سه ال���ذي تُعا َلج به يف الوالية
الق�ضائي���ة التابعة للدولة الطالب���ة .ومن َث َّم ينبغي لل�سلطات يف الدولة الطالبة �أن تبذل جهود ًا لكي تتث ّقف باملعرفة ع ّما ميكن تو ّقعه
م���ن خالل التحدّث مع ال�سلط���ات متل ِّق َية الطلب .كما �أنَّ املقت�ضيات الإثباتية اخلا�صة بالدولة الطالبة يجب تو�ضيحها بغية اجتناب
املالحظ���ة التالي���ة التي يقدِّ مه���ا الباحث كيمربيل برو�ست" :يجب �أن يك���ون ماث ًال يف الأذهان لدى الدولة متل ِّق َي���ة الطلب �أنَّ الدليل
ً ()31
الإثباتي غري اجلائز قبوله يف الدولة الطالبة يعادل عدم وجود دليل �إثباتي مطلقا".
الكلمة النهائية ب�ش�أن النظم القانونية املختلفة:
"يف الواق���ع �أنَّ امل�شكل���ة التي هي �أكرب من غريه���ا يف كثري من الأحيان لي�ست االختالفات يف النظ���م القانونية ،بل حاالت
�سوء الفهم ب�ش�أن تلك االختالفات� .إذ يف كثري من احلاالت ميكن التغ ّلب على االختالفات يف النظم �إذا ما بذلت الدولتان
جهود ًا متنا�سقة لكي َّ
تو�ضح كل منهما للأخرى بعناية ومتام ًا الدقائق التي تتم ّيز بها قوانينهما .وي�ساوي ذلك يف الأهمية
�أنه ينبغي للدول �أن ت�ستف�سر عن النظم القانونية يف الدول الأخرى ك ّلما كان ث ّمة ّ
�شك يف هذا اخل�صو�ص".
امل�صدر :برنارد راباتيل (التحدّيات القانونية يف امل�ساعدة القانونية املتبادلة) " ،"Legal challenges in mutual legal assistanceيف :حرمان
املف�سدين وعائدات الف�ساد من املالذ الآمن

"Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption: Enhancing Asia-

Pacific Cooperation on Mutual Legal Assistance, Extradition and Return of the Proceeds of Corruption—Capacity-Building
" ،Programم�ص���رف التنمي���ة الآ�سيوي (—)ADBمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�ص���ادي (—)OECDاملبادرة املعنية مبكافحة
الف�ساد يف �آ�سيا واملحيط الهادئ (مانيالADB ،؛ باري�س ،)2006 ،OECD ،ال�صفحة .39

( ،Kimberly Prost," Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven )30ال�صفحة .36
( )31املرجع نف�سه ،ال�صفحة .37
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نقاط �أ�سا�سية ينبغي تذ ُّكرها بخ�صو�ص التقاليد القانونية املختلفة:
م���ن املهم بذل جهد للتثقف عل���ى �أف�ضل نحو ممكن يف التقاليد القانونية يف الدولة متل ِّق َي���ة الطلب والدولة الطالبة� .سوء
التوا�صل وامل�شاكل التي ي�س ّببها هما يف �سوء الفهم.
���وح ب�ش�أن ما هي
عن���د تق���دمي طلبات امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادلة وت�سليم املجرم�ي�ن ،يكون من الأم���ور الأ�سا�سية الو�ض ُ
املقت�ضيات القانونية لدى الدولة الطالبة بخ�صو�ص املعلومات امللت َم�س احل�صول عليها .ف�إذا مل ترد املعلومات ب�شكل قابل
ال�ستخدامه ،يكون عندئذ ال جدوى من ا�ستخدامه يف دعم م�سار التحقيقات وال �أثناء املحاكمة.
من املهم كذلك التث ّقف باملعرفة من خالل فهم النظام القانوين الذي تعمل يف �إطاره ك ٌّل من الدولة متل ِّق َية الطلب والدولة
الطالب���ة .كم���ا �أنَّ الت�شريعات الداخلية يف كل دولة تت�ض ّمن معارف تثقيفية ،ومن �ش����أن اجلهود املب ّكرة من �أجل فهم هذه
النظم وطرائقها �أن تقدِّ م فوائد مثمِ رة ،ال بخ�صو�ص الق�ضية قيد النظر ،بل ب�ش�أن كل ق�ضية يف امل�ستقبل.
وينبغي لل�شخ�ص املعني �أن يتحدّث �إىل ال�سلطات املركزية؛ فهي اجلهات الوطنية ذات اخلربة يف ميدان امل�ساعدة الدولية.
واال�ستفادة من هذه املعرفة ،من �ش�أنها �أن ت�ستتبع الثقة والتعاون الدويل املعزَّز.
وق���د جتع���ل طلباتُ االلتما�س اجله َة املعني���ة ّ
تتخطى حدود املجال املريح يف الت�ص ّرف ملعاجل���ة ق�ضي ٍة ما .ولكنّ من الأمور
الأ�سا�سية تذ ُّكر �أهمية التفريق بني ما هو غري قانوين يف نظام قانوين معينَّ وما هو غري متَّ�سق مع القانون .ذلك �أنَّ الطلب
الذي ال يتَّ�سق مع النظام القانوين ُيحت َمل �أن يكون بامل�ستطاع معاجلته في�صبح طلب ًا يح ِّقق النجاح يف مراده.
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ثالثاً  -الأ�سا�س القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم
املجرمني :مبادئ عامة
 -41ه���ذا الف�ص���ل يعال���ج مو�ضوع القانون الذي هو الأ�سا����س الذي ي�ست ِند �إليه ك ُّل طل���ب اللتما�س امل�ساع���دة القانونية املتبادلة �أو
ت�سليم املجرمني� ،سواء �أَ ُقدِّ م ذلك الطلب يف �إطار معاهدة �أم ُقدِّ م مبقت�ضى قانون داخلي� ،أو على �سبيل مبد�أ املعاملة باملثل .وتعالج
الف�ص���ول التالي���ة على نح���و �أكرث حتديد ًا م�س�ألة تقدمي هذه الأن���واع من الطلبات عم ًال باتفاقية اجلرمي���ة َّ
املنظمة؛ ولكنّ من املفيد
النظر �إىل الأ�سا�س القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني ،لأنه ّ
يو�ضح كيف تُ�صاغ هذه الطلبات ،وملاذا تُط َلب بنود
مع ّينة يف االتفاقية ،وما ميكن تو ّقعه عموم ًا �أثناء عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة وعملية ت�سليم املجرمني.

�ألف-

امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني

 -42امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف �سياق امل�سائل اجلنائية هي عملية �إجرائية تلتم�س وتقدّم بوا�سطتها الدول امل�ساعدة يف جميع
الأد ّل���ة الإثباتي���ة ال�ستخدامها يف الق�ضايا اجلنائية� .أ َّما ت�سليم املجرمني فهو العملية الإجرائية الر�سمية التي تطلب بوا�سطتها دول ٌة
ما �إنفاذ �إعادة �شخ�ص متّهم �أو ُمدان بارتكاب جرمية لكي ُيحا َكم �أو لكي ي�ؤدّي عقوبة ُحكم عليها بها يف الدولة الطالبة.

باء -املعاهدات
يخ�ص طيف التعاون
 -43طامل���ا ا�ستُخدم���ت املعاهدات �أ�سا�س ًا للتع���اون الدويل يف جميع �أنحاء الع���امل منذ �سنني عديدة .وفيم���ا ّ
ال���دويل املتعدّد الألوان ،مت ِّثل املعاهدات الوا�سطة التي تتّ�س���م ب�أ�ش ّد �صفة ر�سمية التي ميكن ا�ستخدامها� ،سواء �أكان ذلك لأغرا�ض
امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادلة �أم كان لأغرا�ض ت�سلي���م املجرمني .ذلك �أنَّ املعاهدات تتيح املجال جلهد مر َّك���ز وللتعاون ب�ش�أن �أنواع
مع َّين���ة م���ن اجلرائم� ،أو للنظر بعني االعتب���ار �إىل دواعي القلق الإقليمي���ة و�إىل النظم القانونية اخلا�صة مبنطق���ة حمدّدة .كما �أنَّ
���زم الأطراف بالتعاون مع ًا مبقت�ضى القانون الدويل� ،شريطة �أن يندرج الطلب �ضمن نطاق �شروط املعاهدة )32(.وهذا
املعاه���دات ُتل ِ
بحث على نحو �أكمل يف هذا الدليل ب�أجمعه ،لأنه ُيع ُّد �س�ؤا ًال جوهري ًا ال ب ّد من �س�ؤاله يف كل مرة
االعتبار اخلا�ص "بالنطاق" �سوف ُي َ
ُيق َّدم فيها طلب مبقت�ضى معاهدة.
 -44وميك���ن ت�صميم املعاهدات الثنائية بني الدول على النحو املالئ���م للدولتني ولكي تو ِّفر تلك املعاهدات درج ًة عالي ًة من اليقني
بخ�صو�ص االلتزامات والتو ّقعات يف �إجراءات عملية ت�سليم املجرمني .وهذه هي احلالة على وجه اخل�صو�ص حينما تت�شارك الدول
يف التقالي���د القانونية نف�سه���ا ،لأنَّ العمومية امل�شرتَكة التي توجد يف املعاهدة �سوف تتوا�صل خ�ل�ال م�سار �إجراءات املحاكم كذلك.
وح�سبما تبينَّ يف الف�صل عن التقاليد القانونية ،تزداد �إ�شكالية ال�سعي �إىل اليقني والو�ضوح حينما تكون الدولتان يف معاهدة ثنائية
م���ن تقليدي���ن قانونيني خمتلفني .ومن التحدّيات الأخرى يف الدخول يف معاه���دات ثنائية حتدّي التكاليف واجلهود التي تُتك َّبد حتى
ت�ؤتي كل معاهدة ثنائية ثمارها املرج َّوة منها.
يخ�ص ،على �سبيل
�  -45أ َّما الأطراف يف املعاهدات الإقليمية فهم على الأرجح �إ َّما يت�شاركون يف دواعي القلق الإقليمية نف�سها فيما ّ
املث���ال� ،أن���واع مع َّينة من اجلرمية ،و�إ َّما يت�شاركون يف التقاليد القانونية نف�سه���ا .وهنالك يف الوقت الراهن كثري من هذه املعاهدات
( )32مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���دّرات واجلرمي���ة( ،دلي���ل التع���اون ال���دويل يف امل�سائل اجلنائي���ة ذات ال�صل���ة بالإره���اب) Manual on
( International Cooperation in Criminal Matters related to Terrorismنيويورك ،)2009 ،ال�صفحتان  9و.10
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املوج���ودة؛ بع�ضه���ا موج���ود منذ فرتة من الزمن و�أثب���ت جناحه متام ًا )33(.و�أدّت املعاه���دات الإقليمية �أي�ض��� ًا �إىل ا�ستحداث و�سائل
�إقليمي���ة تتي���ح املجال لتنفيذ املعاه���دة .واحدة من �أ�شهر هذه الو�سائل �أم���ر التوقيف الأوروبي ،الذي غ�َّيسأرَّ الأ�سلوب املتّبع يف ت�سليم
الأفراد املطلوبني �ضمن االحتاد الأوروبي.
 -46وميك���ن تعري ُ
���ف �أم���ر التوقيف الأوروبي ب�أن���ه � ُّأي قرار ق�ضائي ي�صدر ع���ن �أيِّ دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروب���ي بغية توقيف �أو
ت�سلي���م �شخ����ص مطلوب من جانب دولة ع�ضو �أخرى ،لأغرا�ض القيام مبقا�ضاته جنائي ًا �أو تنفيذ حكم بال�سجن عليه �أو �أمر احتجاز
ب�ش�أنه .ومن اجلائز �أن ي�صدر هذا الأمر التوقيفي ب�ش�أن �أفعال يعاقب عليها قانون الدولة التي �أ�صدرته وذلك بوا�سطة �إ�صدار حكم
ب�إيداع���ه بال�سج���ن �أو �أمر احتجاز لفرتة �أق�صاها � 12شهر ًا� ،أو ملدد عقوبة ال تق ّل عن � 4أ�شهر� ،إذا كان حكم العقوبة �أو االحتجاز قد
�صدرا من قبل.
���م ف�إنَّ مبد�أ االعرتاف املتبادل بالقرارات الق�ضائية يح ّل حم ّل نظام ت�سليم املطلوبني التقليدي بني الدول الأع�ضاء يف
 -47وم���ن َث َّ
االحت���اد الأوروبي .وهو يقت�ض���ي �أن تعرتف كل �سلطة ق�ضائية وطنية ،تت�ص ّرف ب�صفتها ال�سلط���ة الق�ضائية املن ِّفذة ،بطلبات ت�سليم
امل�صدرة).
�شخ�ص مطلوب ال�صادرة عن ال�سلطة الق�ضائية يف دولة ع�ضو �أخرى (ال�سلطة الق�ضائية
ِ
 -48وتتم ّيز �إجراءات �أمر التوقيف الأوروبي بال�سمات االبتكارية التالية مقارن ًة ب�إجراءات الت�سليم ال�سابقة:
 �إجراءات عاجلة :ينبغي �أن ُيتَّخذ القرار النهائي ب�ش�أن تنفيذ �أمر التوقيف الأوروبي يف غ�ضون فرتة  90يوم ًا ق�صوى بعد
توقي���ف ال�شخ����ص املطلوب .ف�إذا وافق ذل���ك ال�شخ�ص على ت�سليمه ،يجب اتخاذ القرار يف غ�ض���ون � 10أيام بعد �إبدائه
موافقته.
 �إلغ���اء ا�ش�ت�راط التجرمي املزدوج يف ق�ضايا من�صو�ص عليها حتدي���د ًا :ال ُي�شرتط التجرمي املزدوج بخ�صو�ص  32جرمية
مع��� َّددة يف قائم���ة خا�ضعة للعقوبة بال�سج���ن يف الدولة الع�ضو ال�صادر عنها الأمر ملدة ق�ص���وى ال تق ّل عن ثالث �سنوات
وحمدّدة مبوجب قانون الدولة الع�ضو� .أ َّما اجلرائم غري املدرجة يف القائمة �أو التي ال تندرج يف فئة اجلرائم اخلا�ضعة
حل ّد العقوبة الأدنى ملدة ثالث �سنوات فال تزال خا�ضعة ملبد�أ التجرمي املزدوج.
 جع���ل الت�سليم "خا�ضع ًا للمرجع ّية الق�ضائية"ُ :نقلت �إجراءات الت�سلي���م اجلديدة من �أيدي ال�سلطة التنفيذية �إىل �أيدي
املخت�صة ب�إ�صدار �أمر
امل�صدرة واملن ِّفذة مع��� ًا
ال�سلط���ة الق�ضائي���ة .ف�أ�صبحت ال�سلطات الق�ضائية تُعترب ه���ي ال�سلطات
ِ
ّ
امل�صدرة واملن ِّفذة.
التوقيف الأوروبي وبتنفيذه �أي�ض ًا بحكم قانون الدولة الع�ضو
ِ
 ت�سلي���م املواطن�ي�ن :مل يعد يجوز للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي �أن ترف����ض ت�سليم مواطنيها؛ غري �أنَّ هنالك حكم ًا
اختياري��� ًا ب�ش����أن جعل تنفي���ذ �أمر التوقيف م�شروط ًا بكفالة �إع���ادة ال�شخ�ص املعني ،بعد �إدانت���ه� ،إىل الدولة التي يحمل
جن�سيتها لكي ي�ؤدّي مدة عقوبته فيها.
جلرم ال�سيا�سي :مل يعد ا�ستثناء ا ُ
 �إلغ���اء ا�ستثن���اء ا ُ
جلرم ال�سيا�سي يف عداد الأ�سباب الإلزامية �أو االختيارية التي ُي�ستند
�إليه���ا ب�ش����أن عدم تنفيذ �أمر توقيف �أوروبي .والعن�صر الوحيد الباقي م���ن عنا�صر هذا اال�ستثناء ينح�صر يف احليثيات

( )33انظر ،على �سبيل املثال ،اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�صة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،واتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن ت�سليم
وتي�سر تنفيذهما ال�شبكة القا ّرية لتبادل املعلومات لأغرا�ض
املجرم�ي�ن .وهاتان االتفاقيتان تُ�ستخدمان يف املنطقة التي ت�شمله���ا منظمة الدول الأمريكيةّ ،
امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وت�سليم املطلوبني؛ وهي �شبكة الهدف منها توفري ب ّوابة �إلكرتونية لتبادل املعلومات ب�ش�أن م�سائل امل�ساعدة القانونية
مما يجعل عمليات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني �أكرث كفاءةِّ .
لالطالع
املتبادل���ة وت�سليم املجرمني املطلوبني للدول الأع�ض���اء يف املنظمةّ ،
على مزيد من املعلومات ،انظر الن�ص امل� ّؤطر الوارد يف نهاية الق�سم �ساد�س ًا-باء� ،أدناه.
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الواردة يف ديباجة القرار الإطاري  2002/584/JHAال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي ب�ش�أن �أمر التوقيف الأوروبي
و�إجراءات الت�سليم بني الدول الأع�ضاء (احليثية  ،)12ويتَّخذ �شكل �صيغة حديثة من �شرط عدم التمييز.
 احل ْي���د عن قاعدة التخ�صي����ص :الدول الأع�ضاء مطالبة ب�إ�شع���ار الأمانة العامة للمجل�س ب�أنه���ا يف عالقاتها مع الدول
الأع�ض���اء الأخ���رى التي �أعطت الإ�شعار نف�سه تفرت�ض ب�أنَّ املوافقة قد ُمنح���ت ب�ش�أن املالحقة الق�ضائية �أو �إ�صدار حكم
بالإدانة �أو االحتجاز لتنفيذ حكم بعقوبة ال�سجن �أو �أمر احتجاز بخ�صو�ص ُجرم مرتكب قبل الت�سليم غري ا ُ
جلرم الذي
ُ�س ِّلم بخ�صو�صه ال�شخ�ص املعني.
 -49كذل���ك ف����إنَّ االتفاقيات املتعدِّ دة الأطراف هي �أداة قوية �أي�ض ًا يف مي���دان التعاون الدويل .وميكن �أن تنطبق اتفاقياتٌ متعدّدة
تن�ص على �إجراءات حم َّددة،
الأط���راف مث���ل اتفاقيات مكافحة الإرهاب على نوع معينّ �أو فئة مع ّينة من اجلرائ���م� ،أو هي ميكن �أن َّ
كم���ا هو ال�ش�أن فيما يتعلق باتفاقي���ة اجلرمية َّ
املنظمة )34(.وكانت االتفاقيات الدولية اخلا�صة باملخ���دّرات �أوىل االتفاقيات املتعدّدة
الأطراف التي طالبت بالتعاون الدويل فيما بني الدول الأع�ضاء؛ وقد �أر�ست هذا املط َلب يف كل االتفاقيات اجلنائية الأخرى ،ومنها
املنظمة ،التي �أعقبتها .وبو�صف اتفاقية اجلرمية َّ
اتفاقي���ة اجلرمية َّ
املنظم���ة اتفاقية متعدّدة الأطراف فهي ت�شمل عدد ًا من الأنواع
املختلف���ة م���ن اجلرائم ،ومنطق��� ًة جغرافي ًة بالإمكان �أن تكون وا�سعة الرقع���ة جد ًا� .أ َّما كيف ُت�ستخدَ م تل���ك االتفاقية �أ�سا�س ًا لت�سليم
املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة فهي م�س�ألة �س ُينظر فيها عن كثب �أكرث يف الف�صول التالية.
 -50ومن حيث الأ�صل ،كان ت�سليم املجرمني ي�ستند �إىل مواثيق وجمامالت دبلوما�سية ونوايا ح�سنة بني ر�ؤ�ساء دول ذات �سيادة.
ومل يك���ن يوج���د تاريخي ًا واجب عام ب�ش�أن ت�سليم املجرمني .فالبل���دان الراغبة يف �إقامة عالقة من هذا النحو تدخل يف معاهدات �أو
اتفاق���ات ثنائي���ة خا�صة بت�سليم املجرمني .غري �أنَّ ظه���ور املعاهدات وازدياد تنفيذها �أن�ش�أ التزام���ات بت�سليم املجرمني يف الأحوال
الت���ي مل تك���ن موجودة فيها من قب ُل )36(.فالفقرة  3من املادة  16من اتفاقية اجلرمي���ة َّ
تن�ص على �أنَّ كل ُجرم من اجلرائم
املنظمة ّ
التي تومئ �إليها هذه االتفاقية " ُيعترب مدرج ًا يف عداد اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم يف �أ ّية معاهدة لت�سليم املجرمني �سارية بني الدول
الأطراف" .ويف حال عدم وجود معاهدة ،و�إذا ما كانت دولة ت�ص ّر عاد ًة على وجود معاهدة ب�ش�أن الت�سليمُ ،يتاح اخليار لتلك الدولة
تن�ص الفقرة  4من املادة  16على �أنه يف حال عدم وجود معاهدة،
ال�ستخ���دام ه���ذه االتفاقية ذاتها كوا�سطة لت�سلي���م املجرمني .كما ّ
و�إذا كانت دولة ما ت�ص ّر عاد ًة على وجود معاهدة ب�ش�أن الت�سليم" ،جاز لها �أن تعترب [االتفاقية] الأ�سا�س القانوين للت�سليم فيما يتعلق
ب�أيِّ ُجرم تنطبق عليه هذه املادة".
()35

 -51هذا ،و�إنَّ التفاو�ض على معاهدات �إفرادية و�صياغتها ميكن �أن يكونا عملية ُمك ِلفة وت�ستغرق وقت ًا طوي ًال مما قد ال يكون �ضمن
حدود املوارد املالية لدى جميع الدول .ومن َث َّم ف�إنَّ املعاهدات الثنائية ،حتى و�إن كانت �شائع ًة وف ّعال ًة جد ًا ،قد ال تكون ممكنة ،حتى
و�إن كان���ت مت ّث���ل رغب ًة لدى الدول امل�شاركة يف �إبرامها .وم���ن الناحية الواقعية ،لي�س من املمكن �إبرام معاهدة ثنائية مع كل دولة يف
الع���امل ،ولكن ازدياد عومل���ة اجلرمية تقت�ضي من الدول �أن يكون لديها بع�ض و�سائل التعاون الدويل مع كل اجلهات يف العامل .وفيما
يخ����ص تل���ك الدول التي ترغ���ب يف مبا�شرة عملية �صياغة معاهدة مع دول �أخرى� ،أو ربمّ ا يف �إط���ار منطقة �إقليمية ،فقد �أع َّد مكتب
ّ

( )34االتفاقيات املتعدّدة الأطراف ميكن �أن تقت�ضي �أي�ض ًا من الدول الأطراف �إن�شاء منظمات لال�ستعانة بها يف تي�سري التعاون الدويل .ومن الأمثلة
عل���ى ذلك ال�شبكة الإيبريية الأمريكي���ة للم�ساعدة القانونية ( ،)IberRedاملنظمة املن�ش�أة لتعزيز التعاون الق�ضائ���ي فيما بني البلدان الإيبريية الأمريكية.
وتق���دّم ه���ذه ال�شبكة (�إيربريد) الدع���م والت�سهيالت للتعاون الق�ضائي فيما يتعل���ق بت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادل���ة يف امل�سائل اجلنائية،
الق�ص���ر ،ونقل الأ�شخا�ص املحك���وم عليهم ،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافح���ة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ،واتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة
واختط���اف َّ
الف�سادِّ .
ولالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر الن�ص امل� َّؤطر الوارد يف نهاية الق�سم �ساد�س ًا-باء� ،أدناه.
( )35انظر تقرير عام  2004ال�صادر عن الفريق العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الفعلية لأن�شطة الت�سليم ،الفقرة .8
( )36املرجع نف�سه ،الفقرة .9
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الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���دّرات واجلرمية املعاهدة النموذجية لتب���ادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائي���ة )37(،التي ميكن �أن ت�ساعد
بقدر كبري �أولئك املك ّلفني مبهام �صياغة الوثائق و�إجناز عملية ال�صياغة يف حينها .وتتناول الفقرتان  6و 7من املادة  18من اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة م�س�ألة التفاعل بني املعاهدات الثنائية واملتعدّدة الأطراف وتلك االتفاقية .وفيما يلي النقاط الرئي�سية التي ينبغي
تذ ُكرها بخ�صو�ص االتفاقية وامل�ساعدة القانونية املتبادلة بوا�سطة املعاهدات:
جتب � َّأي معاهدة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة قائمة بني الدول؛ بل �إنَّ االتفاقية تتيح للدول اخليار يف
 االتفاقية ال ّ
تي�سر التعاون.
ا�ستخدام الفقرات  29-9من مادتها � ،18إذا كان من �ش�أنها �أن ِّ
مما يتيح املجال التّباع
 تُط َّبق الفقرات  29-9من املادة  18من االتفاقية �إذا مل توجد معاهدة قائمة بني دولتني طرفنيّ ،
�إطار للم�ساعدة القانونية املتبادلة ،عند تقدمي طلب وفق ًا لالتفاقية.
 �إذا كانت دولة ما قد �ص َّدقت على االتفاقية ،فهي ملزَ مة عندئذ بتلك االلتزامات التي ُينظر �إليها على �أنها غري متييزية.
تن�ص على �أنه ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية
وعل���ى �سبيل املثال ،الفقرة  8من امل���ادة ّ 18
املتبادلة بدعوى ال�س ّرية امل�صرفية.
 -52كم���ا �أنَّ اتفاقي���ة اجلرمية َّ
ت�شجع �أي�ض��� ًا الدول الأطراف على �إبرام اتفاقات �إقليمي���ة �أو ثنائية خا�صة بها بغية تعزيز
املنظمة ِّ
()38
التعاون ب�ش�أن اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية.

جيم-

القانون الداخلي

 -53يف حني تع ِّول دول كثرية على اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،مبا تنطوي عليه من فوائد ا�سرتاتيجية و�إجرائية ،باعتبارها وا�سطة
حتظ���ى باالختي���ار ب�ش�أن امل�ساعدة الدولية ،ف�إنَّ بع�ض البلدان ت�ستخدم قانونها الداخلي باعتب���اره الأ�سا�س الذي يقوم عليه ،ك ّليا �أو
جزئي��� ًا ،ك ٌّل م���ن ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة .ويف بع�ض الأحوال ،يتط ّرق القان���ون الداخلي �إىل م�س�ألة معاجلة
الطلب���ات ال���واردة �إ ّما ب�ش�أن ت�سليم املجرمني و�إ َّما ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ولدى بلدان �أخرى قوانني داخلية ميت ّد نطاقها
�إىل �أبع��� ّد م���ن اجلان���ب الإجرائي� ،إىل منح ال�سلط���ة من اجلانب الفعلي ب�ش�أن قب���ول تلك الطلبات ،بينما لدى بل���دان �أخرى توليفة
جتم���ع بني هذين النهج�ي�ن؛ بل �إنَّ لدى بلدان �أخرى �أي�ض ًا ،يف ت�شريعاتها� ،أحكام ًا حم���دّد ًة ت�سمح بت�سليم املجرمني مبوجب قانونها
ن�صح املهنيون املمار�سون ب�أن ينظروا عن كثب يف القانون الداخلي للبلد املعني
الداخل���ي ،ب���د ًال من التعويل يف ذلك على معاهدة .و ُي َ
وب����أن يتحدّثوا �إىل مم ّثلي �سلطته املركزي���ة لكي يتب َّينوا ما �إذا كان ت�سليم املجرمني بال وجود معاهدة �سبي ًال ميكن ال�سري فيه ب�ش�أن
ق�ضية حمدّدة.
 -54وع���اد ًة ،حت���دّد الت�شريعات الداخلية الطريقة الإجرائية التي ينبغي اتّباعه���ا يف معاجلة الطلبات الواردة والطلبات ال�صادرة
طلب ما
���م ف�إنَّ ا�ستعرا�ض ت�شريعات البلد املعني قب���ل االت�صال به ب�ش�أن ٍ
عل���ى ح ّد �س���واء ،وكيف ينبغي �إر�سال تلك الطلبات .ومن َث َّ
ميك���ن �أن يك���ون مفيد ًا جد ًا ،لأن���ه يتيح املجال للدول الطالبة من التحدّث عن معرفة ب�ش����أن الطلب الذي تعتزم تقدميه ،ومن توفري
الو�ض���وح حينم���ا ُيق َّدم الطلب فع ًال .ولذل���ك ف�إنَّ القانون الداخلي يو ِّفر االجت���اه وامل�ساعدة ٍّ
لكل من الدول���ة الطالبة والدولة متل ِّقية
الطل���ب ،بطريقت�ي�ن� :أي �أنَّ القان���ون ميكن �أن يو ِّفر االجتاه بخ�صو�ص تنفيذ �أيِّ معاهدة ،وميك���ن �أن يو ِّفر معلومات ع ّما �إذا كان نوع
املعلومات الالزمة يحتاج لأن يكون مو�ضوع طلب يف �أيِّ حال من الأحوال.
( )37انظر قرار اجلمعية العامة  ،117/45املرفق ،وقرارها  ،112/53املرفق الأول.
(" )38تنظر الدول الأطراف ،ح�سب االقت�ضاء ،يف �إمكانية عقد اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعدّدة الأطراف تخدم الأغرا�ض ّ
املتوخاة من �أحكام
ه���ذه امل���ادة� ،أو ت�ضعها مو�ضع التطبي���ق العملي� ،أو تعزّزها" (الفقرة  30من امل���ادة  ،)18و"ت�سعى الدول الأطراف �إىل �إب���رام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية
ومتعدّدة الأطراف لتنفيذ ت�سليم املجرمني �أو تعزيز فاعليته" (الفقرة  17من املادة .)16
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الأ�سا�س القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني :مبادئ عامة

مبد�أ املعاملة باملثل

 -55مب���د�أ املعاملة باملثل هو مبد�أ را�سخ من���ذ وقت طويل يف العالقات بني الدول بخ�صو�ص م�سائل القانون الدويل والدبلوما�سية.
وهو يف الأ�سا�س وع ٌد ب�أنَّ الدولة الطالبة �سوف تقدِّ م للدولة متل ِّق َية الطلب النوع نف�سه من امل�ساعدة يف امل�ستقبل� ،إنْ ُطلب �إىل الدولة
دمج عاد ًة يف منت املعاهدات ومذ ّكرات التفاهم والقوانني الداخلية .وهو �سائد
متل ِّق َية الطلب �أن تفعل ذلك يف �أيِّ وقت .وهذا املبد�أ ُي َ
عل���ى وج���ه اخل�صو�ص يف الدول الت���ي تتبع تقاليد القانون املدين ،حيث ُيعت�َب رَ عهد ًا ُم ِلزم ًا� .أ َّما يف بلدان القان���ون العام ،فال ُي َ
نظر
�إلي���ه على �أنه مبد�أ �إلزامي� .إذ �إنَّ بع�ض البل���دان ت�ستخدم ت�شريعاتها الداخلية �أ�سا�س ًا لت�سليم املجرمني ،وتط ِّبق مبد�أ املعاملة باملثل
باعتبارها �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للنظر يف ت�سليم مطلوب �إىل دولة �أخرى )39(.وت�شري اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على وجه التحديد �إىل مبد�أ
وتلزم كل الدول الأطراف بالتق ّيد به )40(.وميكن ا�ستخدام هذا املبد�أ �أي�ض ًا باعتباره وعد ًا
املعاملة باملثل يف الفقرة  1من املادة ِ ،18
قائم��� ًا بذات���ه ب����أنَّ � َّأي دولة �سوف تفعل باملثل من �أجل دولة �أخرى يف امل�ستقبل ،يف حال ن�شوء حاجة �إىل ذلك .وكما هي احلالة ب�ش�أن
�أيِّ وع���د ،ينبغ���ي بذل كل جهد ل�ضمان الوفاء بهذا الوعد .وقد ق َّدم جان-برنارد �شمي���د ،وهو قا�ضي حتقيق يف جنيف يف �سوي�سرا،
املالحظ���ة التالية ب�ش�أن �أهمية الوفاء بالوع���ود التي تُعطى" :و�أخري ًا ،هنالك دائم ًا مرة مقبلة .ففي التعاون الدويل ،كما يف �أيِّ عمل
()41
جتاري ،من م�صلحة �أيِّ طرف �أن يحرتم الوعود التي تُعطى".

( )39الياب���ان تو ِّف���ر �سبل التع���اون الدويل (امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة وت�سليم املجرمني) ا�ستن���اد ًا �إىل القوانني الداخلي���ة التي تراعي �ضمانات
املعامل���ة باملث���ل باعتبارها �شروط ًا �أ�سا�سي��� ًة لتقدمي هذه امل�ساعدة (انظر الفقرة الفرعية ( )2من املادة  3م���ن قانون ت�سليم املجرمني ،والفقرة ( )2من
امل���ادة  4م���ن قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وغريها من امل�سائل ذات ال�صلة ،وكالهما متاحان يف املوقع ال�شبكي اخلا�ص بوزارة العدل يف اليابان
.www.moi.go.jp/ENGLISH
ً
تن�ص املادة ،جزئي ًا ،على �أنَّ الدول "مت ّد كل منها الأخرى تبادليا مب�ساعدة مماثلة".
(ّ )40
(،Jean-Bernard Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", in Denying Safe Haven )41
ال�صفحة .47
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رابعاً  -اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
أ�سا�س التعاون الدويل
باعتبارها � َ
البت فيما �إذا كان يوجد �أ�سا�س قانوين اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ينبغي للمهنيني املمار�سني �أن يف ِّكروا
"عند ّ
يخ�ص ال�صكوك الواجب تطبيقها".
من خالل �أفق وا�سع فيما ّ
امل�صدر ،Kimberley Post, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven :ال�صفحة .32

 -56مع �أنَّ االقتبا�س الوارد �أعاله ي�شري �إىل امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ف�إنه ميكن �أن ي�شري ب�سهولة كذلك �إىل ت�سليم املجرمني.
ويتط��� َّرق هذا الف�صل �إىل م�س�ألة تطبي���ق اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على طلب ر�سمي اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو لت�سليم
املجرم�ي�ن .وتُبحث يف م�سائل مثل النطاق ،والعالقة ب�ي�ن االتفاقية واملعاهدة ال�سابقة يف الوجود ،والت�صديق .وعلى غرار كل جانب
م���ن جوانب التعاون الدويل ،ف�إنَّ االت�صاالت الف ّعالة بني الدولتني الطرف�ي�ن امل�شمولتني ،وو�ضوح الغر�ض ،هما من الأمور الأ�سا�سية
يف احل�صول على نتائج ناجحة ويف الوقت املنا�سب.
�  -57أ َّما معرفة ما �إذا كان ميكن ا�ستخدام اتفاقية اجلرمية َّ
أ�سا�س القانوين للتعاون الدويل فتعتمد على عدد
املنظمة باعتبارها ال َ
من العوامل:
النطاق
ما �إذا كانت الدولة الطالبة والدولة متل ِّق َية الطلب قد �ص َّدقتا على االتفاقية
مما يعط���ي االتفاقية مفع���ول القانون وق ّوت���ه الإنفاذية
 م���ا �إذا كان���ت الدولة ق���د �أدجم���ت االتفاقية يف م�ت�ن قوانينهاّ ،
(م�س�أل���ة التقالي���د القانوني���ة املزدوجة/الأحادي���ة) .لكن عدم �إدم���اج �أحكام االتفاقي���ة يف القوان�ي�ن الداخلية ال يعني
�أنَّ الدول���ة غ�ي�ر ملزَ مة ب�أح���كام االتفاقية لدى الت�صدي���ق عليها .وهذا الإل���زام موجود يف املادة  27م���ن اتفاقية فيينا
يحتج ب�أحكام قانون���ه الداخلي لتربير عدم تنفيذ
تن�ص على �أنه "ال يج���وز لأيِّ طرف �أن ّ
لقان���ون املعاه���دات )42(،والتي ّ
معاهد ٍة ما".
يخ�ص االتفاقية.
ما �إذا كانت الدولة قد ق َّدمت حت ّفظ ًا �أو �إعالن ًا يح ّد من م�شاركتها فيما ّ

�ألف -النطاق
 -58حت���دِّ د الفق���رة  1من املادة  16من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة نطاق االلت���زام بت�سليم املجرمني وذلك بالن�ص على وجوب منح
املوافق���ة على طل���ب ت�سليم املجرمني ،رهن ًا با�شرتاط ازدواج التجرمي ،بخ�صو�ص "اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو يف احلاالت
الت���ي تنط���وي عل���ى �ضلوع جماع���ة �إجرامية َّ
منظمة يف ارتكاب ُج���رم م�شار �إليه يف الفق���رة �( 1أ) �أو (ب) من امل���ادة  3وعلى وجود
ال�شخ�ص الذي هو مو�ضوع الت�سليم يف �إقليم الدولة الطرف متل ِّقية الطلب" .و ُيط َّبق االلتزام بالت�سليم بداء ًة على اجلرائم امل�شمولة
( )42الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،1155الرقم .18232
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باالتفاقي���ة ،واجلرائ���م اخلطرية التي ُيعاقب عليه���ا باحلرمان من احلرية ملدّة �أق�صاها �أربع �سنوات عل���ى الأقل �أو بعقوبة �أ�ش ّد من
ذل���ك ،وعل���ى اجلرائم امل�شمولة يف �إطار الربوتوك���والت(� )43شريطة �أن تكون بطبيعتها عابرة للح���دود الوطنية وت�شتمل على جماعة
�إجرامية َّ
منظمة.
�  -59إ�ضاف��� ًة �إىل ذل���ك ،ورهن ًا با�ش�ت�راط ازدواج التجرميُ ،يط َّبق االلت���زام بت�سليم املجرمني �أي�ض ًا يف احل���االت التي ت�شتمل فيها
اجلرائ���م على �ضل���وع جماعة �إجرامية َّ
منظمة ،والتي يكون فيها ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه موج���ود ًا بب�ساطة يف �إقليم الدول متل ِّقية
الطل���ب ،دومنا حاج���ة �إىل �إثبات الطبيعة العابرة للحدود الوطني���ة التي يتَّ�سم بها الت�ص ّرف الإجرام���ي .وبهذا املعنىُ ،يعترب نطاق
تطبيق املادة  16من االتفاقية �أعر�ض جما ًال من نطاق تطبيق االتفاقية ذاتها ،لأنَّ هذا احلكم يجوز تطبيقه �أي�ض ًا يف حاالت االتجِّ ار
الداخلي غري امل�شروع التي ُيعتقل فيها اجلاين يف �إقليم دولة طرف �أخرى.
 -60ويتَّ�س���م مبث���ل هذا النط���اق العري�ض �أي�ض ًا تطبي���قُ �أحكام امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة املوجودة يف امل���ادة  18من االتفاقية.
فف���ي الفق���رة  1من امل���ادة  ،18تُطا َلب الدول الأطراف بتق���دمي "�أكرب قدر ممكن م���ن امل�ساعدة القانونية املتبادل���ة يف التحقيقات
واملالحق���ات الق�ضائي���ة والإجراءات الق�ضائية فيما يت�صل باجلرائ���م امل�شمولة بهذه االتفاقية" .وهذا يعن���ي �أنَّ هذه التحقيقات �أو
املالحق���ات الق�ضائي���ة �أو الإجراءات الق�ضائية ينبغي �أن تكون ذات �صلة بجرائم االتفاقية واجلرائم اخلطرية واجلرائم الواردة يف
الربوتوكوالت� ،شريطة �أن تكون ذات طبيعة عابرة للحدود الوطنية و�أن ت�شتمل على �ضلوع جماعة �إجرامية َّ
منظمة فيها.
�  -61إ�ضاف��� ًة �إىل ذل���ك �أي�ض ًا ،تُلزَ م الدول الأطراف كذلك ب�أن "مت��� ّد ك ٌّل منها الأخرى تبادلي ًا مب�ساعدة مماثلة" عندما تكون لدى
دواع معقولة" �إىل �أنَّ واحدة� ،أو �أكرث من واح���دة من اجلرائم ،هي ذات طابع عرب وطني ،مبا يف ذلك �أنَّ
الدول���ة الط���رف الطالبة " ٍ
�ضحاي���ا تل���ك اجلرائم �أو ال�شهود عليها �أو عائداتها �أو �أدواتها �أو الأد ّل���ة عليها موجودة يف الدولة الطرف متل ِّقية الطلب و�أنَّ جماعة
�إجرامية َّ
منظمة �ضالعة يف ارتكابها.
ومم���ا يتب�َّي�نَّ بو�ضوح هو �أنَّ هذا احلكم املح��� َّدد بخ�صو�ص امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة يحدِّ د معيار ًا �إثباتي��� ًا �أدنى باملقارنة
ّ -62
يخ�ص الطابع عرب الوطني
بامل���ادة  3م���ن االتفاقية ،التي ال ت�شرتط �إ ّال �إمكانية معقولة ،بد ًال من �أد ّلة �إثباتية ت�ستند �إىل وقائع ،فيما ّ
للج���رم و�ضل���وع جماعة �إجرامية َّ
منظم���ة يف ارتكابه .والق�صد من هذه العتبة املعيارية الإثباتي���ة الأدنى هو تي�سري طلبات امل�ساعدة
ُ
ً
َّ
للجرم واجلماعة الإجرامية املنظمة متوافرا يف حالة
القانونية املتبادلة ،وذلك لغر�ض تقرير ما �إذا كان وجود الطابع عرب الوطني ُ
مع َّين���ة ،وم���ا �إذا كان التعاون الدويل قد يكون �ضروري ًا ويجوز التما�س���ه مبقت�ضى االتفاقية من �أجل ما يلي ذلك من تدابري حتقيقية
�أو مالحقة ق�ضائية �أو ت�سليم املجرمني.
�  -63أ َّم���ا تو�ضيح طبيعة ومدى اجلرمية املزعوم���ة �أو املحقَّق فيها بتطبيق الوقائع على التعاريف ف�سوف ي�صبح مهم ًا عندما يحني
وق���ت مبا�شرة االت�صاالت بال�سلط���ة املركزية يف الدولة متل ِّق َية الطلب .ف�إنَّ � َّأي مناق�شات تُعقد قب���ل �إعداد طلب امل�ساعدة القانونية
املتبادلة �أو طلب ت�سليم املجرمني وم�ضمون ا�ستمارة الطلب الفعلي فهي �أمور �سوف ت�صبح �أكرث و�ضوح ًا بكثري �إذا ما َّمت النظر بعناية
يف م�س�ألة كيفية اندراج اجلرمية املزعومة ،على نحو مالئم �ضمن �إطار االتفاقية.

باء-

اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة واملعاهدات املوجودة من قب ُل

 -64هنالك �أحكام يف املادة ( 16ت�سليم املجرمني) واملادة ( 18امل�ساعدة القانونية املتبادلة) كلتيهما من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
تتن���اوالن م�س�أل���ة املعاهدات املوجودة من قب ُ
���ل وكيف تتفاعل مع االتفاقية .وهاتان املادتان لهم���ا فرادتهما اخلا�صة بهذه االتفاقية،
( )43املرجع نف�سه ،املج ّلدات  ،2225و ،2237و ،2241و ،2326الرقم .39574
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اتفاقية اجلرمية َّ
أ�سا�س التعاون الدويل
املنظمة باعتبارها � َ

املهم مالحظة الأحكام يف هاتني
وهما مك ِّون هام يف �إتاحة املجال للدول لكي تتفاعل ب�سهولة داخلي ًا مع هذه االتفاقية الدولية .ومن ّ
املادتني لأنها قد تكون ذات ت�أثري على كيفية ت�سيري الطلبات الفعلية مبقت�ضى االتفاقية.

جيم -معاهدات ت�سليم املجرمني املوجودة من قب ُل
 -65الفق���رات م���ن � 3إىل  6من املادة  16من االتفاقية تتعلق بكي���ف ينبغي للدول �أن تدرك هذه االتفاقية تبع ًا ملا �إذا كانت ت�شرتط
وجود معاهدة من �أجل القيام فع ًال بت�سليم املجرمني .وميكن تلخي�صها كما يلي:
املف�صلة يف االتفاقية تُعترب جرائم خا�ضعة لت�سليم مرتكبيها يف �أيِّ معاهدة
 تبينِّ الفقرة  3من املادة � 16أنَّ كل اجلرائم َّ
موجودة من قب ُل �أو معاهدة تُربم يف امل�ستقبل بني الدول الأطراف.
 تب�ِّي�نِّ الفق���رة  4من املادة � 16أنه �إذا تلقَّت الدولة متل ِّقية الطلب ،التي ت�ش�ت�رط وجود معاهدة للقيام بت�سليم املجرمني،
طلب ًا من دولة طرف طالبة ال ترتبط معها مبعاهدة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ،جاز للدولة الطرف متل ِّقية الطلب �أن تعترب
أ�سا�س القانوين للقيام بالت�سليم فيما يتعلق ب� ٍّأي من اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية.
هذه االتفاقية ذاتها ال َ
 ت ُِلزم الفقر ُة  5من املادة  16الدول َة الطرف التي ت�شرتط وجود معاهدة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني (�أ) ب�أنْ تبينِّ ما �إذا كانت
�ستُعترب هذه االتفاقية الأ�سا�س القانوين لت�سليم املجرمني فيما ي�شمل دو ًال �أطراف ًا �أخرى يف االتفاقية؛ و(ب) ب�أن ت�سعى
�إىل �إبرام معاهدات ب�ش�أن ت�سليم املجرمني مع �سائر الدول الأطراف يف هذه االتفاقية� ،إذا مل تكن تقبل اعتبار االتفاقية
�أ�سا�س ًا قانوني ًا يف هذا اخل�صو�ص.
 ت ُِلزم الفقر ُة  6من املادة َ 16
الدول الأطراف التي ال ت�شرتط وجود معاهدة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ،ب�أن تعرتف باجلرائم
املع َّددة يف االتفاقية باعتبارها جرائم خا�ضعة لت�سليم مرتكبيها فيما بينها.

دال -معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة املوجودة من قب ُل
 -66الفقرت���ان  6و 7م���ن املادة  18تتعلق���ان بكيفية �إدراك االتفاقية من ِقب���ل الدول التي لديها معاهدات موج���ودة من ُ
قبل ب�ش�أن
امل�ساعدة القانونية املتبادلة� ،إ َّما ثنائية و�إ َّما متعدّدة الأطراف .وميكن تلخي�ص �أحكامهما كما يلي:
مت�س بااللتزامات النا�شئة عن
 الفقرة  6من املادة  18تبينِّ �أنَّ �أحكام امل�ساعدة القانونية املتبادلة الواردة يف االتفاقية ال ّ
�أيِّ معاهدة موجودة من ُ
قبل �أو ُت َربم يف امل�ستقبل ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة� ،أكانت ثنائية �أو متعدّدة الأطراف.
 الفقرة  7من املادة  18تبينِّ �أنَّ الدول الأطراف �إذا مل تكن مرتبطة مبعاهدة ،تُط َّبق الفقرات � 9إىل ( 29التي ت�شمل كل
جوان���ب طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة) .و�إذا كانت الدول الأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل ،وجب عندئذ
ُ
تطبي���ق �أحكام تلك املعاه���دة ،ما مل تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفق���رات � 9إىل  .29وتحُ َ ثُّ
الدول الأطراف على
تطبيق تلك الفقرات �إذا كانت ت�سهم يف زيادة فعالية امل�ساعدة القانونية املتبادلة.

هاء�  -أهمية التح ُّقق من الت�صديق
 -67ل���ن تُ�ستخ���دَ م اتفاقي ُة اجلرمية َّ
املنظمة �إ ّال �إذا كانت الدولتان الطالب���ة ومتل ِّق َية الطلب كلتاهما طرفني فيها .وينبغي للدولتني
الطالب���ة ومتل ِّق َي���ة الطلب التح ّقق بوا�سط���ة املوقع ال�شبكي اخلا����ص بوديع االتفاقي���ة( )44للت�أ ّكد من �أنَّ الدولت�ي�ن كلتيهما طرفان يف
( )44املوقع ال�شبكي اخلا�ص مبعاهدات الأمم املتحدة هو .http://untreaty.un.org
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االتفاقية .ف�إذا مل تكونا كذلك ،فينبغي للدولتني مع ذلك �أن ت�سعيا �إىل القيام مع ًا بامل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو ت�سليم املجرمني،
وقت ما يف
�إ َّم���ا با�ستخ���دام طرائق �أخ���رى �أو معاهدات �أخرى و�إ َّما با�ستك�شاف م���ا �إذا كانت توجد ن ّية لالن�ضم���ام �إىل االتفاقية يف ٍ
امل�ستقبل ،كما يبينِّ ّ
امللخ�ص الوارد �أدناه.
مثال على الت�صديق الذي ي�ؤدّي �إىل التعاون:
 ...يف حزيران/يوني���ه  ،2007طلب���ت الإمارات العربي���ة املتحدة ت�سليم مواطن �صربي ُي�شت َب���ه يف �ضلوعه يف عملية �سطو
بحجة
م�س ّل���ح عل���ى متجر للمجوهرات يف ني�سان�/أبريل  .2007ولعدم وجود معاه���دة ُي�ست َند �إليها ،رف�ضت هولندا الطلب ّ
�أنَّ اتفاقي���ة اجلرمي���ة َّ
املنظم���ة ميكن �أن تو ِّفر الأ�سا�س القان���وين الالزم لو كانت الإمارات العربي���ة املتحدة دول ًة طرف ًا يف
االتفاقي���ة .وق���د �ص َّدقت الإمارات العربية املتحدة على اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة يف � 7أيار/مايو  ،2007و�أعادت بعد ذلك
تق���دمي طل���ب ت�سليم املواط���ن ال�صربي امل�شت َبه فيه .فمنحت املحكم���ة العليا يف هولندا موافقتها عل���ى الطلب ،م�ستخدم ًة
و�س ِّلم امل�شتبه فيه يف �شباط/فرباير .2009
االتفاقية �أ�سا�س ًا قانوني ًا لذلكُ .
امل�صدر :ورقة غرفة م�ؤمترات ،عنوانه "فهر�س �أمثلة الق�ضايا املتعلقة بت�سليم املجرمني وتبادل امل�ساعدة القانونية و�أ�شكال �أخرى من التعاون
ال���دويل يف امل�سائ���ل القانونية ،ا�ستن���اد ًا �إىل اتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظم���ة عرب الوطني���ة" (CTOC/COP/2010/CRP.5
و ،)Corr.1الفقرة .79

نقاط �أ�سا�سية ينبغي تذ ُّكرها لدى ا ِّتخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا كان ميكن اال�ستفادة من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة:
النظر فيما �إذا كان يتعينّ ب�أ ّية حال تقدمي طلب ر�سمي ب�ش�أن امل�ساعدة التي حتتاجون �إليها والتح ّقق من ذلك .وهل هنالك
بدائل متاحة تتيح لكم بلوغ هدفكم من دون اال�ضطرار �إىل �إعداد طلب ر�سمي؟
الت�أ ّكد من خالل املوقع ال�شبكي اخلا�ص بوديع االتفاقية �أو من خالل �أيِّ و�سيلة �أخرى من �أنَّ الدولة متل ِّق َية الطلب �أو الدولة
الطالبة قد �ص َّدقتا على االتفاقية.
الت�أ ّكد من خالل ال�سلطات املركزية من �أنَّ مواد االتفاقية قد �أُدجمت يف منت القانون الداخلي للدولة.
الت�أ ّكد من خالل ال�سلطة املركزية من �أنه ال يوجد � ُّأي معاهدة ثنائية �أو من �أيِّ نوع �آخر ت�أخذ الأ�سبقية يف التعاون الدويل
مع الدولة متل ِّق َية الطلب.
الت�أ ّكد من �أنَّ نوع اجلرمية التي ي�شري �إليها طلبكم تندرج �ضمن نطاق االتفاقية.
ا�ستعرا����ض امل�صطلح���ات الواردة يف املادة  2من االتفاقية ،لأنها �سوف ت�ساعد عل���ى تو�ضيح مناق�شاتكم ومرا�سالتكم مع
الدولة الطالبة.
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خام�ساً  -ال�سلطات املركزية� :أهمية التوا�صل
مع الأ�شخا�ص املنا�سبني
وق�ضية اخلربة الداخلية
يف عامل دو ّ
يل الطابع
امل�شكل���ة احلرجة هي عدم وجود� ،أو عدم كفاية ،الربامج والإجراءات اخلا�صة بتنفيذ برامج امل�ساعدة القانونية املتبادلة
تنفي���ذ ًا ف ّع���ا ًال ،وبتوفري الأد ّلة الإثباتية على م�ستوى عملي ويف كل حالة عل���ى حدة ...وعلى احلكومات �أن ت�سنَّ الت�شريعات
�ش���كل من الأ�شكال املع َّينة،
الوثيق���ة ال�صل���ة باملو�ضوع ،و�أن تتفاو�ض عل���ى الأدوات ال�ضرورية ،و�أن تن�شئ �إطار ًا �إداري ًا من ٍ
و�أ�ش ّده���ا �أهمي��� ًة �ش���كل ال�سلط���ة املركزية ،م���ن �أجل معاجل���ة طلبات امل�ساع���دة املتبادلة وتوف�ي�ر املوارد الالزم���ة لتنفيذ
الطلبات.
امل�صدر ،Kimberley Prost, "Breaking down the barriers" :ال�صفحة .16

يخ�ص امل�سائل اجلنائية على نح���و جدير باالعتبار يف ال�سنوات الأخ�ي�رة )45(.وذلك لأنَّ املقدرة
تو�س���ع التع���اون الدويل فيم���ا ّ
َّ -68
عل���ى ارتكاب اجلرائم عرب الإنرتن���ت ،وحالة ال�سفر الدويل ،وعوملة الأ�سواق الدولية ،كلُّها عوام���ل �أحدثت زياد ًة يف طلبات التما�س
امل�ساعدة على ال�صعيد الدويل .وبغية مكافحة ا�ستفحال خطر اجلرمية الدولية ،بد�أت بلدان كثرية تع ِّول على االتفاقات القائمة� ،أو
خم�ص�صة املو�ضوع من �أجل مكافحة الأهداف
�أخ���ذت تعم���ل بجدٍّ على ا�ستحداث اتفاقات ثنائية �أو متعدّدة الأط���راف �أو �إقليمية �أو َّ
ممن يقرتفون جرائم دولية
الحظ �أنَّ اجلماعات والأف���راد ّ
املتن ّقل���ة الت���ي �أ�صبح مي ِّثلها املجرمون الي���وم .ويف العديد من الأحوالُ ،ي َ
ينم على بعد مدى اجلهود
يحظ���ون بتموي���ل جيد و ُيبدون قدر ًا غري هينِّ من الذكاء ِ
واحلنكة املتط ّورة حني اقرتافهم جرائمهمّ ،
مما ّ
الت���ي يتن ّكبونه���ا لإخفاء الأد ّلة الإثباتية على �أفعالهم ،وعن �ضخامة الرثوة التي يراكمونها بف�ضل ذلك .علم ًا ب�أنَّ هنالك العديد من
الأُنا����س يف �أنح���اء كثرية من العامل ي�ستخدمون كثري ًا من املعاهدات الدولية املختلفة من �أجل �إح�ضار �أولئك الأ�شخا�ص للمثول �أمام
العدال���ة ،ولك���نَّ املجرمني يتَّ�سمون باملرونة وتتوافر لديهم املوارد الالزمة ول�س���وف ي�ستغ ّلون � َّأي من َفذ ميكن �أن يتيحه لهم ا�ضطراب
وحدة ال�صف �أو عدم االتفاق بني الدول.
���م اجلهود التي تبذله���ا � ُّأي دولة من �أجل مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة العابرة للح���دود الوطنية مه َّم ًة معقَّدة .وذلك
 -69و ُي َع��� ُّد تنظي ُ
لأنَّ احلر�ص على تت ُّبع م�سار كل االتفاقات واملعاهدات ومذ ّكرات التفاهم وخدمات االت�صال بني �أجهزة ال�شرطة والأنظمة القانونية
والتط��� ّورات يف القان���ون الداخلي والقانون الدويل وخمتلف دوائر خدمات �إنفاذ القانون والتحقيقات التي هي م�صدر الطلبات التي
تُق َّدم� ،إىل جانب م�سار كل الطلبات الواردة وال�صادرة نف�سها ،يتط َّلب وجود خربة و�سلطة قانونيتني و�إداريتني بغية حتقيق الفعالية
يف ذلك ك ّله .وقد �أخذ هذا املجال من القانون يزداد تع ّقد ًا ،وذلك لوجود كثري من الو�سائل املختلفة التي ُت�ستخدَ م فيما بني خمتلف
البل���دان .وم���ن َث َّم ف�إنَّ ال�سلطة املركزية املع َّينة ه���ي الأداة التي ُيحتاج �إليها من �أجل احلفاظ عل���ى ال�ضبط والإ�شراف ال�ضروريني
للتح ّكم بهذه امل�سائل.

( ،Prost, "Breaking down the barriers" )45ال�صفحة .1
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�ألف -ال�سلطة املركزية واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
 -70ت�شري الفقرة  13من املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على وجه التحديد �إىل �إن�شاء �سلطة مركزية( )46لدى كل طرف من
الأطراف يف االتفاقية ،وجتعل تعيني �سلطة مركزية لأغرا�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة مطلب ًا �إلزامي ًا على كل طرف:
تع�ِّي�نِّ كل دولة ط���رف �سلطة مركزية تك���ون م�س�ؤولة وخم َّول���ة بتل ِّقي طلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادلة وتق���وم بتنفيذ تلك
الطلب���ات �أو ب�إحالته���ا �إىل ال�سلطات املخت�صة لتنفيذها .وحيثما كان للدولة الط���رف منطقة خا�صة �أو �إقليم خا�ص ذو نظام
م�ستق���ل للم�ساعدة القانونية املتبادلة ،جاز لها �أن تعينِّ �سلطة مركزية منفردة تتولىّ املهام ذاتها فيما يتعلق بتلك املنطقة �أو
بذل���ك الإقليم .وتكفل ال�سلط���ات املركزية �سرعة و�سالمة تنفيذ الطلبات املتل ّقاة �أو �إحالته���ا .وحيثما تقوم ال�سلطة املركزية
ت�شجع تلك ال�سلطة املخت�صة على تنفيذ الطلب ب�سرعة وب�صورة �سليمة .ويخطر
ب�إحال���ة الطلب �إىل �سلطة
خمت�صة لتنفيذهِّ ،
ّ
الأمني العام للأمم املتحدة با�سم ال�سلطة املركزية املع َّينة لهذا الغر�ض وقت قيام كل دولة طرف ب�إيداع �صك ت�صديقها على
وتوجه طلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادلة و� ُّأي مرا�سالت تتعلق بها
ه���ذه االتفاقي���ة �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليهاَّ .
مي�س هذا ال�شرط حق �أ ّية دولة طرف يف �أن ت�شرتط توجيه مثل هذه
�إىل ال�سلطات املركزية التي تع ّينها الدول الأطراف .وال ّ
الطلب���ات واملرا�سالت �إليها عرب القنوات الدبلوما�سي���ة ،ويف احلاالت العاجلة ،وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان ،عن
()47
طريق ّ
املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية� ،إن �أمكن ذلك.
و�إذ ال يوج���د مطل���ب يقت�ض���ي �إن�شاء �سلط���ة مركزية لأغرا�ض ت�سلي���م املجرمني ،فلع ّل ال���دول ترغب يف النظر يف جع���ل هذه الهيئة
الر�سمية م�س�ؤولة عن معاجلة م�سائل ت�سليم املجرمني �أي�ض ًا ،مثلما هي املمار�سة املتَّبعة يف بع�ض البلدان.

باء-

فوائد ال�سلطة املركزية والواجبات التي ميكن �أن ت�ؤدّيها

 -71ينبغ���ي لل�سلط���ة املركزية �أن تكون مركز جتميع كل املعلومات اخلا�صة بت�سي�ي�ر �أيِّ �شكل من �أ�شكال التعاون القانوين اجلنائي
ال���دويل م���ع �أيِّ دولة .والفائدة من وجود �سلطة مركزية ه���ي �أنَّ الدولة يكون لديها �سيطرة �أكرث عل���ى الطلبات الواردة وال�صادرة،
وتب���د�أ يف تكوي���ن مركز خربة اخت�صا�صية ب�ش�أن التعاون ال���دويل .وبف�ضل وفرة ال�صكوك الدولية التي قد تكون � ُّأي دولة طرف ًا فيها،
موحدة للطلبات
وم���ن َث َّ
���م تُك َّلف ال�سلطة املركزي���ة مبهام معاجلة الطلبات ،ف�إنَّ مفهوم وجود هذه ال�سلطة من �أج���ل توفري ا�ستجابة َّ
مما ينتج عن االفتقار �إىل
ال�ص���ادرة وال���واردة يكون ُمد َرك ًا متام ًا .وهذا ي�ساعد �أي�ض ًا على اجتناب ازدواج اجلهود وانعدام االتّ�ساق ّ
فح�سب على تبيان املتط ّلبات
ال�سيطرة الرقابية )48(.ذلك لأنَّ اال�ستجابات املتوا�صلة واملتّ�سقة من جانب ال�سلطات املركزية ال ي�ساعد
ُ
الداخلي���ة ب���ل كذل���ك على تنمية معرف���ة �أ�سا�سية عن النظم القانوني���ة الأخرى ومتط ّلبات تل���ك النظم� ،إ َّما نتيج���ة للتعامل مع تلك
املتط ّلبات الأجنبية على �أ�سا�س عملياتي يومي و�إ َّما من خالل املهام الوظيفية اخلا�صة بالتوا�صل البعيد املدى واالت�صال التي ميكن
�أن ت�ؤدّيه���ا ه���ذه ال�سلطات .وقد �أُدرجت يف هذا الف�صل قائمة �شاملة بالواجبات واخلدمات التي ميكن �أن ت�ؤدّيها ال�سلطات املركزية
املخت�صة من�شور ًا على اخلط احلا�سوبي املبا�شر .ويقدِّ م ذلك
( )46يتي���ح مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدّرات واجلرمية دلي ًال لل�سلطات الوطنية
ّ
ً
�سه�ل�ا يف االت�صال بالبلدان التي هي �أطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االتجِّ ار غ�ي�ر امل�شروع يف املخدّرات وامل�ؤ ّثرات العقلية لعام
الدلي���ل مرجع��� ًا
( 1988الأمم املتح���دة ،جمموع���ة املعاهدات ،املج ّل���د  ،1582الرقم  )27627واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،والتي �أن�ش����أت �سلطات تُعنى بالتعاون الدويل يف
امل�سائل اجلنائية (انظر املوقع ال�شبكي .)www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html
الح���ظ �أنه ال يوجد تو�صية ب�ش�أن كيفية وجوب �إدارة ال�سلطة املركزية وتزويدها باملوظفني .غري �أنَّ هنالك عدّة من�شورات خمتلفة
( )47ينبغ���ي �أن ُي َ
تتحدّث عن �ضرورة �أن يكون يف ِمالك موظفي ال�سلطة املركزية مهنيون ممار�سون من ذوي اخلربة يف الأمور اجلنائية.
( )48انظ���ر تقري���ر عام  2001ال�صادر ع���ن فريق اخلرباء العامل غ�ي�ر الر�سمي ب�ش�أن �أف�ضل املمار�س���ات يف �أن�شطة امل�ساع���دة القانونية املتبادلة
( ،)www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdfال�صفحة .7
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يل الطابع

وذل���ك لإعطاء املهنيني املمار�سني �إر�شادات توجيهية ب�ش�أن نط���اق الواجبات واخلربات االخت�صا�صية التي ُيتو َّقع �أن يكون مب�ستطاع
هذه املكاتب �أن ت�ؤدّيها لكي تكون ذات فعالية.
 -72وتتم َّيز مزاول ُة �أعمال التعاون الدويل اليومية على نحو متّ�سق بفائدة ُم�ضا َفة يف تكوين ِمالك من املحامني الذين من �ش�أنهم
وتو�سع ًا )49(.وهذه اخلربة االخت�صا�صي���ة ميكن هي �أي�ض ًا �أن ُت�ستخدَ م
�أن ينم��� ّوا خ�ب�رة اخت�صا�صية يف ميدان قان���وين يزداد تعقيد ًا ّ
داخلي��� ًا لإ�س���داء امل�شورة �إىل �إدارات حكومية �أخرى بخ�صو�ص امل�سائل التي ينطوي عليها التعاون الدويل ،كما ميكن �أن ت�ؤدّي وظيفة
تثقيفي���ة ،يف �إ�س���داء امل�ش���ورة وتوفري الإر�شاد لأجه���زة ال�شرطة وامل َّدعني العامني ب�ش����أن امل�سائل التي تن�ش�أ يف مث���ل هذه الأنواع من
امل�ؤ�س�س���ات )50(.وت�شم���ل الأمثلة على الواجبات الإ�ضافية التي ميكن �أن ُت����ؤ َّدى بف�ضل امتالك هذه اخلربة االخت�صا�صية التن�سيق يف
عمليات القب�ض على املجرمني الفا ّرين ونقلهم ،والتن�سيق والدعم يف عمليات البحث يف دول �أخرى ،وتوفري امل�شورة القانونية ب�ش�أن
امل�سائل اخلا�صة بالتعاون الدويل لوزراء احلكومة.

َّ
 املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية وتفاعلها التكاملي
جيم-
مع ال�سلطات املركزية
املنظمة �أنه ميكن اال�ستف���ادة من َّ
 -73تذك���ر الفق���رة  13من امل���ادة  18من اتفاقية اجلرمي���ة َّ
املنظمة الدولي���ة لل�شرطة اجلنائية
(الإنرتب���ول) يف احلاالت العاجلة لتكون قناة ات�صاالت ب�ش�أن امل�ساع���دة القانونية املتبادلة �إذا ن�ش�أت حاجة �إىل ذلك .وكذلك حتثّ
�أح���كام االتفاقي���ة الواردة يف املواد � 26إىل  29بخ�صو�ص �إنفاذ القانون والتعاون الدويل على حدٍّ �سواء على اال�ستفادة من اخلدمات
املتاحة من خالل الإنرتبول.
 -74ومن املفيد �أن يكون ث ّمة �إدراك باملزايا املفيدة الكثرية التي ميكن �أن تقدِّ مها الإنرتبول للدول التي ت�سعى �إىل �إقامة ات�صاالت
ف ّعال���ة ب�ش�أن م�سائل التعاون الدويل .ويف ذلك امل�ضمار ،ت ُ
ُناط ب�أجه���زة ال�شرطة والأجهزة الق�ضائية وهيئات اال�ست�شارات القانونية
مه���ا ُّم �إيج���اد طرائق التكامل فيما بينها يف التحقيقات الت���ي متت ّد عرب البلدان والتقاليد القانونية املختلف���ة .ومن َث َّم ف�إنَّ م�ساهمة
تتج�سد يف ال�شبك���ة املوازية من املكاتب املركزية الوطنية التابع���ة لها .وهذه املكاتب ت َ
ُن�ش�أ
الإنرتب���ول يف م�ضم���ار ال�سلطات املركزية َّ
مبقت�ضى املادة  32من د�ستور الإنرتبول ،وتُدار بو�صفها جهات االت�صال املحورية لدى كل دولة ع�ضو لأغرا�ض االت�صال الداخلي مع
الإدارات الأخرى يف تلك الدولة الع�ضو ،بوجود مكاتب مركزية وطنية يف الدول الأخرى ،ومع الأمانة العامة للإنرتبول.
 -75وكل مكت���ب مركزي وطن���ي مو�صول ب�شبكة املنظومة العاملي���ة لالت�صاالت ال�شرطية امل�أمونة املتاحة يومي��� ًا على مدار ال�ساعة
والأ�سبوع ( ،)I-24/7التي مت ِّكن من �إر�سال طلبات التعاون يف حينها وبطريقة �آمنة .ومن خالل هذه املنظومة ،يجوز �إحالة الطلبات
املتعلقة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة وبت�سليم املجرمني بالطريقتني التاليتني (وهما لي�ستا ح�صريتني تبادلي ًا):
(�أ) م���ن ال�سلط���ة الوطنية املعنية (مث ًال حمكمة وطنية) �أو من ال�سلطة املركزية �إىل املكتب املركزي الوطني يف البلدَّ .ثم
املوجه �إليه الطلب ،الذي يحيله بدوره �إىل ال�سلطات
يحي���ل املكت���ب املركزي الوطني َ
الطلب �إىل املكتب املركزي الوطني التابع للبل���د َّ
ً
املعنية .وهذا امل�سار الت�ص ّوري ُينفَّذ من خالل املمار�سة املتَّبعة حاليا لدى الإنرتبول ،بانتظام؛
(ب) متدي���د نط���اق منظومة االت�ص���االت املتاحة دائم ًا ( ،)I-24/7وفق��� ًا للت�شريعات الوطنية وللإط���ار القانوين اخلا�ص
بالإنرتبول� ،إىل �أبعد من حدود املكاتب املركزية الوطنية ،لكي ي�شمل ال�سلطات الوطنية املعنية املف َّو�ضة بالقيام بدور امل�ؤ�س�سة العامة
(" )49القوان�ي�ن اخلا�ص���ة بت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ميكن �أن تبدو مبهم���ة لغري االخت�صا�صيني .وكثري من ال�شروط الأ�سا�سية
للتعاون تُ�ست َم ّد من مفاهيم ُت َع ُّد فريدة يف هذين امليدانني من القانون(Seehanat Prayoonrat, "The use of financial intelligence units for mutual ".
).legal assistance in the prosecution of corruption", in Denying Safe Haven, p. 29
( )50انظ���ر تقري���ر ع���ام  2001ال�صادر عن فريق اخل�ب�راء العامل غري الر�سمي ب�ش�أن �أف�ض���ل املمار�سات يف �أن�شطة امل�ساع���دة القانونية املتبادلة،
الق�سم .1-3
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يف �إنف���اذ القانون اجلنائ���ي .وبنا ًء عليه ف�إنَّ �إمكانية و�صل ال�سلطات املركزية مبا�شر ًة مبنظوم���ة االت�صاالت املتاحة دائم ًا لأغرا�ض
تعميم طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة جديرة بالنظر فيها بعني االعتبار وباملناق�شة على امل�ستوى الوطني.
 -76كم���ا �أنَّ منظومة االت�صاالت املتاحة دائم ًا على م���دار ال�ساعة والأ�سبوع ( )I-24/7مت ِّكن �أي�ض ًا املح ّققني من تدقيق املعلومات
ذات ال�صل���ة ا�ستن���اد ًا �إىل قواعد بيانات الإنرتب���ول (مث ًال عن خلفية ال�سواب���ق الإجرامية ،واحلم�ض اخلل���وي ال�صبغي (،)DNA
وب�صمات الأ�صابع ،ووثائق ال�سفر امل�سروقة �أو املفقودة).
بعدد من الطرائق ومنها:
 -77وكذلك ف�إنَّ طلبات التعاون املع َّممة عرب قنوات الإنرتبول ميكن تقدميها ٍ
(�أ) م���ن خالل �إ�صدار الأمانة العامة للإنرتبول الن�شرات (املذ ّكرات) اخلا�صة بها بنا ًء على طلب بلدٍ ع�ضو .ومن �ضمن
خمتل���ف الن�ش���رات التي ميكن �أن ت�صدره���ا الإنرتبول ،قد يكون للن�ش���رات التالية �صلة وثيقة على وجه اخل�صو����ص بطلبات ت�سليم
املجرم�ي�ن وامل�ساعدة القانونية املتبادلة )1( :الن�شرات احلمراء ،وهي طلبات ب�ش�أن التما�س حتديد مكان �شخ�ص ما والقب�ض عليه
بغية ت�سليمه ،وتُعتبرَ يف كثري من البلدان الأع�ضاء يف الإنرتبول طلبات �صاحلة للحب�س االحتياطي يف انتظار ت�سليم املطلوبني؛ ()2
الن�ش���رات الزرق���اء ،وهي طلبات للح�صول على معلومات (مث ًال حتديد مكان ،حتديد هوي���ة) عن �شخ�ص مو�ضع اهتمام يف حتقيق
جنائي؛
(ب) م���ن خ�ل�ال ر�سالة تُ�س َّم���ى "تعميم" تر�سلها مبا�ش���ر ًة دولة طالبة �إىل كل البل���دان الأع�ضاء يف الإنرتب���ول �أو بع�ضها،
ُ�سجل يف قواعد بيانات الإنرتبول؛
وت َّ
(ج) من خالل تبادل ر�سائل على م�ستوى ثنائي بني الدول الطالبة والدول متل ِّق َية الطلب.

دال  -برامج �ض ّباط ات�صال ال�شرطة وتفاعلهم التكاملي مع َّ
املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول)
ومع ال�سلطات املركزية
 -78برام���ج �ض ّباط ات�ص���ال ال�شرطة ،التي توجد لدى كثري من قوات ال�شرطة يف جميع �أنح���اء العامل ،ميكن �أن تكون مفيدة جد ًا
لأولئ���ك املعني�ي�ن بالتعاون ال���دويل .وكثري من قوات ال�شرطة يف العامل لديها �ض ّباط مع َّينون يف اخل���ارج من �أجل �إقامة االت�صال مع
ق���وات ال�شرطة يف بل���دان �أو مناطق جغرافية حم َّددة .وبف�ضل ذلك يكت�سبون معرفة يف جم���ال عملياتهم ،عن �أمور عدّة ومنها بنية
القي���ادة يف ق���وات ال�شرطة املحلية؛ وبنية الإدارات املحلية ،مب���ا يف ذلك املحاكم؛ والتحدّيات اجلغرافي���ة �أو ال�سيا�سية املحلية التي
ق���د توج���د ،وك ّلها قد يكون لها ت�أثري على امل�سائل اخلا�صة بالتع���اون الدويل .وميكن ل�ض ّباط االت�صال �أن ي�ؤدّوا �أي�ض ًا وظيفة �إبالغية
مفي���دة ،بكونهم "عيون و�آذان" ال�سلطة املركزية املعنية ،واملواظبة عل���ى �إعالم امل�شاركني الآخرين بالتحدّيات التي ُيحت َمل �أن تن�ش�أ
يف �أثن���اء م�س���ار طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو ت�سليم املجرمني .وكثريون من �ض ّب���اط االت�صال ه�ؤالء �أع�ضاء يف قوات �شرطة
هي �أي�ض ًا �أع�ضاء يف الإنرتبول ،ومن َث َّم لديهم �سبل الو�صول �إىل �أدوات التحقيق الف ّعالة التي تتيحها هذه الوكالة لأع�ضائها .ولهذه
الأ�سباب ،ينبغي �أن ُيعتبرَ �ض ّباط االت�صال فئة تكمل جهود ال�سلطات املركزية وكذلك الوكاالت ،مثل الإنرتبول.
الإنرتبول وبرامج �ض ّباط ات�صال ال�شرطة :كيانات مك ِّملة لل�سلطات املركزية
ينبغ���ي لل�سلط���ات املركزية �أن تنظر بعني االعتبار يف اال�ستفادة من اخل�ب�رات االخت�صا�صية والقدرات املوجودة لدى هذه
الكيانات من �أجل تكميل عمل هذه ال�سلطات املركزية والت�صدّي لتحدّيات التعاون الدويل.
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هاء�  -إن�شاء ال�سلطة املركزية
 -79ال�سلط���ة املركزي���ة هي كي���ان �إداري ،وبذلك فهي ميكن �إن�شا�ؤه���ا بب�ساطة بو�ضعها �ضمن �إطار ّ
املخط���ط التنظيمي لأيِّ هيئة
�أو �إدارة حكومي���ة م�س�ؤول���ة ع���ن �ش�ؤون امل�ساعدة والعدالة على ال�صعي���د الدويل .ومن َث َّم ينبغي �أن تك���ون ال�سلطة "املركزية" كذلك
فح�س���بْ � ،أي جم َّم���ع مركزي للخربة االخت�صا�صي���ة واملعلومات ،حيث يجري الت�ص ّرف ب�ش�أن ك ّل م�سائ���ل امل�ساعدة الدولية اخلا�صة
ُ
مما م���ن �ش�أنه �أن يعود بالنفع على الدول���ة� ،سواء �أكانت دولة
بالدول���ة .وه���ذا يتيح املجال لالتّ�س���اق يف اال�ستجابة ولرتكيز اجلهود ّ
طالب���ة �أم كان���ت دولة م�ستجيبة للطلب� )51(.أ َّما �أين هو مو�ضع ال�سلطة املركزية ،وم���ا هو دورها املح َّدد من حيث عالقتها بالأجهزة
�أو الإدارات الأخ���رى املك َّلف���ة مبه���ام توليّ �ش�ؤون العدالةَ ،ومن ميدُّها ِمبالك موظفيها ،فهي عوام���ل من �ش�أنها �أن تق ّرر ما �إذا كانت
ال�سلط���ة املركزي���ة هي بب�ساطة كيان من�ش�أ ا�ستجاب ًة للمادة  13من اتفاقية اجلرمي���ة َّ
املنظمة �أو كيان رئي�سي يتولىّ تي�سري امل�ساعدة
الدولية ح�سبما ّ
تتوخاه االتفاقية.
 -80وينبغي للدول �أن تبذل ق�صارى جهدها لإن�شاء �سلطة مركزية يف �أقرب وقت ممكن ،لأنَّ من امل�ساوئ البارزة يف طلب امل�ساعدة
الدولي���ة ويف تقدميه���ا عدم وجود هذا املكت���ب الوظيفي .كما ينبغي لأولئك امل�س�ؤولني عن ال�سيا�س���ة العامة الإجرائية يف كل دولة �أن
ي�ؤ ّك���دوا �أي�ض��� ًا لنظرائهم الداخليني �أنَّ الت�شاور مع �سلطتهم املركزية ينبغي �أن يكون واحد ًا من �أول ال�شواغل الرئي�سية حني معاجلة
ال�ش�ؤون الدولية ،لأنه ي�ؤدّي �إىل التن�سيق الف ّعال للطلبات الواردة وال�صادرة وال�سيا�سة العامة والتعاون الدويل عموم ًا.
 -81ويرد يف �إجراءات العمل املع َّددة يف القائمة الواردة �أدناه و�صف الغاية املثالية التي ينبغي �أن ي�سعى �إليها �أولئك العازمون على
�إن�شاء �سلطة موجودة من ُ
ُواجه يف �أثناء �إن�شاء �سلطة
قبل .وت�ؤ ِّكد القائمة على �أهمية وظائف ال�سلطة املركزية ،وعلى التحدّيات التي ت َ
ف ّعالة .وهي ت�صف �أي�ض ًا الوظائف التي تقوم بها ال�سلطات املركزية القوية والف ّعالة ويكون لها ت�أثري يف م�ضمار التعاون الدويل .علم ًا
ب�أنَّ هذه الغاية املثالية �صعب بلوغها ،ولكنها تبينِّ بو�ضوح ما ينبغي ال�سعي �إليه من �أجل حتقيق الفعالية:

املعاجلة العملية للطلبات
الت�ص ّرف كجهة متل ِّقية لكل الطلبات الواردة وال�صادرة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة
 ا�ستعرا����ض جمي���ع الطلبات للت�أ ّكد من �أنها وافية بالغر�ض و�إ�سنادها للم�ست�شاري���ن القانونيني من �أجل اتخاذ �إجراءات
عمل ب�ش�أنها
 الرتا�س���ل م���ع الدول الطالبة بخ�صو�ص مدى وف���اء الطلب بالغر�ض �أو احلاجة �إىل تكملتهً ،
مث�ل�ا �إ�سداء م�شورة قانونية
ب�ش�أن ما هو الالزم االمتثال له من قوانني الدولة متل ِّقية الطلب
 ا�ستعرا�ض م�شاريع (م�س َّودات) �صيغة الطلبات للت�أ ّكد من �أنها وافية بالغر�ض ،وتقدمي معلومات عن الكيفية التي ميكن
بها حت�سينها
مما مي ِّكن من اال�ستجابة للطلبات العاجلة يف حينها
توفري تغطية على مدار ال�ساعة ّ
 الإجاب���ة عن اال�ستف�سارات و�إعداد املعلوم���ات وال�صيغ النموذجية احلا�سوبية والأمثل���ة التو�ضيحية للبلدان الراغبة يف
تقدمي طلبات
 التن�سي���ق م���ع ال�سلطات املركزي���ة الأخرى من �أجل القيام بعملي���ات االعتقال �أو البحث يف احل���االت املع ّقدة التي ت�شمل
من�سقة تل ِّب���ي احتياجات �إنفاذ
متّهم�ي�ن متعدّدي���ن يف واليات ق�ضائي���ة وبلدان متعدّدة ،وذلك يف الوق���ت نف�سه وبطريقة َّ
القانون على �أف�ضل نحو ،مث ًال حينما يكون عن�صر املفاج�أة مفيد ًا
( )51املرجع نف�سه ،الق�سم .2
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 �إ�س���داء امل�شورة ب�ش�أن قوانني وممار�سات ت�سليم املجرمني و�/أو امل�ساع���دة القانونية املتبادلة لل�شرطة وامل َّدعني العامني
على م�ستوى الدولة وق�ضاة التحقيق الذين يقدِّ مون الطلبات �أو ين ِّفذونها
 �إ�ص���دار التعليم���ات �إىل امل�ست�شاري���ن القانوني�ي�ن الذين قد ميثلون يف املحاك���م ب�ش�أن املواقف الت���ي يتَّخذونها ،بدء ًا من
االعتقال ومرور ًا بعملية الت�سليم الإجرائية وانتها ًء �إىل حاالت اال�ستئناف
 �إ�س���داء امل�شورة للوزراء ،مب���ا يف ذلك تلخي�ص قوانني الدعاوى وال�سوابق والأد ّل���ة الإثباتية وتاريخ �إجراءات الدعوى يف
املحاكم ،وكذلك امل�شورة ب�ش�أن تطبيق قانون ت�سليم املجرمني على وقائع الطلب املق َّدم ،وتقدمي �أيِّ معلومات �أخرى ذات
�صلة باملو�ضوع
 الت�ص ّرف كجهة ات�صال ل�سلطات الهجرة/احلدود وغريها من الإدارات احلكومية التي قد يكون لديها اهتمام بال�شخ�ص
امللت َم�س البحث عنه يف حاالت ت�سليم املجرمني� ،أو يف الأد ّلة الإثباتية امللت َم�س العثور عليها يف حاالت امل�ساعدة القانونية
املتبادلة
تهيئة ما يلزم من الرتتيبات لنقل ال�سجني عرب الدولة خالل عمليات ت�سليمه الفعلي للدولة الطالبة
 �إمكانية �إ�سداء امل�شورة للم َّدعني العامني/ال�سلطات الق�ضائية وال�شرطة ب�ش�أن ما ميكن تو ّقعه عند ال�سفر من �أجل جمع
الأد ّل���ة الإثباتية �إىل الدولة متل ِّقية الطلبً ،
مث�ل�ا احلاجة �إىل احل�صول على موافقات م�س ّبقة� ،أو �أيِّ �شيء �آخر قد يكون
الزم ًا لالمتثال �إىل جوانب �أخرى من قوانني الدولة متل ِّقية الطلب
 �إمكاني���ة احلف���اظ على الأدوات املتاحة حالي ًا على اخلط احلا�سوبي املبا�شر لكي ت�ستخدمها وت�ستعر�ضها الدول الطالبة
التي تنظر يف مو�ضوع تقدمي طلب �إىل الدولة املعنية

قناة لالت�صاالت
 الت�ص��� ّرف كمح���ور ات�صاالت متاح لل�سلطة املن ِّفذة بخ�صو�ص الطلبات ال���واردة ،وكو�سيلة توا�صل مع ال�سلطات املركزية
الأخرى بخ�صو�ص الطلبات ال�صادرة
 الت�ص��� ّرف كجهة ات�صال لل�سلطات الق�ضائية التي قد تتولىّ تنفي���ذ الطلبات ،ور�صد تط ّورات الق�ضايا يف �أثناء م�سارها
من خالل النظام الق�ضائي لدى الدولة متل ِّق َية الطلب
ً
(مث�ل�ا اجتماعات
 القي���ام ب�أن�شط���ة �إي�صال التوعي���ة �إىل ال�سلط���ات املركزية الأخرى—من خ�ل�ال �آليات غري ر�سمية
ثنائية) �أو ر�سمية (مث ًال زيارات منتظمة يف مواعيد مق َّررة)—من �أجل مناق�شة امل�سائل و�/أو الق�ضايا التي هي مو�ضع
اهتمام م�شرتك ،وفتح قنوات لالت�صاالت

مركز للخربة االخت�صا�صية
 الت�ص��� ّرف كمرك���ز للخربة االخت�صا�صية يف القانون اجلنائي الدويل فيما يتعل���ق بت�سليم املجرمني/امل�ساعدة القانونية
املتبادلة
 التفاو�ض على املعاهدات والت�ص ّرف كمركز للخربة االخت�صا�صية يف تنفيذ املعاهدات ،ال من اجلانب النظري فقط بل
من جانب املمار�سة العملية �أي�ض ًا
 �إ�سداء امل�شورة لل�سيا�سيني على ال�صعيد الوطني ب�ش�أن القوانني وال�سيا�سات العامة املتعلقة بت�سليم املجرمني وامل�ساعدة
القانونية املتبادلة
�إر�شاد وا�ضعي الت�شريعات ب�ش�أن التغيريات الت�شريعية املقرتحة �أو الالزمة
 توفري امل�شورة واالقرتاحات العملية ملق ِّرري ال�سيا�سات العامة لدى النظر يف تعديل الت�شريعات لزيادة الفعالية يف �إعمال
القوانني الت�شريعية اخلا�صة بت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة
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الت�ص ّرف كجهة ات�صال بالقنوات الدبلوما�سية/اخت�صا�صيي ال�سيا�سات العامة والوزراء الأجانب
 امل�شارك���ة يف املنتديات الإقليمية واملتعدّدة الأطرافً ،
مث�ل�ا م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية
 توفري التدريب للمعنيني من �أ�صحاب امل�صلحة الداخليني واخلارجيني على حدٍّ �سواء ،مث ًال امل َّدعني العامني داخل البلد
وال�شركاء يف جمال ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة خارج البلد
�إقامة و�صون التمثيل يف الربامج املختلفة ومنها النوع اخلا�ص بق�ضاة االت�صال

َّ
املر�شحون املثاليون جلهاز موظفي ال�سلطة املركزية
 لرئا�سة ال�سلطة� ،شخ�ص لديه خربة اخت�صا�صية يف قوانني ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،مبا يف ذلك
املعرفة العملية والنظرية يف هذا اخل�صو�ص
ممن لديهم خربة يف القانون اجلنائي ب�صفتهم م َّدعني
 املحامون (يف مقابل الدبلوما�سيني ومق ِّرري ال�سيا�سات العامة) ّ
عامني وق�ضاة عاجلوا ق�ضايا فعلية يف النظام القانوين اجلنائي يف الدولة
َّ
ممن لديهم مقدرة يف �أكرث من لغة واحدة ،وكذلك مهارات دبلوما�سية ،ويتح ّلون بالكتمان
املر�شحون ّ
َّ
 املر�شحون من ذوي املرونة والقدرة االبتكارية من حيث حماولة �إيجاد احللول وتقدمي امل�ساعدة (بد ًال من �أولئك الذين
وممن يتح ّلون بانفتاح الذهن ب�ش�أن مقت�ضيات قوانني الدول
ي�سارعون �إىل القول" :نحن ال نفعل ذلك بتلك الطريقة")ّ ،
الأخرى
 امل�ست�ش���ارون القانونيون الذين هم �أ� ً
صال مهت ّمون بهذا املجال من القانون ،وامل َّدعون العامون الذين يتداولون العمل من
وحدة �إىل �أخرى من �أجل احل�صول على الأد ّلة الإثباتية يف اخلارج وجلب املجرمني الفا ّرين �إىل العدالة

االعتبارات الإدارية
 م���ن ال�ض���روري �أن تدرك الإدارة العلي���ا �أنَّ اال�ستثمارات املالية يف حينها يف �إن�شاء �سلط���ة مركزية قوية ومتط ّورة �سوف
حت ّقق النتائج املن�شودة .ومع �أنَّ اجلرمية ق�ضية وطنية �شديدة احل�سا�سية حملي ًا ،مل تعد ت�ستطيع الدول �أن تتح ّمل عبء
عدم اال�ستثمار يف �إن�شاء �سلطة مركزية قوية ،لأنَّ الكثري جد ًا من اجلرائم املحلية لها �أبعاد دولية �أي�ض ًا.
للم�ضي ُقدم ًا ،وهي :زيادة التعاون بني الدول.
من ال�ضروري االعرتاف ب�أنه ال توجد �سوى طريقة واحدة
ّ
 ت�سلي���م املجرم�ي�ن وامل�ساع���دة القانونية املتبادلة ي�ستن���دان �إىل مبد�أ املعامل���ة باملثل :يف يوم ما عليك���م �أن تقدِّ موا طلب ًا
ً
عاج�ل�ا ،و�سوف تري���دون ا�ستجابة تعاونية؛ و�أف�ضل طريقة ل�ضمان التعاون هي يف احلفاظ على خطوط توا�صل مفتوحة
من خالل االت�صال املنتظم ،ويف تقدمي امل�ساعدة �إىل اجلهات الأخرى حينما حتتاج �إىل امل�ساعدة.
مما ي����ؤدّي �إىل ا�ستجابات
 تركي���ز ه���ذه املهام الوظيفية يف مو�ض���ع واحد من �ش�أن���ه �أن ي�ساعد على جتمي���ع الكفاءاتّ ،
متّ�سق���ة و�أ�س���رع ،حيث يت�س ّن���ى للم�ست�شارين القانوني�ي�ن تطوير اخل�ب�رة االخت�صا�صية القانونية وكذل���ك العالقات مع
ال�سلطات املركزية الأخرى .وميكن �أن تكون هذه العالقات ذات قيمة ال تُق َّدر بثمن يف �ضمان تقدُّم م�سار الق�ضايا على
نحو عاجل.
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واو-

تكوين جهاز موظفي ال�سلطة املركزية وحتديد مو�ضعها

 -82حتت���اج ال�سلط���ة املركزي���ة �إىل جهاز موظف�ي�ن يتو ّلون معاجلة م�سائ���ل وا�سعة الطي���ف ومع ّقدة ،ومنها ً
مث�ل�ا �ضعف القوانني
واملعاه���دات �أو انق�ضاء عهدها ،واالفتق���ار �إىل الوعي بالقوانني واملمار�سات الوطنية والدولي���ة اخلا�صة بت�سليم املجرمني ،وم�شاكل
االت�ص���ال والتن�سي���ق بني الهيئات الداخلية والدول .وه�ؤالء املوظفون مطالبون �أي�ض ًا بتقدمي متثيل جيد ال ِّت�ساع الطيف والتعقيد ،من
()52
الناحية القانونية والتنظيمية ،املوجودين يف هذا امل�ضمار.
 -83وم���ن �ش����أن الطلبات ال�ص���ادرة والواردة ب�ش�أن امل�ساع���دة القانونية املتبادل���ة �أو ت�سليم املجرمني �أن تك���ون يف �أ�سا�سها عملية
قانوني���ة ت�شتم���ل على القوانني والإجراءات اجلنائية الداخلية ،ومنها مث ًال قواعد الأد ّل���ة الإثباتية والبحث والتفتي�ش وال�ضبط ،لدى
دولتني معنيتني على الأقل� ،إىل جانب القوانني الداخلية الواجب تطبيقها� ،إن وجدت ،اخلا�صة مبا�شر ًة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة
�أو ت�سلي���م املجرم�ي�ن .وق���د يكون من ال�ض���روري �أي�ض ًا النظر بع�ي�ن االعتبار �إىل م�سائ���ل املمار�سة القانونية اجلنائي���ة الدولية ،مثل
م�س�أل���ة تف�س�ي�ر معاهد ٍة ما� ،أو ربمّ ا عدد من املعاهدات� ،سعي ًا �إ ّما �إىل �إيجاد موق���ف لتقدمي طلب �أو لال�ستجابة �إىل طلب .ويف كثري
م���ن احل���االت� ،سوف يكون هنالك �أي�ض ًا تفاع���ل مع ال�شرطة ،وجل�سات املثول �أمام ق�ضاة التحقي���ق وق�ضاة املحاكم ،ومفاو�ضات مع
حماميي الدفاع ،وات�صاالت بامل َّدعني العامني وال�شهود والإدارة ،وتقييم امل�ستندات القانونية ،ومذ ّكرات �أو مرافعات وعر�ض �أحراز.
 -84وينبغ���ي للم�ست�شاري���ن القانونيني ،الذين هم من ِمالك موظفي ال�سلطة املركزية� ،أن تكون لديهم خربة يف التعامل واالت�صال
بفعالية �ضمن جمال ي�ستلزم توافر جمموعة من املهارات املتعدّدة .ومن َّثم ينبغي �أن يكون املهنيون املتم ِّر�سون يف الق�ضايا اجلنائية
مم���ن لديهم خ�ب�رة �سابقة يف املقا�ضاة وكذلك لديهم رغبة يف العمل اجلماعي مع �ش���ركاء خارجيني وداخليني ،هم الذين ي�ش ّكلون
ّ
ذلك النوع من الأ�شخا�ص الذين ُي َ
نظر يف تعيينهم يف جهاز موظفي هذا املكتب الر�سمي الهام.
 -85وتنظر الدول املختلفة �إىل دور وم�س�ؤوليات ال�سلطة املركزية بطرائق خمتلفة ،كما ت�ضع ال�سلط َة املركزي َة يف فروع خمتلفة من
احلكومة .فبع�ض الدول تنظر �إىل ال�سلطة املركزية على �أنها ذات وظائف خا�صة بالعالقات الأجنبية �أو الدبلوما�سية ،يف حني ينظر
�إليها بع�ضها الآخر على �أنها ذات وظيفة قانونية ذات �أبعاد خا�صة بالعالقات الأجنبية .وبع�ضها �أي�ض ًا ينظر �إليها على �أنَّ لها وظيفة
�إداري���ة ،يف �إحال���ة الطلبات �إىل الفروع الأخرى من احلكومة ال ِّتخ���اذ �إجراءات عمل ب�ش�أنها ،مع القيام بقدر �ضئيل من اال�ستعرا�ض
والتحليل للطلبات على م�ستوى ال�سلطة املركزية �أو عدم القيام بذلك مطلق ًا.
 -86وق���د ورد فيما �سبق و�ص���ف دور وم�س�ؤوليات مثل هذا املكتب الر�سمي� ،إىل جانب تق���دمي ملحة عن ال�سمات املقرتحة اخلا�صة
بامل�ست�شاري���ن القانوني�ي�ن الذين ينبغي �أن يكونوا يف جهاز موظفي���ه .وباعتبار طبيعة الأعمال املو�صوفة ونوعه���اُ ،يقرتح �أنَّ �إدارة �أو
وزارة العدل من �ش�أنها �أن تكون �أف�ضل مكان ت َ
ُو�ضع �ضمنه ال�سلطة املركزية .كما �أنَّ اخلربة االخت�صا�صية القانونية من النوع املذكور
�سابق ًا ،وكذلك وجود خطوط ات�صال داخلية م�ستق ّرة من قب ُل مفتوحة مع املحاكم وامل َّدعني العامني وال�شرطة وغريها من الأجهزة
التحقيقية ،كلُّها مق ِّومات ت�سند مفهوم و�ضع ال�سلطة املركزية �ضمن هذه الإدارة �أو الوزارة.

زاي  -ال�سلطة املركزية واملوظفون الدوليونُ :حجج ب�ش�أن تعيني �أع�ضاء من جهاز موظفي ال�سلطة املركزية
يف منا�صب يف اخلارج
 -87يف ف�صول �سابقة من هذا الدليلُ ،ذكر �أنَّ اختالف التقاليد القانونية ميكن �أن ُين�شئ حواجز تعرقل امل�ساعدة الدولية الف ّعالة.
ذلك �أنَّ عدم الإملام اجليد بالنظم القانونية الأجنبية والتح ّيزات املت� ِّأ�صلة يف النظام القانوين الذي ينتمي �إليه املرء ميكن �أن ي�س ِّببا
م���ا ُيالح���ظ �أحيان ًا من �صعوبات َّ
يتعذر التغ ّل���ب عليها .كما �أنَّ االختالفات البارزة يف مقت�ضيات النظ���م القانونية املختلفة ميكن �أن
مما ي�ؤدّي ب���دوره �إىل الت� ّأخر والإحباط والهدر يف
ي����ؤدّي �إىل انع���دام فعالية طلبات امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة وت�سليم املجرمنيّ ،
()53
معاجلة الطلبات.
( )52تقرير عام  2004ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم ،الفقرة .12
( )53املرجع نف�سه ،الفقرة .68
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���م ف�إنَّ وج���ود مم ِّثل وطني معينَّ يف من�صب �أجنبي ه���و ترتيب �إيجابي يف �إن�شاء نظام تع���اون دويل �أكرث فعالية ،ويتيح
 -88وم���ن َث َّ
الفوائد التالية:
 املم ِّث���ل الوطن���ي ميكنه �أن ي�سدي امل�ش���ورة ب�ش�أن الطلب و�أن يعاجل���ه يف الوقت احلقيقي �أثناء �ساع���ات دوام العمل لدى
الدولة الطالبة والدولة متل ِّقية الطلب.
مما ي�ساعد عل���ى اكت�ساب معرفة مبا�شرة عن
 املم ِّث���ل الوطن���ي تُتاح له الفر�صة للتفاع���ل �شخ�صي ًا مع املم ِّثلني الآخرينّ ،
التقاليد والنظم القانونية الأخرى.
 املم ِّثل���ون الوطنيون ميكنهم �أن يت�شاركوا �شخ�صي ًا يف معرفتهم عن نظمهم القانونية مع غريهم من املم ِّثلني �أثناء م�سار
تقدمي امل�ساعدة �أو يف �أُطر غري ر�سمية �أو تثقيفية.
 -89ومت ِّثل ال�سلط ُة املركزية جزء ًا �ضروريا من �أيِّ نظام للم�ساعدة الدولية ،وينبغي �أن تمُ َنح كل ال�سلطة وال�صالحية ال�ضروريتني
لك���ي يك���ون مب�ستطاعهما �أداء واجباتهما .وينبغي تزويده���ا بجهاز موظفني مك َّون من �أفراد عاملني م���ن ذوي املعرفة الذي ُيك َّلفون
خم�ص�صة لال�ضط�ل�اع بامل�ساعدة القانونية املتبادلة و�إي�ص���ال اخلدمات .و�سوف ت�صبح ال�سلط���ات املركزية �ضروري ًة �أكرث
مبه���ام ّ
ف�أكرث ك ّلما انهمكت الدول يف الت�صدّي للتحدّي املتزايد دائم ًا ال�صادر عن اجلرمية الدولية.
الكلمة الأخرية عن �أهمية ال�سلطات املركزية وواجباتها وا�شرتاط اخلربة االخت�صا�صية:
ك ّلم���ا ا�ستم��� ّر ت�ضا�ؤل تق ُّي���د �أو�ساط اجلرمية واملجرم�ي�ن باحلدود الدولي���ة ،التي ُيوعز املجتم���ع احلديث االلتزام
به���ا� ،أ�صبح���ت املهمة الوظيفية اخلا�ص���ة بت�سليم املجرمني �أكرث �أهمي ًة .ويف الوق���ت الراهن ،من الالزم �أن ي�صبح
املعني���ون به���ذه املمار�سة على ِّاطالع �أكرث ف�أكرث على املمار�سة القانوني���ة الدولية ،ال على م�ستوى نظري فح�سب بل
عل���ى م�ستوى عمل���ي �أي�ض ًا .ومن الناحية الوظيفية ،ال ب��� ّد لنظم العدالة اجلنائية احلديثة م���ن اكت�شاف وت�صنيف
وا�ستيعاب القواعد وال�سيا�سات العامة واملمار�سات اخلا�صة ب�شركائهم يف املجتمع الدويل.
امل�صدر ،Charles A. Caruso, "Legal challenges in extradition and suggested solutions", in Denying Safe Haven :ال�صفحة .66
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مثال على ات�صاالت ناجحة بني �سلطتني مركزيتني:
يف كان���ون الثاين/يناي���ر � ،2008أج���رت �سلطات �إنفاذ القان���ون يف اململكة املتحدة حتقيق ًا يف ق�ضي���ة احتيال ب�ش�أن
�ضريب���ة القيم���ة امل�ضافة وغ�سل �أم���وال انطوت على مبالغ مالية كب�ي�رة .وملا كانت �شركة �صيني���ة ،تقع يف مقاطعة
غوانغدون���غ ال�صيني���ة ،على �صلة بالق�ضية ق َّدمت �سلطات اململكة املتحدة طلبا تلتم�س فيه م�ساعدة قانونية متبادلة
يف ال�ش����ؤون اجلنائية م���ن وزارة العدل ال�صينية ا�ستناد ًا �إىل اتفاقية اجلرمية املنظم���ة؛ وذلك على �أمل �أن يت�س ّنى
له���ا �أن توف���د �إىل ال�صني م�س�ؤول�ي�ن يتو ّلون جمع الأدلة .و�أحال���ت وزارة العدل ال�صينية الطل���ب �إىل الإدارة العامة
للجم���ارك يف ال�ص�ي�ن بعدما ا�ستعر�ضته الوزارة و�أ ّكدت �أنه يتما�شى م���ع العنا�صر الرئي�سية لل�شكل املن�صو�ص عليه
يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .و�أجرت �سلطات البلدين عدّة جوالت من امل�شاورات ب�ش�أن توقيت جمع الأد ّلة وو�سائل
جمعها ،وب�ش�أن ال�سبل التي تكفل لل�شهود الإدالء ب�شهاداتهم وما يرتبط بذلك من تكاليف ،وب�ش�أن منهجية التحقيق
ونطاقه .ويف  15ني�سان�/أبريل َّ 2008مت ،حتت �إ�شراف ال�سلطات املركزية ال�صينية ،تزويد �سلطات اململكة املتحدة
ب�شه���ادات ال�شه���ود وما يتعلق بها من �أد ّلة وثائقية .وقد بذل���ت ال�سلطات ال�صينية املعنية جهد ًا �ضخم ًا على امتداد
مراحل هذه العملية حتى تكفل جلمع �أدلة الق�ضية �أن يتك ّلل بالنجاح.
امل�ص���در :انظر ورقة غرفة االجتماع���ات ،املعنونة" :فهر�س �أمثلة الق�ضايا املتعلقة بت�سليم املجرمني وتبادل امل�ساعدة القانونية و�أ�شكال �أخرى

م���ن التعاون الدويل يف امل�سائل القانونية ،ا�ستن���اد ًا �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية" (CTOC/COP/2010/
 ،)CRP.5/Corr.1الفقرة .1

�أهمية تت َّبع م�سار الطلبات الواردة وال�صادرة
أهم العوامل يف
ُ ذك���ر من قب��� ُل �أنَّ الإقرار بت�س ّل���م معلومات حم َّدثة عن الطلب���ات وتقدميها ُيعتبرَ واحد ًا م���ن � ّ
التعاون الدويل.
 ينبغ���ي لل���دول التي ق َّدمت طلب���ات �أن تبذل ق�صارى جهدها �أي�ض��� ًا يف احلر�ص على تت ُّبع م�س���ار الطلبات من
منظ���ور ج���ا ٍر على نحو متوا�صل .و�إذا مل يعد ث ّمة من حاج���ة �إىل امل�ساعدة ،فينبغي �إبالغ ذلك فور ًا �إىل الدول
متل ِّقية الطلب لكي يت�س ّنى لها �إغالق ّ
امللف وتوجيه انتباهها �إىل تلك امل�سائل التي ما زالت جارية.
ميكن �أن يبلغ التوا�صل واملجاملة �شوط ًا بعيد ًا يف تعزيز التعاون الدويل.
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�أف�ضل املمار�سات املتَّبعة يف التعاون الدويل:
تذك�ي�ر ُي�ستعان به يف تت ُّبع م�سار الإجابات التي تقدِّ مها �سلطتها املركزية عند معاجلة الطلبات
نظام
ٍ
ا�ستحدث���ت الربازيل َ
ال�ص���ادرة ،ويف �أمتتة هذه العملي���ة .وقد تبينَّ �أنَّ هذا النظام ي�ساعد كثري ًا على بل���وغ �أهداف االت�صاالت اجليدة التوقيت
وي�ستلزم هذا النظام الربازيلي م���ا يلي بخ�صو�ص كل طلب تتل ّقاه ال�سلطة املركزية من
وامل�ستم��� ّرة بالدول متل ِّق َية الطلب.
ِ
هيئات �أخرى:
املوجه
 �إق���رار بر�سال���ة ر�سمية �أو ر�سالة بالربيد الإلكرتوين �إىل الهيئة الطالبة ب�أنَّ الطلب قد �أُحيل �إىل الدولة َّ
�إليها الطلب.
 م���لء ا�ستم���ارة "تنبيه نظامي" ،مت ِّكن من توجيه ر�سائل تذكريية لكي يت�س ّن���ى االت�صال بالدول متل ِّقية الطلب
كل � 30أو � 60أو  90يوم ًا (تبع ًا للحالة العاجلة للم�س�ألة) اللتما�س معلومات حديثة العهد عن تنفيذ الطلب.
 توجيه �إ�شعار �إىل ال�سلطة الطالبة عن �إجراء حتقيقات ا�ستعالمية ،وت�شجيع ال�سلطتني متل ِّق َية الطلب والطالبة
على ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين �أو �أيِّ تكنولوجيا ات�صال �أخرى للإ�سراع يف الإبالغ عن النتائج.

يخ�ص ال�سلطات املركزية
نقاط �أ�سا�سية ينبغي تذ ُّكرها فيما ّ
 تقت�ض���ي الفقرة  13من املادة  18م���ن اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �إن�شاء �سلطة مركزي���ة تتولىّ �ش�ؤون امل�ساعدة
ً
القانونية املتبادلة( .لع ّل الدول ترغب يف �أن يتولىّ هذا الكيان معاجلة م�سائل ت�سليم املجرمني �أي�ضا ).وينبغي
�إن�شاء هذا الكيان يف �أقرب وقت ممكن ل�ضمان الفعالية العملياتية بخ�صو�ص التعاون الدويل.
 ينبغ���ي لل�سلط���ة املركزية �أن تكون �أكرث من جم ّرد مرك���ز توزيع لتعميم الطلبات� .إذ ينبغ���ي لها �أن ت�أخذ على
عاتقه���ا القي���ام بدور نا�شط يف التعاون ال���دويل ،وينبغي من َث َّم تزويدها باملوظف�ي�ن وتكليفها باملهام ودعمها
وفق ًا لذلك.
 ينبغ���ي لل�سلطة املركزية �أن تن�شط يف تعزيز التعاون م���ع ال�شبكات املن�ش�أة من قب ُل ،ومنها مث ًال ال�شبكات التي
تو ِّفرها وترعاها الإنرتبول وكذلك خمتلف برامج �ض ّباط ات�صال ال�شرطة.
 الإق���رار بت�س ّل���م طلب اللتما�س امل�ساع���دة القانونية املتبادل���ة �أو ت�سليم املجرمني ،و�إر�س���ال املعلومات املح َّدثة
ُواجه ب�ش�أن هذه الطلبات ،هي ك ّلها
و�إج���راء االت�ص���االت يف حينها بخ�صو�ص م�سار التقدّم �أو التحدّيات التي ت َ
من �أركان التعاون الدويل التي ينبغي العمل بن�شاط على تعزيزها من جانب ال�سلطة املركزية.
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�ساد�ساً  -ت�سلي ��م املجرمني :العملية الإجرائي ��ة لإعادة ال�شخ�ص
امل َّتهم الناجحة
"عل���ى امل�ستوى الدويل ،ت�ؤدّي �أوجه التباين الداخلية الناجتة عن اختالف قوانني ت�سليم املجرمني املو�ضوعية والإجرائية،
فح�سب� ،إىل ن�ش���وء �أخطر العقبات امل�ستم ّرة �أمام ت�سليم املجرم�ي�ن على نحو من�صف و�سريع
م���ن حي���ث حجمها ونطاقها
ُ
وقابل للتن ّب�ؤ به".
امل�صدر :تقرير عام  2004ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم ،الفقرة .11

" -90ت�سلي���م املجرمني ه���ي العملية الإجرائية الر�سمية التي تطلب بوا�سطتها �إحدى الوالي���ات الق�ضائية من والية ق�ضائية �أخرى
�إنف���اذ �إع���ادة �شخ�ص موجود يف الوالية الق�ضائي���ة متل ِّق َية الطلب متّهم �أو ُمدان بارتكاب ُجرم جنائي واح���د �أو �أكرث انتهاك ًا لقانون
الوالي���ة الق�ضائي���ة الطالب���ة .وتُلت َم�س الإعادة لكي يواجه ذل���ك ال�شخ�ص املحاكمة يف الوالي���ة الق�ضائية الطالب���ة �أو لكي تُو َقع عليه
()54
العقوبة على ذلك ا ُ
جلرم �أو اجلرائم".
 -91وميك���ن �أن يك���ون ت�سليم املجرمني عملية ت�ستنـزف الوقت وباهظة التكلفة لدى الدولة الطالبة والدولة متل ِّقية الطلب على حدٍّ
�سواء؛ ولذلك ف�إنَّ من املهم تو ُّفر �أ�سا�س �سليم من حيث املبادئ العامة لت�سليم املجرمني ومعرفة كيف تتم َّثل هذه املبادئ يف اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة.

�ألف-

ت�سليم املجرمني باعتباره من �أدوات التعاون الدويل

 -92ت�سلي���م املجرم�ي�ن هو واحد من �أقدم �أ�ش���كال التعاون الدويل� :إذ ميك���ن تت ُّبع جذور هذا ال�شكل التع���اوين ال�ضاربة عميق ًا يف
الع�صور القدمية جد ًا .وهذا املفهوم ،امل�ستن َبط �أ� ً
صال بق�صد التما�س �إعادة الأ�شخا�ص املزعوم ارتكابهم جرائم �سيا�سية ،قد تط ّور
تدعمت االلتزام���ات املتعلقة به بوا�سطة املعاهدات الثنائية والإقليمية
بحي���ث �أ�صب���ح ي�شمل الآن كامل طيف اجلرائم اجلنائية ،كما َّ
واملتع���دّدة الأط���راف .ومع �أنَّ ت�سليم املجرمني ال يزال ُي�ستخ���دَ م طيلة قرون من الزمن ،ف�إنَّ القانون مل يتط ّور بحيث يفر�ض التزاماً
�إيجابي��� ًا عل���ى �أيِّ دولة بتنفيذ الت�سليم .وذلك لأنَّ االلتزام بالت�سلي���م ال ين�ش�أ �إ ّال يف حال وجود معاهدة ،بل حتى حينذاك توجد قيود
يخ�ص �أفع���ال �إجرامية مع َّينة و�أ�صن���اف مع َّينة من الأ�شخا����ص ،الذين قد ال ميكن
مع َّين���ة حت��� ُّد من���ه ،مثلما �س ُيبينَّ فيما يل���ي ،فيما ّ
ت�سليمه���م ،تبع��� ًا للوالية الق�ضائية املعنية .غري �أنَّ كون ال�شخ�ص غري خا�ضع للت�سلي���م ال يعني بال�ضرورة عدم خ�ضوعه للمحاكمة �أو
للعقوب���ة ،مثلم���ا �س ُينا َق�ش الحق ًا يف هذا الف�ص���ل .و�أو ًال� ،سيلقي هذا الدلي ُل نظر ًة على كيفية تنظي���م �إدارة الت�سليم ،وعلى ال�شروط
املنظمة مع ِّ
الأ�سا�سية للت�سليم يف الدول ،وكيف تتالءم اتفاقية اجلرمية َّ
كل هذه العوامل.

باء -ت�سليم املجرمني وكيفية �إدارته
 -93تتباي���ن كيفي���ة �إدارة ت�سلي���م املجرم�ي�ن تبع��� ًا لتباي���ن ال���دول الت���ي ّ
تتوخ���ى الت�ص��� ّرف ب�ش����أن �إج���راء من ه���ذا النح���و ،لأنَّ
القوان�ي�ن الداخلي���ة يف الدول���ة �أو معاهداته���ا ه���ي الت���ي تب�ِّينِنِّ بتف�صي���ل ع���اد ًة قواع���دَ الإج���راءات والأد ّل���ة الإثباتي���ة اخلا�ص���ة
( )54املرجع نف�سه ،الفقرة .7
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بذل���ك )55(.ويف الع���ادة ،تُعا َلج امل�سائل التالية يف القانون الداخلي ،ومن َث َّم ف�إنَّ ا�ستعرا�ض الت�شريعات اخلا�صة بالدولة التي ُيلت َم�س
إر�ش���ادات مفيد ًة من �أجل حتديد �سمات االت�صاالت التي �سوف تجُ���رى الحق ًا مع ال�سلطة املركزية
منه���ا ت�سلي���م املجرمني يقدِّ م لنا �
ٍ
للدولة متل ِّق َية الطلب:
�إجراءات االعتقال والبحث وال�ضبط والت�سليم الفعلي
كيفية الت�ص ّرف ب�ش�أن طلب ت�سليم املجرمني
ما هي �أ�سباب الرف�ض التي تُط َّبق ،وما �إذا كان الرف�ض �إلزامي ًا �أم تقديري ًا
 م���ا هي الق���رارات� ،إن ُوجدت ،الت���ي تتَّخذها ال�سلطة التنفيذية ،وما ه���ي القرارات� ،إن ُوجدت ،الت���ي تتَّخذها ال�سلطة
الق�ضائية
 م���ا هي متط ّلبات الأد ّلة الإثباتية التي حتكم عملية ا ِّتخ���اذ القرارات تلك ،وما هو مدى ا�ستبعاد� ,إن ُوجد ,قواعد الأد ّلة
الإثباتية مواد مع َّينة ذات �صلة من االعتبار
 م���ا �إذا كان الأ�شخا����ص امللت َم�س ت�سليمهم يبقون رهن االحتجاز يف انتظار ا ِّتخاذ تلك القرارات ،و�إنْ مل يكن كذلك ،فما
هي ال�شروط التي تحُ َّدد ل�ضمان عدم فرار �أولئك الأ�شخا�ص
 م���ا ه���ي �آليات �إعادة النظر واال�ستئناف �أو ّ
الطعن التي تُط َّبق عل���ى � ٍّأي من تلك القرارات ،ويف �أيِّ مرحلة (مراحل) من
عملية ت�سليم املجرمني ميكن ذلك
 ما هي املدّة الزمنية الفا�صلة بني ت�س ّلم طلب ت�سليم �شخ�ص مطلوب و�صدور القرار النهائي ب�ش�أن �إعادة ذلك ال�شخ�ص
()56
�أو عدم �إعادته.
 -94تب�ِّي�نِّ الفق���رة  7من املادة  16من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة التفاع���ل بني االتفاقية والقانون الداخلي للدولة املعنية فيما يتعلق
بت�سليم املجرمني:
ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متل ِّقية الطلب �أو معاهدات ت�سليم
يك���ون ت�سلي���م املجرمني خا�ضع ًا لل�شروط التي ّ
املجرم�ي�ن املنطبقة ،مبا يف ذلك ال�شرط املتعلق باحل ّد الأدنى للعقوب���ة امل�س ِّوغة للت�سليم والأ�سباب التي يجوز للدولة الطرف
متل ِّقية الطلب �أن ت�ستند �إليها يف رف�ض الت�سليم.
 -95وتبع��� ًا للت�شريعات الداخلي���ة يف الدولة املعنية ،قد تنظر الدولة متل ِّق َية الطلب يف عدد م���ن العوامل عند معاجلة م�س�ألة تتعلق
بت�سلي���م املجرم�ي�ن .ف�إنَّ القرار بت�سليم �شخ�ص �إىل دولة �أخرى هو عاد ًة نتيجة لنظ���ام ذي �شعبتني ي�شمل فرع ال�سلطة الق�ضائية يف
ب���دء العملية وفرع ال�سلطة التنفيذي���ة �أثناء اجلزء الآخر من العملية .وتبع ًا للوالية الق�ضائية ،قد تنظر املحاكم يف عدد من العوامل
املختلفة لدى اتخاذ القرار ب�ش�أن م�س�ألة الت�سليم ،ومن بينها ازدواج التجرمي ،وحتديد الهوية ،ومدى كفاية الأد ّلة الإثباتية الداعمة،
ووج���ود معاه���دة خا�صة بت�سليم املجرمني .ولدى �إحالة الق�ضية �إىل ال�سلطة التنفيذية ،قد ينظر املم ِّثل احلكومي امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
ت�سليم املجرمني ،قبل �إ�صدار الأمر بالت�سليم الفعلي ،يف م�سائل �أخرى ،ومنها مث ًال �شواغل حقوق الإن�سانُ ،ت َع ُّد منف�صل ًة عن امل�سائل
التي نظرت فيها املحكمة .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ميكن اللجوء �إىل التما�س الطعن و�إعادة النظر يف القرارات ال�صادرة �إ َّما
ع���ن املحكمة و�إ َّما ع���ن ال�سلطة التنفيذية ،مع ما ينتج عن ذلك من موا�صلة التقا�ضي .وه���ذه العملية الإجرائية خا�ضعة ملهل زمنية
�صارم���ة لتق���دمي امل�ستندات ،و�إمتام الطعون ،وجلب امل�شتب���ه فيه للمثول �أمام املحكمة ،والت�سليم الفعل���ي للم�شتبه فيه� ،إذا ما �صدر
الأم���ر بالقي���ام بذلك .كما �أنَّ هذه العملي���ة الإجرائية ميكن �أن تبدو مع ّقدة متام ًا لأولئك الذي���ن لي�س لديهم اطالع جيد على نظام
قان���ون مع�َّي�نَّ  ،وهنالك درجة عالية من املخاطر ب����أنَّ حماولة ت�سيري عملية �إجرائية �أجنبية دومنا ت�ش���اور دائم مع ال�سلطة املركزية
�سوف ت�ؤدّي �إىل الإخفاق.
( )55املرجع نف�سه ،الفقرة .90
( )56املرجع نف�سه ،الفقرة .92
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بع�ض املراجع املفيدة ب�ش�أن حتديد متط ّلبات ت�سليم املجرمني لدى خمتلف الدول
يخ�ص ت�سليم املجرمني .وقد �أع��� َّد مكتب الأمم املتحدة
ي�صع���ب �أحيان��� ًا التميي���ز ٍ
بي�سر بني متط ّلبات خمتلف الدول فيم���ا ّ
املعن���ي باملخدّرات واجلرمية جمموعة وافية من قواعد البيانات ،الداخلية منه���ا واخلا�صة بوكاالت �إقليمية ،تو ِّفر روابط
�شبكي���ة مرجعي���ة تبينِّ متط ّلب���ات التعاون الدويل لدى كثري م���ن البلدان ،مبا يف ذلك كل الدول الت���ي �ص َّدقت على اتفاقية
اجلرمي���ة َّ
املنظم���ة .وي���رد �أدناه ّ
ملخ�ص ع���ن كل املهام التي تق���وم بها هذه ال���وكاالت واملنطقة اجلغرافي���ة التي ت�شملها.
وميك���ن العث���ور على تل���ك الروابط ال�شبكية يف املوق���ع ال�شبكي اخلا�ص مبكت���ب املخدّرات واجلرمية عل���ى العنوان التايل:
.www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/international-cooperation-networks.html
املخت�صة الذي �أعدَّه مكتب املخدّرات واجلرمية
الدليل الإلكرتوين عن ال�سلطات الوطنية
ّ
ُ
املخت�صة ،املن�شور على اخلط احلا�سوبي املبا�شر� ،سبل الو�صول ب ُي�سر �إىل
الدليل الإلك�ت�روين عن ال�سلطات الوطنية
يتي���ح
ّ
املخت�صة املع َّينة مبوجب اتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة االتجِّ ار غري امل�شروع يف
معلوم���ات االت�صال بال�سلطات الوطني���ة
ّ
أ)
�
املخدّرات وامل�ؤ ّثرات العقلية لعام  (1988واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها.
املخت�صة على ال�صعيد الأقاليمي ،يحتوي الدليل احلا�سوبي
وم���ن �أجل تي�سري االت�صاالت وح ّل امل�شاكل فيما بني ال�سلطات
ّ
على معلومات �أ�سا�سية جد ًا ع ّما يلي:
ع�ضوية الدول يف �شبكات التعاون الدويل املوجودة حالي ًا
املتط ّلبات القانونية والإجرائية ملنح املوافقة على الطلبات
ا�ستخدام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة باعتبارها الأ�سا�س القانوين للطلبات
الروابط ال�شبكية التي حتيل �إىل القوانني الوطنية واملواقع ال�شبكية
تبيان الطلبات التي ميكن تقدميها من خالل الإنرتبول وجميع الدول الأطراف يف الإنرتبول
وجميع الدول الأطراف يف االتفاقيات ميكنها الو�صول �إىل الدليل احلا�سوبي ،املحمي بكلمة �س ّر.
املنابر الإقليمية الق�ضائية لبلدان منطقتي ال�ساحل وجلنة املحيط الهندي
�أن�ش����أ ف���رع منع الإرهاب وفرع اجلرمية َّ
املنظمة واالتجِّ ار غري امل�شروع التابع���ان ملكتب املخدّرات واجلرمية منابر ق�ضائية
�إقليمي���ة م���ن �أج���ل تعزيز التع���اون الدويل يف امل�سائ���ل اجلنائي���ة يف منطقتي ال�ساحل واملحي���ط الهندي .كم���ا � َأع َّد مكتب
املخ���دّرات واجلرمية جمموع���ة وافية من االتفاق���ات الثنائية والإقليمي���ة والدولية اخلا�صة بت�سلي���م املجرمني وامل�ساعدة
القانوني���ة املتبادلة ،وهي دلي���ل عملي ل�صياغة الطلبات الفعلي���ة اللتما�س ت�سليم املجرمني وامل�ساع���دة القانونية املتبادلة
للدول الأع�ضاء يف جلنة املحيط الهادئ.
وقد �أُطلق املنرب الإقليمي الق�ضائي لبلدان منطقة ال�ساحل الأفريقية (وهي حالي ًا بوركينا فا�سو ومايل وموريتانيا والنيجر)
خالل اجتماع ُعقد يف باماكو من � 22إىل  24حزيران/يونيه .2010
(�أ) الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،1582الرقم .27627
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�شبكة الكومنولث ملوظفي االت�صال
الغر����ض من �شبك���ة الكومنولث ملوظفي االت�صال هو تي�سري التع���اون الدويل يف الق�ضايا اجلنائية ب�ي�ن الدول الأع�ضاء يف
الكومنولث ،مبا ي�شمل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني وتوفري املعلومات القانونية والعملية ذات ال�صلة.
وتت�أ ّلف ال�شبكة من موظف ات�صال واحد على الأقل من كل والية من الواليات الق�ضائية �ضمن الكومنولث.
الأع�ضاء:
�أ�سرتالي���ا� ،أنتيغوا وبرب���ودا� ،أوغندا ،بابوا غيني���ا اجلديدة ،باك�ست���ان ،بربادو�س ،بروين دار ال�س�ل�ام ،بليز ،بنغالدي�ش،
بوت�سوان���ا ،تريني���داد وتوباغ���و ،توفالو ،تونغا ،جاماي���كا ،جزر البهاما ،ج���زر �سليمان ،جمهورية تنزاني���ا املتحدة ،جنوب
�أفريقي���ا ،دوميني���كا ،زامبيا� ،ساموا� ،سانت فن�سنت وج���زر غرينادين� ،سانت كيت�س ونيفي�س� ،سان���ت لو�سيا� ،سري النكا،
�سنغاف���ورة� ،سوازيلند� ،سريالي���ون� ،سي�شيل ،غامبيا ،غانا ،غرين���ادا ،غيانا ،فانواتو ،فيجي ،قرب����ص ،الكامريون ،كندا،
كرييبات���ي ،كيني���ا ،لي�سوتو ،مالطة ،ماليزي���ا ،مالوي ،ملديف ،اململكة املتح���دة ،موري�شيو�س ،موزامبي���ق ،ناميبيا ،ناورو،
نيجرييا ،نيوزيلندا ،الهند.
ال�شبكة الق�ضائية الأوروبية
ال�شبكة الق�ضائية الأوروبية هي �شبكة م�ؤ َّلفة من جهات ات�صال وطنية تُعنى بتي�سري التعاون الق�ضائي يف ال�ش�ؤون اجلنائية
يوروج ْ�ست"،
بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .و�أمانة هذه ال�شبكة هي جزء من الوكالة الأوروبية للتعاون الق�ضائي " َ
ولكنها ت�ؤدّي وظائفها بو�صفها وحدة منف�صلة.
يوروج ْ�ست
َ
يوروج ْ�ست" هي هيئ���ة للتعاون الق�ضائي �أُن�شئت لغاي���ة توفري جمال للحرية والأمن
الوكال���ة الأوروبي���ة للتعاون الق�ضائي " َ
والعدال���ة �ضم���ن االحتاد الأوروبي .ومب�ستطاعها �أي�ض��� ًا �أن تُربم ،عن طريق جمل�س االحت���اد الأوروبي ،اتفاقات تعاون مع
طلب
ال���دول غ�ي�ر الأع�ضاء وكذلك املنظم���ات �أو الهيئات الدولية من �أجل تبادل املعلومات �أو �إع���ارة املوظفني .وبنا ًء على ٍ
يوروج ْ�ست" �أن تقدِّ م امل�ساعدة يف التحقيقات واملالحقات الق�ضائية فيما
من �إحدى الدول الأع�ضاء ،ميكن لهذه الوكالة " َ
�ب�رم �أو �إذا كانت توجد م�صلحة �أ�سا�سية
ّ
يخ����ص تل���ك الدولة الع�ض���و والدولة غري الع�ضو� ،إذا ما كان يوجد اتفاق تعاون ُم َ
ً
يوروج ْ�ست �أي�ضا على �شبكة من جهات االت�صال يف جميع
يف تق���دمي تلك امل�ساعدة .و�إ�ضاف ًة �إىل اتفاقات التعاون ،حتافظ َ
�أنحاء العامل.
الأع�ضاء:
�إ�سبانيا� ،إ�ستونيا� ،أملانيا� ،إيرلندا� ،إيطاليا ،الربتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بولندا ،اجلمهورية الت�شيكية ،الدامنرك ،رومانيا،
�سلوفاكي���ا� ،سلوفيني���ا ،ال�سويد ،فرن�س���ا ،فنلندا ،قرب�ص ،التفي���ا ،لك�سمربغ ،ليتواني���ا ،مالطة ،اململكة املتح���دة ،النم�سا،
هنغاريا ،هولندا ،اليونان.
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ال�شبك ��ة القا ّري ��ة لتب ��ادل املعلومات لأغرا�ض امل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وت�سلي ��م املطلوبني ،التابعة ملنظمة
الدول الأمريكية
تتك��� َّون هذه ال�شبكة القا ّري���ة من ثالثة عنا�صر :موقع �شبكي للعموم ،وموقع �شبك���ي خ�صو�صي ،ونظام م�أمون لالت�صاالت
الإلكرتونية.
ويو ِّف���ر املوقع العمومي لل�شبك���ة معلومات قانونية تت�صل بامل�ساعدة املتبادلة وت�سلي���م املطلوبني من �أجل  34دولة ع�ضوا يف
منظمة الدول الأمريكية.
ويت�ض ّم���ن املوق���ع اخل�صو�صي لل�شبكة معلومات عن الأفراد املنخرطني مبا�ش���رة يف التعاون القانوين يف امل�سائل اجلنائية.
ويت�ض ّم���ن املوقع ال�شبكي اخلا����ص معلومات عن االجتماعات وجه���ات االت�صال يف البلدان الأخ���رى وم�سرد ًا مل�صطلحات
التدريب على نظام االت�صاالت الإلكرتونية امل�أمون.
الأع�ضاء:
الأرجنت�ي�ن� ،إك���وادور� ،أنتيغوا وبرب���ودا� ،أوروغواي ،باراغواي ،الربازي���ل ،بربادو�س ،بليز ،بنما ،بوليفي���ا (دولة-املتعدّدة
القومي���ات) ،بريو ،تريني���داد وتوباغو ،جامايكا ،جزر البهاما ،اجلمهورية الدومينيكي���ة ،دومينيكا� ،سانت فن�سنت وجزر
غرينادي���ن� ،سان���ت كيت�س ونيفي����س� ،سانت لو�سي���ا ،ال�سلفادور� ،سورين���ام� ،شيلي ،غرين���ادا ،غواتيم���اال ،غيانا ،فنزويال
(جمهورية-البوليفارية) ،كندا ،كو�ستاريكا ،كولومبيا ،املك�سيك ،نيكاراغوا ،هايتي ،هندورا�س ،الواليات املتحدة.
ال�شبكة الإيبريية-الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدويل (�إيربريد)
ال�شبك���ة الإيبريية-الأمريكي���ة للتع���اون الق�ضائ���ي الدويل هي بني���ة م� ّؤ�س�سية م�ش َّكلة م���ن جهات ات�صال ب���وزارات العدل
وال�سلط���ات املركزية والنيابات العام���ة و�أجهزة االدعاء العام وال�سلطات الق�ضائية يف  23بل���دا ت�ؤلف جمتمع �أمم �أمريكا
الالتينية ،والهدف منها هو اال�ستفادة املثلى من �صكوك التعاون الق�ضائي املدين واجلنائي وتوثيق التعاون بني البلدان.
الأع�ضاء:
الأرجنتني� ،إ�سبانيا� ،إكوادور�،أندورا� ،أوروغواي ،باراغواي ،الربازيل ،الربتغال ،بنما ،بورتوريكو ،بوليفيا (دولة-املتعدّدة
القومي���ات) ،ب�ي�رو ،اجلمهورية الدومينيكي���ة ،ال�سلفادور� ،شيل���ي ،غواتيم���اال ،فنزوي�ل�ا (جمهورية-البوليفارية) ،كوبا،
كو�ستاريكا ،كولومبيا ،املك�سيك ،نيكاراغوا ،هندورا�س.

جيم-

ال�شروط امل�س ّبقة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني

 -1اجلرمية اخلا�ضعة لت�سليم املجرمني
 -96ال�ش���رط امل�س ّب���ق الأول الذي يج���ب �أن تنظر فيه الدول���ة متل ِّق َية الطلب والدول���ة الطالبة هو ما �إذا كان���ت اجلرمية املزعومة
يف طل���ب الت�سلي���م جرمي ًة ي�سمح القانون بت�سلي���م مرتكبها� .أ َّما م�س�ألة ما ه���ي اجلرمية اخلا�ضعة لت�سلي���م املجرمني فيمكن تب ِّنيها
بطريقتني يف �أيِّ معاهدة� :إ َّما بطريقة قائمة اجلرائم املع َّددة و�إ َّما بطريقة العقوبة على اجلرائم .وتعني طريقة القائمة �أنَّ املعاهدة
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تعدّد يف قائمة اجلرائم التي يجوز �أن ُي�س َمح بخ�صو�صها بت�سليم املجرمني .وهذه الطريقة توجد عاد ًة يف املعاهدات التي هي �أقدم
عهد ًا ،ولكنها ميكن �أن تكون �إ�شكالي ًة ،لأنها ت�ستلزم درج ًة من الد ّقة ي�صعب على الدولة الطالبة َ
بلوغها� .أ َّما يف طريقة العقوبة ،ف�إنَّ
اجلرمية اخلا�ضعة للت�سليم تحُ َّدد بح�سب �شدّة العقوبة التي يجوز فر�ضها .ويف هذه احلالة ،ميكن �أن يكون التحديد �أكرث عموم ًا ،لأنَّ
طول مدّة العقوبة املحتمل من �ش�أنه �أن يكون عام ًال حا�سم ًا يف تقرير ما �إذا كانت اجلرمية خا�ضعة لت�سليم املجرمني .وتق ُّر اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة بهاتني الطريقتني يف الفقرة  1من املادة  16منها.
بالن�ص على وج���وب منح املوافقة على
 -97وحت���دِّ د الفق���رة  1من امل���ادة  16من االتفاقية نطاق االلت���زام بت�سليم املجرمني وذلك
ّ
يخ�ص "اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو يف احلاالت التي تنطوي
طل ٍ
���ب لت�سليم املجرمني ،رهن ًا با�شرتاط ازدواج التجرمي فيما ّ
َّ
عل���ى �ضل���وع جماعة �إجرامية منظمة يف ارتكاب ُجرم ُم�شار �إليه يف الفق���رة �( 1أ) �أو (ب) من املادة  ،3وعلى وجود ال�شخ�ص الذي
ه���و مو�ض���وع طلب الت�سليم يف �إقليم الدولة الطرف الطالب���ة ."...و ُيط َّبق مبدئي ًا االلتزام بت�سلي���م املجرمني على اجلرائم امل�شمولة
باالتفاقية ،واجلرائم اخلطرية املعا َقب عليها بعقوبة احلرمان التام من احلرية ملدّة �أربع �سنوات على الأقل �أو بعقوبة �أ�ش ّد من ذلك
(امل���ادة  ،)3وكذل���ك على اجلرائم امل�شمولة مبقت�ضى الربوتوكوالت� ،شريطة �أن تك���ون ذات طابع عرب وطني و�أن تكون �ضالعة فيها
جماعة �إجرامية َّ
منظمة.
 -98ولك���نْ رهن ًا با�شرتاط ازدواجية التجرميُ ،يط َّبق �أي�ض ًا االلت���زام بت�سليم املجرمني مبقت�ضى املادة  16يف احلاالت التي ت�شتمل
فيه���ا ه���ذه اجلرائم على جماعة �إجرامية َّ
منظمة تكون �ضالعة فيها ،وعلى وجود ال�شخ����ص املطلوب ت�سليمه يف �إقليم الدولة متل ِّق َية
الطل���ب ،دومن���ا �ض���رورة لإثبات الطابع عرب الوطن���ي للت�ص ّرف الإجرامي .وبه���ذا املعنى ،يكون نطاق تطبيق امل���ادة  16من اتفاقية
اجلرمي���ة َّ
املنظم���ة �أعر�ض من نطاق تطبيق االتفاقية نف�سها ،لأنَّ هذا الن�ص ميكن �أن يكون واجب التطبيق �أي�ض ًا يف حاالت االتجِّ ار
غري امل�شروع على ال�صعيد الداخلي التي ُيق َب�ض فيها على اجلاين يف �إقليم دولة طرف �أخرى.
وتو�س���ع الفق���ر ُة  2من املادة  16من االتفاقية َ
نطاق ما ُي َع ُّد ُجرم ًا خا�ضع ًا لت�سليم املجرمني من حيث �إنها تتيح املجال الحتمال
-99
ِّ
واقع���ي ب�أن���ه "�إذا كان طلب الت�سليم يت�ض َّمن عدّة جرائم خطرية منف�صلة" وبع�ضها لي����س م�شمو ًال باالتفاقية" ،جاز للدولة الطرف
متل ِّقي���ة الطل���ب �أن تط ِّبق ه���ذه املادة" فيما يتعل���ق باجلرائم غري امل�شمول���ة باالتفاقية .وله���ذا فائدة كربى لل���دول الطالبة والدول
متل ِّقي���ة الطل���ب على حدٍّ �سواء ،لأن���ه يتيح املجال لال�ضطالع بت�سلي���م املجرمني عم ًال باتفاقية واح���دة (اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)
زعم ب�أنه���م ارتكبوا جمموع ًة من اجلرائم ت�شم���ل طائف ًة متن ِّوع ًة
بخ�صو����ص جمرم ف���ا ّر �أو جمموعة من املجرم�ي�ن الفا ّرين ّ
ممن ُي َ
فح�س���ب �إىل الدولة متل ِّق َية الطلب ،كما يتي���ح للدولة متل ِّقية
م���ن �أ�ش���كال ال�سل���وك الإجرامي .وهذا ي�سمح �أي�ض��� ًا ب�إحالة طلب واحد
ُ
ب�سط بقدر كبري م�س���ار عملية الت�سليم
الطل���ب اخلي���ار ال���ذي مي ِّكنها من التعامل مع الطل���ب باعتباره �إجرا ًء واحد ًا مبف���ردهّ ،
مما ُي ِّ
الإجرائية.

 -2اجلرائم اخلا�ضعة لت�سليم املجرمني واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
 -100تُن�شئ اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �أحكام ًا حتدِّ د جرائم خا�ضعة لت�سليم املجرمني با ِّتباع عدد من الطرائق:
املف�صلة يف االتفاقية تُعترب جرائم خا�ضع���ة لت�سليم املجرمني يف معاهدة
 تب�ِّي�نِّ الفق���رة  3من امل���ادة � 16أنَّ كل اجلرائم َّ
ب�ش�أن ت�سليم املجرمني موجودة من قبل �أو توجد يف امل�ستقبل بني الدول الأطراف.
 تب�ِّي�نِّ الفق���رة  4من امل���ادة � 16أنه �إذا تلقَّت دولة طرف ،ت�شرتط وجود معاهدة للقي���ام بت�سليم املجرمني ،طلب ًا من دولة
طرف طالبة ال ترتبط معها مبعاهدة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ،جاز للدولة الطرف متل ِّقية الطلب �أن تعترب هذه االتفاقية
أ�سا�س القانوين للقيام بت�سليم املجرمني ب�ش�أن �أيِّ جرمية م�شمولة باالتفاقية.
نف�سها ال َ
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 تفر�ض الفقرة  5من املادة  16على الدول الأطراف التي ت�شرتط وجود معاهدة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني�( :أ) �أن تبينِّ ما
أ�سا�س القانوين لت�سليم املجرمني مع الدول الأخرى الأطراف يف االتفاقية؛ (ب) �إذا كانت
�إذا كانت �ستَّتخذ االتفاقية ال َ
ال تقبل باالتفاقية �أ�سا�س ًا قانوني ًا لذلك� ،أن ت�سعى �إىل �إبرام معاهدات ب�ش�أن ت�سليم املجرمني مع �سائر الدول الأطراف
يف هذه االتفاقية.
 تفر����ض الفق���رة  6من امل���ادة  16على الدول الأطراف التي ال ت�شرتط وجود معاهدة ب�ش����أن ت�سليم املجرمني� ،أن تعرتف
باجلرائم املع َّددة يف االتفاقية باعتبارها جرائم خا�ضعة لت�سليم املجرمني فيما بينها.
ال�ستخ���دام اتفاقية اجلرمية َّ
يخ�ص ت�سليم املجرمني ،يجب �أو ًال �إثبات وجود ال�شخ�ص الفا ّر يف دولة �أخرى،
املنظم���ة فيما ّ
وذلك قبل موا�صلة �إجراءات الطلب الفعلي ب�ش�أن ت�سليم املجرمني.

دال -االختبارات الإثباتية
 -101مثلم���ا ُذك���ر من ُ
قبل ،من �ش�أن املقت�ضي���ات الإثباتية بخ�صو�ص طلب ت�سليم املجرمني �أن توج���د �إ َّما يف املعاهدة التي يجري
ا�ستخدامه���ا و�إ َّم���ا �ضمن القان���ون الداخلي للدولة متل ِّقية الطلب .علم��� ًا ب�أنه �سوف يكون هنالك دائم ًا تباين���ات يف تلك املقت�ضيات،
ا�ستن���اد ًا �إىل التقالي���د القانونية والنظام القانوين للدولة ،وربمّ ا املقت�ضيات املح��� َّددة اخلا�صة بذلك يف املعاهدة ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما
كان���ت ثنائية .وتُذكر �أدن���اه االختبارات الرئي�سية الثالثة التي ُت�ستخدَ م يف جمال ت�سلي���م املجرمني؛ ويف العادة يوجد واحد من هذه
االختبارات� ،أو توليفة متن ّوعة منها ،يف معظم الت�شريعات الداخلية �أو املعاهدة:
 االختب���ار "ب�ل�ا دليل �إثبات���ي" ال ي�شرتط تقدمي دليل �إثباتي فعل���ي على ا ُ
جلرم املزعوم ارتكابه ،ب���ل ُي�شرتط تقدمي بيان
ا ُ
جل���رم والعقوبة الواجب تطبيقها و�أمر اعتقال ال�شخ�ص املعني وبيان يحدِّ د الت�ص ّرف الإجرامي املزعوم لإر�ساء �أُ�س�س
طلب ت�سليم املطلوب يف الوالية الق�ضائية التي ت�ستخدم هذا االختبار.
 اختبار الدليل الإثباتي على "الق�ضية املحت َملة" ي�شرتط تقدمي ما يكفي من الأد ّلة الإثباتية لإن�شاء �أُ�س�س معقولة ُي�ست َند
�إليها يف اال�شتباه ب�أنَّ ال�شخ�ص امللت َم�س ت�سليمه ارتكب ا ُ
جلرم املزعوم.
 اختبار الدليل الإثباتي "الظاهر الوجاهة" ي�شرتط وجوب تقدمي دليل �إثباتي فعلي �إىل ال�سلطات ،من �ش�أنه �أن يتيح لها
ت�شكيل ر� ٍأي ب�أنَّ ال�شخ�ص امللت َم�س ت�سليمه كان �سيتعينّ مثوله للمحاكمة لو �أنَّ الت�ص ّرف املزعوم يف ا ُ
جلرم اجلنائي وقع
يف الدولة متل ِّق َية الطلب.
 -102وبن���ا ًء عل���ى قاعدة عامة ،ت�ش�ت�رط ُ
أمر ب�ش����أن ت�سليم �شخ�ص
دول القانون العام تق���د َمي �أد ّلة �إثباتية فعلية تُ�ض���اف �إىل �أيِّ � ٍ
مطل���وب ،يف ح�ي�ن متي���ل دول القانون املدين �إىل ا�شرتاط تقدمي الأم���ر م�ضاف ًا �إليه بيان وقائع .ومن َّثم ف����إنَّ عملية التمييز الدقيق
مل���ا ُي َ
�ش�ت�رط فعل���ه يف كل دولة متل ِّقي���ة الطلب� ،إىل جانب الإع���داد الفعلي للم�ستندات ،ه���ي العملية التي يثبت �أنه���ا �أكرب التحدّيات
يتم ب�ش�أن طلبات
�أم���ام الدول���ة الطالب���ة التي تقدِّ م طلبات ت�سلي���م املجرمني �إىل دولة ذات تقالي���د قانونية خمتلفة .وعلى غرار م���ا ّ
امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادلة ،ف�إنَّ البح���ث امل�س ّبق يف ا�شرتاطات الدول���ة متل ِّق َية الطلب� ،إىل جانب االت�ص���االت امل�ستم ّرة بال�سلطة
وتن�ص الفقرة  8من املادة 16
املركزي���ة يف الدول���ة متل ِّقية الطلب ،هي الو�سيلة الرئي�سية يف دفع طلب ب�ش����أن ت�سليم املجرمني ُقدم ًاّ .
م���ن االتفاقي���ة على ال�سع���ي �إىل موا�صل���ة �إزالة احلواجز الت���ي تعرقل ت�سلي���م املجرمني وذلك ِّ
بح����ض الدول على العناي���ة بتب�سيط
متط ّلبات الت�سليم.
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 -1ازدواجية التجرمي
 -103ازدواج التج���رمي� ،أو ثنائي���ة التجرمي ،مفهوم �سائد يف قوانني ت�سليم املجرم�ي�ن ،و�إنْ تكن قد ُبذلت جهود من �أجل احلدِّ من
�ستح�سن �إبقاء
ال�صعوب���ات الت���ي كان يفرزه���ا �سابق ًا .وحني النظ���ر �إىل م�س�ألة ازدواجية التجرمي فيم���ا ّ
يخ�ص ت�سليم املجرم�ي�نُ ،ي َ
العوامل التالية ماثل ًة يف الأذهان:
 ينبغ���ي �أن يكون الرتكي���ز يف ازدواج التجرمي على ال�سلوك املو�ضوعي الذي تنط���وي عليه اجلرمية ،ال على امل�صطلحات
()57
الفني���ة �أو التعاريف اخلا�ص���ة باجلرمية .وتع ِّرف الفقرة  2من املادة  43من اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
القائم على الت�ص ّرف كما يلي:
االختبا َر
َ
يف م�سائ���ل التعاون الدويل ،ك ّلم���ا ا�شرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار ذل���ك ال�شرط م�ستوفى ب�صرف
النظ���ر ع ّم���ا �إذا كانت قوان�ي�ن الدولة الطرف متل ِّقية الطل���ب تدرج ا ُ
جلرم املعني �ضمن نف����س فئة اجلرائم التي
تدرج���ه فيه���ا الدولة الط���رف الطالبة �أو ت�ستخ���دم يف ت�سميته نف����س امل�صطلح الذي ت�ستخدم���ه الدولة الطرف
الطالب���ة� ،إذا كان ال�سلوك ال���ذي يقوم عليه ا ُ
جلرم الذي تُلتم�س ب�ش�أنه امل�ساع���دة ُيعترب فع ًال �إجرامي ًا يف قوانني
كلتا الدولتني الطرفني.
فح�سب من حيث ال�ضرر الذي ت�سعى �إىل
 يل���زم �أن تكون قوانني الدولة الطالبة والدولة متل ِّقية الطلب متماثلة مو�ضوعي ًا
ُ
منعه والأن�شطة التي تعتزم املعاقبة عليها
 �إذا كان���ت قوان�ي�ن �إحدى الدول �أو�سع نطاق ًا م���ن قوانني دولة �أخرى ،ما دام ميكن �إدراج الت�ص��� ّرف الذي ُيلت َم�س ب�ش�أنه
ت�سليم املجرمني يف قوانني الدولتني ،اعتُرب ا ُ
جلرم عندئذ ُجرم ًا خا�ضع ًا لت�سليم املجرمني
ُ�ستن�سخ عنا�صر القوانني الت�شريعية املتعلقة ح�صر ًا باالخت�صا�ص الق�ضائي �ضمن النظامني القانونيني لكي
 ال يلزم �أن ت َ
()58
ينطوي ال�سلوك على ُجرم خا�ضع لت�سليم املجرمني

 -2ازدواجية التجرمي واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
 -104تتناول الفقر ُة  1من املادة  16من اتفاقية اجلرمية َّ
مفهوم ازدواجية التجرمي ،فتبينِّ �أنَّ ا�شرتاط ازدواجية التجرمي
املنظمة
َ
جلرم الذي ُيلت َم�س ب�ش�أنه الت�سليم "معاقب ًا عليه مبقت�ضى القانون الداخلي ٍّ
ُي�ستوفى �إذا كان ا ُ
لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة
متل ِّقي���ة الطل���ب" .ولدى ان�ضم���ام الدول �أطراف��� ًا يف االتفاقية ،يجب عليها كلُّه���ا �أن تعتمد ت�شريعات تق ِّرر جت���رمي الأفعال اجلنائية
ّ
املتوخ���اة يف االتفاقي���ة .ونتيج��� ًة لذلك ،لدى تنفيذ االتفاقية ،توج���د تلقائي ًا عمومية م�شرتكة يف القانون بني ال���دول الطالبة والدول
مما يتيح املجال لت�سوية م�س�ألة ازدواجية التجرمي.
متل ِّقية الطلب ،التي �ص َّدقت على االتفاقيةّ ،

 -3قاعدة التخ�صي�ص �أو تقييد اال�ستخدام
 -105الق�ص���د م���ن قاعدة التخ�صي�ص �أو تقييد اال�ستخدام ل�ضمان كون اجلرمي���ة �أو اجلرائم التي تلتم�س ب�ش�أنها الدولة الطالبة
�إع���ادة ال�شخ����ص امل�شتبه فيه بارتكابها لكي ُي�ستج َوب مبقت�ض���ى طلب الت�سليم ،هي اجلرائم الوحيدة الت���ي �سوف ُي�ستج َوب ب�ش�أنها
يف الدول���ة الطالب���ة .وهذا يكفل �أي�ض ًا �أن تدرك الدولة متل ِّقية الطلب ما وافقت علي���ه حينما ت�أمر بت�سليم �شخ�ص موجود يف واليتها
الق�ضائي���ة �إىل الدول���ة الطالب���ة ،و�أن يدرك امل�شتبه في���ه� ،أثناء اال�ستماع �إلي���ه بخ�صو�ص ت�سليمه وفيما بع ُد على ح���دٍّ �سواء ،ما هي
املوجه���ة �إليه .وعلى غرار ما يجري يف كثري م���ن التحقيقات واملحاكمات ،قد تظهر وقائع جدي���دة ،وذلك بدوره ي�ؤدّي �إىل
املزاع���م َّ
( )57الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2349الرقم .42146
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ن�ش���وء مزاع���م جديدة ،وربمّ ا ته���م جديدة .و�إذا ما �أُخذت يف االعتب���ار التهم اجلديدة بعد الت�سليم الفعل���ي يف الدولة الطالبة ،فال
يجب توجيهها �إ ّال مبوافقة الدولة متل ِّقية الطلب وبالت�شاور معها .ومن َث َّم ف�إنَّ ا�ستمرار االت�صاالت بني الدولة الطالبة والدولة متل ِّقية
الطلب تتيح املجال لكي تُعا َلج تلك احلاالت املحتم َلة يف حال ن�شوئها .وت�صبح قاعدة التخ�صي�ص حا�سمة الأهمية حني �إعداد �صيغة
طلب الت�سليم .ولذلك يجب �أن ُيتاح وقت كاف للنظر بد ّقة يف ما هي اجلرائم امل َّدعى بها على ال�شخ�ص امل�شتبه فيه.

 -4رجع ّية املفعول
 -106ت�سك���ت اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة عن م�س�ألة م���ا �إذا كانت االتفاقية تُط َّبق مبفعول رجعي .وال�س�ؤال الذي ينبغي الإجابة عنه
ه���و م���ا �إذا كانت االتفاقية تُط َّب���ق على الت�ص ّرفات التي حدثت من قبل دخول االتفاقية ح ِّيز النف���اذ يف الدولة متل ِّق َية الطلب .ولي�س
يخ�ص االتفاقية .غري �أنَّ عدّة حماكم وطنية قد تناولت هذه
وا�ضح ًا ما �إذا كانت � ُّأي حمكمة قد عاجلت حتى الآن هذه امل�س�ألة فيما ّ
يخ�ص تطبيق معاهدات �أخرى مبفعول رجعي ،فق َّررت �أنَّ من اجلائز تطبيق معاهد ٍة ما مبفعول رجعي ،لأنَّ �إجراءات
امل�س�أل���ة فيم���ا ّ
ق�ضايا ت�سليم املجرمني لي�ست �إجراءات جنائية.
مثال على الطعن يف رجع ّية املفعول يف ازدواجية التجرمي
�أبلغت �إحدى الدول عن رف�ض طلب ت�سليم جمرم بنا ًء على عدم ازدواجية ا ُ
جلرم ،لأنَّ الت�ص ّرف ال�سلوكي مل يكن خمالف ًا
للقانون يف الدولة متل ِّق َية الطلب حينما ارتُكب ا ُ
جلرم ،مع �أنه َّمت فيما بع ُد جترمي ذلك الت�ص ّرف ال�سلوكي يف الدولة متل ِّق َية
الطلب واعتُرب ُجرم ًا جنائي ًا حينما ُقدِّ م الطلب.

هاء-

رف�ض طلب ت�سليم املجرمني

 -107تقليدي ًا ،كان هنالك عدد من املبادئ �أو العوامل التي ميكن �أن تبينِّ �أنها تُع ُّد �إ َّما مانع ًا و�إ َّما حظر ًا �صريح ًا بخ�صو�ص ت�سليم
ُبحث مبزيد من التف�صيل فيما يلي �أدناه ،هي:
املجرمني .وهذه املبادئ� ،أو العوامل ،التي ت َ
عدم ت�سليم املواطنني
دواعي القلق ب�ش�أن ق�سوة العقوبة التي تُف َر�ض على الفا ّرين يف الدولة الطالبة
م�سائل حقوق الإن�سان� ،إ َّما بخ�صو�ص املعاقبة و�إ َّما بخ�صو�ص عدالة املحاكمة يف الدولة الطالبة
يخ�ص اجلرائم املالية
عدم ت�سليم املجرمني فيما ّ
ا�ستثناء اجلرمية ال�سيا�سية من ت�سليم املجرمني

 -1عدم ت�سليم املواطنني
 -108مبد�أ عدم ت�سليم املواطنني موجود يف دول كثرية ،وخ�صو�ص ًا الدول ذات تقاليد القانون املدين ،وتبع ًا للبلد املعني ،قد يكون
الرف����ض �إلزامي ًا �أو تقديري ًا؛ وم���ن اجلدير باالهتمام ،كما هو دائم ًا ،النظر �إىل الت�شريعات الداخلية يف الدولة متل ِّقية الطلب لر�ؤية
الحظ
ما �إذا كان ث ّمة �إمكانية تتيح للدولة ت�سليم امل�شتبه فيه الذي هو من مواطنيها مبقت�ضى نظامها القانوين .غري �أنه ينبغي �أن ُي َ
�أنَّ ع���دم الت�سلي���م ال يعني بال�ضرورة عدم املالحقة الق�ضائية .ولي�س هنال���ك مالذات �آمنة يف العامل ب�ش�أن كثري من �أنواع اجلرائم،
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مبا يف ذلك اجلرائم التي تنظر فيها اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .وينبغي للدول التي هي �أطراف يف االتفاقية �أن ت�سنَّ قوانني داخلية
مبقت�ضى االتفاقية تكون م�ص َّممة بق�صد معاقبة الذين يثبت عليهم ذنب ارتكاب تلك اجلرائم.
تق�صيه يف احلاالت التي ال ميكن فيه ت�سليم مواطن
 -109كذل���ك ف����إنَّ مبد�أ �إ َّما ت�سليم املجرم و�إ َّما حماكمته ه���و مبد�أ �آخر ينبغي ّ
ً
م���ن رعاي���ا دول��� ٍة ما .وتعرتف االتفاقية بهذا املبد�أ يف الفقرة  10من املادة  16منها؛ غ�ي�ر �أنَّ تلك الفقرة ال تذهب بعيدا حتى �إلزام
الدول���ة املعني���ة باملالحقة الق�ضائي���ة؛ بل تعمد بد ًال من ذل���ك �إىل �إلزام الدولة متل ِّقي���ة الطلب التي ترف�ض الت�سلي���م ،عندما تطلب
مما
�إليه���ا الدول���ة التي تلتم�س الت�سليم ،ب����أن "حتيل الق�ضية دون �إبطاء ال م َّربر له �إىل �سلطاته���ا
املخت�صة بق�صد املالحقة" .ولكنَّ ّ
ّ
�ضاع���ف ال�صعوب���ة يف مبا�شرة مالحق���ة ق�ضائية ناجحة يف هذه الأنواع م���ن الق�ضايا �أنَّ اجلرمية مل ت َ
ُق�ت�رف يف الدولة التي يقيم
ُي ِ
ُ
الآن فيه���ا امل�شتب���ه فيه .كم���ا �أنَّ االختالفات يف التقالي���د والنظم القانونية بني الدول���ة التي �أجريت فيها التحقيق���ات والدولة التي
ُي���راد عر����ض الق�ضية على املحاكمة فيها ميكن �أن تزيد م���ن م�ضاعفة امل�شكلة .وهذه هي احلالة خ�صو�ص ًا �إذا كان ث ّمة م�س�ألة ب�ش�أن
م���ا �إذا كانت الدول���ة متل ِّقية الطلب لديها والية ق�ضائية ب�ش����أن حماكمة الق�ضية داخلي ًا .وينبغي اال�ستف���ادة من امل�ساعدة القانونية
املتبادل���ة يف ق�ضاي���ا من هذا الن���وع لال�ستعانة بها يف املالحقة الق�ضائية املقرتحة يف الدولة متل ِّقي���ة الطلب .كما ميكن توفري الأد ّلة
الإثباتي���ة الت���ي جمعت حتى ذل���ك التاريخ ،وميكن �إح���راز �أيِّ �أد ّلة �إثباتية �إ�ضافي���ة من خالل مزيد من طلب���ات امل�ساعدة القانونية
()59
املتبادلة.
 -110كما ّ
يخ�ص الدول التي ت�سمح قوانينها
تتوخى الفقرة  11من املادة  16من االتفاقية م�س�ألة ت�سليم املواطنني امل�شروط ،فيما ّ
بت�سليم مواطنيها بنا ًء على �شرط ق�ضاء مدّة احلكم ال�صادر نتيج ًة لذلك يف الدولة متل ِّقية الطلب .و ُيحتمل �أن تن�ش�أ �صعوبات ب�ش�أن
ه���ذا اخلي���ار �إذا مل تعمد الدولتان الطالبة ومتل ِّق َية الطلب �إىل التن�سيق بني جهودهما بخ�صو�ص مقدار الوقت الالزم ملحاكمة الفا ّر
يف الدول���ة الطالب���ة ومقدار الوقت الالزم لكي تك���ون الدولة متل ِّقية الطلب م�ستع���دّة لل�سماح ببقاء �أحد مواطنيه���ا يف ُعهدة الدولة
الطالب���ة قب���ل �إعادته �إليها .واجتناب ًا لهذه امل�شكلة ،ينبغي �أن تكون ال�شروط املفرو�ضة بخ�صو�ص النقل م�ؤ ّقت ًا ل�شخ�ص فا ّر لكي مي ُثل
للمحاكم���ة يف دول���ة �أخرى مق�صور ًة عل���ى ما يقت�ضيه القانون الداخلي يف الدولة متل ِّق َية الطل���ب وعلى ما هو �ضروري ل�ضمان �إعادة
ال�شخ�ص الفا ّر من الدولة الطالبة لدى ا�ستكمال حماكمته.

 -2ق�سوة العقوبة
يخ�ص حاالت ت�سليم املجرمني .ف�إذا كان القانون الداخلي يف الدولة
ُ -111ت َع ُّد اعتبارات ق�سوة العقوبة املحت َملة داعي ًا للقلق فيما ّ
تن�ص على رف�ض ت�سليم املجرمني ا�ستناد ًا �إىل احتمال فر�ض عقوبة الإعدام ،يجوز للدولة متل ِّقية
متل ِّق َية الطلب يحتوي على �أحكام ّ
الطلب �أن تنظر يف �إمكانية العمل باخليارات التالية:
 التما����س �ضمانات �أو احل�صول على ما يلزم من معلومات م���ن الدولة الطالبة ب�أنَّ عقوبة الإعدام لن تُف َر�ض على املتهم
�إذا ما �أُدين با ُ
جلرم
 �إذا �أمكن قانوني ًا ،تقدمي الق�ضية للمحاكمة يف واليتها الق�ضائية هي ،باعتبار العمومية امل�شرتَكة التي تتَّ�سم بها الأفعال
الإجرامية يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
 التما����س �إع���ادة امل�شتبه فيه بعد �إدانته من جانب الدول���ة الطالبة لكي ي�ؤدّي مدّة العقوبة املحك���وم بها وذلك يف الوالية
الق�ضائية للدولة متل ِّق َية الطلب
( )59انظر تقرير عام  2004ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم ،الفقرة .134
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وحت���ى �إن كان ل���دى الدولة متل ِّق َية الطلب �أحكام د�ستورية �أو غريها من الأحكام التي ت�ستند �إىل القانون حتظر ت�سليم املجرمني �إىل
�أيِّ دول���ة ب�ش����أن جرمية ميكن �أن ُيعا َقب عليها بالإعدام ،فقد يكون مب�ستطاعه���ا �أن متنح املوافقة على طلب من تلك الدولة الطالبة
ومما يجدر االهتمام به دائم ًا اال�ستعالم من ال�سلطة املركزية يف الدولة املعنية
و�أن تفي مع ذلك بالتزاماتها القانونية �أو الد�ستوريةّ .
واال�ستف�سار منها ما �إذا ميكنها �أن جتري مناق�شات ا�ستك�شافية مع ال�سلطة املركزية يف الدولة الأخرى.

يخ�ص التعذيب/املعاملة
 -3م�سائل حقوق الإن�سان فيما ّ
�  -112إنَّ م�س�أل���ة حقوق الإن�سان ،وخ�صو�ص ًا �إمكاني���ة �أن ي�ؤدّي ت�سليم املجرمني �إىل التعذيب ،هي �أي�ض ًا داعي قلق ال ب َّد من النظر
�إلي���ه بع�ي�ن االعتبار عند اال�ضطالع بعملية الت�سليم .و�إذا م���ا ن�ش�أت بالفعل تلك الدواعي املقلقة ،ينبغي للدول �أن تتوا�صل فيما بينها
و�أن تلتم�س ت�أكيدات ب�أنَّ هذا النوع من الت�ص ّرف املحظور لن يحدث .ف�إن مل ُي َ
�ستطع تقدمي هذه الت�أكيدات ،فينبغي للدول �أن تنظر
يف م�س�أل���ة �أن ي����ؤدّي ال�شخ�ص امل�شتبه فيه� ،إذا ما �أُدي���ن يف الدولة الطالبة ،مدّة عقوبته يف الدول���ة متل ِّقية الطلب .وتفر�ض اتفاقية
مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة( )60التزامات حم َّددة على الأطراف املو ِّقعة
يخ����ص نقل �أفراد �إىل بلدان �أخرى .وتقت�ضي املادة  3من تلك االتفاقية �أنه ال يجوز لأيِّ دولة طرف �أن تطرد � َّأي �شخ�ص �أو �أن
فيم���ا ّ
تعي���ده �أو �أن ت�س ِّلم���ه� ،إىل بلد �آخر� ،إذا توافرت لديها "�أ�سباب حقيقية تدع���و �إىل االعتقاد ب�أنه �سيكون يف خطر التع ّر�ض للتعذيب".
���مُ ،ي�شرتَط على الدول متل ِّق َي���ة الطلب �أن تنظر فيما �إذا كان���ت توجد �أ�سباب تدعو �إىل االعتقاد ب����أنَّ ال�شخ�ص املعني �سوف
وم���ن َث َّ
يتع َّر����ض خلط���ر خ�ضوع���ه للتعذيب .ومن الالزم للدول الأط���راف �أن تراعي "جميع االعتبارات ذات ال�صل���ة ،مبا يف ذلك ،يف حالة
االنطباق ،وجود منط من االنتهاكات الفادحة �أو ال�صارخة �أو اجلماعية حلقوق الإن�سان يف الدولة املعنية" ،لدى اتخاذ القرار ب�ش�أن
ت�سليم ذلك ال�شخ�ص.
 -113و�س���وف ُي�س ِّل���م ُ
بع�ض الدول الأف���را َد �إذا تلقَّت ت�أكيدات من الدول���ة الطالبة ب�أنها لن ت�ستخدم التعذي���ب �أو غريه من �أ�شكال
املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة جتاه �أولئك الأفراد .ولكنَّ املق ِّرر اخلا�ص املعني مب�س�ألة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سي���ة �أو الال�إن�سانية �أو املهين���ة ا�ستنتج يف تقريره �إىل اجلمعية العامة �أنَّ "الدول ال ت�ستطيع �أن تلج�أ �إىل الت�أكيدات الدبلوما�سية
بو�صفه���ا و�سيل���ة ل���درء التعذيب و�س���وء املعاملة عند وجود �أ�سب���اب تدعو لالعتقاد ب����أنَّ �شخ�ص ًا ما مع َّر�ض خلط���ر التعذيب �أو �سوء
املعامل���ة ل���دى عودت���ه" ( ،A/60/316الفق���رة  .)51ويف الواقع ،متيل ع���دّة حجج �إىل �أن تب�ِّي� ننِّ بو�ضوح �أنَّ الت�أكي���دات الدبلوما�سية
و�سيل���ة ناق�ص���ة :وعلى �سبيل املثال ،ف�إنَّ دواعي القلق ب�أنَّ ا�ش�ت�راط تقدمي ت�أكيد دبلوما�سي من جانب دولة طالبة مكافئ لالعرتاف
ال�ضمن���ي ب����أنَّ التعذيب ُي�ستخ���دَ م عموم ًا ومنهجي��� ًا يف الدولة الطالب���ة .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ثب���ت �أنَّ �آليات الر�صد فيم���ا بعد �إعادة
ملزم���ة قانون ًا ،ولذلك فلي�س له���ا ِثقل قانوين وال
ال�شخ����ص املعن���ي لي�ست �ضمانة لدرء التعذي���ب :فالت�أكي���دات الدبلوما�سية لي�ست ِ
ت�شتمل على جزاءات �إذا ما �أُ ِّخل بها؛ و�أنَّ ال�شخ�ص الذي تهدف �إىل حمايته لي�س له �أن يلج�أ �إىل الطعن لدى �أيِّ جهة �إذا ما انتُهكت
الت�أكيدات.
 -114وث ّم���ة مب���ادئ توجيهية �أخرى يجب على الدول �أن تنظر �إليها بعني االعتبار عند ا ِّتخاذ القرار ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ،توجد
يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان )61(.وفيما يلي بع�ض املبادئ ذات ال�صلة باملو�ضوع الواردة يف مثل هذه االتفاقيات:
حق ال�شخ�ص يف احلرية ويف الأمان
()63
احلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
()62

( )60الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،1465الرقم .24841
( )61قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
( )62املرجع نف�سه ،املادة .3
( )63املرجع نف�سه ،املادة .5
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 -4اعتبارات حقوق الإن�سان
 -115االعتب���ارات اخلا�ص���ة بحقوق الإن�سان ج���زء هام من التحليل الذي يج���ب على كل الأطراف يف عملي���ة ت�سليم املجرمني �أن
ت�ضطل���ع ب���ه عند النظر يف طل���ب ت�سليم جمرمني .وت�شري الفقرة  13من املادة  16من اتفاقي���ة اجلرمية َّ
املنظمة �إىل حقوق الإن�سان
يخ�ص املحاكمة امل�شروعة ح�سب الأ�صول املرعية والإن�صاف يف عملية ت�سليم املجرمني:
فيما ّ
تُك َف���ل لأيِّ �شخ����ص ُت َّتخ���ذ بحقه �إجراءات فيما يتعلق ب� ٍّأي م���ن اجلرائم التي تنطبق عليها هذه امل���ادة معاملة من�صفة يف كل
ين����ص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك
مراح���ل الإج���راءات ،مبا يف ذلك التمتّع بجميع احلقوق وال�ضمانات التي ّ
ال�شخ�ص يف �إقليمها.

 -5م�سائل حقوق الإن�سان �أثناء املحاكمة
املهم �إدراك امل�سائل التالية عند معاجلة طلب ت�سليم جمرمني :العملية التي جتريْ � ،أي طلب الت�سليم؛ والنتيجة النهائية
 -116من ّ
الحتمال حماكمة ال�شخ�ص املعني يف والية ق�ضائية �أخرى ،التي ينبغي النظر �إليها من خالل عد�سة اعتبارات حقوق الإن�سان طوال
�إجراءات عملية الت�سليم.
 -117وت�شري الفقرة  14من املادة  16من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،على وجه التحديد� ،إىل م�سائل مع َّينة خا�صة بحقوق الإن�سان
فيما يتعلق بالتمييز حيث تبينِّ �أنه ال يوجد � ُّأي التزام بالت�سليم على �أيِّ دولة �إذا كانت تلك الدولة تعتقد �أنَّ طلب الت�سليم ُقدِّ م لغر�ض
"مالحقة �أو معاقبة �شخ�ص ب�سبب نوع جن�سه �أو عرقه �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله العرقي �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو �أنَّ االمتثال للطلب
�سيلحق �ضرر ًا بو�ضعية ذلك ال�شخ�ص لأيِّ �سبب من تلك الأ�سباب".
ِ
يخ�ص م�سائل حق���وق الإن�سان التي لها ت�أثري �شديد
 -118والقائم���ة التالي���ة تبينِّ دواع���ي ٍ
قلق �أخرى يجب و�ضعها يف االعتبار فيما ّ
على �إن�صاف املحاكمة:
()64
احلق يف امل�ساواة �أمام القانون
()65
احلق يف اال�ستماع �إىل ق�ضية كل �شخ�ص يف حماكمة من�صفة وعلنية
()66
احلق يف توفري م�ست�شار قانوين ومرتجمني
()67
احلق يف افرتا�ض الرباءة
�شخ�ص ما مذنب ًا بارتكاب جرائ���م مبفعول رجعي �أو يف عدم فر�ض عقوب���ات ذات مفعول رجعي
 احل���ق يف ع���دم اعتب���ار
ٍ
()68
عليه
()69
احلق يف عدم �إجبار �شخ�ص ما على تعري�ض نف�سه للتجرمي
تتم حماكمة جمرم فا ّر غيابي ًا ،و ُيق َّدم طلب لت�سليمه
 -119وامل�سائل ذات ال�صلة بالفقرة  116الواردة �أعاله ميكن �أن تن�ش�أ عندما ّ
لك���ي ي����ؤدّي مدّة عقوبته .وينبغي لل���دول �أن تنظر يف عدد من العوامل عند ا ِّتخاذ قرار ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ا�ستجاب ًة �إىل طلب من
هذا النوع:
( )64املرجع نف�سه ،املادة 7؛ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  ،14الفقرة .1
( )65العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د ،)21-املرفق) ،املادة  ،14الفقرة 1؛ والإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،املادة .10
( )66املرجع نف�سه ،املادة  ،14الفقرة .3
( )67الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة  ،11الفقرة .1
( )68املرجع نف�سه ،املادة  ،11الفقرة .2
( )69العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  ،14الفقرة ( 3ز).
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ال�شخ�ص الفا َّر من احلق يف حماكمة عادلة؟
هل حترم الإجراءات القانونية
َ
هل �شارك ال�شخ�ص الفا ّر على نحو جمدٍ يف دفاعه؟
هل تُتاح فر�ص ٌة لل�شخ�ص الفا ّر ال�ستئناف احلكم ال�صادر عليه لدى �إعادته �إىل الدولة الطالبة؟
هل ميكن �أن متنح الدولة الطالبة املوافقة على �إجراء حماكمة جديدة؟
مثاالن على قرارين اتُّخذا ب�ش�أن قبول �أو رف�ض ت�سليم جمرمني ا�ستناد ًا �إىل الإدانة بعد حماكمة غيابي ًا:
 �شخ����ص فا ّر كان حمامي��� ًا هرب من الوالية الق�ضائية للدولة الطالبة قبل �إثب���ات التّهم عليه ،لعلمه ب�أنَّ خطر
القب����ض علي���ه و�شيك الوقوع .وقد ُحوكم غيابي ًا؛ وثبت �أنه كان عل���ى ات�صال مبحاميه املعينَّ من املحكمة �أثناء
حماكمته غيابي ًا .ويف هذه الق�ضية ،تبينَّ عدم وجود حظر قانوين على ت�سليمه.
املوجهة له وال مبحاكمته فيما
 يف ق�ضي���ة �أخ���رى ،كان هنالك �أد ّلة تثبت �أنَّ ال�شخ�ص الفا ّر مل يكن يعلم بالتّهم َّ
بع ُد غيابي ًا .وقد بذل حماميه املعينَّ من املحكمة جهده حتى ا�ستنفد حقوقه يف اال�ستئناف ،ومل ي�سمح القانون
الداخلي يف الدولة الطالبة ب�إجراء حماكمة جديدة له .ويف هذه الق�ضية ُرف�ض ت�سليمه.

 -6اجلرائم املالية
 -120حتظ���ر الفق���رة  15من امل���ادة  16من االتفاقية رف�ض ت�سلي���م املجرمني بنا ًء على �أنَّ اجلرمية املزعوم���ة تتَّ�سم بطابع مايل.
واالتفاقي���ة �إذ تفع���ل ذلك �إمنا تعبرِّ عن داعي القلق املتزايد يف �أنَّ اجلرائم التي تنطوي على �سمات مالية ،ومنها مث ًال جرائم غ�سل
الأموال ،هي عنا�صر رئي�سية من مك ِّونات اجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،ولذلك فال ينبغي �أن تكون يف منع ٍة من التحقيق
ً ()70
ب�ش�أنها وت�سليم مرتكبيها ومالحقتهم ق�ضائيا.

 -7اال�ستثناء اخلا�ص باجلرائم ال�سيا�سية
-121

ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية مبني على ثالثة �أركان منطقية �أ�سا�سية ،هي:
االعرتاف باالختالف يف الر�أي ال�سيا�سي
كفالة حقوق املتَّهم
حماية الدولتني الطالبة ومتل ِّقية الطلب.

()71

 -122وبن���ا ًء عل���ى ما ُذكر �أعاله ،ميكن �أن ُيرى �أنَّ الرك���ن املنطقي الرئي�سي الذي ي�ستند �إليه هذا اال�ستثناء هو �إقامة التوازن بني
م�صلحت�ي�ن رئي�سيت�ي�ن متناف�ستني ،هما :االعرتاف باالخت�ل�اف يف الر�أي ال�سيا�سي باعتباره �شك ًال م���ن �أ�شكال االحتجاج ،واحلقوق
( )70مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخ���دّرات واجلرمية ،الأد ّلة املنقَّحة للمعاه���دة النموذجية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وللمعاه���دة النموذجية ب�ش�أن
امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،الفقرة  .23متاحة يف املوقع ال�شبكي .www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf
(.Caruso, "Legal challenges in extradition and suggested solutions" in Denying Safe Haven, p. 60 )71
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املت� ِّأ�صل���ة يف ال�سع���ي �إىل بل���وغ ذل���ك امل َثل الأعلى؛ وحقوق ال���دول يف حماية نف�سها م���ن م�ؤ ِّثرات النفوذ التي قد تك���ون م�ص َّممة على
�إيذائه���ا �أو تدمريه���ا .وم���ن َث َّم ف�إنَّ الأفعال الإرهابي���ة ،ومنها مث ًال الهجم���ات الإرهابية بالقنابل �أو متويل الإره���اب ،من �ش�أنها �أ ّال
ت�ستفي���د من هذه احلماية )72(.ولك���نَّ ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية يُ�ستخدَ م �أحيان ًا ك�سبب لرف�ض ت�سليم املجرمني .ويتبينَّ �أحيان ًا �أنه
ا�ستثناء �إ�شكايل ،وذلك ل�ضعف تعريف ما ُيع ُّد جرمي ًة �سيا�سي ًة )73(.وميكن �أن ي�ؤدّي ذلك �إىل اتّهامات واتّهامات م�ضادة ودفوع ُت َق َّدم
مما ميكن �أن ي����ؤدّي �إىل �أن ي�صبح اال�شتباه واال�ضطراب القاعد َة ال�سائ���د َة يف هذا امليدان .وينبغي بذل
مبقت�ض���ى ه���ذا اال�ستثناءّ ،
جه���ود م���ن �أجل النظر يف خلفية ما هو مزعوم يف الطلب للت�أ ّكد م���ن �أنَّ اجلرمية �سيا�سية بالفعل يف حدِّ ذاتها �أو �أنَّ التّهم اجلنائية
حتجب ما هو ب�صفة �أ�سا�سية طلب ًا �سيا�سي ًا بطبيعته.
 -123كما �أنَّ ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب حتظر على الدول الأطراف رف�ض �أيِّ طلب ت�سليم جمرمني ُيق َّدم من دولة طرف
�أخرى (بخ�صو�ص �أيِّ جرمية ا�ستناد ًا �إىل تلك ال�صكوك) بنا ًء على �أنه يتع ّلق بجرمية �سيا�سية �أو بجرمية متع ّلقة بجرمية �سيا�سية �أو
بجرمية ذات دوافع �سيا�سية .ومن ذلك �أنَّ االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل( )74ترف�ض �صراح ًة تطبيق اال�ستثناء
اخلا����ص باجلرائ���م ال�سيا�سية على اجلرائم املح َّددة يف االتفاقي���ة .وحتتوي كل االتفاقيات والربوتوك���والت الالحقة ب�ش�أن مكافحة
الإرهاب على هذا احلكم نف�سه:
ال يجوز ،لأغرا�ض ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،اعتبار �أيِّ جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة
 2جرمي ًة �سيا�سي ًة �أو جرمي ًة مت�صل ًة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتُكبت بدوافع �سيا�سية .وبالتايل ،ال يجوز رف�ض طلب ب�ش�أن
ت�سلي���م املجرم�ي�ن �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة م� َّؤ�س�س على مثل هذه اجلرمي���ة ملج ّرد �أنه يتعلق بجرمية �سيا�سية �أو جرمية
()75
مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتُكبت بدوافع �سيا�سية.
�صحة ه���ذا النهج بتمديد نطاق ا�ستبع���اد اال�ستثناء اخلا�ص
 -124وق���د �أثب���ت القرار  1373ال�صادر ع���ن جمل�س الأمن (ّ )2001
املجل�س َ
الدول �إىل "كفالة عدم االعرتاف
باجلرائ���م ال�سيا�سي���ة لي�شمل �أفعال الإرهاب عموم ًا .ففي الفقرة ( 3ز) من القرار ،دع���ا
ُ
باالدّعاءات بوجود بواعث �سيا�سية ك�أ�سباب لرف�ض طلبات ت�سليم الإرهابيني امل�شتبه بهم".

الق�سر ّية :التفاعل بني �إجراءات اللجوء
واو  -و�ضع الالجئني وعدم �إعادتهم ْ
وت�سليم املجرمني
 -125العام���ل الآخ���ر ال���ذي يج���ب �أن ُي َ
يخ����ص ت�سليم املجرمني ه���و احلماية املمنوح���ة لالجئني مبوجب
و�ض���ع يف احل�سبان فيما ّ
املعاه���دات الدولي���ة ،واحل���دود التي تق ِّيد ه���ذه احلماية �إذا ا ُّته���م طالب اللجوء بارت���كاب جرمية خطرية �أو بالقي���ام بعمل �إرهابي
هم���ا مو�ض���وع طلب ت�سليم جمرمني .ومثلما ميك���ن �أن ُيرى فيما يلي �أدناه ،هنالك حتليل ينبغي �إج���را�ؤه م�ص َّمم بق�صد التوفيق بني
امل�صلحت�ي�ن املتعار�ضت�ي�ن يف حماي���ة الالجئ�ي�ن ويف حماية البلد ال���ذي يوجد فيه طالب اللج���وء �إذا ما �أُدين بحك���م نهائي بارتكاب
"جرمية خطرية ب�صفة خا�صة".
�  -126أ َّم���ا مب���د�أ ع���دم الإعادة الق�سري���ة فهو موجود يف الفق���رة  1من املادة  33م���ن االتفاقية اخلا�صة بو�ض���ع الالجئني (مركز
تن�ص على ما يلي:
الالجئ) )76(،التي ّ
( )72انظر املادة  11من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2149الرقم )37517؛
واملادة  14من االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2178الرقم .)38349
(.Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", p. 48 )73
( )74الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2149الرقم .37517
( )75املرجع نف�سه ،املادة .11
( )76الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،189الرقم .2545
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	ال يج���وز لأيِّ دول���ة متعاق���دة �أن تطرد الجئ ًا �أو تر َّده ب�أيِّ �صورة من ال�صور �إىل ح���دود الأقاليم التي تكون حياته �أو ح ّريته
مه َّددتني فيها ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه �إىل فئة اجتماعية مع َّينة �أو ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية.
الحظ �أنَّ هنالك حدود ًا تق ِّيد تدابري احلماية التي متنحها االتفاقية فيما يتع ّلق بو�ضعية الالجئني .فقد
 -127غري �أنه ينبغي �أن ُي َ
ً
دع���ا جمل�س الأم���ن يف قراره َ )2001( 1373
الدول �إىل "ا ِّتخاذ التدابري املنا�سبة طبق���ا للأحكام ذات ال�صلة من القوانني الوطنية
والدولي���ة ،مب���ا يف ذلك املعاي�ي�ر الدولية حلقوق الإن�سان ،قبل منح مرك���ز الالجئ ،بغية �ضمان عدم قي���ام طالبي اللجوء بتخطيط
()77
�أعمال �إرهابية �أو تي�سريها �أو اال�شرتاك يف ارتكابها".
 -128كما تبينِّ الفقرة  2من املادة  33من االتفاقية املتع ّلقة مبركز الالجئني �أنَّ جم ّرد االحتجاج بو�ضعية الالجئ ال ي�ش ِّكل حماي ًة
تلقائي ًة مبقت�ضى الفقرة  1من املادة  33من االتفاقية:
عل���ى �أن���ه ال ُي�س َم���ح باالحتجاج به���ذا احلق لأيِّ الجئ تتو َّف���ر دواع معقولة العتباره خط���ر ًا على �أمن البلد ال���ذي يوجد فيه �أو
ا�ستثنائي اخلطورة ،خطر ًا على جمتمع ذلك البلد.
العتباره مي ِّثل ،نظر ًا ل�سبق �صدور حكم نهائي عليه الرتكابه ُجرم ًا
ّ

زاي-

االت�صاالت املفتوحة يف حال رف�ض ت�سليم املجرمني

�  -129إنَّ االت�ص���االت عام���ل مه���م حتى يف حال احتمال رف�ض طل���ب ت�سليم جمرمني .وتبينِّ الفقرة  16من امل���ادة  16من اتفاقية
اجلرمي���ة َّ
املنظمة �أنه قبل رف����ض الت�سليم ،ينبغي للدولة متل ِّق َية الطلب ،حيثما اقت�ضى الأم���ر� ،أن تتيح للدولة الطالبة فر�ص ًة وافر ًة
ملعاجل���ة م���ا قد يكون لدى الدولة متل ِّق َية الطلب من دواعي قلق �أ ًّيا كانت .وهذا يتيح للدولة الطالبة الفر�صة �إىل تدارك ما قد يوجد
يخ�ص
التو�صل من خالل املناق�ش���ات �إىل معرفة جديدة وتقدي���ر �أف�ضل فيما ّ
م���ن �شوائ���ب يف طلبها ب�ش����أن الت�سليم� ،أو على الأق���ل ّ
متط ّلب���ات الدول���ة متل ِّق َية الطلب .ذلك لأنَّ ال�سلط���ة املركزية التي لديها ّ
اطالع جيد على القان���ون اجلنائي الدويل ولديها خربة يف
التو�صل �إىل هذه النتائج فيها ،هو �أمر ميكن �أن ي�ساعد يف التح ّوط
التعام���ل م���ع مناطق مع َّينة من العامل �أو مع البلدان التي ُيحت َم���ل ّ
م�سبق ًا الحتمال ن�شوء م�س�ألة من هذا القبيل ،وميكن �أن ي�ساعد على معاجلتها اال�ستباقية مع الدولة الطالبة.

حاء-

العملية الإجرائية لت�سليم املجرمني

�  -130إنَّ العملي���ة الإجرائي���ة الت���ي تقوم بها �إح���دى الدول التي تلتم�س نق���ل �شخ�ص من دولة �أخرى لغر����ض حماكمته جنائي ًا هي
م�سع���ى مع ّق���د وخط�ي�ر ال�ش�أن .لأنَّ ما ُيلت َم�س يف طلب ت�سليم جمرمني �أمر فوق العادة من حي���ث �إنه ي�شمل نظم ًا قانوني ًة يف �أكرث من
دول���ة واح���دة—� ْأي جمموعة مع ّقدة من القوانني والإجراءات املق�صود منها حماية �سي���ادة الأ ّمة ،وحقوق ال�شخ�ص املتّهم ،ونزاهة
نظ���ام العدال���ة .ومن َث َّم ف�إنَّ عملية ت�سليم املجرمني مع ّقدة قانوني��� ًا و�إجرائي ًا ،وذات ا�شرتاطات �صارمة ب�ش�أن تقدمي املل ّفات وب�ش�أن
املواعي���د النهائي���ة .كما ميكن �أن يتبينَّ �أنَّ القيام بالعملية مع ّقد لوج�ستي ًا كذلك ،لأنَّ نقل ال�شخ�ص املتّهم يجب اال�ضطالع به �أحيان ًا
يف اللحظ���ة الأخ�ي�رة .والق�ص���د من هذا الق�سم من الدليل معاجلة ه���ذه ال�شواغل ،على �أمل تقدمي بع����ض الإر�شادات التوجيهية يف
اجتناب التحدّيات ال�شائعة التي ا�ستُبينت يف طلبات ت�سليم املجرمني.
( )77انظ���ر �أي�ض��� ًا خال�ص���ة التع���اون ال���دويل يف امل�سائ���ل اجلنائي���ة :الوح���دة  3م���ن منه���اج التدري���ب القان���وين اخلا����ص مبكافح���ة الإره���اب،
الق�سم .2-1-3-2
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 -131ومثلما هي احلال دائم ًاُ ،ت َع ُّد االت�صاالت الو�سيلة الأ�سا�سية يف هذا ال�صدد .ويجب �أن ت َ
ُبا�شر االت�صاالت و ُيحا َفظ عليها قبل
()78
تقدمي الطلب و�أثناءه وبعده.

 -1حتديد مكان امل�شتبه فيه
 -132م���ن �أج���ل توجي���ه طلب �إىل دول ٍة ما ب�أن ت�س ِّلم �شخ�ص ًا بنقل���ه من �أرا�ضيها ،يتعينّ �أ ّو ًال على الدول���ة الطالبة �أن تُثبت �أنَّ ذلك
املوجه �إليها الطلب كان ذلك �أف�ضل ،لأنَّ حتديد
ال�شخ�ص موجود يف الدولة متل ِّق َية الطلب .وك ّلما ُكرثت املعلومات املق َّدمة �إىل الدول َّ
مكان �شخ�ص ما يف بلدٍ ما ُيحت َمل �أن يكون عملية �إجرائية ت�ستنـزف وقت ًا طوي ًال وت�ستهلك موارد كثرية:
املوجهة �إىل الإنرتبول (الن�شرات الزرقاء �أو احلمراء) املق َّدمة مب ّكر ًا يف
 طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو الطلبات َّ
مرحلة التحقيقات قد ت�ساعد يف حتديد مكان امل�شتبه فيه.
 عن���د التما����س ت�سليم �شخ�ص م�شتبه في���ه ،ينبغي للدولة متل ِّق َية الطلب� ،أن تر�سل و�صف��� ًا ج�سدي ًا وغري ذلك من و�سائط
التع��� ّرف عل���ى الهوية� ،إذا ما �أُتيح���تْ � ،أي بيانات احلم�ض اخلل���وي ال�صبغي وب�صمات الأ�صاب���ع واجلن�سية ورقم جواز
ال�سفر وبطاقة الهوية.
يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ميكن �أن ي�ساعد تقدمي �أ�سماء �أفراد الأ�سرة ،وخ�صو�ص ًا ا�سم الأب ،يف �إثبات الهوية.
 -133وينبغي تقدمي �أكرب قدر من املعلومات كما ينبغي بذل كل جهد ممكن ،با�ستخدام الطرائق املتاحة ،من �أجل التح ّقق من �أنَّ
امل�شتب���ه في���ه موجود فع ًال يف �إقليم الدولة متل ِّق َية الطلب قبل الطلب �إىل �سلطات الدولة متل ِّق َية الطلب �أن حتدِّ د مكانه .كذلك ينبغي
للدول���ة متل ِّق َي���ة الطلب �أ ّال ت َّدخر جهد ًا ،لدى ت�س ّلمها املعلومات املق َّدمة م���ن الدولة الطالبة ،يف �أن ت�سارع �إىل حتديد مكان ال�شخ�ص
مما ي�ستلزم
الف���ا ّر وذل���ك لكي يت�س ّنى البدء ب�إج���راءات ت�سليم املجرمني و�إمكاني���ة اجتناب هروب الفا ّر �إىل والية ق�ضائي���ة �أخرىّ ،
تقدمي طلب ت�سليم جمرمني �آخر.
���م �أن ت�سعى الدول متل ِّق َية الطلب �إىل حتديد مكان امل�شتبه فيه ب�أ�س���رع وقت ممكن .وهذا يتيح املجال �إ َّما ملبا�شرة
 -134وم���ن امله ّ
عملي���ة ت�سلي���م املجرم�ي�ن الر�سمي���ة ،و�إ َّما ملوا�صلة الدول���ة الطالبة حتقيقاته���ا� ،إذا مل يعد امل�شتب���ه فيه موجود ًا �ضم���ن تلك الوالية
الق�ضائي���ة ،وربمّ���ا ال�شروع يف عملية �إجرائي���ة لت�سليم املجرمني يف دولة �أخ���رى .وحاملا ُيح َّدد مكان امل�شتبه في���ه ،يجب على الدولة
الطالبة �أن تكفل �أنه هو ال�شخ�ص املطلوب.

 -2ثالثة عوامل رئي�سية ينبغي النظر �إليها بعني االعتبار لدى حتديد مكان امل�شتبه فيه
امل�ضي ُقدم ًا يف م�سار �إجراءات
 -135حاملا ّ
يتم حتديد مكان امل�شتبه فيه �أو ت�أكيد هويته ،يجب على الدولة الطالبة �أن حتر�ص ،قبل ّ
طلب ت�سليم املجرمني ،على ما يلي:
�أن يكون مب�ستطاع الدولة متل ِّق َية الطلب ت�سليم ال�شخ�ص املعني.
�أن يكون قد َّمت حتديد الأ�سا�س القانوين الذي ي�ستند �إليه طلب ت�سليم املجرمني.
يخ�ص �ش���كل وم�ضمون طلب ت�سليم
 �أن يك���ون ق���د َّمت التي ّقن من مقت�ضيات القان���ون الداخلي للدولة متل ِّق َية الطلب فيما ّ
()79
املهم تذ ُّكر �أنَّ كل دولة لديها مقت�ضيات خمتلفة.
املجرمني .ومن ّ
( )78انظر تقرير عام  2004ال�صادر عن الفريق العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم ،الفقرات .115-113
( )79املرجع نف�سه ،الفقرة .91
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وتن�ش����أ ه���ذه العوامل الثالثة املذكورة يف بداية العملي���ة الإجرائية التي ميكن �أن ت�صبح مط َّولة ومت�شابك���ة جد ًا ت�شتمل على �أطراف
وم�ستويات حماكم وواليات ق�ضائية متعدِّ دة .كما �أنَّ التخطيط عن�صر رئي�سي؛ ولكن احلفاظ على تت ُّبع م�سار الأحداث �أثناء ُّ
تك�شفها
ه���و م�س�ؤولي���ة تقع على عاتق جميع املعني�ي�ن فيها .و�إحدى طرائق القيام بذل���ك ا�ستخدام قائمة مرجعية للطلب���ات ال�صادرة ب�ش�أن
َ
املوظف املهني املمار�س
ت�سلي���م املجرمني ،مثل القائمة املرجعية ال���واردة يف املرفق الرابع من هذا الدليل .وتر�شد القائم ُة املرجعي ُة
�إىل خط���وات تد ُّب���ر ِّ
كل العوامل التي �سوف يكون لها ت�أثري يف �أيِّ عملية ت�سلي���م جمرمني ،فتتيح له الرتكيز على خمتلف العوامل من
يخ����ص � َّأي طلب ت�سليم جمرمني متو َّقع وروده ،وتوف�ي�ر املزيد من تت ُّبع امل�سار
قب���ل �أن ت�صب���ح حت ّدي��� ًا حمت َم ًال �أو مانع ًا حمت َم ًال فيما ّ
والإر�شاد �إذا ما �سار الطلب على نحو ف ّعال.

 -3احلب�س االحتياطي
 -136احلب����س االحتياط���ي (االحتجاز امل�ؤ ّقت) يتيح املجال الحتجاز ال�شخ�ص امل�شتبه فيه قبل بدء �إجراءات ق�ضية ت�سليمه .وهذا
املتوخى يف اتفاقي���ة اجلرمية َّ
مفي���د عل���ى وجه اخل�صو�ص يف احل���االت من النمط ّ
املنظمة ،لأنَّ املجرم�ي�ن الدوليني قد يكون لديهم
ال�سراح .وينبغي للدولة الطالبة �أن تتخاطب
ات�صاالت و�شبكات من �ش�أنها �أن تتيح لهم املجال للته ّرب من ال�سلطات �إنْ تُركوا مط َلقي َ
مما يلزم من �أجل تنفيذ احلب�س االحتياطي يف الدولة متل ِّق َية الطلب .وتتح َّدث الفقرة
مع �سلطات الدولة متل ِّق َية الطلب ب�ش�أن الت�أ ّكد ّ
 9من املادة  16من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة عن �إمكانية �إ�صدار �أمر حب�س احتياطي (احتجاز م�ؤ ّقت):
يجوز للدولة الطرف متل ِّقية الطلب ،رهن ًا ب�أحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لت�سليم املجرمني ،وبنا ًء على
طلب من الدولة الطرف الطالبة� ،أن حتتجز ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه واملوجود يف �إقليمها� ،أو �أن تتَّخذ تدابري منا�سبة �أخرى
ملحة.
ل�ضمان ح�ضوره �إجراءات الت�سليم ،متى اقتنعت ب�أنَّ الظروف ت�س ِّوغ ذلك وب�أنها ظروف َّ
املهم احلر�ص على �أن ُيو�ضع يف االعتبار ما يلي:
وعند التما�س �إنفاذ حب�س احتياطي ،من ّ
أحكام الواجب تطبيقها من اتفاقية اجلرمية
 مثالي ًا ،ينبغي �أن يذكر ُ
طلب احلب�س االحتياطي �أو طلب ت�سليم املجرمني ال َ
َّ
املنظم���ة ،و�أنَّ الدول���ة الطالبة والدول���ة متل ِّق َية الطلب كلتيهما ط���رف يف االتفاقية (وبروتوكوالته���ا� ،إذا كان هذا قاب ًال
للتطبيق).
يتم احلب�س االحتياطي ،يبد�أ التوقيت ،و�سوف يكون على الدولة الطالبة تقدمي ك ّل املعلومات الالزمة لبدء �سماع
 حينما ّ
ق�ضية الت�سليم يف غ�ضون مهلة زمنية مع َّينة .وحتدِّ د القوانني الداخلية عاد ًة هذه املهلة الزمنية للبدء مبا يرتاوح بني 30
يوم ًا و 60يوم ًا .وتعني هذه املهل الزمنية الق�صرية �أنه يجب العناية مب ّكر ًا بتحديد القيود الزمنية بخ�صو�ص ِّ
كل ق�ضية.
وق���د عاجلت ف�صول �سابقة يف ه���ذا الدليل املقت�ضيات املتباينة يف خمتلف التقاليد والنظ���م القانونية ،وكيف ميكن �أن
()80
يخ�ص ت�سليم املجرمني.
ت�س ِّبب التثبيط �أو الت� ّأخر .وهذه التحدّيات تربز على �أ�شدِّ ها فيما ّ
 االت�ص���ال املب ّك���ر وامل�ستم ّر بال�سلطة املركزي���ة يف الدولة متل ِّق َية الطلب م���ن �ش�أنه �أن يعني عل���ى التخفيف من ال�ضغوط
والتب�صر،
الإجرائي���ة التي تن�ش����أ منذ بدء حركة العملي���ة الإجرائية اخلا�صة بت�سلي���م املجرمني .وبقدر م���ن التخطيط
ّ
واملناق�ش���ات ب�ش�أن �إمكانية الإفراج عن املوقوف بكفالة ،و�إعداد امل�ستندات الداعمة ،واملواعيد النهائية لتقدمي امللفات،
وو�صف العملية الإجرائية بكاملها يف الدولة متل ِّق َية الطلب وما هو متو ّقع لدى الدولة الطالبة ،ك ّلها خطوات ميكن القيام
بها مق َّدم ًا.

( )80املرجع نف�سه ،الفقرتان  88و.89

57

دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني

 ال ينبغ���ي ا�ستخ���دام تدبري احلب����س االحتياطي �إ ّال �إذا كان الزم ًا على نحو عاجل من �أج���ل �ضمان ح�ضور امل�شتبه فيه يف
()81
جل�سات اال�ستماع الالحقة.
 �إي�صال طلب احلب�س االحتياطي يف انتظار ت�سليم املجرم ميكن القيام به بوا�سطة و�سائل عدّة ،ومنها نظام االت�صاالت
( )I-24/7التابع للإنرتبول .وينبغي للدول �أن تنظر بعني االعتبار �إىل اال�ستفادة من هذه اخلدمة.
ن�صيحة ب�ش�أن �صياغة طلب احلب�س االحتياطي بخ�صو�ص ت�سليم املجرمني:
الح���ظ فيها �أنَّ هنالك عدّة اتفاقيات دولية قد تنط���وي على �أحكام ميكن تطبيقها على
م���ن ح�ي�ن �إىل �آخر ،تن�ش�أ �أحوال ُي َ
الوقائ���ع املزعوم���ة .ويف بع����ض الأحيان �أي�ض ًا قد ال تك���ون الوقائع مكتملة عل���ى نحو كاف لكي مت ِّكن امل َّدع���ي العام من �أن
يح���دِّ د ع���ن يقني ما هي االتفاقية الدولية الواج���ب تطبيقها .ويف تلك احلاالت ،ينبغي �أن يحي���ل طلب احلب�س االحتياطي
�إىل الأح���كام املح��� َّددة املعلومة و�إىل �أيِّ �أحكام �أخرى ذات �صلة باملو�ض���وع واردة يف اتفاقات دولية تكون الدولتان الطالبة
ومتل ِّق َية الطلب طرفني فيها.

طاء-

�صياغة طلب ت�سليم املجرمني و�إر�ساله

 -137بد�أ هذا الف�صل باقتبا�س من تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة ت�سليم املجرمني،
واجه يف جمال ت�سليم املجرمني يتم َّثل يف
التاب���ع ملكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدّرات واجلرمية ،يبينِّ �أنَّ التحدّي الرئي�سي الذي ُي َ
حج���م ونطاق القوان�ي�ن التي حتكم �إدارة هذه املمار�سة يف جميع �أنحاء العامل .وت�سع���ى اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �إىل احلدِّ من هذا
التح���دّي م���ن خالل الأحكام التي تتي���ح املجال للدول الأطراف لبلوغ درج��� ٍة ما من العمومية امل�شرتك���ة بخ�صو�ص اجلرائم بذاتها،
وت�أثريه���ا عل���ى مبادئ مثل مبد�أ ازدواجية التج���رمي وبخ�صو�ص بع�ض العوامل الإجرائية الأخرى .غ�ي�ر �أنَّ ما يبقى وارد ًا يف جمال
القانون ال يزال يعتمد جد ًا على النظم القانونية لكل دولة والت�شريعات اخلا�صة ٍّ
بكل منها التي حتكم ت�سليم املجرمني .وهذا الق�سم
املهم احلر�ص على �أن ُيو�ض���ع يف االعتبار �أنه �سوف يكون
م���ن الدلي���ل يعالج عموم��� ًا �إعداد طلبات ت�سليم املجرم�ي�ن و�إر�سالها .ومن ّ
هنالك العديد من التن ّوع والتباين يف املواد الالزمة ويف التوقيت من دولة �إىل �أخرى.
 -138والعامل الرئي�سي الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدّي �إىل �إعداد طلب ت�سليم جمرمني ناجح �إنمّ ا هو يف االت�صاالت امل�ستم ّرة بني الدولة
الطالب���ة والدول���ة متل ِّق َي���ة الطلب .ذلك لأنَّ االت�صاالت قب���ل �إر�سال الطلب و�أثن���اءه وبعده �سوف ت�ساعد جد ًا ،و�س���وف يكون لها �أثر
ملمو�س يف النجاح املمكن يف التطبيق.
 -139وهنال���ك طائف���ة متكاملة من االعتب���ارات التي ينبغي �أن تكون ماثل ًة يف الأذهان عند �إع���داد طلب ت�سليم املجرمني .و�أف�ضل
طريق���ة منهجي���ة يف مقاربة ذلك بطريقة َّ
منظمة ومتَّ�سقة هي و�ضع قائمة مرجعية عام���ة ،كالقائمة الواردة يف املرفق اخلام�س من
هذا الدليل .وقد ال تكون القائمة املرجعية من هذا النوع �شامل ًة على نحو ح�صري �أو تتح َّدث عن ِّ
كل احتمال ممكن ،ولكنها مع ذلك
منطل���ق جي���د .و�إذا كانت القائمة املرجعية كامل ًة ،ف�س���وف تكون الدولة الطالبة يف موقف �أف�ضل بكث�ي�ر مي ِّكنها من بدء االت�صاالت
بال�سلط���ة املركزية يف الدولة متل ِّق َية الطل���ب� .أ َّما �إذا كانت هنالك حالة ممكنة متم ِّيزة وجدت فيها نف�سها الدولة الطالبة يف موقف
م���ن ع���دم الت�أ ّكد من املقت�ضيات التي يلزم ا�ستيفا�ؤه���ا يف الدولة متل ِّق َية الطلب بغية ا�ستكمال القائم���ة املرجعية ،فيمكن عندئذ �أن
تر ِّكز � ُّأي حمادثة تجُ رى مع ال�سلطة املركزية على م�س�ألة مع َّينة .وينبغي النظر �إىل القوائم املرجعية ال على �أنها عملية ملء فراغات
مما من �ش�أنه �أن ي�ؤدّي �إىل �صياغة
يف ا�ستمارة ،بل بالأحرى على �أنها دليل توجيهي لالت�صاالت ،ال�شفهية �أو املكتوبة على حدٍّ �سواءّ ،
طلب ت�سليم جمرمني ح�سب الأ�صول قبل �إحالته.
( )81املرجع نف�سه.
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ملحوظة عن الرتجمة
أهم البنود
 ينبغي للدول الطالبة �أن حتر�ص على نوعية ترجمات الطلب بحيث تبينِّ بد ّقة ما هو املطلوب؛ ومن � ّ
يف ذلك املفاهيم وامل�صطلحات القانونية الأ�سا�سية الالزمة
ميك���ن �أن ت�ساع���د االت�صاالت امل�ستم ّرة بني ال�سلطات املركزية ،والت�ش���ارك يف �صيغ ا�ستمارات الطلبات ،على
كفالة �إر�سال الطلب بد ّقة �إىل الدولة متل ِّق َية الطلب
ينبغي للدول الطالبة �أن تُعنى ب�إعداد جمموعات متكاملة من املواد مبقت�ضى طلب ت�سليم املجرمني
 ينبغ���ي تبي���ان الوقائع بتف�صيل على نحو يثبت بو�ضوح �أنَّ املعايري القانونية الواجب تطبيقها (كما هو مبينَّ يف
املعاهدة �أو القانون الداخلي لدى الدولة متل ِّق َية الطلب) قد ا�ستُوفيت؛ � ْأي �أنَّ ا ُ
جلرم كان ُيع ُّد ُجرم ًا حيث ُزعم
وقوعه ،و�أنَّ ا ُ
جلرم ارتكبه اجلاين الفا ّر ،و�أنَّ ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه هو ذلك اجلاين الفا ّر
 ينبغ���ي اجتناب جمموعات امل���واد التي حتتوي على مقادير كب�ي�رة من الوثائق التي تتع ّل���ق بالق�ضية اجلنائية
بذاته���ا ،ولكنه���ا ال ت�ساعد على العناية مب�سائل �أ�ضيق نطاق ًا بخ�صو�ص ت�سليم املجرمني ،لأنَّ حتليلها من �أجل
مما ميكن �أن ي�ؤدّي �إىل حاالت ت� ّأخر مط َّولة يف معاجلة
ا�ستبانة �صلتها الوثيقة باملو�ضوع ي�ستلزم جهد ًا كبري ًاّ ،
الطلب
 ق���د يكون �أحيان��� ًا �إثبات الوثائ���ق ب�صفة ر�سمية ا�شرتاط��� ًا �صعب ًا الوفاء ب���ه وعائق ًا يحتم���ل �أن يعرقل النجاح
يف طل���ب ت�سلي���م املجرم�ي�ن .واجتناب ًا لذل���ك ،ف����إنَّ ال�سلط���ات ال�سوي�سرية ،عل���ى �سبيل املث���ال ،تدير قاعدة
بيان���ات حتتوي على متط ّلب���ات ت�سليم املجرمني وامل�ساع���دة القانونية املتبادلة لدى البل���دان الأخرى .واملوقع
ال�شبك���ي لقاعدة البيان���ات متاح باللغات الفرن�سي���ة والإيطالية والأملاني���ة ،ومتاح �أي�ض ًا الو�ص���ول �إليه للعموم
()www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rhf/index.html
 هنال���ك م�ص���در م�شابه �آخ���ر يقدِّ م معلومات ع���ن ت�سليم املجرمني وامل�ساع���دة القانونية املتبادل���ة يف �أوروبا،
باللغتني الإنكليزية والفرن�سية ،هو املوقع ال�شبكي اخلا�ص مبجل�س �أوروبا عن العدالة اجلنائية العابرة للحدود
الوطنية (.)www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/Tools_implementation1_en.asp
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نقاط �أ�سا�سية ينبغي تذ ُّكرها يف جميع م�سائل ت�سليم املجرمني:
 ل ِّ
���كل دولة ت�شريعات خمتلفة ب�ش����أن ت�سليم املجرمني ،مع ما تنطوي عليه من �إج���راءات خمتلفة ،ومهل زمنية
خمتلفة ،واختبارات �إثباتية خمتلفة.
 امله���ل الزمني���ة واملواعيد النهائية جزء من هذه العملية الإجرائية يف جميع �أنحاء العامل ،وب�صرف النظر عن
َمواط���ن القوة �أو الأ�سباب اجلوهرية يف ق�ضي ٍة ما ،ف�إنها ميك���ن �إ�سقاطها من ج ّراء الإخفاق يف االلتزام بهذه
املقت�ضيات.
املهم �أن تت�شاور الدولة الطالبة مع ال�سلطة املركزية يف الدولة متل ِّق َية الطلب ،لأنَّ تلك ال�سلطة مب�ستطاعها
 من ّ
�أن ِّ
تو�ضح العملية الإجرائية للدولة الطالبة حر�ص ًا على موا�صلة م�شاركتها فيها.
 من �ش�أن ال�سلطة املركزية يف الدولة الطالبة �أن تع ِّول على الدولة متل ِّق َية الطلب يف �إعالمها بالتزاماتها .ومن
َث َّم ف�إنَّ تقدمي الطلبات و�إ�سداء امل�شورة يف الوقت املنا�سب� ،إىل جانب االت�صاالت امل�ستم ّرة ،كلُّها ت�ساعد على
�ضمان تقدمي الدولة الطالبة املوا َّد الالزم َة يف الوقت الالزم.

ياء-

ال�شواغل اللوج�ستية يف حال جناح طلب ت�سليم املجرمني

�سج�ي�ن كان قد اتُّهم بارتكاب ُجرم يتع ّل���ق باجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،وه���و مو�ضوع طلب ت�سليمه،
�  -140إنَّ نق���ل
ٍ
لي�س م�س�أل ًة ال تعني �سوى و�ضعه على منت طائرة �أو �أيِّ وا�سطة نقل �أخرى .ذلك لأنَّ القرار ب�أمر الت�سليم الفعلي ،حاملا ُيت ََّخذ ،يح ِّرك
يتم ا ِّتخاذ �أمر
م�س���ار ًا من الأح���داث التي ميكن �أن جتري ب�سرعة ،ويجب على الدولة الطالبة �أن تكون م�ستع ّد ًة للت�ص ّرف فور ًا حاملا ّ
يخ�ص التوقيت وتعيني م�سار الطريق وحتديد امل�س�ؤولية عن النقل ،كلُّها �أمور ال ب َّد من
الت�سليم .ومن َث َّم ف�إنَّ التخطيط الدقيق فيما ّ
النظر فيها بعني االعتبار .وينبغي النظر يف العوامل التالية:
البت يف ذلك ،ال ينبغي م�شاركة �أطراف �أخرى فيه،
يتم ّ
َ م���ن ه���و الطرف الذي �سيكون م�س�ؤو ًال عن نقل ال�سجني؟ وحاملا ّ
لأنَّ احتماالت االرتباك تت�ضاعف مع ِّ
كل م�شارك جديد؛ حيث �إنَّ هنالك عوامل كثرية جد ًا ،ومنها مث ًال بطاقات ال�سفر
ُ
وت�أ�ش�ي�رات الدخ���ول والأم���ن والتدابري التي يتعينَّ ا ِّتخاذه���ا �إذا ما �أحي���دت الطائرة عن م�سارها ،وم���ن َث َّم فال ينبغي
ا�شرتاك �أ�شخا�ص كثريين يف هذه العملية.
 ينبغ���ي تخطي���ط م�سار الطريق بعناية بحيث تُو�ض���ع يف االعتبار اجلن�سية الوطنية والتبعي���ة املواطنية لل�سجني و�أ�سرته.
علم ًا ب�أنَّ م�سار الطريق املبا�شر هو الأف�ضل ،ولكنْ �إذا مل يت�سنَّ حتقيق ذلك ،فينبغي اجتناب حمطات التو ّقف يف بلدان
()82
مم���ا قد يتيح فر�ص��� ًة لل�سجني للتذ ُّرع بحقوق املواطني���ة �أو غري ذلك �سعي ًا �إىل االلتفاف عل���ى عملية الت�سليم.
ثالث���ة ّ
وقد يحاول ال�سجناء �أي�ض ًا املطالبة بو�ضعية الالجئ؛ فينبغي االنتباه �إىل هذه الإمكانية.
 ينبغ���ي التعام���ل مع �أيِّ متط ّلب���ات �أو �شواغل قد تن�ش�أ �إذا ما تعينَّ �أن مي ّر ال�شخ�ص اجل���اري ت�سليمه ،ع َرب بلد ثالث .فقد
يخ�ص الإذن بعبور ذلك البلد الثالث.
تن�ش�أ م�شاكل فيما ّ
( )82املرجع نف�سه ،الفقرة .121
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ق�صة حتذير ّية ب�ش�أن ترتيبات ال�سفر
ّ
ا َّتخ���ذت دول���ة طالبة ترتيب���ات لإرجاع مواطن �أجنبي �إىل الوالي���ة الق�ضائية التي يتبع لها ،وذلك م���ن خالل عملية ت�سليم
املجرم�ي�ن� .أثناء العبورُ ،نق���ل ذلك ال�شخ�ص الأجنبي عرب بل���د يحمل ال�شخ�ص الفا ّر جن�سيت���ه املواطن ّية .ولدى الو�صول
احتج ال�شخ�ص الفا ّر بجن�سيته املواطن ّية ،وطلب عدم ت�سليمه �إىل الدولة الطالبة .ومل ي�سمح بلد اجلن�سية املواطن ّية
�إليهّ ،
ً
بت�سليم ذلك ال�شخ�ص �إىل الدولة الطالبة .ونتيجة لذلك ،وعلى الرغم من طلب الت�سليم الناجح� ،أدّى اختيار م�سار طريق
�إعادة ال�شخ�ص الفا ّر �إىل احتجاجه باجلن�سية املواطن ّية يف البلد الآخر ،ومن َث َّم اجتناب املحاكمة.

مثال على عملية عبور ناجحة من خالل بلد ثالث ا�ستناد ًا �إىل االت�صاالت والتخطيط
يف �آب�/أغ�سط����س  ،2011تلقَّ���ت ال�سلطات الربازيلية طلب عبور من بلد �أوروبي .وكان الق�صد �أن ُينقل ال�شخ�ص الفا ّر من
بل���د جنوب �أمريكي ،مع حمطة تو ّقف يف الربازيل �أثناء العب���ورَّ .ثم تُ�ست�أ َنف الرحلة �إىل البلد الأوروبي املعني .قبل القيام
بالعب���ور ،ات�صل���ت ال�سلطة املركزية يف البل���د الأوروبي بال�سلطة املركزي���ة يف الربازيل لت�أكيد ما ه���ي امل�ستندات الالزمة
لل�سم���اح بالنق���ل .و�أجابت الربازيل عل���ى اال�ستف�سار ،بتقدمي معلومات ع���ن امل�ستندات الالزمة .وق���د �أُعيدت امل�ستندات
ّ
املتوخ���اة �إىل الربازيل بوا�سطة القنوات الدبلوما�سية .ونتيج ًة لذل���ك ،جرى النقل دومنا حادث طارئ ،و َّمتت �إعادة الفا ّر
بنجاح.

كاف-

بدائل ت�سليم املجرمني :ا�ستخدامها ومدى تق ُّبلها

 -141يف املا�ضي ،مار�س بع�ض البلدان بدائل لت�سليم املجرمني حينما مل يكن الت�سليم الر�سمي متاح ًا .وتُع َّدد �أدناه تدابري اتَّخذها
بع����ض ال���دول لتحقيق �إعادة املجرم الف���ا ّر دومنا ا�ضطرار فع ًال �إىل مبا�شرة عملية ت�سليم ر�سمية .علم��� ًا ب�أنَّ ا ِّتخاذ القرارات ب�ش�أن
يتم على �أ�سا�س كل حالة على ح���دة ،وعلى �ضوء ما ُلوحظ من
مت���ى تمُ ا َر����س تل���ك البدائل وما �إذا كان ميكن اللج���وء �إليها فيجب �أن ّ
�أنَّ ه���ذه التداب�ي�ر قد اعتُربت غري قانونية يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،وينبغي النظر �إليها بحذر كبري� .أ َّما اللجوء �إىل خيارات من
قبيل اخليار املتع ّلق ببلد ي�سمح ب�أن " ُي�س ِّلم ب�صفة غري ر�سمية" ال�شخ�ص امل�شتبه فيه دومنا عملية �إجرائية خا�صة بت�سليم املجرمني،
�أو خي���ار القب����ض على امل�شتبه فيه يف املياه الدولي���ة )83(،فهما بديالن لطلب ت�سليم املجرمني الر�سم���ي .وهنالك خياران �آخران—
هم���ا االجت���ذاب ،والإبع���اد والرتحيل—يب ِّينان بو�ضوح �أ�سل���وب الوزن بني العوامل ال���ذي قد يتعينَّ القيام به عن���د ا�ستخدام بدائل
ت�سليم املجرمني.

 -1االجتذاب
 -142عندما ال ُيتاح ت�سليم املجرمني ،مث ًال يف حال عدم وجود معاهدة ،يُ�ستخدَ م �أ�سلوب الإغراء باعتباره خيار ًا )84(.وي�شتمل هذا
الأ�سلوب عاد ًة على الدور الذي يقوم به عاملون غري مك�شوفني ي�ضعون َّ
خمطط ًا افرتا�ضي ًا (�سيناريو) يدفع بامل�شتبه فيه للخروج من
يتم ت�سليمه منه.
مالذه الآمن �إىل بلدٍ ميكن �أن ّ
(.Caruso, "Legal challenges in extradition and suggested solutions", p. 63 )83
( )84املرجع نف�سه.
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 -143وتنظ���ر الوالي���ات الق�ضائية املختلفة �إىل ه���ذا اخليار بطرائق خمتلفة .ف����إنَّ بع�ضها يرى �أنَّ هذه الأن���واع من التدابري غري
مما يجيز �إمكانية فر�ض جزاءات جنائية ،يف حني ال يرى بع�ضها الآخر ذلك .وتبع ًا للدولة املعنية من َث َّم فقد يكون هنالك
قانونيةّ ،
�إمكانية يف �أنَّ � َّأي ح�سن ن َّية قد يكون موجود ًا �أو م�أمو ًال اكت�سابه بني الدولة التي تبا�شر هذا التدبري ودولة املالذ الآمن ميكن �إ َّما �أن
يتع َّر�ض لل�شبهة و�إ َّما �أن يتب َّدد نتيج ًة للتدبري املتَّخذ .والدول لها ذاكرة طويلة الأجل؛ و�سواء �أكان هذا النوع من الفعل قانوني ًا �أم مل
يك���ن ،ف�إن���ه ميك���ن النظر �إليه من وجهة نظر �سلبية .ولذلك ال ينبغي اللجوء �إىل هذا التدب�ي�ر �إ ّال بعد مناق�شة مع خرباء يف املو�ضوع
()85
لدى ال�سلطة املركزية.

ّ
الطرد والرتحيل
-2
ّ -144
الط���رد والرتحي���ل هما تدبري ممكن �آخر اتُّخذ حينما ال توجد معاهدة بني الدولتني .والفارق ب�ش�أن هذا النهج هو �أنه ميكن
ا�ستخدامه لإعادة مواطن تابع للدولة الطالبة عندما يكون قد الذ بالفرار �إىل الدولة متل ِّق َية الطلب �سعي ًا �إىل اجتناب االعتقال و�/أو
املحاكمة واملعاقبة .ويكون العمل بهذا اخليار بنا ًء على املقدِّ مة املنطقية يف �أنَّ امل�شتبه فيه قد ف َّر �إىل الوالية الق�ضائية للدولة متل ِّق َية
الطلب حام ًال جواز �سفر الدولة الطالبة )86(.وبعد ذلك تلغي الدولة الطالبة جواز ال�سفر ،تارك ًة امل�شتبه فيه بال وثائق �سفر �صاحلة.
�أ َّما ما يحدث بعد ذلك فهو مرتوك لتقدير الدولة متل ِّق َية الطلب؛ � ْإذ لها هي خيار ترحيل امل�شتبه فيه �إىل الدولة الطالبة ،حيث يكون
امل�شتبه فيه حينذاك بال وثائق �سفر �صاحلة .وهذا ما ُيحت َمل �أن يح ِّرك النظام القانوين اخلا�ص بالهجرة يف الدولة متل ِّق َية الطلب،
وذلك باعتبار ترحيل امل�شتبه فيه الفا ّر ثاني ًة �إىل الدولة الطالبة تدبري ًا عالجي ًا حمتم ًال.
 -145وهنال���ك حت ّدي���ات حمتملة �أمام اللجوء �إىل هذا الأ�سلوب ،لأنه غ�ي�ر قانوين يف بع�ض الواليات الق�ضائية .فهو �أ�سلوب يعتمد
�أي�ض��� ًا عل���ى م���ا �إذا كان لدى الدولة متل ِّق َية الطل���ب تكليف ق�ضائي مبقت�ضى قانونه���ا الداخلي ملبا�شرة هذه امل�س�أل���ة بهذه الطريقة،
تدعم احلاجة �إىل النظر بعناية يف م�سار هذا العمل من جانب َمن
وكذل���ك م���ا �إذا كانت على ا�ستعداد للقيام بذلك .وه���ذه العوامل ِّ
َّ ()87
هم خرباء يف املو�ضوع لدى ال�سلطتني املركزيتني التابعتني للواليتني الق�ضائيتني ،وذلك الجتناب االتهام بالت�سليم املقنع.

( )85املرجع نف�سه.
( )86املرجع نف�سه ،ال�صفحة .64
(ِّ )87
لالطالع على املعامل القيا�سية لت�سليم املجرمني املق َّنع ،انظر ق�ضية ريبمان �ضد كندا (النائب العام امل�ساعد) ](F.C.), 2005 FC 310 [2005
 ،3 F.C.R. 285الفقرتان  10و:11
�صحة �أم���ر الرتحيل يف ظاهره �أو �أنه �صوري� ،أو
] [10مل يقنعن���ي امل َّدع���ي ب�أن �أمر الإبعاد ه���و ،يف الواقع ،ت�سليم مق َّنع .و�أ ّما عبء �إثبات عدم ّ
لي����س بح�س���ن ن َّية ،فهو على الطرف الذي يزعمه (ق�ضية مور �ضد وزير القوى العاملة والهجرة .)[1968] S.C.R. 839 ،وبعبارة �أخرى ،يجب
حجة الت�سليم املق َّنع� ،أن يبينِّ وجود غر�ض غري �سليم �أو �سوء ن َّية م���ن جانب احلكومة .وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ �إثبات
عل���ى امل َّدع���ي لك���ي يدعم ّ
الت�سليم املق َّنع يلقي على عاتق مقدِّ م الطلب عبئ ًا ثقيالً.
] [11زي���اد ًة عل���ى ذلك� ،أ ّكدت هذه املحكمة يف ق�ضية هامل �ضد كندا (وزير العمال���ة والهجرة)[ [1996] 1 F.C. 547 (T.D.) ،يف ال�صفحتني
 562و:]563
� -1إذا كان غر�ض العملية ترحيل ال�شخ�ص لأنَّ وجوده ال ُيف�ضي �إىل حتقيق ال�صالح العامْ � ،أي ممار�سة م�شروعة لل�صالحية للرتحيل.
� -2إذا كان الغر�ض ت�سليم ال�شخ�ص بو�صفه جمرم ًا فا ًّرا �إىل دول ٍة ما لأنها طلبت ت�سليمهْ � ،أي لي�س ممار�سة م�شروعة لل�صالحية للرتحيل.
 -3الأمر متاح للمحكمة لال�ستعالم ع ّما �إذا كان غر�ض احلكومة قانوني ًا �أو غري ذلك.
 -4العبء يقع على عاتق الطرف الذي يزعم عدم قانونية ممار�سة ال�صالحية .وهو عبء ثقيل الوط�أة.
 -5للفوز يف الق�ضية ،من ال�ضروري �إثبات �أنَّ الوزير مل يعترب حق ًا �أنَّ من امل�صلحة العامة طرد ال�شخ�ص املعني.
� -6إنَّ اعتماد امليثاق مل يخ ِّفف من ذلك العبء.
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 -146ويف بع����ض الأحي���ان ،بعد مراجعة الوقائ���ع والقانون ،قد يظهر للدولة الطالبة عدم وجود طريق���ة جمدية وقانونية اللتما�س
�إع���ادة ال�شخ����ص املتَّهم .ومع ذلك ينبغي ل�سلطات الدول الطالبة �أن تتخاطب مع نظرائه���ا يف الدول متل ِّق َية الطلب لكي ترى ما �إذا
متعمقة ب�ش�أن كيفية �إجناز �إعادة ال�شخ�ص املتَّهم على نحو قانوين .وينبغي �أن يكون ماث ًال يف الأذهان �أنَّ
كان لديه���ا � ُّأي وجه���ة نظر ِّ
ً
� َّأي ن���وع م���ن االت�صال �أف�ضل من عدم االت�صال مطلقا ،و�أنَّ املباحثات مع الدول���ة متل ِّق َية الطلب قد ت�ؤدِّي �إىل ت�سوية للم�شكلة �سليمة
قانوني ًا و ُمر�ضية للطرفني.
فكرة ختامية عن ممار�سة ت�سليم املجرمني
"�سعي��� ًا �إىل القي���ام بعملية ت�سليم املجرمني على نحو ف ّع���ال وقابل للتن ّب�ؤ به ،من ال�ضروري ج���د ًا للدولة التي تلتم�س �إنفاذ
�إع���ادة ال�شخ�ص املطلوب (�أي الدولة الطالبة) �أن تبا�شر العملي���ة انطالق ًا من احلقيقة الرا�سخة ب�أنَّ ت�سليم املجرمني له
خ�صو�صية بح�سب ِّ
كل بلد بذاته".
امل�صدر :تقرير عام  2004ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم ،الفقرة .90

يخ�ص طلبات ت�سليم املجرمني
نقاط �أ�سا�سية ينبغي تذ ُّكرها فيما ّ
ينبغي مراجعة اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ال ِّتخاذ القرار فيما �إذا كان ميكن توفري الأ�سا�س القانوين الالزم لتقدمي الطلب.
ينبغي ا�ستخدام الأدوات الأخرى التي يتيحها مكتب املخدّرات واجلرمية ،واملواقع ال�شبكية اخلا�صة بالدولة التي تعتزمون
تق���دمي الطلب �إليها ،وغ�ي�ر ذلك من املواقع ال�شبكية الدولية ،لكي ّ
تطلعوا جيد ًا عل���ى التقاليد القانونية والنظم القانونية
والقوانني الداخلية التي لها ت�أثري على طلبكم.
ينبغ���ي مبا�ش���رة االت�ص���ال بال�سلطة املركزية يف الدولة متل ِّق َي���ة الطلب ،يف �أقرب وقت ممكن بع���د ا�ستعالمكم ب�أكرب قدر
ممكن عن متط ّلبات الدولة متل ِّق َية الطلب ،والتباحث مع ال�سلطة املركزية ب�ش�أن الطلب املعتزَ م تقدميه.
�إذا �أمكن تطبيق ذلك ،ينبغي �إر�سال م�شروع �صيغة طلب �إىل ال�سلطة املركزية يف الدولة متل ِّق َية الطلب لرتوا �إذا كان يفي
مبتط ّلب���ات تل���ك الدولة .كما ينبغي بحث املو�ضوع على نحو �إ�ضايف مع الدول���ة متل ِّق َية الطلب من �أجل زيادة حت�سني تقدمي
طلبكم.
يف مرحلة مب ّكرة من م�سار عملية الطلب ،ينبغي معاجلة امل�سائل اللوج�ستية ،ومنها مث ًال املهل الزمنية والتكاليف وترتيبات
ال�سفر والنقل.
ينبغ���ي احلف���اظ عل���ى االت�صاالت بالدول���ة متل ِّق َية الطل���ب ،ومبا�شرتها قبل تق���دمي الطلب ،واحلفاظ عليه���ا �أثناء تقدمي
الطلب ،ومتابعتها بعد تقدمي الطلب .وتذ َّكروا �أنَّ هذه العملية ،و�إن تكن ممار�سة قانونية� ،سوف تعتمد على العالقات التي
تط ِّورونها وت�سعون �إىل احلفاظ عليها فيما يت�صل مبو�ضوع هذا الطلب وبالطلبات يف امل�ستقبل على حدٍّ �سواء.
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�سابعاً  -امل�ساعدة القانونية املتبادلة� :إعداد الطلبات للإ�صدار
و�إ�صدارها ومتابعتها والت�ص ّرف
ب�ش�أن الطلبات الواردة
تعليق على امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
"تن�ش����أ ِّ
باط���راد م�شكلتان عامتان من حيث طبيعتهما .الأوىل حينما ال تكون ل���دى الدولة الطالبة وال الدولة متل ِّق َية الطلب
معرف���ة �ضليعة بالنظام القانوين ل ٍّ
مما ي�ؤدّي �إىل �سوء �صياغة طلبات التع���اون ،و�ضياع الوقت الثمني ،واخللل
���كل منهماّ ،
القان���وين يف و�سائل الإثبات التي تكون �ضئيلة الفائدة للدولة الطالب���ة .والثانية �أنَّ ال�شكليات الديوانية املع ّقدة و�إجراءات
الطعن ميكن �أن تبطئ طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل درجة اجلمود".
امل�ص���درJean-Bernard Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", in Denying Safe :
.Haven, p. 45

" -147من �أجل احل�صول على الأد ّلة الإثباتية ،ال ب َّد للق�ضاة وامل َّدعني العامني من �أن يع ِّولوا على ح�سن نوايا لدى الدول الأجنبية
حت���ى يف ح���ال وجود التزامات دولية من�صو�ص عليه���ا يف املعاهدات واالتفاقات )88(".و�أ ًّيا ما كان �شم���ول املعاهدات واالتفاقات بني
الدولت�ي�ن املعنيت�ي�ن ،ف�إنَّ امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة تظ ّل م�س�أل ًة تتع ّلق بالتما�س امل�ساعدة من دول���ة �أخرى� .أ َّما كيف ي�صف الذين
يت�ص ّرف���ون بالنيابة ع���ن الدولة الطالبة امل�ساعدة املطلوبة ،وما �إذا كانوا ُيعتبرَ ون جديري���ن بالتعويل عليهم وجديرين بالثقة ،فهما
يخ�ص الدولة متل ِّق َية الطل���ب ،كيف يقدِّ م الذين
م�س�ألت���ان مت ِّث�ل�ان مقيا�س درجة امل�ساع���دة التي تتل ّقاها الدولة .ويف املقاب���ل ،فيما ّ
يت�ص ّرفون بالنيابة عن الدولة تلك امل�ساعدة ،واملهل الزمنية وال�صراحة بخ�صو�ص حاالت رف�ض �أو ت�أجيل طلبات امل�ساعدة القانونية
املتبادل���ة� ،إنمّ���ا هي عوامل لها ُبعد كبري يف بناء الثقة .و�أخري ًا ،ف�إنَّ مدى ُح�سن توا�ص���ل الدولتني املعنيتني فيما بينهما من �ش�أنه �أن
يق ِّرر �إ َّما جناح �أيِّ طلب م�ساعدة قانونية متبادلة و�إ َّما �إخفاقه.
 -148واملغزى من امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إنمّ ا هو يف �إتاحة املجال لطائفة وا�سعة من �أ�شكال امل�ساعدة بني الدول يف احل�صول
عل���ى الأد ّل���ة الإثباتية و�إبرازه���ا .وتتح َّدث الفقرت���ان  1و 2من املادة  18من اتفاقي���ة اجلرمية َّ
املنظمة عن تق���دمي الدول الأطراف
"بع�ضه���ا لبع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية املتبادلة" وتق���دمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة "بالكامل" ،ولكنْ �إجراءات
العم���ل هذه ال ميكن القي���ام بها �إ ّال حني يكون الطلب بذاته قد �أُحيل بطريقة ف ّعالة وحني جت���ري االت�صاالت امل�ستم ّرة �أثناء تنفيذه.
والتعلي���ق ال���وارد �أعاله ال يقت�صر على تبيان ما ه���ي التحدّيات امل�شرتكة �أمام امل�ساع���دة القانونية املتبادلة بل يق���دِّ م �أي�ض ًا �إر�شاد ًا
توجيهي ًا ب�ش�أن كيفية اجتناب هذه امل�آزِق .ومن َث َّم ف�إنَّ فهم احتياجات الدولة الطالبة ،وكذلك احتياجات الدولة متل ِّق َية الطلب� ،أم ٌر
ال ب َّد منه لت�سيري �إجراءات طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ت�سيري ًا ي�ؤدّي �إىل النجاح يف هذا امل�سعى.

�ألف -بدائل الطلبات الر�سمية اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -149قب���ل ال�شروع يف �إن�شاء طلب ر�سمي اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ينبغي تخ�صي�ص وقت للنظر واال�ستف�سار فيما
�إذا كان ذلك الطلب الر�سمي ينبغي �صياغته يف ذلك الوقت فع ًال .ويف حالة امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ينبغي النظر بعني االعتبار
(.Rabatel, "Legal challenges in mutual legal assistance", p. 38 )88
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فيم���ا �إذا كان ميك���ن �إجناز الأهداف احلالية من خالل التعاون فيما بني جها َزي ال�شرطة� ،أو فيما �إذا كانت الوثائق الالزمة متاحة
يف املجال العمومي للدولة متل ِّق َية الطلب ،ولذلك فهي �ش�أن ال يتط َّلب م�ساعدة قانونية متبادلة .ويف الأحوال العادية ،ك ّلما كان الطلب
مما
مما من �ش�أنه �أن ي�ستغرق وقت ًا �أكرث ّ
�أق ّل تط ّف ًال �أو �أق ّل �إرغام ًا ،رجحت �إمكانية �إجنازه دومنا ا�ضطرار للجوء �إىل طلب ر�سميّ ،
ي�ستغرقه الطلب غري الر�سمي ،مهما كان النظام القائم يتَّ�سم بالكفاءة� )89(.أ َّما �إذا كان التحقيق الالزم ُيعتبرَ عملية متوا�صلة ،فقد
تك���ون هنال���ك فرتة من الوقت ،وخ�صو�ص ًا يف املراحل املب ِّكرة من عالقة امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ال تكون هناك فيها حاجة �إىل
ُبا�شر الطلبات الر�سمية هامة بقدر �أهمية معرفة كيف ت َ
�إعداد طلب ر�سمي .ولذلك ف�إنَّ معرفة متى ت َ
ُبا�شر هذه الطلبات.
 -150وينبغ���ي التفك�ي�ر يف اال�ستف���ادة م���ن اخلي���ارات املتنا َول���ة بالبح���ث �أدن���اه ،وبخا�ص��� ٍة �أثن���اء املراح���ل الأولي���ة م���ن عملي���ة
التحقيق.

  -1االت�صاالت فيما بني �أجهزة ال�شرطة� :ض ّباط االت�صال واالت�صاالت
فيما بني الهيئات
 -151ح�سبما ُذ ِكر �سابق ًا ،هنالك عدد من القنوات املختلفة اخلا�صة باالت�صاالت ميكن �أن ي�ستخدمها املح ّققون قبل الذهاب �إىل
�شجع املح ّققون على اغتنام فر�صة وجود هذه اخليارات،
�سلطة مركزية لإعداد طلب ر�سمي اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة .و ُي َّ
وخ�صو�ص ًا �أثناء املراحل املب ِّكرة من التحقيق ،من �أجل �إحراز املعلومات التي ميكن ا�ستخدامها يف �أيِّ �إجراءات ق�ضائية �أو ك�أ�سا�س
للقي���ام فيم���ا بع ُد بتقدمي طل���ب م�ساعدة قانونية متبادلة .ولك���نْ ينبغي ممار�سة احلذر حني ا�ستغالل وج���ود هذه اخلدمات ،وذلك
لك���ي ال يح�ص���ل املح ّققون على بيانات �إثباتية من م�صدر معلومات ال ُي�س َم���ح ب�إدخالها يف البيانات الإثباتية .ولذلك ف�إنَّ االت�صاالت
امل�ستم��� ّرة بال�سلطة املركزية التابعة لدول���ة املح ّققني ،واحلر�ص على مراعاة القاعدة العامة ب�أن���ه ك ّلما ازدادت ح�سا�سية املعلومات
ازدادت على الأرجح احلاجة �إىل امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،عامالن من �ش�أنهما �أن ي�ساعدا على كفالة جناح التحقيقات الدولية
يف احل�صول على الأد ّلة الإثباتية من م�صادر �أجنبية.
 -152وم���ن امله���م خ�صو�ص��� ًا اجتن���اب ح���دوث و�ض���ع ميك���ن �أن تت�ص��� َّور في���ه الدول���ة متل ِّق َي���ة الطل���ب �أنَّ امل�ساع���دة القانوني���ة
ًّ
خم�ل�ا بقوانني تل���ك الدول���ة .وبلوغ��� ًا �إىل تل���ك الغاية،
املتبادل���ة م���ا ه���ي �إ ّال حماول���ة لإج���راء حتقي���ق جنائ���ي �أجنب���ي قد يك���ون
�س���وف يك���ون م���ن املفي���د �أن ت�ض���ع ك ُّل دول���ة تعليم���ات تف�صيلي���ة خط���وة فخط���وة ب�ش����أن كيفي���ة �إج���راء التحقيق���ات الأجنبية يف
�إقليمه���ا .وميك���ن ّ
االط�ل�اع عل���ى مث���ال عل���ى ه���ذه التعليم���ات يف الربوتوك���ول اخلا����ص باملح ّقق�ي�ن اجلنائي�ي�ن الأجان���ب يف كندا
(.)www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm
 -153واالت�ص���االت فيما بني �أجهزة ال�شرطة ميك���ن �أن تكون طريقة مفيدة جد ًا يف احل�صول على املعلومات ،وبخا�صة يف املراحل
املب ِّكرة من عملية
حتقيق يحتاج �إىل م�ساعدة قانونية متبادلة ،ويف م�سائل ت�سليم املجرمني �أي�ض ًا )90(.ذلك �أنَّ لدى كثري من �أجهزة
ٍ
ال�شرط���ة �شب���كات را�سخة من �ض ّباط االت�صال يف جميع �أنحاء العامل ،وكذلك خطوط ات�ص���ال جم َّربة و ُمث َبتة �صحتها وبروتوكوالت
م���ع غريه���ا من �أجهزة ال�شرطة الكثرية التي تتعامل فيما بينها دوم ًا .و�إ�ضاف��� ًة �إىل ذلك ،هنالك َّ
املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
(الإنرتب���ول) الت���ي تقدِّ م امل�ساعدة دوم ًا �إىل �أع�ضائها يف حتقيقاتهم )91(.ويف بع�ض احلاالت ،ف�إنَّ م�سائل مثل تعيني موا�ضع ال�شهود
( )89تقرير عام  2001ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات يف �أن�شطة امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،الق�سم .4
( )90انظ���ر تقري���ر ع���ام  2004ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غ�ي�ر الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شط���ة الت�سليم .ويقرتح فريق اخلرباء
العامل ،يف الفقرة  52من ذلك التقرير ،ا�ستخدام امل�ساعدة القانونية املتبادلة من �أجل تعزيز ودعم طلبات ت�سليم املجرمني.
(� )91أفرق���ة اخل�ب�راء العاملة غري الر�سمية تنا�صر بق ّوة ا�ستخدام موارد الإنرتبول عند �إعداد طلب���ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وطلبات ت�سليم
املجرم�ي�ن (انظ���ر تقرير عام  2004ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم ،الفقرات 87-83؛ وتقرير
عام  2001ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل ب�ش�أن �أف�ضل ممار�سة يف �أن�شطة امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،الق�سم .)4
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�شخ�ص ما �أو تقدير م���ا �إذا كان ال�شاهد م�ستعدًّا
�أو امل�شتب���ه فيه���م ،و�إج���راء املقابالت ،والت�شارك يف مل ّفات �أو وثائ���ق ال�شرطة عن
ٍ
للتح���دّث م���ع املح ّققني ،كلُّها �أمور ميكن القيام بها من خالل �أجهزة ال�شرطة ،دومنا حاجة �إىل اللجوء �إىل طلب امل�ساعدة القانونية
املتبادل���ة .وث ّم���ة قاعدة تقول �إنه ك ّلما ازدادت ال�سمة الإرغامية يف الطلب ،ق َّل احتمال احل�صول على املعلومات بهذه الطريقة ،ولكن
حتقيق ما ب�سرع���ة وبتكلفة رخي�صة .وميكن �أن تثبت هذه اخلطوات �أنها ذات قيمة ال
ميك���ن القي���ام بخطوات �أولية ب�سيطة يف م�سار
ٍ
يح�سن الفر�ص املتاحة
ُتق��� َّدر بثم���ن حينما يحني وقت ا�ستهالل طلب ر�سمي ،حيث �إنَّ هذه املعلومات ميكن �إدماجها يف الطلبّ ،
مما ِّ
املهم التذ ّكر ب�أنَّ هنالك حدود ًا تق ِّيد ما ميكن طلبه وما ميكن القيام به ب�ش�أن املعلومات التي
لنجاح الطلب منذ �أول البدء به .ومن ّ
يتم احل�صول عليها على نحو غري ر�سمي ،ولكنَّ تلك املعلومات ميكن �أن تكون مفيدة جد ًا عند �إعداد الطلبات الر�سمية.
ّ
مثال على اجلزاءات املحت َملة ب�ش�أن عدم التما�س احل�صول على الإذن الالزم للقيام بتحقيق

املادة  271من القانون اجلنائي ال�سوي�سري
الأن�شطة املخالفة للقانون ل�صالح دولة �أجنبية
ُّ �  -1أي �شخ�ص يقوم ب�أن�شطة ل�صالح دولة �أجنبية على الأرا�ضي ال�سوي�سرية من دون �صالحية قانونية ،حيث تكون تلك
الأن�شطة من م�س�ؤولية ال�سلطة العمومية �أو املوظف العمومي امل�س�ؤول ،و� ُّأي �شخ�ص يقوم بتلك الأن�شطة ل�صالح جهة
�أو َّ
ي�شجع على القيام بتلك الأن�شطة ،يكون عر�ض ًة لعقوبة احلب�س ملدّة �أق�صاها ثالث
منظمة �أجنبية ،و� ُّأي �شخ�ص ِّ
�سنوات �أو لعقوبة نقدية� ،أو يف احلاالت اخلطرية لعقوبة احلب�س ملدّة ال تق ّل عن �سنة واحدة.
ُّ �  -2أي �شخ����ص يختطف �شخ�ص ًا �آخر با�ستخ���دام العنف �أو باالدِّعاء الكاذب �أو بالتهديد وي�أخذه �إىل اخلارج من �أجل
ت�سليم���ه �إىل �سلط���ة �أو جهة �أجنبي���ة �أو �أيِّ َّ
منظمة �أخ���رى� ،أو لتعري�ضه خلطر على حيات���ه �أو ج�سده ،يكون عر�ض ًة
لعقوبة احلب�س ملدّة ال تق ّل عن �سنة واحدة.
ُّ �  -3أي �شخ�ص يتَّخذ ترتيبات من �أجل ذلك االختطاف يكون عر�ض ًة لعقوبة احلب�س �أو لعقوبة نقدية.

 -2االت�صاالت فيما بني الهيئات
 -154االت�ص���االت فيم���ا بني الهيئ���ات والأجهزة ميكن �أن ت�ساعد هي �أي�ض��� ًا على تي�سري امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة دومنا حاجة
وتكم ُل خطوط
�إىل طل���ب ر�سم���ي .ومن الأمثلة اجليدة على ذلك االت�صاالت بني ال�سلط���ات املركزية وجهات االت�صال التي تتبع لهاِّ .
اخلطوط التي �أن�ش�أتها ال�شرطة من ُ
َ
املهم التنويه مبقدرة الإنرتبول على
االت�ص���ال التي ميكن �إقامته���ا بني هذه الأجهزة
قبل .وم���ن ّ
تق���دمي امل�ساع���دة يف �إي�ص���ال طلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادل���ة يف حينها وعلى نحو �آم���ن .وت�شري الفقرة  13م���ن املادة  18من
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �إىل �أنَّ الدول قد ترغب يف ا�ستخدام هذا اخليار .كما �أنَّ �شبكة الإنرتبول العاملية لالت�صاالت الدائمة بني
ال�شرطة ( ،)I-24/7املذكورة من ُ
قبل يف هذا الدليل� ،أ�صبحت را�سخة وت�شتمل على مكاتب مركزية وطنية منت�شرة يف جميع �أنحاء
العامل .وهذه ال�شبكة من املكاتب ميكن ا�ستخدامها �أثناء املرحلة التحقيقية من �إعداد مل ّفات الق�ضايا ،كما ميكن ا�ستخدامها �أي�ض ًا
باالق�ت�ران بال�سلط���ات املركزية كقناة لإحالة الطلبات من �سلطة مركزي���ة �إىل �أخرى حينما تكون االت�صاالت املبا�شرة حتدّي ًا خطري
ال�ش�أن.
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 -155وتت�ض َّم���ن اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة عبارات �أي�ض ًا تتع ّلق بتوفري املعلومات ب�صفة غري ر�سمية .فتجيز الفقرة  4من املادة 18
لل���دول �أن تب���ادر على نح���و ا�ستباقي ب�إر�سال معلوم���ات تتع ّلق مب�سائل جنائي���ة �إىل غريها من الدول .وتبينِّ الفق���رة  5من املادة 18
ب�إجم���ال بروتوكول ا�ستخ���دام ون�شر املعلومات املتع ّلقة مب�سائل مث���ل ال�س ّرية والإف�شاء .وتوجد عبارات �إ�ضافي���ة تتع ّلق بالت�شارك يف
���زم الدول بتوفري وثائق حكومية متاحة
املعلوم���ات ب�صف���ة غري ر�سمية ،ومنه���ا مث ًال العبارات الواردة يف الفقرة  29من املادة ُ ،18تل ِ
للجمهور العام ،ومتنحها ال�صالحية التقديرية بتوفري وثائق حكومية غري متاحة للجمهور العام.
ينبغي للممار�سني املهنيني �أن يتذ َّكروا �أنَّ � َّأي ات�صال غري ر�سمي ب�سلطات الدولة متل ِّق َية الطلب ينبغي �أن ُي�شار �إليه يف �أيِّ
طلب ر�سمي اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة.

مثال على امل�شاكل التي ُيحت َمل �أن تن�ش�أ نتيج ًة لالت�صاالت غري الر�سمية بني املح ّققني:
ح�سا�سة كان من
ا�ستخ���دم حم ِّق���ق معينَّ يف اخلارج عالقته غري الر�سمي���ة بجهاز حتقيقي �آخر من �أجل حيازة معلوم���ات ّ
�ش�أنها �أن تتط ّلب عاد ًة �أمر تفتي�ش للح�صول عليها .وكانت الوثائق حتتوي على معلومات ُم ِّربئة من التهمة املعنية ،ومبوجب
قان���ون الدول���ة الطالبة ،ال ب َّد من �إف�شائها ملحام���ي الدفاع .وقد ُو�ضعت الدولة متل ِّق َية الطل���ب والدولة الطالبة كالهما يف
موقف �صعب لأن:
ح�سا�سة ،ومل توافق الدولة متل ِّق َية الطلب على الت�صريح بها ،و�أنَّ تلك املعلومات
 املعلوم���ات كانت ذات طبيع���ة ّ
نف�سها كان ُيحت َمل ال�سعي �إىل عر�ضها يف �صيغة تُتاح للجمهور.
 الدول���ة متل ِّق َي���ة الطلب ال ميكنها �أن توافق على الت�صريح بتل���ك املعلومات من دون �أمر تفتي�ش ،ولذلك مل يكن
ممكن ًا �إف�شاء املعلومات من جانب الدولة الطالبة بح�سب التزاماتها مبقت�ضى القانون.

 -3االت�صاالت القن�صلية
 -156يع��� ِّول بع����ض البلدان عل���ى قن�صلياته يف اخلارج لتق���دمي امل�ساعدة يف احل�صول عل���ى امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة ،وذلك
ً
بدي�ل�ا ع���ن �إع���داد طلب ر�سمي اللتما����س هذه امل�ساع���دة .فاملك�سيك ،عل���ى �سبيل املثال ،ت�ستخ���دم قن�صلياتها م���ن �أجل احل�صول
وجبات ق�ضائي���ة مع َّينة )92(.ول���دى ا�ستنفاد القنوات
عل���ى الأد ّل���ة الإثباتي���ة� ،أو الإق���رارات �أو املعلومات ب�ش�أن حتقيق���ات مع َّينة �أو ُم ِ
القن�صلي���ة ،تلج�أ ال�سلط���ات املك�سيكية حينذاك �إىل تقدمي طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ر�سمي باعتباره الو�سيلة اخلا�صة بالتعاون
الدويل.

( )92ت�ستن���د املك�سي���ك يف النموذج القن�صل���ي التي ت�أخذ به �إىل الفقرة (ط) من امل���ادة  5من اتفاقية فيينا للعالق���ات القن�صلية (الأمم املتحدة،
جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،596الرقم  .)8638كما �أنَّ املادة  59من قانون الإجراءات اجلنائية املك�سيكي واملادة  44من قانون ال�سلك اخلارجي تعزِّ زان
التعاون الدويل بتقنني ا�ستخدام القن�صليات كو�سيلة لتنفيذ الإنابات الق�ضائية ال�صادرة عن ال�سلطات املك�سيكية.
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باء -املبادئ العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة

 -1مدى كفاية الأد ّلة الإثباتية
 -157من �أجل �إعداد طلب م�ساعدة قانونية متبادلة يحظى بالنجاح ،ال ب َّد من وجود �أد ّلة �إثباتية كافية لتقدمي ذلك الطلب .علم ًا
ب����أنَّ مق���دار الأد ّلة الإثباتية الالزمة يكون مب َّين ًا جزئي��� ًا يف الت�شريعات القانونية ال�صادرة عن الدول���ة متل ِّق َية الطلب ،وجزئي ًا �أي�ض ًا
(الق�سر ّية) يف و�سيلة احل�صول عل���ى الأد ّلة الإثباتية،
بح�س���ب طبيعة امل�ساع���دة امللت َم�سة .وعموم ًا ،ك ّلما ازدادت ال�سم���ة الإرغامية
ْ
ازداد التداخ���ل والتعقي���د يف املتط ّلبات الإثباتية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنَّ مقابلة �شاهد يقدِّ م �إفادة �إىل ال�شرطة من �ش�أنها �أن تتط ّلب
مما يتط ّلب���ه تقدمي طلب م�ساعدة قانونية متبادلة يلتم�س القيام بتفتي�ش م���كان عمل
�شخ�ص ما �أو منزله .كما �أنَّ
�أد ّل���ة �إثباتي���ة �أق ّل ّ
ٍ
املتط ّلب���ات الإثباتي���ة من �أجل احل�صول على النوع نف�سه من امل�ساعدة يف الدول املختلفة يتباين بدرجة كبرية جد ًا ،تبع ًا للمقت�ضيات
التعاهدية والت�شريعات الداخلية والنظم القانونية لدى الدول امل�شمولة .ومن َث َّم ف�إنَّ ا�ستعرا�ض قوانني الدولة متل ِّق َية الطلب ،وعقد
مناق�شات قبل ّية مع ال�سلطة املركزية يف الدولة متل ِّق َية الطلب ،من �ش�أنهما �أن مي ِّكنا الدولة الطالبة من تقدمي طلب م�ساعدة قانونية
متبادلة ي�ستويف تلك املقت�ضيات.

 -2ثنائية/ازدواجية التجرمي
 -158ثنائي���ة �أو ازدواجي���ة التج���رمي مب���د�أ قانوين يقت�ضي �أن يك���ون ت�ص ّرف ال�شخ�ص ال���ذي هو ،يف هذه احلال���ة ،مو�ضوع طلب
م�ساع���دة قانوني���ة متبادل���ة ،ت�ص ّرف ًا ميكن اعتب���اره ُجرم ًا جنائي ًا يف الدولة الطالب���ة ويف الدولة متل ِّق َية الطلب عل���ى حدٍّ �سواء .وهو
مفه���وم ي�ؤدّي غالب��� ًا دور ًا �أكرب يف القانون اخلا�ص بت�سليم املجرمني؛ غري �أنه ميكن �أن يوج���د �أحيان ًا يف القانون اخلا�ص بامل�ساعدة
بع�ض من �أعمال امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تتَّ�سم
القانوني���ة املتبادلة �أي�ض��� ًا .ويتد َّرج من عدم لزومه مطلق ًا� ،إىل لزومه ب�ش�أن ٍ
بالإرغام� ،إىل لزومه ب�ش�أن �أيِّ نوع من �أنواع امل�ساعدة القانونية املتبادلة )93(.وكل ذلك �سوف يتو ّقف على الت�شريعات الداخلية لدى
الدولة متل ِّق َية الطلب؛ وينبغي لأولئك الذين ي�صوغون طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أن ي�ضعوه دائم ًا يف ح�سبانهم �أثناء �صياغة
طلباتهم )94(.كما ينبغي الت�شديد على �أنَّ اختبار ازدواجية التجرمي �إنمّ ا هو معرفة ما �إذا كان الت�ص ّرف (ال�سلوك) الذي هو مو�ضوع
طل���ب امل�ساعدة القانونية املتبادلة هو ت�ص ّرف �إجرامي يف كلت���ا الدولتني ،ولي�س ما �إذا كان ذلك الت�ص ّرف خا�ضع ًا للعقاب باعتباره
()95
ا ُ
جلرم نف�سه يف كل دولة منهما.

(.Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven, p. 32 )93
(" )94له���ذا ال�سب���ب ،من املهم و�صف اجلرمية امل�ست َند �إليها بو�ضوح جد ًا ،لكي ت�ستطيع ال�سلط���ات الأجنبية حتديد ُجرم مماثل يف نظامها .وعلى
�سبي���ل املث���ال ،ف�إنَّ جرمية �سوء ا�ستخدام املمتلكات امل�ؤ�س�سي���ة ( )abus de biens sociauxيف القانون الفرن�سي حتتاج �إىل تف�سريها على نحو يتيح املجال
لل�سلط���ات الأجنبي���ة لك���ي تق ِّرر ما �إذا كان الت�ص ّرف املعني ي�ضاهي خيان���ة الأمانة �أو االختال�س يف واليتها الق�ضائية .كم���ا �أنَّ الو�صف الوا�ضح للت�ص ّرف
اجلنائ���ي ل���ه �أي�ض ًا مزية منع حدوث �سوء فهم ب�ش�أن قاعدة ‘ال ُيعاد الأمر م ّرتني‘ (عدم ج���واز املحاكمة م ّرتني على ا ُ
جلرم نف�سه)Rabatel, "Legal( ".
.)challenges in mutual legal assistance" in Denying Safe Haven, p. 40
(Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven, p. 33 )95؛ انظ���ر �أي�ض��� ًا الفق���رة 2
م���ن امل���ادة  43من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،التي تناولت م�س�ألة ازدواجية التجرمي ب�شدّة �إنفاذية �أكرث من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .و ُيعتبرَ
م�ستوفى ما دام ي�ش ِّكل الت�ص ّرف ُجرم ًا جنائي ًا يف كلتا الدولتني:
ا�شرتاط ازدواجية التجرمي
ً
يف م�سائ���ل التع���اون الدويل ،ك ّلما ا�شرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار ذلك ال�شرط م�ستوفى ب�صرف النظر ع ّما �إذا كانت قوانني الدولة
الطرف متل ِّقية الطلب تدرج ا ُ
جلرم املعني �ضمن نف�س فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة �أو ت�ستخدم يف ت�سميته نف�س امل�صطلح
ً
ً
ُ
الذي ت�ستخدمه الدولة الطرف الطالبة� ،إذا كان ال�سلوك الذي يقوم عليه اجلرم الذي تُلتم�س ب�ش�أنه امل�ساعدة يعترب فعال �إجراميا يف قوانني كلتا
الدولتني الطرفني.
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 -3ازدواجية التجرمي واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة يف م�سائل امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -159تتن���اول الفق���رة  9من املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة م�س�ألة ازدواجية التجرمي ،فتتيح املجال للدولة �أن ترف�ض طلب ًا
يف حال عدم حت ّقق ازدواجية التجرمي ،ولكنها تتيح لها �أي�ض ًا اخليار يف التنازل عن ا�شرتاط ازدواجية التجرمي وتقدمي امل�ساعدة يف
�أيِّ حالة تراها مالئمة ،ب�صرف النظر ع ّما �إذا كان الت�ص ّرف املق�صود مي ِّثل ُجرم ًا يف الدولة متل ِّق َية الطلب .وينبغي للدول الطالبة
�أن ت�ستك�ش���ف �إمكاني���ة اللجوء �إىل هذا اخليار مع الدول متل ِّق َية الطلب التي ُيع ُّد ا�شرتاط ازدواجية التجرمي فيها من �ضمن قوانينها
اخلا�ص���ة بامل�ساع���دة القانونية املتبادلة .كذلك ف�إنَّ الفقرة ( 9ب) من املادة  46م���ن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مت�ضي
الق�سرية (الإرغامية).
ُقدم ًا ّ
فتن�ص على �أنَّ ازدواجية التجرمي ال تلزم �إ ّال بخ�صو�ص الإجراءات ْ

ح�صل عليها بامل�ساعدة القانونية املتبادلة
  -4التقييدات املفرو�ضة على نقل �أو ا�ستخدام املعلومات التي ُي َ
 -160ت�ص���ون الفق���رة  19من امل���ادة  18من اتفاقية اجلرمي���ة َّ
املنظمة مبد�أ تقيي���د ا�ستخدام املعلومات التي تجُ َم���ع نتيج ًة لطلب
امل�ساعدة القانونية املتبادلة بالتحقيقات �أو املالحقات الق�ضائية التي هي مو�ضوع الطلب ،ما مل يمُ َنح الإذن با�ستخدامها يف م�سائل
املتح�صل عليها التي تنط���وي بطبيعتها على �إمكانية تربئ���ة �شخ�ص متَّهم فيجوز �إف�شا�ؤه���ا لذلك ال�شخ�ص
�أخ���رى� .أ َّم���ا املعلوم���ات
َّ
امل َّته���م .و�إذا م���ا اتُّخذ �إجراء من هذا النح���و" ،ويف احلالة الأخرية ،تقوم الدول���ة الطرف الطالبة ب�إخط���ار الدولة الطرف متل ِّقية
الطل���ب قب���ل حدوث الإف�شاء و�أن تت�شاور م���ع الدولة الطرف متل ِّقية الطلب� ،إذا ما ُطلب منها ذل���ك .و�إذا َّ
تعذر ،يف حالة ا�ستثنائية،
توجيه �إ�شعار م�سبق ،قامت الدولة الطرف الطالبة ب�إبالغ الدولة الطرف متل ِّقية الطلب ،دون �إبطاء ،بحدوث الإف�شاء".

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

 -1امل�صلحة الوطنية �أو العمومية
 -161مب���د�أ امل�صلح���ة الوطنية �أو العمومي���ة مفهوم عري�ض ي�شمل جوانب متعدِّ دة ترغب الدول���ة يف حمايتها .ومع �أنَّ هذا املبد�أ ال
يُ�ستخدَ م على نحو �شائع ،ف�إنه ميكن تطبيقه يف احلاالت التي تنطوي على �سمات خا�صة بالأمن الوطني )96(.وما قد يراه املمار�سون
املهني���ون يف هذا اليوم احلا�ض���ر �إنمّ ا هو و�ضع ت�سدِّ د فيه النظ َر �أجهز ٌة خمتلف ٌة—وبع�ضها �أجه���زة �إنفاذ القانون ،وبع�ضها �أجهزة
مما
ا�ستخبارات—�إىل الهدف نف�سه وذلك لأ�سباب متن ِّوعة عديدة )97(.وهذه الأنواع من امل�شاهد االفرتا�ضية قد تكون �سائدة ب�أكرث ّ
كان ي�شتب���ه فيه���ا �أ� ً
صال؛ وميكن ا�ستخ���دام هذا املبد�أ على نحو متك ِّرر يف امل�ستقبل �أكرث من ذي قبل .والفقرة ( 21ب) من املادة 18
من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة تذكر هذا يف عداد الأ�سباب التي ُي�ست َند �إليها يف جواز رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -162واحلك���م ال���ذي �أ�صدرته حمكمة العدل الدولية يف  4حزيران/يونيه  ،2008يف الق�ضية اخلا�صة ببع�ض الأ�سئلة املع َّينة ب�ش�أن
امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية (جيبوتي �ضد فرن�سا) )98(،يت�ض َّمن معلومات �إر�شادية ،لأنه ي�صون املبد�أ القائل الذي مفاده
(.Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", p. 34 )96
( )97يف معر�ض ال�شهادة التي �أدىل بها املدير ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات املركزية ،جيم�س وول�سي� ،أمام جلنة املجل�س الت�شريعي املعنية بال�ش�ؤون
امل�صرفي���ة ،يف ع���ام � ،1999س َّل���ط ال�ضو َء على هذه املع�ضلة حينما طلب �إىل �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ النظ��� َر بعناية يف هذا الو�ضع االفرتا�ضي التايل�" :إذا
�أردمت �أن جتازف���وا با�سته�ل�ال حمادثة مع �شخ�ص رو�سي حم َّن���ك ناطق باللغة الإنكليزية ،ربمّ ا يف مطعم يف واحد م���ن الفنادق الفاخرة على �ضفّة بحرية
جني���ف ،وكان يرت���دي بذلة ُيقدَّر ثمنها بنحو  3 000دوالر وينتعل حذا ًء خفيف ًا من ماركة غوت�شي؛ ويخربكم ب�أنه م�س�ؤول تنفيذي يف �شركة جتارية رو�سية،
ويري���د �أن يحدِّ ثك���م عن م�شروع م�شرتك ،ف�أنتم تكون���ون حينذاك �أمام �أربعة احتماالت .قد يكون ما يقوله عن نف�سه .وقد يكون �ضابط ا�ستخبارات رو�سي ًا
يعم���ل عل���ى نحو �س ّري ب�صفة جتارية .وقد يكون ع�ض���و ًا يف جماعة �إجرامية َّ
منظمة رو�سية .ولكنَّ اجلزء املثري لالهتمام حق��� ًا �أنه قد يكون الثالثة مع ًا".
(.)Glenny, McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld, pp. 110-111
(.Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177 )98
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�أنَّ ال���دول لديه���ا ال�صالحي���ة التقديرية لرف�ض تبادل امل�ساع���دة القانونية يف حاالت مع َّينة؛ ولكنَّ الرك���ن املنطقي الذي ت�ستند �إليه
�إنمّ���ا ه���و تقدمي امل�ساعدة على �أ ّمت نحو ممكن ،وعدم رف�ض طلب من هذا النحو �إ ّال بح�سن ن َّية و�ضمن فئة حمدودة من اال�ستثناءات
تخ�ص مبا�شر ًة اتفاقية
امل�سموح بها� .أ َّما املالحظات التي ق َّدمتها املحكمة بخ�صو�ص امل�ساعدة القانونية املتبادلة فهي ،و�إنْ كانت ال ّ
اجلرمية َّ
يخ�ص املبادئ ّ
املتوخاة يف االتفاقية.
املنظمة ،تظ ّل على توافق فيما ّ

 -2مدى ق�سوة املعاقبة
 -163يف الآون���ة الأخ�ي�رة� ،أخذت تن�ش�أ اعتبارات يف النظر �إىل الق�سوة املحتملة يف املعاقبة يف حاالت امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
وه���ذا املب���د�أ �إنمّ���ا يتع ّلق بحاالت ت�سليم املجرم�ي�ن ،ولكن �أ�صبح ُي َ
نظر �إليه يف ح���االت امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة كذلك .وهنالك
معاه���دات وقوان�ي�ن لدى الدول تت�ض َّمن �أحكام ًا ب�ش�أن رف�ض امل�ساع���دة القانونية املتبادلة يف احلاالت التي قد ت�ؤدّي فيها التحقيقات
�إىل توجي���ه ته���م قد ينتج عنها فر�ض عقوبة الإعدام �أو عقوبة قا�سية وال�إن�سانية ومهينة �أو �إىل تعذيب .والتحدّي �أمام الدولة متل ِّق َية
الطل���ب ه���و عدم وج���ود م� ّؤ�شرات كافية ّ
تدل عل���ى احتمال �أن ي�ؤدّي التحقيق �إىل ه���ذه النتيجة .وخ�صو�ص ًا �إذا م���ا كان التحقيق يف
مراحله املب ِّكرة .ومن َث َّم ف�إنَّ وجود �سلطة مركزية التي لديها ِّاطالع جيد على القانون اجلنائي الدويل وخربة يف التعامل مع مناطق
�أو بلدان مع َّينة ُيحت َمل فيها ح�صول هذه النتيجة ،ميكن �أن ي�ساعد على تو ّقع ن�شوء هذه امل�س�ألة وعلى القيام بر ِّد فعل ا�ستباقي ب�ش�أن
معاجلته���ا م���ع الدولة الطالبة وذلك من خالل احل�صول على املعلومات الالزمة عن �إ�صدار احلكم بالعقوبة يف حال الإدانة ِمن َقبل
تقدمي امل�ساعدة املطلوبة.
مما �أ َّدى �إىل تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة
مثال على تقدمي �ضمانات ب�ش�أن عدم فر�ض عقوبة الإعدام ّ
ق َّدمت دولة طالبة طلب التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل دولة مق َّدم �إليها الطلب من �أجل احل�صول على معلومات
ال�ستخدامه���ا فيم���ا يتع ّلق بتحقيق يف جرمية �أخذ رهائن ت�شتم���ل على ال�شروع بقتل الرهائن على �أي���دي جماعة �إرهابية.
وكانت تهمة ال�شروع يف القتل تنطوي على احتمال فر�ض عقوبة الإعدام .وقد التم�ست الدولة متل ِّق َية الطلب احل�صول على
�ضمان���ات بع���دم فر�ض عقوبة الإعدام يف تلك الق�ضية .وردًّا على االلتما�س ،ق َّدمت الدولة الطالبة معلومات عن �أنه خالل
بجرم
الع�شرين �سن ًة املا�ضية مل ي�صدر حكم بعقوبة الإعدام وال بعقوبة ال�سجن امل�ؤ َّبد على � ٍّأي من الأ�شخا�ص الذين �أُدينوا ُ
ال�ش���روع يف القت���ل .ونتيج ًة لهذه ال�ضمانات ،ق��� َّررت الدولة متل ِّق َية الطلب تزويد الدولة الطالب���ة باملعلومات التي التم�ست
احل�صول عليها.

 -3ال�س ّرية امل�صرفية
يخ�ص بع�ض الدول.
 -164كان مب���د�أ ال�س ّرية امل�صرفية ،يف املا�ضي� ،سبب ًا ُي�ست َند �إلي���ه يف رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة فيما ّ
ولك���ن الفق���رة  8من املادة  18من االتفاقية حتظ���ر على الدول الأطراف رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة عم ًال باالتفاقية
بنا ًء على هذا ال�سبب .وعلى نحو مماثل ،حتظر الفقرة  22من املادة  18على الدول الأطراف رف�ض تقدمي امل�ساعدة بنا ًء على هذا
فح�س���ب عندما تنطوي الق�ضية على جرائم مالية .ومع ذلك ،قد تك���ون هنالك �أحوال ت�ص ُّر فيها دول ٌة ما على احلفاظ على
ال�سب���ب
ُ
ال�س ّري���ة امل�صرفي���ة حتى يف مواجهة �أح���كام مثل احلكم املوجود يف الفقرة  22من املادة � .18أ َّم���ا �إذا تو َّقعت الدولة الطالبة م�شهد ًا
ن�صح به هو �أن تنظر بعناي���ة فيما هو مطلوب ولأيِّ غر�ض ،لكي تتبينَّ ما �إذا
افرتا�ضي��� ًا م���ن ه���ذا النوع �أو �إذا واجهته فع ًال ،ف�إنَّ ما ُي َ
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ت�ستف�سر ع ّما ميكن القيام به من �أجل البتِّ يف
كان الرف����ض ي�ستن���د �إىل كيفية �صياغة الطلب ،و�أن تتح َّدث مع ال�سلطة املركزية لكي
ِ
()99
هذه احلالة.

 -4اجلرائم ال�سيا�سية
 -165كما يف ت�سليم املجرمنيُ ،ي َع ُّد ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية �سبب ًا حمت َم ًال لرف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أي�ض ًا .والقوانني
واملق ِّوم���ات الت���ي ت�ش��� ِّكل هذا اال�ستثن���اء هي نف�سها املب َّين���ة بتف�صيل يف الف�صل اخلا����ص بت�سليم املجرمني من ه���ذا الدليل .كما �أنَّ
يخ�ص طلب���ات ت�سليم املجرمني؛ وينبغي بذل
يخ�ص طلب���ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة على غرار ما ّ
املحاذي���ر نف�سه���ا توجد فيما ّ
جه���ود م���ن �أجل النظر فيم���ا هو كامن خلف اجلرمية املزعومة يف طل���ب امل�ساعدة القانونية املتبادلة لكي ُي���رى ما �إذا كانت بالفعل
جرمية �سيا�سية يف حدِّ ذاتها �أو ما �إذا كانت التُّهم حتجب ما ُيعتبرَ يف �أ�سا�سه طلب ًا �سيا�سي ًا بطبيعته.

 -5اعتبارات حقوق الإن�سان
 -166اعتب���ارات حق���وق الإن�سان هي عن�صر هام من عنا�صر �إعداد طلب م�ساعدة قانونية متبادلة �صادر ،وا ِّتخاذ الإجراء الالزم
ب�ش�أن طلب وارد .ويتعينَّ النظر يف اجلوانب التالية من حقوق الإن�سان فيما يتع ّلق ب�ش�ؤون امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
حق ال�شخ�ص يف احل ّرية والأمان

()100

احلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو للعقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة

()101

احلق يف امل�ساواة �أمام القانون

()102

احلق لكل فرد يف �أن تكون ق�ضيته حم ّل نظر من�صف وعلني

()103

حمام ومرتجمني
احلق يف وجود ٍ
ً ()105
احلق يف اعتبار ال�شخ�ص بريئا

()104

احلق يف عدم الإدانة مبفعول رجعي ويف عدم توقيع عقوبات مبفعول رجعي
()107
حق ال�شخ�ص يف �أ ّال ُيك َره على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو على االعرتاف بذنب

()106

يخ�ص �أولئك الذين
 -167عن���د معاجل���ة طلب وارد من دولة طالبة ،من ال�ض���روري �أن ُت� َؤخذ يف االعتبار ك ُّل هذه العوام���ل .وفيما ّ
���م معاجلة �أيِّ دواعي قلق قد تن�ش����أ بخ�صو�ص املعلومات املطلوب���ة ،وكيف يت ُّم احل�صول
يتو ّل���ون �إع���داد الطلبات ال�صادرة ،من امله ّ
عليها .وينبغي النظر يف هذه العوامل على �أ�سا�س م�ستم ّر من جانب الدولتني متل ِّق َية الطلب والطالبة على حدٍّ �سواء.
( .Schmid, "Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective", p. 48 )99ويلمح امل�ؤ ِّلف �إىل االختالفات بني االحتيال
َ
املايل والته ّرب من ال�ضرائب مبقت�ضى القانون ال�سوي�سري ،وكيف يتيح الأول
املجال لالدِّعاء بال�س ّرية امل�صرفية يف حني ال يتيح الآخر ذلك .ومن َث َّم ف�إنَّ
الت�شاور مع خبري يف هذا امليدان قد مي ِّكن املرء من التغ ّلب على �أيِّ م�شكلة يواجهها يف هذا النوع من االدِّعاءات.
( )100الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة .3
( )101املرجع نف�سه ،املادة .5
( )102املرجع نف�سه ،املادة .7
( )103العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  ،14الفقرة .1
( )104املرجع نف�سه ،املادة  ،14الفقرة .3
( )105الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة  ،11الفقرة .1
( )106املرجع نف�سه ،املادة  ،11الفقرة .2
( )107العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  ،14الفقرة ( 3ز).
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 -168ومع �أنه قد يبدو ابتدا ًء �أنَّ الإخالل بهذه املبادئ� ،أو دواعي القلق ب�ش�أن احتمال الإخالل بها ،قد يعني رف�ض الطلب تلقائي ًا،
ف����إنَّ احلال���ة لي�ست بال�ض���رورة كذلك .وقبل القرار بالرف�ض بخ�صو����ص وجود دواعي قلق بنا ًء على � ٍّأي م���ن الأ�سباب الآنفة الذكر،
ن�ص الفقرة  26من املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
تن�ص تلك املادة على �أن "تت�شاور الدولة الطرف
املنظمة؛ � ْإذ ّ
ينبغي االنطالق من ّ
ً
ً
متل ِّقي���ة الطل���ب ،مع الدولة الط���رف الطالبة للنظر فيما �إذا كان ميكن تقدمي امل�ساعدة رهنا مبا ت���راه �ضروريا من �شروط و�أحكام.
ف�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة امل�ساعدة رهن ًا بتلك ال�شروط ،وجب عليها االمتثال لتلك ال�شروط".

 -6املحاكمة م ّرتني على ا ُ
جلرم نف�سه
 -169ع���دم ج���واز املحاكم���ة م ّرتني على ا ُ
جلرم نف�سه مبد�أ ميك���ن �أن يتبينَّ �أحيان ًا �أنه ينطوي على �إ�ش���كاالت عند معاجلة م�سائل
امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادل���ة .وال���دول املختلفة لديه���ا تعاريف خمتلفة مل���ا ُيع ُّد عدم ج���واز املحاكمة م ّرتني على ا ُ
جل���رم نف�سه يف
املعاهدات التي هي �أطراف فيها ويف ت�شريعاتها الداخلية .والتعاريف املختلفة ت�ضع يف احل�سبان ما يلي:
هل ُعو ِقب ال�شخ�ص على اجلرمية يف الدولة متل ِّق َية الطلب �أو الدولة الطالبة �أو يف كلتيهما؟
هل ُعو ِقب ال�شخ�ص على اجلرمية يف دولة ثالثة؟
 �أحيان��� ًا لي����س ال�س����ؤال هو م���ا �إذا كان ال�شخ�ص قد ُعو ِقب ،بل م���ا �إذا كان ال�شخ�ص قد (�أ) ُح ِوك���م �أو (ب) قد �أُدين �أو
(ج) قد ُب ِّرئ؟
يخ�ص طلب��� ًا حم َّدد ًا اللتما�س امل�ساعدة القانونية
�  -170أ َّم���ا الإجاب���ة عن ال�س�ؤال عن وجود � ٍّأي من هذه احلاالت االفرتا�ضية فيما ّ
املتبادل���ة فيتو َّق���ف على الوقائع املحيطة بكل حالة منها وعلى مقت�ضيات الت�شريعات �أو املعاه���دات يف الدولة متل ِّق َية الطلب .و�إذا ما
ن�ش�أت م�س�ألة عدم جواز املحاكمة م ّرتني على ا ُ
جلرم نف�سه ،فمن املمكن �أن يحظى طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة بالنجاح �إذا ما
()108
كانت الوقائع تدعم توجيه تهمة غري التهمة التي ُيحت َّج ب�ش�أنه مببد�أ عدم جواز املحاكمة م ّرتني على ا ُ
جلرم نف�سه.

 -7حقوق امل�شتبه فيهم امل َّتهمني بجرائم جنائية
 -171الأف���راد الذي���ن ي�ستهدفهم حتقي ٌق ما �أو الذين ي�صبحون م�شتبه ًا فيهم بخ�صو�ص جرمي��� ٍة ما يح ُّق لهم التمتّع بحقوقهم يف
املزمع
الدول���ة الت���ي جتري فيها مقابلتهم اال�ستجوابية .ومن ّ
املهم يف م�سائل امل�ساعدة القانونية املتبادلة تبيان ما �إذا كان ال�شخ�ص َ
مقابلت���ه ال�ستجواب���ه ُيعت�َب�ررَ م�شتبه ًا فيه يف التحقيق .ف�إن مل يت���م القيام بذلكُ ،يحت َمل ن�شوء خماط���رة يف مواجهة عدم جواز قبول
الأد ّلة الإثباتية �أثناء املحاكمة.
مثال على رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة بنا ًء على �أ�سباب �إجرائية:
طلب���ت دول��� ٌة طالب ٌة �إىل دولة متل ِّقية الطلب عقد جل�سة ا�ستماع ال�ستج���واب �شخ�ص بالتداول بالفيديو .وقد رف�ضت الدولة
متل ِّق َي���ة الطل���ب ،مبوجب قرار حمكم���ة ،ذلك الطلب بنا ًء على �أ�سب���اب متعدِّ دة ،كان �أحدها �أنها تعت�ب�ر جل�سات اال�ستماع
اال�ستجوابية بالتداول بالفيديو و�سيل ًة غري جائز قبولها .ويف هذه احلالة املع َّينة ،كان املراد �أن ت�ستمع الدولة متل ِّق َية الطلب
�إىل مديري ح�سابات م�صرفية ،كانوا قد �أعطوا من قب ُل موافقتهم على حدوث جل�سة اال�ستماع بوا�سطة التداول بالفيديو
وعلى �إر�سال تقريرهم الر�سمي �إىل الدولة الطالبة.

(.Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", p. 35 )108
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ويف الطرف الآخر من التداول بالفيديو ،كان املراد �أن تعقد حمكم ٌة جل�س َة ا�ستماع علنية .وكان واحد من �أ�سباب الرف�ض
ما يلي:
ين�ص ال تبادل الر�سائل ب�ي�ن الدولة متل ِّق َية
"ه���ذه العملي���ة الإجرائية مل يكن له���ا �أ�سا�س يف الدولة متل ِّق َية الطل���ب (�إذ مل ّ
يخ�ص امل�ساع���دة املتبادلة وال قانون الإج���راءات اجلنائية
الطل���ب وال القان���ون الداخلي ل���دى الدولة متل ِّق َية الطل���ب فيما ّ
االحتادي على �إمكانية تنظيم جل�سة ا�ستماع ا�ستجوابية بوا�سطة التداول بالفيديو)".

دال -رف�ض طلب التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة� :أحكام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
 -172يف بع�ض الأحيان ،قد ُير َف�ض طلب تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة من جانب دولة متل ِّقية الطلب .وتت�ض َّمن اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظم���ة ع���دد ًا م���ن املواد التي تتناول م�س�ألة ه���ذا الرف�ض وما ميكن القيام به ب���د ًال عن ذلك �إذا �صدر ق���رار الرف�ض .وعلى غرار
الأج���زاء الأخ���رى م���ن االتفاقية ،ال يقت�ص���ر الرتكيز على الإج���راء الذي ميكن ا ِّتخاذه ،ب���ل ي�شمل �أي�ض ًا احلف���اظ على االت�صاالت
املفتوحة وال�سعي �إىل �إيجاد البدائل بني الدولتني.
 -173مبقت�ضى الفقرة  21من املادة  18من االتفاقية ،يجوز رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة للأ�سباب التالية:
 �إذا مل ُيق��� َّدم الطل���ب وفق ًا لأحكام املادة  ،18وح�سبما ميكن �أن ُي���رىُ ،يحت َمل �أن ي�ؤدّي اخلروج عن ال�صيغة ال�شكلية �إىل
عواقب �سلبية.
 �إذا ر�أت الدول���ة الط���رف متل ِّقي���ة الطل���ب �أنَّ تنفي���ذ الطلب قد مي� ّ���س �سيادتها �أو �أمنه���ا �أو نظامها الع���ام �أو م�صاحلها
الأ�سا�سية الأخرى.
 �إذا كان م���ن �ش����أن القانون الداخلي للدولة الطرف متل ِّقية الطلب �أن يحظر على �سلطاتها تنفيذ الإجراء املطلوب ب�ش�أن
�أيِّ جرم مماثل ،لو كان ذلك ا ُ
جلرم خا�ضع ًا لتحقيق �أو مالحقة �أو �إجراءات ق�ضائية يف �إطار واليتها الق�ضائية.
 �إذا كان���ت اال�ستجاب���ة للطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متل ِّقية الطلب فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية
املتبادلة.

 -1ت�أجيل طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -174اخلي���ار الآخر املتاح للدول متل ِّق َية الطلب ،غري الرف����ض ،هو الت�أجيل ،والذي تتناوله الفقرة  25من املادة  18من االتفاقية.
ولكن الت�أجيل ال ي�ستند �إىل الأ�سباب نف�سها التي ي�ستند �إليها الرف�ض .بل �إنَّ له جمل ًة من الأ�سباب التي ينطلق منها والتي من �ش�أنها
طلب ما فت�ستند �إىل �أنَّ توقيت الطلب يتداخل مع:
�أن ت�ؤدّي �إىل عدم املوافقة على الطلب �إ ّال يف مرحلة الحقة� .أ َّما �أ�سباب ت�أجيل ٍ
حتقيق جا ٍر
�إجراء ق�ضائي جا ٍر
مالحقة ق�ضائية جارية.
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 -2املهَل الزمنية لت�أجيل طلب م�ساعدة قانونية متبادلة
 -175يف الأح���وال العادي���ة ،من �ش����أن الدولة متل ِّق َية الطل���ب �أن تن ِّفذ طلب امل�ساع���دة القانونية املتبادلة املق��� َّدم مبقت�ضى اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة وذلك يف �أقرب وقت ممكن ،ومن �ش�أنها �أي�ض ًا �أن تتق َّيد ب�أيِّ مهل زمنية مذكورة يف الطلب ،بح�سب الفقرة  24من
املادة  .18علم ًا ب�أنَّ حاالت الرف�ض وحاالت الت�أجيل ميكن �أن ين�ش�أ عنها ما ميكن �أن يكون حاالت ت� ّأخر مط َّولة يف تنفيذ الطلب؛ وقد
يك���ون م���ن الالزم �أن تق���وم الدولة الطالبة ب�إعادة تقييم الو�ضع لكي ترى �إنْ كانت ال تزال تريد موا�صلة ال�سري يف هذا الطريق �أو ما
�إذا كان ميكن العثور على املعلومات من م�صادر �أخرى.

  -3خطوط االت�صاالت التي ينبغي �أن تظ ّل مفتوحة يف حال رف�ض �أو ت�أجيل طلب م�ساعدة
قانونية متبادلة
�  -176إذا ُرف�ض �أو �أُ ِّجل طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ،فلي�ست هذه هي نهاية امل�س�ألة .ذلك �أنَّ الفقرات  23و 25و 26من املادة 18
تتناول ك ّلها احتمال حدوث الرف�ض �أو الت�أجيل .ف�إنَّ الفقرة  23ت ُِلزم الدولة متل ِّق َية الطلب ب�إبداء �أ�سباب الرف�ض .وتُلقي الفقرة 26
على عاتق الدولة متل ِّق َية الطلب التزام ًا ب�أن تتباحث مع الدولة الطالبة ب�ش�أن �إمكانية القبول بالأحكام وال�شروط التي من �ش�أنها �أن
()109
تتيح املجال للموافقة على الطلب �أو لعدم ت�أجيله.

 -4ا�ستثناء امل�سائل املالية :وجوب عدم رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -177مبوج���ب الفق���رة  22من املادة  18من االتفاقية ،ال ميكن رف����ض طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ال ل�سبب �سوى اعتبار ا ُ
جلرم
ينطوي على م�سائل مالية ،ومنها مث ًال غ�سل الأموال �أو عائدات اجلرمية.

هاء-

�صياغة الطلب املز َمع �إ�صداره

 -178عندم���ا ُيق َّدم طلب م�ساع���دة قانونية متبادلة مبقت�ضى اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،ف����إنَّ م�س�ألتي كيفية تقدمي الطلب وكيفية
تبي���ان الأ�سب���اب التي ي�ستند �إليها ،هما م���ن البنود الها ّمة التي ينبغي النظر فيها بعني االعتب���ار؛ و�ستُبحث هاتان امل�س�ألتان يف هذا
الق�سم من الدليل .وينبغي للمرء �أن ي�ضع دائم ًا يف احل�سبان �أنَّ التوا�صل مع ال�سلطة املركزية قبل تقدمي الطلب و�أثناءه وبعده �سوف
ي�ساعد على �ضمان �إحراز نتائج ناجحة بخ�صو�ص الطلب �أو تو�ضيح ُمق ِنع ب�ش�أن ال�س�ؤال عن عدم �إمكانية االمتثال له.

�  -1أنواع امل�ساعدة التي ميكن طلبها مبقت�ضى اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
 -179مبقت�ضى الفقرة  3من املادة  18من االتفاقية ،ميكن طلب الأنواع التالية من امل�ساعدة يف طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة
املق َّدم وفق ًا لالتفاقية:
احل�صول على �أد ّلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص
(( Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters )109ق�ضية جيبوتي �ضد فرن�سا)( ،انظر خ�صو�ص ًا الفقرتني .)152-151
وق���د �س َّلط���ت املحكم ُة ال�ضو َء على �أهمية تق���دمي �إ�شعار ب�ش�أن �أ�سباب رف�ض تنفيذ �إنابة ق�ضائية .ووجدت �أنَّ ه���ذا االلتزام مل ُي َ
�ستوف من خالل عدم علم
فح�سب �إىل
الدول���ة الطالب���ة بامل�ستندات ذات ال�صلة باملو�ض���وع �إ ّال �أثناء م�سار املقا�ضاة ،بعد ب�ضعة �أ�شهر .والحظت اللجنة ع�ل�اوة على ذلك �أنَّ الإ�شارة
ُ
امل���ادة ال���واردة يف االتفاقية التي ا�ستن���د �إليها الرف�ض ،لن تكون كافي ًة للوفاء بااللت���زام بتقدمي �إ�شعار ببيان الأ�سباب .وق���د ُطو ِلب بتقدمي تو�ضيح موجز
�إ�ض���ايف ،ال عل���ى �سبيل املجاملة فقط ،بل كذلك لإتاحة املجال للدولة الطالبة لإثبات ح�سن ن َّيتها على نحو ملمو�س يف رف�ض الطلب ،وكذلك لتمكني الدولة
الطالبة لكي ترى �إن كان ميكن تعديل ر�سالتها اخلا�صة بالإنابة الق�ضائية وذلك الجتناب العقبات التي تعرقل التنفيذ.
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تبليغ امل�ستندات الق�ضائية
تنفيذ عمليات التفتي�ش وال�ضبط والتجميد
فح�ص الأ�شياء واملواقع
تقدمي املعلومات والأد ّلة والتقييمات التي يقوم بها اخلرباء
 تق���دمي �أ�ص���ول امل�ستندات وال�سج�ل�ات ذات ال�صلة ،مبا فيه���ا ال�سجالت احلكومي���ة �أو امل�صرفية �أو املالي���ة �أو �سجالت
ال�شركات �أو الأعمال� ،أو ن�سخ م�ص َّدقة عنها
التع ّرف على عائدات اجلرائم �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو اقتفاء �أثرها لأغرا�ض احل�صول على �أد ّلة
تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة
� ّأي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متل ِّقية الطلب

�  -2أنواع حمدَّدة من امل�ساعدة ت�شمل �ضبط املمتلكات وجتميدها
 -180يف �ضبط وجتميد املمتلكات املوجودة التي تُعتبرَ عائدات مت�أ ِّتية من اجلرميةُ ،يتَّبع بروتوكول حم َّدد مبوجب اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظم���ة ،ينبغي قراءت���ه مقرتن ًا باملادة  18عند تقدمي طلب م�ساعدة قانونية متبادلة بخ�صو����ص هذا النوع املح َّدد من الإجراءات.
كما تتناول املادة  12من االتفاقية م�س�ألة ما يحيط بذلك من امل�صادرة وال�ضبط ،وكذلك تتناول املادة  13م�س�ألة التعاون الدويل يف
التع ّرف على املمتلكات املوجودة والقيام بعمليات ال�ضبط الفعلي ،وتتناول املادة � 14أي�ض ًا م�س�ألة الت�ص ّرف يف املمتلكات واملوجودات
امل�ضبوط���ة ،وم�س�أل���ة �إمكانية �إعادة هذه املمتلكات �إىل الدولة الطالب���ة� .أ َّما لأغرا�ض امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة ،ف�إنَّ �أبرز املواد
يف ه���ذا ال�ص���دد هي امل���ادة  ،13وخ�صو�ص��� ًا الفقرة  3منه���ا .وبغية احل�صول عل���ى �أمر �ضبط ،يج���ب �أن يت�ض َّم���ن الطلب ال�صادر
املعلوم���ات املح َّددة املذك���ورة يف الفقرة  3من املادة � ،13إ�ضاف ًة �إىل املعلومات الأخرى الت���ي يحتويها عاد ًة طلب امل�ساعدة القانونية
املتبادلة:
تنطب���ق �أح���كام املادة  18من هذه االتفاقية على هذه املادة ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال .وبالإ�ضافة �إىل املعلومات
املح َّددة يف الفقرة  15من املادة  ،18تت�ض َّمن الطلبات املق َّدمة عم ًال بهذه املادة ما يلي:
(�أ)  يف حالة طلب ذي �صلة بالفقرة �( 1أ) من هذه املادة ،و�صف ًا للممتلكات املراد م�صادرتها ،وبيان ًا بالوقائع التي
ت�ستن���د �إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متل ِّقية الطلب من ا�ست�صدار �أمر امل�صادرة
يف �إطار قانونها الداخلي؛
(ب)	يف حال���ة طل���ب ذي �صلة بالفقرة ( 1ب) من هذه املادة ،ن�سخة مقبول���ة قانون ًا من �أمر امل�صادرة الذي ي�ستند
�إلي���ه الطل���ب والذي هو �صادر عن الدولة الط���رف الطالبة ،وبيان ًا بالوقائع ومعلوم���ات ب�ش�أن النطاق املطلوب
لتنفيذ الأمر؛
(ج)	يف حال���ة طل���ب ذي �صلة بالفقرة  2من ه���ذه املادة ،بيان ًا بالوقائ���ع التي ت�ستند �إليها الدول���ة الطرف الطالبة
وعر�ض ًا للإجراءات املطلوبة.
 -181وتُعت�َب�رَ الطلب���ات الت���ي ت�شتم���ل عل���ى �ضبط �أو جتمي���د املمتل���كات عملية معقَّدة ج���د ًا ،بحك���م طبيعتها الذاتي���ة ،فتقت�ضي
�إي���راد و�ص���ف دقي���ق للممتلكات امل���راد �ضبطه���ا �أو م�صادرته���ا ،وتن�سيق ًا بني اجله���ود من جانب الأجه���زة املك َّلفة مبه���ام ال�ضبط
ُن�صح الدول
والتجمي���د وربمّ���ا الت�ص��� ّرف يف املمتل���كات �أو �إعادته���ا ،يف الدول���ة الطالبة والدول���ة متل ِّق َية الطلب عل���ى حدٍّ �س���واء .وت َ
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ب����أن تب���ذل كل جه���د ممكن لإقامة و�صون االت�ص���االت بني املح ّققني وال�سلط���ات املركزية عند اال�ضطالع بهذا الن���وع من �إجراءات
العمل.

واو -تعليقات على كتابة الطلب الفعلية
 -182من البديهي �أنَّ نطاق امل�ساعدة التي ميكن طلبها وا�سع متام ًا؛ وذلك النوع من امل�ساعدة املذكور يف البند الأخري من الفقرة 179
���م �إن�شاء ا�ستمارة
�أع�ل�اه ق���د يتيح املجال لتقدمي م�ساع���دة ال تتوافق بو�ضوح مع الأنواع الأخ���رى املذكورة يف القائمة .ولكنَّ من امله ّ
تو�ضح الوثائق بدقةّ
الطلب بنا ًء على واحدة �أو �أكرث من �صيغ امل�ساعدة امل�شار �إليها �أعاله� ،أو احلر�ص يف حالة البند الأخري على �أن ِّ
فح�سب .ذلك �أنَّ تو�ضيح
مهم لأغرا�ض عدّة �أكرث من الغر�ض اخلا�ص بالأ�سلوب والو�ضوح بذاته
ُ
و�إيجاز نوع امل�ساعدة امللت َم�س .وهذا ّ
م���ا ه���و املطل���وب ُيطم ِئن الدولة متل ِّق َية الطلب �إىل�( :أ) �أن���ه ميكنها �أن متتثل فع ًال للطلب؛ و(ب) �أنَّ الطل���ب ُمن�ش�أ بنا ًء على �أ�سا�س
�ل�ا ب ُعجالة "لت�ص ُّيد الأمور َ
ر�س ً
خبط ع�شواء" .ومن َث َّم ف�إنَّ �أداة كتابة طلب���ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة هي خيار
حتقي���ق ولي�س ُم َ
مما ي�ساعد على اجتناب امل�شاكل التي تن�ش�أ
ممتاز للجوء �إليه يف توفري الو�ضوح واال ِّت�ساق يف الطلب من حيث ال�شكل وامل�ضمون مع ًاّ ،
من ج ّراء غمو�ض �صياغة الطلبات.
ملحوظ���ة ع���ن �أداة كتاب���ة طلب���ات امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادل���ة ،الت���ي �أع َّده���ا مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي
باملخدّرات واجلرمية
 �أَ َع َّد �أدا َة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة فري ٌق من اخلرباء من املمار�سني املهنيني من �أجل نظرائهم
م���ن املمار�سني املهنيني ،وهي �أداة �إر�شادية لإعداد الطلبات خطوة فخطوة ،فتتيح حتى ملن لي�س لديهم خربة
ق ّ
مما ي�ساعد على
���ط م���ن املمار�سني املهنيني �صياغة طلب���ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف �صيغ���ة مقبولةّ ،
اجتناب احتمال ت�أجيل الطلب �أو رف�ضه.
ُوجه على الف���ور ُم ِع َّد الطلب �إىل اختيار نوع امل�ساع���دة القانونية املتبادلة الالزمَّ ،ثم
 الرباجمي���ة احلا�سوبية ت ِّ
�إي���راد املعلوم���ات يف جمموعة مت�سل�سلة من النماذج النمطية على ال�شا�شة .و ُين َّبه ُم ِع ُّد الطلب يف حال نق�صان
يتم تقدمي كل املعلومات الالزمة ،تُنتَج م�س ّودة �صيغة طلب.
املعلومات الأ�سا�سية .وحاملا ّ
 ميك���ن ب�سهول���ة تعدي���ل �أداة كتاب���ة طلبات امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادلة لكي تت�ل�اءم مع ا�ستخ���دام القانون
املو�ضوعي والإجرائي اخلا�ص ببلد معينَّ  ،كما ميكن ا�ستخدامها بلغات متعدِّ دة .وهي تتيح �أي�ض ًا �سبل الو�صول
�إىل املعلومات الالزمة عن املعاهدات والت�شريعات الوطنية.
يخ����ص الطلبات الواردة وال�صادرة على ح���دٍّ �سواء ،وهو جزء من
 يوج���د نظام متكام���ل لإدارة الق�ضايا فيما ّ
جمموعة اخلدمات املتكاملة التي تقدِّ مها هذه الأداة .وهذا يتيح املجال لل�سلطات املركزية التي ت�ستعمل هذه
الأداة لتت ُّبع م�سار الق�ضايا الواردة وال�صادرة امل�س�ؤولة عنها.
�سهولة اال�ستعمال ،واملعارف اجلاهزة بلم�سة من الإ�صبع ،والت�صميم الذي �أع َّده خرباء من ذوي املعرفة الوا�سعة ،والقدرة
عل���ى �أداء امله ّم���ة الك ّلية الأهمية يف تت ُّبع م�س���ار الطلبات الواردة وال�صادرة :هي مزايا ال ت�ت�رك �سبب ًا لعدم ا�ستعمال هذه
الأداة :وهي متاحة يف املوقع ال�شبكي .www.unodc.org/mla/en/index.html
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 -183وي�شتمل �إعدا ُد طلب التما�س امل�ساعدة على النظر بعني االعتبار يف عدد من املقت�ضيات:
�أحكام املعاهدات (حيثما ينطبق ذلك)
القانون الداخلي
()110
مقت�ضيات الدولة متل ِّق َية الطلب.
 -184وينبغي القيام ب�صياغة الطلب بطريقة وا�ضحة وموجزة ،مع االنتباه �إىل تبيان ما هي النتائج املرغوب احل�صول عليها من
الطلب بتف�صيل دقيق .ومن َث َّم ينبغي �أن يت�ض َّمن الطلب ما يكفي من املعلومات لإتاحة املجال للدولة متل ِّق َية الطلب للت�ص ّرف ب�ش�أنه
م���ن دون تع�ُّث�رُّ يف خلي���ط من الوقائع غري املرتابط���ة� ،أو تقييد الدولة متل ِّق َي���ة الطلب يف كيفية تقدمي امل�ساع���دة الالزمة .وفيما يلي
املقت�ضيات الرئي�سية ب�ش�أن �صياغة طلب ناجح اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
�أن يكون حم َّدد ًا جد ًا يف عر�ضه
�أن يربط بني التحقيق اجلاري �أو الإجراءات احلالية وامل�ساعدة الالزمة
�أن يحدِّ د بد ّقة امل�ساعدة امللت َم�سة
 �أن ير ِّك���ز ،حيثم���ا �أمكن ،على النتائج النهائية املرج َّوة ال على �أ�سلوب ت�أمني تلك النتيجة النهائية (على �سبيل املثال ،قد
يك���ون ممكن ًا للدولة متل ِّق َية الطلب احل�ص���ول على الأد ّلة الإثباتية بوا�سطة تقدمي الق�ضية �إىل حمكمة �أو ا�ست�صدار �أمر
()111
حمكمة ،ال بوا�سطة �أمر تفتي�ش).
ملحوظة ب�ش�أن الرتكيز على النتيجة النهائية ال على �أ�سلوب احل�صول على الأد ّلة الإثباتية
التما����س احل�ص���ول على ما تطلبونه دومن���ا �إمالء با ِّتباع �أ�سلوب مع�َّي ينَّ يف حيازة املواد املطلوبة ي����ؤدّي �إىل حت�سني �أ�سلوب
التعاون.

�  -1شكل وم�ضمون طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة امل ُ َع ّد مبقت�ضى
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
� -185سب���ق �أن بح���ث هذا الدليل التحدّيات الت���ي تطرحها التقاليد والثقاف���ات القانونية املختلفة ،وكي���ف �أنَّ االفتقار �إىل الفهم
ميكن �أن ي�ؤدّي �إىل نتائج �سلبية التي كان ربمّ ا من املمكن اجتنابها .ولذلك ف�إنَّ تقدير خمتلف التقاليد والنظم القانونية حقّ قدرها
ميك���ن �أن ي����ؤدّي �إىل توا�صل �أف�ضل ،وكذل���ك �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة بخ�صو�ص ذلك التوا�صل .وق���د �صيغت الفقرة  15من املادة 18
م���ن اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة بق�صد توفري تل���ك الأر�ضية امل�شرتكة فيما يتع ّلق ب�شكل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تُق َّدم
مبقت�ض���ى االتفاقي���ة .ومن َث َّم ف�إنَّ �أكرث من  160بلد ًا ميكنها �أن تفيد من هذه االتفاقية ،لأنَّ �سوء التوا�صل املحتمل من �ش�أنه �أن يبلغ
درج��� ًة عالي��� ًة جد ًا يف ح���ال عدم وجود �صيغة �شكلي���ة م�شرتكة ميكن ِّ
لكل راغ���ب �أن ي�ستخدمها .ولهذا ال�سبب ،ف����إنَّ الفقرة  15من
تن�ص على املقت�ضيات الدنيا الالزمة لتقدمي طلب اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة وفق ًا لالتفاقية� .أ َّما
امل���ادة  18من االتفاقية ّ
عدم تقدمي هذه املعلومات في�ؤدِّي على الأرجح �إىل توجيه طلب من �أجل احل�صول على مزيد من املعلومات� ،أو ربمّ ا �إىل رف�ض الطلب
املق َّدم .والبنود الدنيا التي ينبغي �أن يت�ض َّمنها ك ُّل طلب من طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة هي كما يلي:
هوية ال�سلطة مقدِّ مة الطلب
( )110تقرير عام  2001ال�صادر عن فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات يف �أن�شطة امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،الق�سم .6
( )111املرجع نف�سه.
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 مو�ضوع وطبيعة التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية �أو الإجراء الق�ضائي الذي يتع ّلق به الطلب ،وا�سم ووظائف ال�سلطة التي
تتولىّ التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية �أو الإجراء الق�ضائي
ّ
ملخ�ص للوقائع ذات ال�صلة باملو�ضوع ،با�ستثناء ما يتع ّلق بالطلبات املق َّدمة لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�ضائية
و�صف للم�ساعدة امللت َم�سة وتفا�صيل �أيِّ �إجراء معينَّ تو ُّد الدولة الطرف الطالبة ا ِّتباعه
هوية �أيِّ �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته ،حيثما �أمكن ذلك
الغر�ض الذي تُلت َم�س من �أجله الأد ّلة �أو املعلومات �أو التدابري
 -186يف الظ���روف العاجل���ة ،ميكن تقدمي طلب �شفهي اللتما����س امل�ساعدة القانونية املتبادلة بد ًال من طل���ب كتابي� ،إذا ما اتَّفقت
طلب
كلتا الدولتني متل ِّق َية الطلب والطالبة على ذلك .وال�سبب يف هذا عاد ًة هو م�س�ألة ح�سا�سية التوقيت التي ال تتيح املجال لإعداد ِ
املهم تذ ُّكر �أنه حتى لو كان الطلب �شفهي ًا وفق ًا للفق���رة  14من املادة  ،18ف�إنه ال ب َّد من �أن
م�ساع���د ٍة قانوني��� ٍة متبادل ٍة مكت ٍ
���وب .ومن ّ
ميتثل لل�صيغة ال�شكلية الواردة يف الفقرة  15من املادة  ،18وال ب َّد من متابعته ب�إر�سال �صيغة مكتوبة من الطلب.
�  -187أ َّما القوائم املرجعية من النوع املوجود يف املرافق الواردة يف هذا الدليل فيمكن �أن ت�ساعد على كفالة جمع املعلومات امل�شار
قبل القيام ب�إعداد �أيِّ �صيغة للطلب.
قبل ا�ستهالل االت�صال بال�سلطة املركزية للدولة متل ِّق َية الطلب ومن ِ
�إليها �أعاله ومعاجلتها من ِ
ولدى جمع كل هذه املعلومات الالزمة عندئذ ميكن البدء بال�صياغة الفعلية للطلب ال�صادر.
ملحوظة ب�ش�أن الأولويات
�شهدت ال�سلطات املركزية يف جميع �أنحاء العامل ،على مدى ال�سنني املا�ضية ،زياد ًة جوهري ًة يف عدد الطلبات الواردة �إليها.
ويق���دِّ م بع����ض الدول طلبات اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�ش�أن كل الق�ضاي���ا اجلنائية ،مبا يف ذلك الق�ضايا التي
ت�شم���ل الأفع���ال اجلنائية الب�سيطة ،ومنها مث ًال �سرقة د ّراجة �أو عدم دفع احل�س���اب يف مطعم .وبغية �إدارة �أعباء الق�ضايا
مبزيد من الفعالية ،ينبغي للدول الطالبة �أن حت َّد من طلباتها اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة بجعلها مق�صورة على
اجلرائ���م اخلط�ي�رة وذات الأهمي���ة .وقد ذكرت الدولة التي تتل ّق���ى طلبات ب�ش�أن اجلرائم الب�سيط���ة �أنَّ الطلبات من هذا
النح���و ل���ن تُرف�ض ولكنها قد ال تُعا َلج ،وذلك ل�ضرورة تركي���ز املوارد املحدودة على املبادرة �أو ًال �إىل معاجلة الطلبات ذات
الأهمية.
 -188كم���ا يف كل �أ�ش���كال االت�ص���ال الكتابي���ةُ ،ي َع ُّد الو�ضوح والإيج���از عن�صرين لهما قيم���ة كبرية يف طلبات امل�ساع���دة القانونية
املتبادلة .وقد �أ َّكد هذا الدليل مرار ًا وتكرار ًا على �أهمية االت�صاالت الف ّعالة ،وال يختلف هذا عن اجللو�س فع ًال من �أجل �صياغة طلب
م�ساع���دة .وم���ن �ش�أن ا ِّتباع هذه النهوج البديهية والوا�ضحة العبارة �أن ي�ساعد عل���ى �صياغة الطلب على نحو فعلي ،و�أن يتيح املجال
�أي�ض ًا لإقامة ات�صاالت م�ستم ّرة ف ّعالة يف مناق�شة الطلب مع الدولة متل ِّق َية الطلب.
 -189ول ِّ
���كل تقليد قانوين ونظ���ام قانوين معجمه القانوين املح َّدد اخلا�ص به الذي تط َّور على م��� ِّر ال�سنني .وتن�ش�أ حتدّيات عندما
نظام قانوين بعينه ا�ستخدام ًا متَّ�سق ًا يف جميع
تُ�ستخ���دَ م كلمات �أو عبارات مع َّينة قد تكون �شائع���ة متام ًا ومفهومة متام ًا يف تقليدٍ �أو ٍ
�أجزاء ر�سالة الطلب ،وخ�صو�ص ًا عندما ترد يف اجلزء من الر�سالة الذي ُيع َر�ض فيه الطلب الفعلي .ومن َث َّم ف�إنَّ من ال�سهل ت�صوير
االلتبا����س املحت َم���ل حدوث���ه حينما ال ت�ستطيع ال�سلط���ة املركزية يف الدول���ة متل ِّق َية الطل���ب �أن تتبينَّ بو�ضوح ما تطلب���ه متام ًا الدولة
الطالب���ة .وه���ذه هي احلالة على وجه اخل�صو�ص حينما يجب ترجمة الطلب���ات �إىل لغة �أخرى .ف�إنَّ الدولة �إذ تت�ص َّرف ب�ش�أن الطلب
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ال���ذي يع���وزه الو�ض���وح ،قد ال حت�صل الدولة الطالبة على م���ا تلتم�سه فع ًال� .أ َّما �إذا مل تت�ص ّرف الدولة ب�ش����أن الطلب من ج ّراء عدم
الو�ض���وح ،ف�إنَّ ذلك ي����ؤدّي �إىل حاالت ت� ّأخر .وبغية اجتناب هذا التحدّي الب�سيط واخلطري ال�ش����أن مع ًاُ ،يقرتَح النظر بعني االعتبار
فيما يلي:
 االت�صال بال�سلطة املركزية يف الدولة متل ِّق َية الطلب قبل �إعداد �صيغة الطلب وذلك لتو�ضيح ما هو الذي ُيلت َم�س ،وال�سعي
()112
�إىل احل�صول على مردود ب�ش�أن كيفية تبيان الطلب بتف�صيل وا�ضح قبل �إعداد �صيغته.
 ا�ستخ���دام �صيغة لغوية وا�ضح���ة واجتناب ال ّرطانة اال�صطالحية بقدر الإمكان يف كتابة الطلب ،مع احلر�ص على تقدمي
()113
تو�ضيحات بخ�صو�ص ِّ
كل امل�صطلحات القانونية ال�ضرورية.
 عن���د ا�ستخ���دام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة باعتباره���ا الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه الطلب ،ينبغ���ي ا�ستخدام امل�صطلحات
الواردة يف املادتني  2و 3من االتفاقيةْ � .إذ �إنَّ هذه التعاريف والعبارات اخلا�صة بالنطاق ميكن �إدماجها يف منت ا�ستمارة
مما يو ِّفر عمومية م�شرتكة يف ال�صيغة اللغوية التي ميكن �أن تطمئن �إىل فهمها الدولتان الطالبة ومتل ِّق َية
الطلب املق َّدمّ ،
الطلب على حدٍّ �سواء.
 ا�ستخدام �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،التي �أتاحها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية،
فه���ي تو ِّف���ر �أ�سا�س ًا ل�صياغة كتابية بلغة �صيغة �شكلي���ة �أق َّرهما اخت�صا�صيون يف امل�ساع���دة القانونية املتبادلة من جميع
و�ص ِّممت لهذا الغر�ض حتديد ًا .وكم���ا يف �أيِّ م�شكلة قانونية ،ف�إنَّ امل�ساع���دة القانونية املتبادلة ميكن �أن
�أنح���اء الع���املُ ،
يخ�ص طبيعة الطلب والتوقيت� ،ضمن جملة �أمور
تكون خا�صة بوقائع حم َّددة ،وت�شتمل �أحيان ًا على تنويعات دقيقة فيما ّ
�أخ���رى .كم���ا �أنَّ �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة تو ِّفر م�س َّودة �صيغ���ة ميكن �أن ُتتَّخذ �أ�سا�س ًا للتباحث ،مبا
ميك���ن �أن ي����ؤدّي �إىل �إعداد الوثيقة على نحو كامل .واجلهود التي ت َ
ُبذل باال�ستعانة بهذه الأداة ميكن �أن تخ ِّفف من ح َّدة
القي���ود الزمنية التي يعمل حتت وط�أتها كل امل�شمولني يف جمال امل�ساع���دة القانونية املتبادلة ،مع توفري م�ساعدة دقيقة
و�صحيحة قانوني ًا و�آني ًة يف عملية �صياغة الطلب.

 -2امل�سائل اخلا�صة بلغة الطلب وترجمته
 -190من االعتبارات الأخرى التي ينبغي و�ضعها يف احل�سبان م�س�ألة د ّقة لغة الطلب الفعلية .فالعيوب يف الرتجمة ميكن �أن ت�ؤدّي
�إىل ح���االت ت� ّأخ���ر والتبا�س و�إحباط .ومن َث َّم ينبغ���ي بذل كل جهد ممكن لت�أمني خدمات مرتجم �ضلي���ع يف امل�صطلحات القانونية،
ميكن���ه �أن يرتج���م بد ّق���ة م�ضمون طل���ب امل�ساعدة �إىل لغ���ة الدولة متل ِّق َي���ة الطلب .والفقرة  14م���ن املادة  18م���ن االتفاقية تتناول
املقت�ضي���ات اللغوي���ة .كما ينبغ���ي التباحث مع ال�سلطة املركزية يف الدولة متل ِّق َية الطل���ب �إنْ كان هنالك عدم و�ضوح ب�ش�أن اللغة التي
ينبغي ا�ستخدامها يف الطلب.

يتم االت�صال
( )112انظ���ر ورق���ة غرفة اجتماع���ات عنوانها "طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية" ،طلب���ت فيها كل دولة ع�ضو �أن ّ
ب�سلطاتها املركزية قبل تقدمي طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
ّ
َ
(" )113ل���كل نظ���ام قانوين م�صطلحاته اخلا�صة به .وعلى �سبيل املثال ،قد يكون للم�صطلح ''الإق���رار اخلطي امل�شفوع بق َ�سم'' معنى حمدَّد يف كندا،
وخم�ص�ص له���ا ق�صد ًا ،فينبغي اجتن���اب امل�صطلحات اخلا����ص بنظام قانوين
وجه �إىل �سلط���ة �أجنبية
ولك���نْ لي����س يف �سوي�س���را .ولأنَّ طل���ب امل�ساع���دة ُي َّ
َّ
حم���دَّد .وب���د ًال م���ن ذلك ،ينبغ���ي �أن ي�صف الطلب م���ا هي امل�ساع���دة امللت َم�سة ،بد ًال من الإحال���ة �إىل م�صطلح مع�َّيىلنَّ  .وعلى �سبيل املثال �أي�ض��� ًا ،بد ًال من
ا�ستخ���دام امل�صطل���ح ''الإق���رار ّ
اخلطي امل�شفوع ب َق َ�سم'' ،ينبغي �أن ي�شري الطلب �إىل الإفادة امل�شفوعة ب َق َ�س���م �أو امل�صدَّق عليها من ال�شخ�ص الذي قدَّمها".
)".(Prost, "Breaking down the barriers
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 -3طلبات احلفاظ على ال�س ّرية
ويتم توجيه التُّهم� ،أو قد ال يكون
ح�سا�سة ال ميكن �إف�شاء �س ّرها حتى ُي�ستك َمل التحقيق ّ
 -191يف كثري من التحقيقات توجد جوانب ّ
بالإم���كان �إف�ش���اء �س ّرها مطلق��� ًا .وتجُ يز الفقرة  20من املادة  18من االتفاقية للدولة الطالب���ة �أن تلتم�س احلفاظ على �س ّرية الطلب
املق َّدم ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،وت�شرتط على الدولة متل ِّق َية الطلب �أن تُع ِلم الدولة الطالبة على الفور �إذا َّ
تعذرت املوافقة
على ذلك الطلب .وينبغي �أن ُيذ َكر �أنه لن يكون بالإمكان عاد ًة منح املوافقة على طلب احلفاظ على ال�س ّرية مبج ّرد طلب ب�سيط ب�ش�أن
ذلك .فقد يكون من الالزم ت�سويغ الطلب ،وخ�صو�ص ًا� ،إذا ما ُطلب من حمكمة �أن تقوم بجمع الأد ّلة الإثباتية .وعندما يكون الطلب
ح�سا�سة ،من املفيد من َث َّم بحث هذه امل�س�ألة مع ال�سلطة املركزية
املق َّدم اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة حمتوي ًا على معلومات ّ
يف الدولة متل ِّق َية الطلب ،قبل �إر�سال الطلب بذاته .وبهذه الطريقة ،ميكن االختيار عن معرفة بني ما �إذا كان ينبغي ال�سري ُقدم ًا يف
توفري امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو ما �إذا كان الطلب ميكن �أن ينجح من دون �إدخال هذه املعلومات.

 -4االت�صاالت هي الو�سيلة الرئي�سية
 -192االت�صاالت قبل تقدمي الطلب و�أثناءه وبعده �سوف ت�ساعد على كفالة جناح الطلب.

زاي -معاجلة الطلبات الواردة اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -193بحث���ت الفق���رات ال�سابقة كيف ميكن للدول الطالبة �أن تعزِّ ز عملية طلب امل�ساع���دة القانونية املتبادلة وذلك باحلر�ص على
ا�ستخ���دام ال�صيغ���ة ال�شكلية واللغوية ال�صحيح���ة .و�أ َّكدت �أي�ض ًا �أنَّ االت�ص���االت املب ِّكرة وامل�ستم َّرة هي الو�سيل���ة الرئي�سية للح�صول
يخ����ص �أولئك املك َّلفني مبه ّمة معاجلة الطلب���ات التي تقدِّ مها الدول
عل���ى نتائ���ج ناجحة م���ن الطلب .وميكن القول بذلك نف�سه فيما ّ
ً
الطالب���ة .كما �أنَّ االت�صاالت هي الو�سيل���ة الرئي�سية يف حتقيق الو�ضوح يف هذه الإجراءات ،وخ�صو�صا �إذا كان الطلب الأويل ي�شوبه
وحت�ض اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة َ
ُّ
الدول التي �ص َّدقت عل���ى االتفاقية على �أ ّال تتو ّقف عند
ع���دم الو�ض���وح� ،أو ربمّ ا يتع��� ّذر االمتثال له.
رف�ض الطلب ،بل �أن مت�ضي ُقدم ًا لكي ترى �إنْ كان هنالك معاجلة بديلة متاحة .و ُيعنى هذا الق�سم باجلهود امل�ستم ّرة التي ت�ستتبعها
معاجلة طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -194والأم���ل معق���ود عل���ى �أنَّ الدول الطالبة �إذا تابع���ت م�سار عملية ّ
االطالع املع���ريف على التقاليد القانوني���ة والنظام القانوين
والت�شريع���ات يف ال���دول الطالبة ،وا�ستعانت ب����أدوات مثل �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادل���ة ،وامتثلت للمتط ّلبات الدنيا
ال���واردة يف اتفاقي���ة اجلرمية َّ
املنظمة ،ف����إنَّ النجاح يف التعامل بطلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادلة �سوف ي���زداد �أكرث ف�أكرث منذ
املراح���ل الأوىل يف تقدميها .وبطبيعة احلال� ،سوف تكون هنال���ك دائم ًا طلبات يت�س َّبب ا ِّت�ساع مداها وتع ّقدها ،وامل�شاكل النا�شئة يف
�صياغته���ا ،يف �أنَّ املحاول���ة الأوىل يف تقدميها قد ال ت�ؤدّي �إىل ا ِّتخاذ الإجراءات املن�شودة ب�ش�أنها .وتت�ض َّمن االتفاقية عدد ًا من املواد
الت���ي تُعن���ى بامل�س�ألة البالغة الأهمية اخلا�ص���ة باحلفاظ على ا�ستمرار االت�ص���االت يف جميع مراحل العملية .وينبغ���ي للدول متل ِّق َية
يتم تقدمي طلب يف هذا ال�صدد.
ن�صب �أعينها حاملا ّ
الطلب والدول الطالبة �أن يكون هذا َ

يجوز للدول �أن تطلب معلومات �إ�ضافية
 -195جتي���ز الفق���رة  16من املادة  18من االتفاقي���ة للدولة متل ِّق َية الطلب �أن تطلب مزيد ًا من املعلوم���ات لكي تتم َّكن من االمتثال
للطل���ب املق��� َّدم �إليها .وه���ذا يتيح املجال للدولة متل ِّق َية الطلب لك���ي ال تبادر �إىل رف�ض الطلب مبا�شر ًة من ج��� ّراء نق�صان املعلومات
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ال���واردة في���ه .وبد ًال من ذلك ميك���ن الدخول يف حوار م�ستم ّر ميكن في���ه �أن تتباحث الدولتان متل ِّق َية الطل���ب والدولة الطالبة ب�ش�أن
املعلومات الناق�صة ،ومن َث َّم ميكن القيام باخلطوات الالزمة لتدارك النواق�ص يف الطلب .وينبغي �أن ُيذ َكر �أنَّ هذا الت�ص ّرف قد ال
يلزم حدوثه�( :أ) �إذا جرت ات�صاالت غري ر�سمية بني ال�سلطات املركزية يف الدولتني متل ِّق َية الطلب والطالبة ،وعندها ميكن حتديد
النواق����ص املحتمل���ة وتداركها قبل �إر�سال الطلب الر�سم���ي؛ و(ب) �إذا �أُر�سلت م�س َّودة �صيغة طلب امل�ساع���دة القانونية املتبادلة �إىل
حم�سن على نحو كامل .وبطبيع���ة احلال ،قد ال يت�س ّنى يف بع�ض
ال�سلط���ة املركزي���ة يف الدول متل ِّق َية الطلب قب���ل �إر�سال طلب ر�سمي َّ
الأحيان اال�ضطالع بهذه الإجراءات ،من ج ّراء القيود الزمنية� ،أو من ناحية �أخرى عندما ي�سهل العثور على املعلومات الالزمة ومن
يتم �إر�سال
���م �إدخاله���ا يف �صيغة الطلب املع َّدل���ة .غري �أنه �سوف يكون جمدي ًا ب���ذل املزيد من اجلهود �أثناء املراحل الأولي���ة ،حاملا ّ
َث َّ
الطلب الر�سمي.
 -196عندما تتَّخذ الدولة متل ِّق َية الطلب �إجرا ًء ب�ش�أن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،فهي �إنمّ ا تفعل ذلك بالت�ص ّرف مبقت�ضى
قوانينه���ا هي .وهذا اجلان���ب من املعادلة هو الذي يطرح كثري ًا من التحدّيات يف جمال امل�ساع���دة املتبادلة ،ويبينِّ ال�سبب يف �أهمية
تطوي���ر فه���م التقاليد القانونية والنظام القان���وين يف الدولة متل ِّق َية الطلب ،واحلفاظ على خطوط ات�ص���االت جيدة .وبالرجوع �إىل
الق�س���م الث���اين من هذا الدليل ،عن التقالي���د القانونية ،ي�سهل علينا �أن نرى كيف ين�ش�أ قدر كبري م���ن امل�شاكل بخ�صو�ص الت�ص ّرف
ب�ش�أن هذه الطلبات حتى و�إن كانت �أكرثها ب�ساطة� ،إذا ما �أُخذت حتليالت القانون الداخلي م�أخذ ًا حرفي ًا .غري �أنَّ االتفاقية تت�ض َّمن
َ
عبارات حتثُّ
الدول متل ِّق َية الطلب على �أن تتح ّلى باملرونة يف نهجها ،وعلى �أ ّال ترف�ض طلب ًا لأنه يو�صف بب�ساطة ب�أنه غري م�ألوف ،بل
�أن ت�ضطل���ع بالدرا�س���ة التحليلية الالزمة لكي ترى ما �إذا كان الطلب يتعار����ض فع ًال مع قوانينها .كما حتثُّ الفقر ُة  17من املادة 18
م���ن االتفاقي���ة َ
الدول متل ِّق َية الطلب على �أن تقدِّ م امل�ساعدة بقدر الإمكان ،ولكن �ضمن حدود القوانني اخلا�صة بها ،يف تنفيذ الطلب
باالمتثال للإجراءات املتَّبعة فيها ،حيثما �أمكن.

حاء  -م�سائل حمدَّدة يف معاجلة الطلبات الواردة لأغرا�ض امل�صادرة
وفقاً لالتفاقية
يخ�ص الطلب الوارد
 -197تتن���اول الفقرتان  1و 2من املادة  13من االتفاقية الإج���راءات وااللتزامات التي ينبغي التق ّيد بها فيما ّ
اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�ش�أن التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة .وينبغي ّ
توخي العناية يف �إر�ساء خطوط ات�صال جيدة
ب�ي�ن الدول���ة الطالبة والدولة متل ِّق َية الطلب ،لأنَّ هذه الأنواع من امل�سائل ،بحكم طبيعته���ا الذاتية ،ميكن �أن تكون مع ّقدة وتقنية �إىل
�أق�ص���ى ح���دّ ،وخ�صو�ص ًا حينما تتع ّلق الق�ضية بتحديد الأماكن واقتفاء الأثر يف ك�شف ممتلكات املجرم الذي قد بذل جهود ًا �شديد ًة
كبري ًة من �أجل �إخفائها ومزجها مع ممتلكات م�شروعة .وقد ال تكون اخلربة االخت�صا�صية التقنية الالزمة لأداء املهام املذكورة يف
تينك الفقرتني من االتفاقية متاح ًة بي�سر يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،وقد يتبينَّ �أنَّ اكت�سابها باهظ التكلفة .ومن َث َّم ينبغي التفكري
ن�ص الفقرتني  1و2
يف وق���ت مب ِّك���ر يف العناية مب�س�ألة التكاليف مبقت�ضى الفق���رة  28من املادة  ،18يف حال ن�شوء احلاجة �إليها� .أ َّما ّ
من املادة  13فهو كما يلي:
 -1على الدولة الطرف التي تتل ّقى طلب ًا من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على ُجرم م�شمول بهذه االتفاقية من �أجل
م�ص���ادرة م���ا يوجد يف �إقليمها من عائدات جرائم �أو ممتلكات �أو مع���دّات �أو �أدوات �أخرى م�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة
 12من هذه االتفاقية� ،أن تقوم� ،إىل �أق�صى حدٍّ ممكن يف �إطار نظامها القانوين الداخلي ،مبا يلي:
املخت�صة لت�ست�صدر منها �أمر م�صادرة ،ولتن ِّفذ ذلك الأمر يف حال �صدوره؛ �أو
(�أ)	 �أن حتيل الطلب �إىل �سلطاتها
ّ
املخت�ص���ة �أم���ر امل�ص���ادرة ال�ص���ادر ع���ن حمكم���ة يف �إقليم الدول���ة الطرف الطالب���ة وفق ًا
(ب) �أن حتي���ل �إىل �سلطاته���ا
ّ
للفق���رة  1م���ن امل���ادة  12م���ن ه���ذه االتفاقي���ة ،به���دف تنفي���ذه بالق���در املطل���وب ،وعلى ق���در تع ّلق���ه بعائ���دات اجلرائم �أو
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املمتل���كات �أو املع���دّات �أو الأدوات الأخ���رى امل�ش���ار �إليه���ا يف الفق���رة  1م���ن امل���ادة  12وموج���ودة يف �إقلي���م الدول���ة الطرف
متل ِّقية الطلب.
�  -2إث���ر تل ّق���ي طلب م���ن دولة طرف �أخرى له���ا والية ق�ضائية عل���ى ُجرم م�شمول به���ذه االتفاقية ،ت َّتخ���ذ الدولة الطرف
متل ِّقي���ة الطل���ب تدابري للتع ّرف عل���ى عائدات اجلرائم �أو املمتل���كات �أو املعدّات �أو الأدوات الأخرى امل�ش���ار �إليها يف الفقرة 1
م���ن امل���ادة  12من هذه االتفاقية واقتفاء �أثره���ا وجتميدها �أو �ضبطها ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاي���ة املطاف �إ ّما ب�أمر �صادر
ع���ن الدول���ة الط���رف الطالبة �أوً ،
عم�ل�ا بطلب مق��� َّدم مبقت�ضى الفقرة  1م���ن هذه امل���ادة ،ب�أمر �صادر ع���ن الدولة الطرف
متل ِّقية الطلب.
 -198ويمُ ِّث���ل اقتف���اء �أثر املمتلكات و�ضبطها جما ًال تظهر يف واجهته االختالف���ات يف التقاليد القانونية .و ُت َع ُّد االعتبارات اخلا�صة
باملمتلكات (العقارية وال�شخ�صية على حدٍّ �سواء) ،والنظم امل�صرفية وتدابري حمايتها ،و�إدارة �ش�ؤون املمتلكات امل�ضبوطة والت�ص ّرف
فيها ،وكذلك جمموعة من االعتبارات الأخرى ،جزء ًا ال يتج ّز�أ من النظام القانوين اخلا�ص ب�ضبط املمتلكات وم�صادرتها .و�سوف
تك���ون االت�صاالت ه���ي الو�سيلة الرئي�سية يف �ضم���ان �سال�سة �سري ِّ
كل مراح���ل �ضبط املمتلكات وم�صادرته���ا ،واحل�صول على نتائج
ناجحة يف هذا ال�صدد.

طاء -التداول بالفيديو
 -199التداول بالفيديو هو واحد من املجاالت القانونية والإجرائية الآخذة يف التط ّور .وتتّ�ضح بجالء الفائدة املت�أتّية من هذا النوع
من و�سائل الإدالء بال�شهادة ،ف�إنَّ التداول بالفيديو هو خيار تُورِد االتفاقية �إ�شارة حم َّددة �إليه يف الفقرة  18من املادة 18؛ وهو يتيح
املج���ال جلم���ع الأد ّلة الإثباتية مع احلر�ص يف الوقت نف�سه على اجتن���اب الوقوع يف حمظورات تك ّبد تكاليف عالية ومواجهة حتدّيات
لوج�ستية �شديدة يف احل�صول على �إفادات ال�شهادة يف دولة �أخرى .وقد �سبق �أن ُذ ِكر يف هذا الدليل �أنَّ الدول لي�س ك ّلها مب�ستطاعها
م���ن الناحي���ة القانونية �أن جتيز �أخذ الأد ّلة الإثباتية بوا�سطة التداول بالفيديو .ومع ذل���ك ،ف�إنَّ املك َّلفني مبهام تقدمي طلب التما�س
امل�ساعدة القانونية املتبادلة من �أجل �أخذ �إفادات ال�شهادة من دولة �أخرى ،ينبغي لهم �أن ي�ستك�شفوا �إمكانية اللجوء �إىل هذا اخليار
م���ع الدول���ة متل ِّق َية الطلب لكي يروا م���ا �إذا كان نظامها القانوين يجيز ذلك .ومن الأمثلة على االتفاق���ات الإقليمية التي جتيز �أخذ
الأد ّلة الإثباتية من ال�شهادات املدىل بها ،املثال التايل الذي ي�صف التجربة املك�سيكية يف املنطقة الإيبريية-الأمريكية:
التجربة املك�سيكية يف التداول بالفيديو يف �سياق التعاون الإقليمي
تي�سر ا�ستخدام
االتفاقية الإيبريية-الأمريكية اخلا�صة با�ستخدام التداول بالفيديو يف التعاون الدويل بني النظم الق�ضائية ِّ
املخت�صة يف الق�ضايا املدني���ة والتجارية واجلنائية .وتتيح االتفاقي��� ُة الإمكاني َة ال�ستجواب
الت���داول بالفيديو ب�ي�ن اجلهات
ّ
ً
ال�شخ����ص باملواجه���ة ،يف ح���االت كونه طرفا �أو �شاهد ًا �أو خب�ي�ر ًا ،يقيم يف دولة �أخرى ،بوا�سطة الت���داول بالفيديو .وتبينِّ
امل���ادة  5م���ن االتفاقية الإيبريية-الأمريكية �أنَّ عملي���ة اال�ستجواب باملواجهة تقوم بها مبا�ش���ر ًة الدولة الطالبة ،ب�إ�شراف
يخ�ص
�شخ����ص معن���ي من الدولة متل ِّق َية الطل���ب .ويجوز للدول الأطراف �أن تختار عدم ا�ستخدام الت���داول بالفيديو فيما ّ
يخ�ص الأ�شخا�ص الذين هم جمرمون م�شتبه فيهم .وتقت�ضي
الذين يكونون حينذاك خا�ضعني لإجراءات قانونية� ،أو فيما ّ
امل���ادة � 9أن تعلن الأطراف يف االتفاقية الإيبريية-الأمريكية ،عند الت�صديق عليهاَ ،من هي ال�سلطات الوطنية التي �سوف
تكون م�س�ؤول ًة عن هذه العملية الإجرائية يف بلدانها.
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مثال على املرونة واالت�صاالت من �أجل احل�صول على �إفادات ال�شهادة بوا�سطة و�صالت الفيديو
ا ُّته���م �شخ�ص���ان م�شتبه فيهم���ا بجرمية االعت���داء وال�سطو يف الدول���ة الطالب���ة .وكان ال�شاهد الوحيد عل���ى اجلرمية هو
���م �أُعيد �إىل الدولة متل ِّق َية الطلب ،ومل يك���ن مب�ستطاعه ال�سفر �إىل
ال�شخ����ص ال�ضحي���ة نف�سه ،الذي ُعولج يف امل�ست�شفى ث َّ
الدول���ة الطالب���ة للإدالء ب�شهادته .وقد ُقدِّ م طل���ب ب�ش�أن �إدالء ال�ضحية ب�شهادته بوا�سطة و�صل���ة فيديو .وكان لدى الدولة
الطالبة ما يدعو �إىل القلق ب�أنَّ ال�شهادة لن تكون مقبولة �إذا ا�ستُخ ِل�صت الأد ّلة الإثباتية بالطريقة الالزمة عاد ًة مبقت�ضى
الإج���راءات املتَّبع���ة يف الدولة متل ِّق َية الطلب .كما كان ل���دى الدولة متل ِّق َية الطلب ما يدعو �إىل القل���ق ب�أنه �إذا ا�ستُخدمت
�إجراءات املحاكمة املتَّبعة يف الدولة الطالبة ،فقد يقع عندئذ انتهاك ل�سيادتها.
وبغية ت�سوية هذه امل�س�ألة ،ارت�أت الدولة متل ِّق َية الطلب ما يلي:
املرجح �أن ي�صدر القرار باحلكم بالرباءة ،يف
 كان ال�شخ�ص ال�ضحية هو ال�شاهد الوحيد على اجلرمية .ومن َّ
حال عدم �إدالئه ب�شهادته ،ومن َّثم ف�إنَّ �إدالء ال�ضحية ب�شهادته يف الق�ضية كان ر�أي ًا يتَّ�سم باجلدارة.
كانت الطريقة الوحيدة املتاحة لكي يديل ال�ضحية ب�شهادته هي بوا�سطة و�صلة فيديو.
 �أثبت���ت الإجراءات اجلنائية يف الدولة متل ِّق َي���ة الطلب واليتها الق�ضائية ال�شاملة على اجلرائم املزعومة ،لأنها
ارتُكبت جتاه مواطنني من رعايا الدولة متل ِّق َية الطلب .ولذلك ف�إنَّ وجوب حماكمة املتَّهم يف الوالية الق�ضائية
التي ُزعم ارتكاب اجلرمية فيها اعتربته الدولة متل ِّق َية الطلب قرار ًا يتَّ�سم باجلدارة.
 نظ���رت الدولة متل ِّق َية الطلب يف طلب الإدالء بال�شهادة بوا�سطة و�صلة الفيديو وقارنته بت�ص ّرف �سلطة �أجنبية
تق���وم بتحقيق على �أر�ضه���ا .وب َّينت الدرا�سة التحليلية �أنَّ انتهاك ال�سي���ادة بوا�سطة و�صلة الفيديو �ضئي ًال �إىل
�أدنى حدٍّ .
م�سائل �إجرائية مق ِلقة �أخرى عند التما�س �ضمانات من جانب الدولة متل ِّق َية الطلب:
�إنَّ مثول ال�شاهد للإدالء بال�شهادة قد يكون طوعي ًا ،مع عدم التما�س جزاءات يف حال عدم املثول؛
�إنَّ �أخذ ال َق َ�سم قد يكون طوعي ًا و�أنه لي�س ث ّمة من جزاءات تُلت َم�س ب�ش�أن عدم �أخذ ال َق َ�سم؛
 �إنَّ � َّأي ادِّعاء بامتيازات تتيح عدم الإدالء بال�شهادة قد يكون وفق ًا للإجراءات املتَّبعة يف الدولة الطالبة ،و�أنه ال
ّ
والتدخل �إذا ما ر�أوا ذلك مالئم ًا؛
ميكن ملوظفني م�س�ؤولني من الدولة متل ِّق َية الطلب مراقبة العملية الإجرائية
 �إنَّ الدول���ة الطالب���ة فهمت �أنه قد يكون م���ن ال�صعب على الدولة متل ِّق َية الطلب ت�سلي���م ال�شاهد يف حال وجود
زعم وا ِّتهام باحلنث باليمني.

ياء -االعتبارات اللوج�ستية/العملية
�  -200إنَّ � َّأي جه���ود ُتب���ذل ل�ضمان جناح �إجن���از طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة ال تنتهي عن���د �صياغة الطلب على نحو �صحيح.
ذل���ك �أن���ه ينبغي للدولة الطالب���ة �أن حتتاط لعدد كبري من دواعي القل���ق يف مرحلة مب ِّكرة من تنفيذ الطلب ً
فع�ل�ا من �أجل اجتناب
حم�صلة نتائج الطلب .وال ب َّد من �أن تُو�ض���ع يف احل�سبان اعتبارات ترتيبات ال�سفر ،وتوقيت
امل�ش���اكل الت���ي ميكن �أن ت�ؤ ِّثر جدّي ًا على ِّ
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ال�سف���ر ،و�أخ���ذ ال ّلقاحات ،وتوف�ي�ر املرتجمني الفوريني ،والأد ّلة املح ّلي���ة ،واملركبات ،ووجود املوظفني املتاح�ي�ن لتقدمي امل�ساعدة يف
تتم معاجلة الطلب بنجاح.
الدولة متل ِّق َية الطلب ،وتكاليف تقدمي الطلب ،وغري ذلك من االعتبارات ،قبل �أن ّ
يخ����ص معاجلة الطلبات .و�س���وف تربز هذه
 -201وينبغ���ي �أن ُيذ َك���ر �أنَّ الوالي���ات الق�ضائي���ة املختلف���ة تختلف يف قدراته���ا فيما ّ
االختالف���ات بح��� َّدة �أكرث ك ّلما ازدادت تعقيدات الطلب .وينبغي للدول الطالبة �أن تنظ���ر يف �إمكانية الت�ص ّرف على نحو ا�ستباقي يف
مما من �ش�أنه �أن ي�ساعد على املوافقة على هذه الطلبات.
تقدمي امل�ساعدة �إىل الدولة الطالبةّ ،

كاف-

ترتيبات ال�سفر

���ب �أن ي�ساف���ر موظف���ون ر�سميون من الدول���ة الطالبة �إىل الدولة متل ِّق َي���ة الطلب مبقت�ضى طل���ب امل�ساعدة القانونية
�  -202إذا وج َ
توخي العناية من �أجل التن�سيق الف ّعال ل�ش����ؤون الزيارة من خالل ال�سلطات املركزي���ة اخلا�صة ٍّ
املتبادل���ة ،فينبغ���ي ّ
بكل من الدولتني
وقنواتهما الدبلوما�سية .كما ينبغي معاجلة م�سائل اجلدول الزمني للمواعيد ،وترتيبات ال�سفر ،والنقل ،وجهات االت�صال يف الدولة
متل ِّق َية الطلب ،قبل الو�صول .وهذا �سوف ي�ضمن اجتناب �أيِّ حاالت ت� ّأخر وم�شاكل باهظة التكلفة �أثناء البعثة.

الم -تكاليف تنفيذ الطلب
 -203تتن���اول الفق���رة  28من املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة م�س�أل َة التكاليف يف تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ذلك
�أنَّ التحقيقات الدولية تك ِّلف ما ًال؛ ويف �أوقات تتَّ�سم بتق ّل�ص امليزانيات وت�ضا�ؤل املوارد ،ال ب َّد من �أن تو�ضع يف االعتبار م�س�ألة تكاليف
التحقيق���ات عل���ى نح ٍو مت�سا ٍو مع م�س�ألة التحقيقات بذاتها .ومبقت�ضى الفقرة  29من امل���ادة  18من االتفاقية ،تتح َّمل الدول ُة متل ِّق َية
الطل���ب التكالي َ
���ف العادي���ة لتنفيذ الطلب .غري �أنَّ الدول ميكنه���ا �أن تتَّفق على �شروط خمتلفة ،مبا يف ذل���ك الت�شارك يف التكاليف،
�إذا رغب���ت يف ذل���ك .وه���ذا مفيد على وج���ه اخل�صو�ص حينما ال يكون لدى دول ٍة م���ا املقدرة املالية �أو اللوج�ستي���ة الالزمة لالمتثال
()114
للطلب.
مرهق ًة لها ب�أكرث
 -204يف بع����ض احل���االت ،ال تكون التكاليف التي تتك َّبدها الدولة متل ِّق َية الطلب نتيج��� ًة لتقدمي امل�ساعدة الدولية ِ
مم���ا تتك َّب���ده لو كانت تقوم بتحقيق داخلي خا�ص بها� .أ ّما ال�شرطة التي جتري مقابالت ف�سوف تُد َفع لها تكاليف ذلك� ،سواء �أكانت
ّ
املقاب�ل�ات م���ع �شاهد ب�ش�أن ق�ضايا خا�ص���ة بها �أم كانت من �أجل جهاز �أجنبي ،على �سبيل املثال .ولكنْ من حني �إىل �آخر ،ين�ش�أ و�ضع
ترتتَّ���ب في���ه بنا ًء على طبيعة ون���وع امل�ساعدة املطلوبة تكاليف تتجاوز نطاق التكاليف التي تتك َّبدها ع���اد ًة الدولة متل ِّق َية الطلب .ف�إنَّ
تفتي�ش��� ًا ملن���زل �أو مكتب على الياب�س���ة �أم ٌر؛ وتفتي�ش ًا على منت �سفين���ة يف عر�ض املحيط ،حيث يكون هنالك �أد ّل���ة �إثباتية على وجود
خم���دِّ رات خم َّب����أة على نح���و �س ّري �إ َّما يف بدن ال�سفينة و�إ َّما يف بنيتها الفوق ّية� ،أم ٌر �آخر .ولذل���ك ف�إنَّ تكاليف تفتي�ش من هذا النوع،
بوا�سط���ة ّ
غطا�سني اخت�صا�صي�ي�ن ،ومهند�سني معماريني بحريني و ّ
جتار بن���اء ال�سفن وربمّ ا ر َّبان ال�سفين���ة وطاقمها ،لنقل ال�سفينة
املق�صودة� ،سوف ت�س ِّبب �أعبا ًء �سرعان ما تربو كثري ًا على القدرات املالية الالزمة لعملية عادية .وتتناول الفقرة  28من املادة  18من
االتفاقي���ة ه���ذه امل�س�أل َة ب�أن ت�ضع واجب ًا على عاتق ِّ
كل دولة للت�شاور قبل الولوج يف عملية م�ساعدة ُمك ِلفة من �أجل التباحث يف اعتماد
�شجع على مزيد من التعاون بني الدول من �أجل الت�شارك يف املوارد املحدودة� ،إنْ تكن مالية �أو
�أ�سل ٍ
���وب م���ا يف متويل امل�ساعدة .كما ُي َّ
()115
خا�صة باملوظفني �أو خا�صة باملعدّات.
( )114تقري���ر عام  2001ال�صادر عن فريق اخل�ب�راء العامل غري الر�سمي ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات يف �أن�شطة امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ي�شري يف
ال�صفحة � 14إىل زيادة توافر املوارد وا�ستخدامها �إىل �أق�صى حدٍّ بني الدول.
( )115تقري���ر ع���ام  2001ال�ص���ادر ع���ن فريق اخل�ب�راء العامل غ�ي�ر الر�سمي ب�ش����أن �أف�ضل املمار�س���ات يف �أن�شط���ة امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة،
ال�صفحة .14
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ميم  -اعتبارات �أخرى :نقل ال�سجناء للإدالء بال�شهادة واحلر�ص على �سالمة الأ�شخا�ص
الذين يوافقون على الإدالء بال�شهادة مبقت�ضى اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
تخ����ص نقل ال�سجناء يف الدولة
 -205الأح���كام ال���واردة يف الفقرات من � 10إىل  12م���ن املادة  18من االتفاقية هي الأحكام التي ّ
متل ِّق َية الطلب لأغرا�ض التع ّرف على هويتهم� ،أو الإدالء ب�شهادتهم� ،أو توفري �أ�شكال �أخرى من امل�ساعدة �إىل الدولة الطالبة .ومع �أنَّ
هذا الو�ضع االفرتا�ضي قد يكون نادر ًا �إىل حدٍّ ما يف املا�ضي ،ف�إنَّ تنامي اجلرمية َّ
املنظمة الدولية يعني �أنَّ هذا الو�ضع �سوف ي�صبح
�شائع��� ًا �أك�ث�ر من ذي قب ُل .وحيث �إنَّ الدول تعمل مع ًا على مكافحة خمتل���ف فروع اجلماعات الإجرامية َّ
املنظمة يف �أقاليمها ،ف�سوف
بجرم وي�ؤدّون مدّة عقوبتهم،
ي���زداد ن�ش���وء الأو�ضاع التي قد يكون فيها لدى �أف���راد من �أحد فروع تنظيم �إجرامي ،كانوا قد �أُدين���وا ُ
معلومات الزمة على �سبيل �شهادة ُيدلون بها �أو غري ذلك يف والية ق�ضائية �أخرى.
 -206هنالك طريقتان ميكن ا ِّتباعهما لنقل �سجني مبقت�ضى الفقرة  10من املادة  ،18وهما:
موافقة ال�سجني على النقل
اتفاق الدولتني الطالبة ومتل ِّق َية الطلب على النقل ،رهن ًا ب�شروط م َّت َفق عليها
يتم نقل ال�سجني:
وعلى الدولة الطالبة ،بعد �أن ّ
احلفاظ على بقاء ال�سجني قيد االحتجاز طيلة وجوده يف الوالية الق�ضائية لتلك الدولة الطالبة
�إعادة ال�سجني �إىل الوالية الق�ضائية للدولة متل ِّق َية الطلب ،دومنا �إبطاء ،بح�سب �شروط االتفاق بني الدولتني
عدم املطالبة بقيام الدولة متل ِّق َية الطلب با ِّتخاذ �إجراءات قانونية للت�سليم من �أجل �إعادة ذلك ال�سجني
ويجب احت�ساب املدّة التي يق�ضيها ذلك ال�سجني قيد االحتجاز يف الدولة الطالبة من مدّة العقوبة املحكوم عليه بها.
  -207ال يج���وز �أن يخ�ض���ع ال�سجني املنقول �إىل الدول���ة الطالبة للمالحقة الق�ضائية �أو التوقيف �أو املعاقب���ة �أو لأيِّ تقييدات �أخرى
تُفر����ض على ح ّريته ال�شخ�صي���ة ،ب�سبب �أيِّ �أفعال �أو امتناع عن �أفعال �أو �أحكام �إدانة �ص���ادرة قبل مغادرته الوالية الق�ضائية للدولة
متل ِّق َية الطلب ،ما مل توافق الدولتان كلتاهما على ذلك.
املهم �أن تعمد الدولتان متل ِّق َية الطلب والطالبة �إىل �إقرار ترتيبات �سفر تتيح املجال لنقل نزالء ال�سجون على نحو َّ
منظم،
 -208من ّ
وكذل���ك �إع���داد الأوام���ر الالزمة و�أوامر احلب�س �أو غ�ي�ر ذلك من الوثائق على النح���و املنا�سب ح�سب الأ�ص���ول ،وتوجيه الإ�شعارات
الالزمة �إىل �سلطات ال�سجون لل�سماح بالنقل �إىل عهدة الدولة متل ِّق َية الطلب.
حتجز فيها �شاه ٌد ما يف عه���دة الدولة متل ِّق َية الطلب ،وترغب الدول���ة الطالبة يف احل�صول على �إفادة
 -209ق���د تن�ش����أ �أو�ضاع ال ُي َ
�شه���ادة �أو م�ساعدة من ذلك ال�شاهد يف واليتها الق�ضائية لأغرا����ض املالحقة الق�ضائية �أو الإجراءات الق�ضائية �أو التحقيق .وتو ِّفر
الفقرة  27من املادة  18الإطار الالزم لنقل ال�شهود من هذا النوع املو�صوف واحلفاظ على �سالمتهم يف �أثناء ذلك .ومن �أجل القيام
بعملية نقل �شاهد غري محُ َتجز ،يجب تطبيق التدابري والإجراءات التالية:
 يج���ب �أن يواف���ق ال�شاهد عل���ى الإدالء ب�شهادته يف �إجراءات ق�ضائي���ة� ،أو على تقدمي امل�ساعدة فيم���ا يتع ّلق بتح ّريات �أو
حتقيقات �أو مالحقات ق�ضائية �أو �إجراءات ق�ضائية يف �إقليم الدولة الطرف الطالبة.
 �أثن���اء بقاء ال�شاهد يف �إقلي���م الدولة الطالبة ،ال يجوز مالحقته ق�ضائي ًا �أو احتج���ازه �أو معاقبته �أو �إخ�ضاعه لأيِّ �إجراء
يق ِّيد ح ّريته ال�شخ�صية بخ�صو�ص �أيِّ فعل �أو �إغفال �أو حكم �إدانة �صدر قبل مغادرته �إقليم الدولة متل ِّق َية الطلب.
86

امل�ساعدة القانونية املتبادلة� :إعداد الطلبات للإ�صدار و�إ�صدارها ومتابعتها والت�ص ّرف ب�ش�أن الطلبات الواردة

 تتو َّق���ف تدابري احلفاظ على ال�سالمة املذكورة �أعاله بعد انق�ضاء  15يوم ًا متعاقب ًا (�أو الفرتة امل َّت َفق عليها بني الدولتني
املعنيت�ي�ن) اعتب���ار ًا من اليوم الذي َّمت فيه �إعالم ال�شاهد ر�سمي ًا ب�أنَّ �شهادت���ه �أو م�ساعدته مل تعد الزمة ،وبعد �أن يكون
ال�شاه���د ق���د حظي بفر�صة ملغادرته الوالية الق�ضائية ،ولكنه مل ي�ستفد من تل���ك الفر�صة� ،أو بعد �أن يكون قد غادر تلك
الوالية الق�ضائية ولكنه عاد �إليها ب�إرادته هو.
���م وج���ود ترتيبات �سفر تتيح لل�شاهد العودة �إىل الدول���ة متل ِّق َية الطلب بعد انق�ضاء فرتة اخلم�س���ة ع�شر يوم ًا �أو �أيِّ
 -210م���ن امله ّ
املهم �أي�ض ًا �أن ُيبينَّ بو�ضوح �صريح لل�شاهد �أنه مل تعد ث ّمة حاجة �إىل خدماته ،و�أن ي�صبح ال�شاهد يف
فرتة �أخرى متَّفق عليها .ومن ّ
ِح ٍّل من التزاماته التي نتجت عن �سفره �إىل الدولة الطالبة .وينبغي للدول الطالبة �أن تنظر �أي�ض ًا ،قبل طلب نقل ال�شاهد ،فيما �إذا
كان هنالك �إمكاني ٌة للمطالبة بحق اللجوء �أو بو�ضعية الالجئ التي ميكن �أن ت�ؤدّي �إىل �إجراءات قانونية مط َّولة قبل �أن يت�س ّنى �إعادة
ال�شاهد �إىل الدولة متل ِّق َية الطلب .و�إذا ما حت َّول ذلك �إىل داع للقلق ،جاز حينذاك للدولة الطالبة �أن تنظر يف م�س�ألة احل�صول على
امل�ساعدة �أو ال�شهادة من ال�شاهد من خالل التداول بالفيديو ،مبقت�ضى الفقرة  18من املادة  18من االتفاقية.
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يخ�ص طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
نقاط �أ�سا�سية ينبغي تذ ُّكرها فيما ّ
ينبغ���ي �أن تبتّ���وا فيما �إذا كان ث ّمة حاجة �إىل طلب ر�سم���ي اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو ما �إذا كان �أحد البدائل
املتاحة يل ِّبي احتياجاتكم.
ينبغ���ي للمح ّقق�ي�ن �أن يظ ّلوا على ات�صال مب�ست�شاريهم القانونيني عند القيام باالت�ص���االت فيما بني �أجهزة ال�شرطة .وقد
تك���ون االت�صاالت امل�س ّبقة بني �أجه���زة ال�شرطة ذات �أهمية كربى ،ويجب الإ�شارة �إليها عن���د تقدمي طلب ر�سمي اللتما�س
امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ومن �ش�أن االت�صاالت املتَّ�سقة �أن تكفل �إ�سداء امل�شورة للمح ّققني ملعرفة متى تتط َّلب القواعد
الإثباتي���ة والإجرائي���ة املط َّبقة يف بلده���م تقدمي طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ر�سمي ب���د ًال من طلب غري ر�سمي فيما بني
�أجهزة ال�شرطة.
ينبغي �أن ت�ستعر�ضوا اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة لكي تق َّرروا ما �إذا كانت هي الأداة الالزمة لتقدمي الطلب.
ينبغي �أن ت�ستخدموا �أدوات �أخرى �أتاحها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدّرات واجلرمية ،ومنها مث ًال �أداة كتابة طلبات
امل�ساع���دة القانوني���ة املتبادلة ،وكذلك املواق���ع ال�شبكية اخلا�صة بالدولة التي تعتزمون تق���دمي الطلب �إليها� ،أو غريها من
املواق���ع ال�شبكية الدولية الأخرى ،لكي ّ
تطلعوا جيد ًا على التقالي���د القانونية والنظم القانونية والقوانني الداخلية التي لها
مهم على طلبكم.
ت�أثري ّ
املوجه �إليه���ا الطلب ،بعد �أن
ينبغ���ي املب���ادرة �إىل بدء االت�صال ،ع���ن طريق �سلطتكم املركزي���ة ،بال�سلطة املركزية للدولة َّ
ت�ستعلموا ب�أكرب قدر ممكن عن اال�شرتاطات الالزمة؛ كما ينبغي لكم �أن تتباحثوا� ،إذا �أمكن ،ب�ش�أن طلبكم املعتزَ م تقدميه
مع تلك ال�سلطة املركزية.
ينبغ���ي �أن تر�سلوا م�شروع �صيغة طل���ب� ،إذا �أمكن تطبيق ذلك� ،إىل ال�سلطة املركزية للدولة متل ِّق َية الطلب ،لكي تتب َّينوا ما
�إذا كان يل ِّب���ي ا�شرتاطات الدولة متل ِّق َية الطلب ،وما �إذا كان���ت الدولة متل ِّق َية الطلب �سيكون مب�ستطاعها تزويدكم بالأد ّلة
الإثباتية التي تعتزمون ا�ستخال�صها يف �صيغة �شكلية ميكنكم ا�ستخدامها.
يف مرحل���ة مب ّك���رة م���ن م�سار عملية الطلب ،ينبغ���ي لكم �أن تُعنوا بدرا�س���ة امل�سائل اللوج�ستية ،ومنها ً
مث�ل�ا املهل الزمنية
والتكاليف وترتيبات ال�سفر والنقل.
ينبغ���ي لكم �أن حتافظوا على االت�صاالت امل�ستم ّرة بالدولة متل ِّق َي���ة الطلب ،مببا�شرتها قبل تقدمي الطلب ،واحلفاظ عليها
�أثن���اء الطل���ب ،ومتابعتها بعد الطلب .وتذ َّكروا �أنَّ هذه العملية هي ممار�سة قانونية ،يتع ّلق جزء كبري منها بالعالقات التي
تط ّورونها وت�سعون �إىل احلفاظ عليها ،فيما يت�صل مبو�ضوع هذا الطلب وبالطلبات يف امل�ستقبل على حدٍّ �سواء.

"يف نهاية املطاف ،حتى عندما ال يكون هنالك �أ�سا�س قانوين ظاهر للتعاون ،ينبغي للممار�سني املهنيني مع ذلك �أن يطلبوا
�إىل الدولة الأجنبية املعنية تقدمي امل�ساعدة .وقد تكون الدولة الأجنبية قابلة لال�ستجابة �إىل الطلب".
امل�صدر.Kimberley Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", in Denying Safe Haven, p. 32 :
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الكلمة الأخرية ب�ش�أن طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
أهم عامل يف ت�سوية العقبات القانونية يف جمايل امل�ساعدة
" ...ا َّتف���ق جميع اخلرباء وامل�شاركني على �أنَّ االت�صاالت ه���ي � ّ
القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني ...العقبات القانونية ال تنتج يف كثري من الأحيان عن االختالفات بني النظم القانونية
للبلدان امل�شمولة ،بل من الإخفاق يف تقدير تلك االختالفات حقّ قدرها .ولذلك ف�إنَّ احلوار املبا�شر بني الدولتني الطالبة
ومتل ِّق َية الطلب� ،سواء �أكان ر�سمي ًا �أم غري ر�سمي ميكن �أن يزيل الكثري من هذه احلاالت من �سوء التفاهم".
امل�صدر."Overcoming legal challenges in mutual legal assistance and extradition", in Denying Safe Haven, p. 30 :
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املرفق الأول  -قائم ��ة مرجعي ��ة عام ��ة ب�ش� ��أن طل ��ب امل�ساع ��دة
القانونية املتبادلة
ينبغي �أن يت�ض َّمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة البنو َد التالية:
 حتدي���د اجلهة .حتديد اجلهةْ � ،أي َمن ه���و املكتب/ال�سلطة ،التي تقدِّ م �أو تر�سل الطل���ب ،وال�سلطة التي تقوم بالتحقيق
�أو املالحق���ة الق�ضائي���ة �أو الإجراءات القانونية يف الدولة الطالبة ،مبا يف ذل���ك تفا�صيل بيانات جهة االت�صال اخلا�صة
باملكتب/ال�سلط���ة ،الت���ي تقدِّ م �أو تر�سل الطل���ب ،وكذلك تفا�صيل بيانات االت�صال—م���ا مل يكن ذلك غري منا�سب—
اخلا�صة باملوظف امل�س�ؤول عن التحقيق/النائب العام و�/أو املوظف الق�ضائي (انظر اال�ستمارة الأوىل يف املرفق الثالث
الوارد �أدناه).
النظ���ر فيما ه���ي اال�شرتاطات ال�شكلية ال�ل�ازم االمتثال لها ،ومنها ً
�صحة امل�ستن���دات وت�صديقها .والنظر
مث�ل�ا توثيق ّ
فيم���ا �إذا كان يوج���د� ،أو ال يوجد ،ا�شرتاط ب�ش�أن ترجمة التبليغات �أو ب�ش�أن الأحوال التي يجب فيها ا�ستخدام مرتجمني
م� َّؤهلني من ذوي ّ
االطالع اجل ّيد على معاجم امل�صطلحات القانونية يف الدول املعنية.
االت�ص���االت امل�س َّبقة .تفا�صي���ل �أيِّ ات�صاالت م�س َّبقة بني املوظف�ي�ن امل�س�ؤولني يف الدولتني الطالب���ة ومتل ِّق َية الطلب فيما
يخ�ص مو�ضوع الطلب.
ّ
ا�ستخدام قنوات �أخرى .ينبغي �أن يبينِّ الطلب بو�ضوح ما �إذا كانت ن�سخة �أخرى من الطلب قد �أُر�سلت� ،أو جا ٍر �إر�سالها،
عرب قنوات �أخرى.
الإق���رار بت�س ّل���م الطلب .ا�ستمارة ر�سال���ة الإحالة التي تت�ض َّمن الإق���رار ،املع َّدة لغر�ض ا�ستكماله���ا و�إعادتها �إىل الدولة
الطالبة (انظر اال�ستمارة الأوىل الواردة يف املرفق الثالث).
يخ�ص الطلب� .إيراد �إ�شارة بارزة تب�ِّيّينِّ � َّأي حالة عاجلة مع َّينة
بي���ان احلال���ة العاجلة و�/أو املهلة الزمنية املح َّددة فيم���ا ّ
�أو مهل���ة زمني���ة حم َّددة �سارية يلزم يف غ�ضونها االمتثال للطلب ،وال�سبب الداع���ي �إىل احلالة العاجلة �أو املهلة الزمنية
املح َّددة.
احلف���اظ عل���ى ال�س ّري���ة� .إيراد �إ�شارة ب���ارزة �إىل �ضرورة احلف���اظ على ال�س ّرية �أ ًّي���ا كانت ،وال�سب���ب الداعي �إىل ذلك،
واال�شرتاط ب�ش�أن الت�شاور مع الدولة الطالبة قبل التنفيذ �إذا كان َّ
يتعذر احلفاظ على ال�س ّرية.
الأ�سا�س القانوين للطلب .بيا ٌن للأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه تقدمي الطلب ،مث ًال معاهدة ثنائية �أو اتفاقية �أو َّ
خمطط ًا على
ال�صعيد املتعدِّ د الأطراف؛ �أو الإ�شارة ،يف حال عدم وجود ذلك� ،إىل �أ�سا�س املعاملة باملثل.
ملخ�ص��� ًا للوقائ���ع ذات ال�صلة باملو�ضوع� .إيراد َّ
َّ
ملخ�ص للوقائ���ع ذات ال�صلة بالق�ضية ،مبا يف ذلك حتديد هوية اجلاين
املزعوم (ا ُ
جلناة املزعومني) على نحو تام بقدر الإمكان.
و�ص���ف ا ُ
َ
للجرم وللعقوبة الواجبة التطبيق عليه ،مع �إيراد مقتطف
���رم والعقوبة الواجبة التطبيق ب�ش�أنه� .إيراد و�صف ُ
جل ِ
�أو ن�سخة من الأجزاء ذات ال�صلة باملو�ضوع من قانون الدولة الطالبة.
َ
و�صف الأد ّل ِة الإثباتية/امل�ساعدة امللت َم َ�سة� .إيراد و�صف للأحكام املح َّددة اخلا�صة بالأد ّلة الإثباتية �أو امل�ساعدة الأخرى
املطلوبة.
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الراب���ط الوا�ضح بني �إجراء (�إج���راءات) الدعوى الق�ضائية والأد ّلة الإثباتية /امل�ساع���دة امللت َم َ�سة� .شرح وا�ضح ودقيق
للعالقة بني التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية �أو الإجراءات الق�ضائية وامل�ساعدة امللت َم َ�سةْ � ،أي �إيراد و�صف لل�صلة الوثيقة
بني الأد ّلة الإثباتية �أو غريها من �أ�شكال امل�ساعدة املطلوبة من ناحية ،والق�ضية املعنية من ناحية �أخرى.
و�صف ًا للإجراءات امل َّت َبعة� .إيراد و�صف للإجراءات التي ينبغي �أن تتّبعها �سلطات الدولة متل ِّق َية الطلب يف تنفيذ الطلب
يتم احل�صول عليه
مب���ا يكف���ل �أن يفي الطلب بالغر�ض املن�شود منه ،مبا يف ذلك � ُّأي �إج���راءات خا�صة مت ِّكن من جعل ما ّ
من الأد ّلة الإثباتية جائز ًا قبوله يف الدولة الطالبة ،والأ�سباب الداعية �إىل لزوم ا ِّتباع تلك الإجراءات.
ح�ضور موظفني م�س�ؤولني من الدولة الطالبة يف �أثناء تنفيذ الطلب� .إيراد �إ�شارة تبينِّ ما �إذا كانت الدولة الطالبة ترغب
يف ح�ضور موظفني م�س�ؤولني منها �أو غريهم من الأ�شخا�ص املح َّددين عند تنفيذ الطلب �أو امل�شاركة يف تنفيذه وال�سبب
الذي يبينِّ طلب ذلك.
اللغة .ينبغي �أن تُق َّدم جميع طلبات التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة بلغة حتدِّ دها الدولة متل ِّق َية الطلب� ،أو �أن تكون
م�شفوعة برتجمة معت َمدة �إىل تلك اللغة.
ملحوظ���ة� :إذا تب�َّينَنَّ بو�ضوح �أنَّ طلب ًا ما� ،أو جمموع الطلبات ،م���ن دولة مع َّينة ينطوي على تكلفة �ضخمة �أو ا�ستثنائية ،فينبغي للدولة
الطالب���ة والدولة متل ِّق َية الطل���ب �أن تت�شاورا مع ًا لكي تق ِّررا الأحكام وال�شروط التي يلزم تنفيذ الطلب مبوجبها والطريقة التي يجب
حت ّمل التكاليف بها.
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املرفق الثاين  -قائم ��ة مرجعية تكميلية ب�ش�أن �أنواع حمدَّدة من طلبات
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
التفتي�ش وال�ضبط
يف حالة تقدمي طلب من �أجل التفتي�ش وال�ضبط ،ينبغي �أن يت�ض َّمن الطلب ما يلي:
 و�صف ًا حم َّدد ًا بقدر الإمكان للمو�ضع املراد تفتي�شه وامل�ستندات (الوثائق) �أو املواد املراد �ضبطها ،مبا يف ذلك الفرتات
الزمنية ذات ال�صلة ،يف حالة ال�سجالت
 الأ�سب���اب املعقولة (الأد ّلة الإثباتية الكافية) التي تدعو �إىل االعتق���اد ب�أنَّ الوثائق �أو الأ�شياء املطلوبة موجودة يف املكان
املح َّدد داخل الدولة متل ِّق َية الطلب
 الأ�سب���اب املعقول���ة التي تدعو �إىل االعتقاد ب�أنَّ الوثائق �أو الأ�شياء �سوف تق���دِّ م �أد ّلة �إثباتية عن ارتكاب ا ُ
جلرم الذي هو
مو�ضوع التحقيق �أو الإجراءات الق�ضائية يف الدولة الطالبة
 تو�ضيح��� ًا يب�ِّينِنِّ ملاذا ل���ن يكون من املنا�سب ا�ستخدام و�سائ���ل �أق ّل ّ
تدخ ًال من ذلك يف احل�صول عل���ى الوثائق �أو الأ�شياء
املطلوبة
تبيان �أيِّ متط ّلبات خا�صة فيما يتعلق بتنفيذ عملية التفتي�ش �أو ال�ضبط
� ّأي معلومات معروفة عن الأطراف الثالثة التي قد يكون لها حقوق يف املمتلكات والعقارات

�إبراز م�ستندات
يف حالة تقدمي طلب من �أجل �إبراز م�ستندات ،ينبغي �أن يت�ض َّمن الطلب البنو َد التالية:
 و�صف ًا حم َّدد ًا بقدر الإمكان للم�ستندات املراد �إبرازها (ا�ستخراجها) ول�صلتها الوثيقة بالتحقيق ،وذلك لأنَّ ا�ست�صدار
�أمر من حمكمة ُيع ُّد الزم ًا عموم ًا
حتديد مكان امل�ستندات الالزمة وهوية القائم بعهدتها
 تبي���ان م���ا �إذا كان يكفي احل�صول على ن�سخة عادية �أو ن�سخة م�ص َّدقة من امل�ستن���دات؛ و�إذا مل يكن ذلك كافي ًا فينبغي
تبيان ال�سبب الداعي �إىل لزوم احل�صول على امل�ستندات الأ�صلية
 �إذا كان الت�صديق والتوثيق الزمني ،فينبغي تبيان �شكل الت�صديق/التوثيق ،على نحو حم َّدد يف م�ص َّدقة �صورية ُمر َفقة،
�إذا �أمكن ذلك (انظر اال�ستمارة الثانية الواردة �أدناه)
 تبي���ان ما �إذا كان من املحتمل �أن يكون � ٌّأي م���ن امل�ستندات خا�ضع ًا لأيِّ ادِّعاء بحق امتياز ح�صري ،مث ًال االمتياز املهني
القانوين
املهم التح ّقق مع الدولة متل ِّق َية الطلب ،لأنَّ بع�ض الدول قد يكون لديها ا�شرتاطات �إ�ضافية ب�ش�أن �إبراز الوثائق وامل�ستندات.
من ّ
يف احل���االت الت���ي ت�شتمل على طلبات ب�ش�أن �إبراز ال�سجالت احلا�سوبية ،ينبغي الت�شاور م���ع الدولة متل ِّق َية الطلب ب�ش�أن النظر بعني
االعتبار �إىل خماطر احتمال حذف امل�ستندات �أو �إتالفها .ويف حالة من هذا القبيل ،قد يكون من الالزم توفري و�سيلة حفظ �سريعة
م�أمونة ،مث ًال �أمر حفظ خا�ص �أو �أمر تفتي�ش و�ضبط.
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�أخذ الإفادات/ال�شهادات الإثباتية من ال�شهود
يف حالة تقدمي طلب ب�ش�أن �أخذ �إفادات �أو �شهادات ،ينبغي �أن يت�ض َّمن الطلب البنو َد التالية:
هوية ومكان ال�شخ�ص املراد احل�صول على �إفادة �أو �شهادة منه
 و�ص���ف الطريقة التي ينبغي بها �أخذ ال�شه���ادة الإثباتية (مث ًال حتت ال َق َ�سم �أو � ّأي تدابري حتذيرية ينبغي تطبيقها ب�ش�أن
الإفادات والأقوال) وت�سجيلها (مث ًال حم�ضر �إفادة مو َّقع ،حم�ضر حريف� ،شريط فيديو ،بوا�سطة و�صلة فيديو) ،وكذلك
ما �إذا كانت �سلطات الدولة الطالبة ترغب يف امل�شاركة يف ذلك وب�أيِّ طريقة وملاذا
 قائم���ة باملوا�ضي���ع الرئي�سي���ة امل�شمول���ة والأ�سئلة املح َّددة امل���راد طرحها  -يف حال���ة عدم م�شاركة موظف�ي�ن من الدولة
الطالب���ة  -مب���ا يف ذلك حتديد جهة االت�صال يف الدولة الطالبة ،يف حال ال�ضرورة �إىل م�شاورات بوا�سطة الهاتف �أثناء
اال�ستجواب
 يف حالة الإدالء بال�شهادة بوا�سطة و�صلة فيديو ،ينبغي ذكر �أ�سباب تف�ضيل و�صلة الفيديو على ح�ضور ال�شاهد �شخ�صي ًا
يف الدولة الطالبة ،وحتديد جهة ات�صال يف الدولة الطالبة للت�شاور معها ب�ش�أن الإجراءات املراد ا ِّتباعها
 �إذا م���ا ُطل���ب ح�ضور مم ِّثلي الدفاع يف الدول���ة الطالبة ،فينبغي حتديد ذلك بو�ضوح ،مع تو�ضي���ح الأ�سباب الداعية �إىل
ذلك

نقل ال�سجناء م�ؤ ّقتاً للإدالء ب�شهادتهم
يف حالة تقدمي طلب من �أجل نقل �سجناء م�ؤ ّقت ًا لإدالء �شهادتهم ،ينبغي �أن يت�ض َّمن الطلب البنو َد التالية:
تو�ضيح كيف ي�ستطيع ال�سجني تقدمي امل�ساعدة فيما يتع ّلق بالتحقيق �أو الإجراءات
 تبي���ان م���ا �إذا كان ال�سجني قد وافق عل���ى ال�سفر �إىل الدولة الطالبة� ،أو �إر�سال طلب ب�ش����أن احل�صول على تلك املوافقة
بوا�سطة الدولة متل ِّق َية الطلب
حتجز يف عهدة الدولة الطالبة يف جميع الأحوال
ت�أكيد ًا ب�أنَّ ال�سجني� ،إذا ُنقل� ،سوف ُي َ
 ت�أكي���د ًا ب����أنَّ ال�سج�ي�ن �سوف ُيع���اد �إىل الدولة متل ِّق َي���ة الطلب يف �أ�سرع وقت ممك���ن حني تنتهي احلاج���ة �إىل م�ساعدته
لأغرا�ض الطلب �أو بح�سب اتفاق الدول املعنية على غري ذلك
الحق ق�ضائي ًا �أو ُيعا َقب يف الدولة الطالبة
 ت�أكيد ًا ،بح�سب ما ت�شرتطه الدولة متل ِّق َية الطلب ،ب�أنَّ ال�سجني لن ُي َ
حتجز �أو ُي َ
ب�ش�أن �أيِّ ُجرم ارتكبه قبل نقله �إىل الدولة الطالبة
ت�أكيد ًا ب�أنَّ ال�سجني �سوف ُيعاد �إىل الدولة متل ِّق َية الطلب دومنا حاجة �إىل �إجراءات ت�سليم
 حتديد جهة االت�صال يف الدولة الطالبة املراد الت�شاور معها ب�ش�أن �أيِّ م�سائل ذات �صلة بالق�ضية ،مبا يف ذلك احت�ساب
الوق���ت املق�ضي يف االحتجاز يف عه���دة الدولة الطالبة ،والرتتيبات اللوج�ستية والتكالي���ف اخلا�صة بالنقل ،و�أيِّ �شروط
م�س َّبقة �أخرى ذات �صلة باملو�ضوع
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املرفق الثالث  -منوذج مذ ّكرة
�إحالة الطلبات ال�صادرة
اللتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة
و�إقرار بت�س ُّلم الطلبات الواردة
ومنوذج م�صدَّقة توثيق

اال�ستمارة الأوىل
منوذج مذ ّكرة �إحالة جلميع طلبات التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة
(يمُ لأ من ِقبل ال�سلطة الطالبة)
الق�ضية:
رقم الق�ضية:
ا�سم (�أ�سماء) امل�شتبه فيه (فيهم):
ال�سلطة التي ميكن االت�صال بها ب�ش�أن الطلب
امل�ؤ�س�سة:
املكان:
البلد:
اال�سم:
الوظيفة:
اللغة املتك َّلم بها:
رقم الهاتف:
رقم الفاك�س:
الربيد الإلكرتوين:
املوعد النهائي
هذا الطلب عاجل.
يرجى تنفيذ هذا الطلب قبل[ :التاريخ]
�أ�سباب املوعد النهائي:
التاريخ:
التوقيع:
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�إقرار بت�سلُّم الطلب
(يمُ لأ من ِقبل ال�سلطة متل ِّق َية الطلب)
الت�سجيل
رقم الت�سجيل:
التاريخ:
ال�سلطة متل ِّق َية الطلب
امل�ؤ�س�سة:
املكان:
البلد:
اال�سم:
الوظيفة:
اللغة املتك َّلم بها:
رقم الهاتف:
رقم الفاك�س:
الربيد الإلكرتوين:
ال�سلطة التي ميكن ا�ست�شارتها ب�ش�أن تنفيذ الطلب
ح�سبما ُذكر �أعاله
انظر �أدناه
امل�ؤ�س�سة:
املكان:
البلد:
اال�سم:
الوظيفة:
اللغة املتك َّلم بها:
رقم الهاتف:
رقم الفاك�س:
الربيد الإلكرتوين:
املوعد النهائي
من املحتمل [الوفاء/عدم الوفاء] باملوعد النهائي.
ال�سبب:
التاريخ:
التوقيع:
يرجى ملء هذه اال�ستمارة عند ت�س ُّلمها و�إر�سالها بالفاك�س �إىل:
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منوذج مذ ّكرة �إحالة الطلبات

اال�ستمارة الثانية
 -1البلد:
هذه الوثيقة العامة
َّ -2مت التوقيع عليها من ِقبل
 -3الذي يت�ص ّرف ب�صفته
 -4حتمل ختم/متغة
ُ�صدِّقت
				
 -5يف
 -7من ِقبل
 -8الرقم
			
 -9اخلتم/التمغة:

حا�شية الت�صديق

 - 6بتاريخ
 -10التوقيع:

تن�ص اتفاقية الهاي امل�ؤ ّرخة  5ت�شرين الأول/
ملحوظ���ة :يف احلاالت التي تتط َّلب توثي���ق ّ
�صحة الوثائق وامل�ستندات العامة الأجنبيةّ ،
مب�سطة و�سريعة للت�صديق على
�أكتوب���ر  1961الالغي���ة ل�شرط الت�صدي���ق القانوين على الوثائق العامة الأجنبية ،على ا ِّتباع طريق���ة َّ
ذلك التوثيق بوا�سطة "حا�شية الت�صديق" املرفقة بتلك االتفاقية.
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املرفق الرابع  -قائمة مرجعية مبحتويات طلب ت�سليم
املجرمني ال�صادر
املتط ّلبات التعاهدية
متط ّلبات القانون الداخلي
هوية ال�شخ�ص املطلوب

وقائع الق�ضية وتاريخها
الإجرائي

ينبغي الت�أ ّكد من التح ّقق من املتط ّلبات التعاهدية (يف املعاهدات) قبل موا�صلة قراءة بقية
القائمة املرجعية.
ينبغي الت�أ ّكد من التح ّقق من �أيِّ متط ّلبات قانونية داخلية يف الدولة متل ِّق َية الطلب قبل
موا�صلة قراءة بقية القائمة املرجعية.
ينبغي تقدمي و�صف لل�شخ�ص املطلوب ،وكذلك بح�سب اخليار املتاح ،جميع املعلومات
الأخرى التي قد ت�ساعد على �إثبات هوية ذلك ال�شخ�ص وجن�سيته ومكانه (مبا يف ذلك،
على �سبيل املثال ،بطاقة الهوية والب�صمات وال�صورة ومادة احلم�ض اخللوي ال�صبغي
(.))DNA
ينبغي تقدمي ملحة عامة عن وقائع الق�ضية وتاريخها الإجرائي ،مبا يف ذلك القانون
املوجهة �إىل ال�شخ�ص املطلوب.
الواجب التطبيق يف الدولة الطالبة والتُّهم اجلنائية َّ

الأحكام القانونية

للجرم والعقوبة املط َّبقة ب�ش�أنه ،مع �إيراد مقتطف �أو ن�سخة عن
ينبغي تقدمي و�صف ُ
الأجزاء ذات ال�صلة من القانون يف الدولة الطالبة.
ينبغي حتديد �أيِّ فرتة تقادم ذات �صلة ال يجوز قانون ًا بعد انق�ضائها حماكمة ال�شخ�ص
املعني �أو مالحقته ،مع دعمها بالأحكام القانونية.

الأ�سا�س القانوين

يتم بنا ًء عليه تقدمي الطلب ،على �سبيل املثال،
ينبغي تقدمي و�صف للأ�سا�س الذي ّ
الت�شريعات الوطنية� ،أو معاهدة لت�سليم املجرمني �أو ترتيب ذي �صلة �أو مبقت�ضى املعاملة
باملثل ،يف حال عدم وجودها.

قانون التقادم

بجرم (ولكن مل تت ْم �إدانته بعدُ)
�إذا كان ال�شخ�ص املطلوب م َّتهماً ُ
�أمر االعتقال

املخت�صة
ينبغي تقدمي الن�سخة الأ�صلية �أو امل�ص َّدقة من �أمر �صادر عن ال�سلطة الق�ضائية
ّ
لإلقاء القب�ض على ذلك ال�شخ�ص� ،أو وثائق �أخرى لها نف�س املفعول.

بيان ا ُ
جلرم (اجلرائم)

ينبغي تقدمي بيان با ُ
جلرم (اجلرائم) الذي ُيطلب مبقت�ضاه ت�سليم املجرمني وو�صف
للأفعال �أو حاالت الإغفال التي ت�ش ِّكل ا ُ
جلرم املزعوم (اجلرائم املزعومة) ،مبا يف ذلك
بيان دقيق قدر الإمكان لزمن ومكان ارتكاب ا ُ
جلرم ،وذلك بالنظر �إىل حالة الإجراءات
يف ذلك الوقت ،و�أق�صى العقوبات لكل ُجرم ،ودرجة امل�شاركة يف ا ُ
جلرم من ِقبل ال�شخ�ص
املطلوب وجميع فرتات التقادم ذات ال�صلة.
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الدليل الإثباتي

مما �إذا كان ذلك يتط ّلب �أي�ض ًا �إثبات ًا
دليل �إثبات الهوية مطلوب دائم ًا .فينبغي التح ّقق ّ
مما �إذا كان يجب على ال�شاهد �أن ي�شهد �أنه
حم َّلف ًا� .إذا كان الأمر كذلك ،فينبغي التح ّقق ّ
يعرف ال�شخ�ص املطلوب ويعرف �أنَّ ال�شخ�ص �شارك يف الأفعال �أو الإغفاالت ذات ال�صلة
والتي ت�ش ِّكل ا ُ
جلرم ذا ال�صلة (اجلرائم ذات ال�صلة) .ويجب �أن يثبت بالدليل اال�شتباه
بالذنب يف ِّ
مما �إذا كان هذا الإجراء
كل ُجرم ُيلت َم�س ب�ش�أنه الت�سليم .ينبغي التح ّقق مق َّدم ًا ّ
ينبغي �أن ي�أخذ �شكل �شهادة �إثباتية م�شفوعة ب َق َ�سم �أو غري م�شفوعة ب َق َ�سم� ،أو ما �إذا كان
يكفي وجود بيان بالوقائع م�شفوع ب َق َ�سم �أو غري م�شفوع ب َق َ�سم .ف�إذا كان يكفي بيان الوقائع
مما �إذا كان يحتوي على التفا�صيل اخلا�صة بكل ُجرم .ويف حال لزوم
فينبغي التح ّقق ّ
مما �إذا يجب �أن تكون عبارة عن
الإدالء ب�شهادة �إثباتية م�شفوعة ب َق َ�سم ،فينبغي التح ّقق ّ
دليل �إثباتي ظاهر الوجاهة بخ�صو�ص ِّ
كل ُجرم ُيلت َم�س ب�ش�أنه الت�سليم .و�إذا كان كذلك،
فينبغي تو�ضيح ما هو الالزم واملقبول لتلبية ا�شرتاطات ذلك االختبار �أو �أيِّ اختبار �أق ّل
منه �ش َّد ًة .وينبغي احلر�ص على تقدمي كل البنود بال�شكل الالزم.

بجرم وكان:
�إذا كان ال�شخ�ص املطلوب قد �أُدين ُ
قد ُح ِكم عليه

فينبغي �إرفاق امل�ستند الأ�صلي� ،أو ن�سخة م�ص َّدقة/مو َّثقة طبق الأ�صل ،من �أمر الإدانة/
االحتجاز� ،أو �أيِّ م�ستندات �أخرى لها املفعول نف�سه ،وذلك لإثبات وجوب �إنفاذ احلكم
فور ًا .وينبغي �أن يت�ض َّمن الطلب �أي�ض ًا بيان ًا يثبت مدى تنفيذ احلكم حتى الآن.

قد ُحكم عليه غيابي ًا

فينبغي تقدمي بيان ِّ
ُدعي �شخ�صي ًا �أو �أُبلغ على نحو
يو�ضح �أنَّ ال�شخ�ص املعني قد ا�ست َ
�آخر مبوعد ومكان جل�سة اال�ستماع لأقواله والتي �أ َّدت �إىل �صدور القرار� ،أو �أنَّ ال�شخ�ص
كان مم َّث ًال على نحو قانوين يف جميع مراحل �إجراءات الدعوى عليه� ،أو يحدِّ د الو�سيلة
القانونية املتاحة له لإعداد دفاع �أو اللتما�س �إعادة عر�ض الق�ضية على املحكمة يف
ح�ضوره �شخ�صي ًا.

مل ُيح َكم عليه بع ُد

فينبغي تقدمي وثيقة حتدِّ د الإدانة وبيان ي�ؤ ِّكد وجود ن َّية لفر�ض عقوبة عليه.
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املرفق اخلام�س  -قائمة مرجعية ب�ش�أن طلبات ت�سليم املجرمني
ال�صادرة :تخطيط العمل الإجرائي بخ�صو�ص
ك ِّل ق�ضية
�أبكر ات�صال بالدولة
متل ِّق َية الطلب

عندما ُيع َرف مكان وجود ال�شخ�ص املطلوب ،ينبغي املبادرة �إىل البدء باالت�صاالت ب�صفة
غري ر�سمية قبل تقدمي طلب احلب�س (التوقيف) االحتياطي و�/أو الت�سليم ،وذلك من �أجل
ا�ستبانة املتط ّلبات واال�شرتاطات ذات ال�صلة باملو�ضوع وقنوات االت�صال/الإر�سال ال�سريعة
املقبولة لدى الدولة متل ِّق َية الطلب.

الطلبات املتزامنة

ينبغي التح ّقق من وجود طلبات متزامنة يف �أبكر مرحلة .ويف حال وجود � ٍّأي منها ،ينبغي
احلر�ص على �إعداد الق�ضية و�إحالتها والتفاو�ض ب�ش�أنها يف �أقرب وقت ممكن لإعطائها
الأولوية.

الأ�سا�س القانوين

ينبغي التح ّقق من وجود �أ�سا�س قانوين لإعداد طلب ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وتقدميه �إىل
الدولة املقرتَح تقدمي الطلب �إليها.

االعتقال والتفتي�ش (البحث)
وال�ضبط

ينبغي التح ّقق من ال�شروط القانونية امل�س َّبقة والتقييدات اخلا�صة باالعتقال والتفتي�ش
والبحث وال�ضبط لدى الدولة متل ِّق َية الطلب من �أجل ا�ستباق حدوث �أيِّ م�شاكل حمت َملة.
ينبغي التح ّقق من وجود �إمكانية للإفراج امل�شروط �أو بكفالة .و�إذا كان كذلك ،فينبغي
تقدمي (قبل االعتقال� ،إذا �أمكن) كل املعلومات ذات ال�صلة عن الق�ضية.

املهل الزمنية املح َّددة

ينبغي التح ّقق من املهل الزمنية املح َّددة لدى الدولة متل ِّق َية الطلب ،من �أجل ت�س ّلم الطلب،
عقب االعتقال ،وينبغي �ضمان التق ّيد باملهل الزمنية.
ينبغي احلر�ص دائم ًا على مراجعة الدولة متل ِّق َية الطلب من �أجل الت�أ ّكد من ال�صيغة
ال�شكلية ال�صحيحة للوثائق وامل�ستندات .ويف حال وجود قواعد �إثباتية مط َّبقة ،فينبغي
التح ّقق من املتط ّلبات الإثباتية لدى الدولة متل ِّق َية الطلب ،وخ�صو�ص ًا ب�ش�أن معيار الإثبات
مما �إذا كان ينبغي �أن تكون الأد ّلة
الالزم ونوع الأد ّلة الإثباتية الالزمة .كما ينبغي التح ّقق ّ
الإثباتية يف �صيغة �إفادة خارج املحكمة �أو �إقرار ّ
خطي مو َّقعْ � ،أي مث ًال �إفادة مو َّقعة/حم َّلفة
من ِقبل املوظف امل�س�ؤول التابع للدولة/ال�سلطة الق�ضائية وخمتومة ،وذلك ل�ضمان جواز
قبولها يف الدولة متل ِّق َية الطلب.

ال�صيغة ال�شكلية للوثائق
وامل�ستندات و� ُّأي متط ّلبات
�إثباتية

�أ�سباب الرف�ض املحت َملة

ينبغي ٍّ
لكل من الدولتني الطالبة ومتل ِّقية الطلب �أن تتوا�صال مع ًا منذ بدء العملية الإجرائية
وجبة لرف�ض الطلب.
لكي حتدِّ دا ما ميكن �أن ُيثار من امل�سائل التي قد تُعتبرَ �أ�سباب ًا ُم ِ

الإجراءات الق�ضائية الغياب ّية

ينبغي تنبيه الدولة متل ِّق َية الطلب مق َّدم ًا �إذا كان طلب ت�سليم املجرمني يتع ّلق ب�إجراءات
ق�ضائية (دعوى) غياب ّية .وينبغي التح ّقق من ا�شرتاطات الدولة متل ِّق َية الطلب بخ�صو�ص
الت�سليم يف تلك احلاالت ،و�ضمان �إمكانية وفائها باال�شرتاطات القابلة للت�سويغ.
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قاعدة التخ�صي�ص

ينبغي لكم �أن حتر�صوا على حتديد ِّ
كل اجلرائم التي ُيلت َم�س ب�ش�أنها ت�سليم املجرمني� ،سواء
�أكانت جرائم خا�ضعة للت�سليم �أم مل تكن (هذا قد ال يكون ممكن ًا بخ�صو�ص اجلرائم غري
اخلا�ضعة للت�سليم مبقت�ضى القانون الداخلي) .وهذا ي�ساعد على اجتناب ن�شوء م�شاكل
الحق ًا يف التما�س التنازل عن قاعدة التخ�صي�ص من الدولة متل ِّق َية الطلب لأنكم تريدون
مبا�شرة مالحقة ق�ضائية ب�ش�أن جرمية �أخرى �سابقة.

لغة الطلب

ينبغي �أن ُيق َّدم الطلب وامل�ستندات املر َفقة به باللغة التي حتدِّ دها الدولة متل ِّق َية الطلب� ،أو
�أن ُير َفق الطلب وامل�ستندات برتجمة معت َمدة �إىل تلك اللغة.

تقدمي م�شروع �صيغة الطلب
للح�صول على تعليقات عليه

ينبغي النظر يف �إمكانية تقدمي م�شروع (م�س َّودة) �صيغة الطلب للح�صول على تعليقات
عليه ،وخ�صو�ص ًا حينما ال يكون لديكم ِّاطالع جيد على ا�شرتاطات الدولة متل ِّق َية الطلب� ،أو
�إذا كانت الق�ضية معقَّدة.
ينبغي التح ّقق من جواز ح�ضور مم ِّثلني من ال�شرطة �أو قانونيني �أو من �ض ّباط االت�صال
وكذلك من املوظفني القن�صليني �أثناء �إجراءات ق�ضايا الت�سليم الأجنبية من �أجل تقدمي
امل�ساعدة عند احلاجة .و�إذا كان ذلك جائز ًا ،فينبغي كفالة اتخاذ الرتتيبات الالزمة
والقيام بر�صد الإجراءات.

ترتيبات العبور

ينبغي حتديد امل�س�ؤولية بو�ضوح ملعرفة َمن هي ال�سلطة التي تتولىّ ت�أمني ا�ست�صدار �إذن
العبور .وينبغي ّ
توخي العناية الجتناب عوامل املخاطرة غري ال�ضرورية .كما ينبغي احلر�ص
على فعالية تخطيط العملية وتنظيمها والقيام بها ور�صدها.

ترتيبات الت�سليم الفعلي

ينبغي التح ّقق من املهل الزمنية وتاريخ املوعد الدقيق لوجوب ت�سليم ال�شخ�ص املعني فعلي ًا
يف الدولة متل ِّق َية الطلب .وينبغي ح�ساب الوقت املح ّلي وتاريخ املوعد املكافئني زمني ًا .كما
ينبغي تنظيم ت�أمني دخول حر�س املرافقة قبل ذلك التاريخ من �أجل نقل ال�شخ�ص املعني
من الدولة متل ِّق َية الطلب.

ح�ضور املم ِّثلني يف جل�سات
اال�ستماع للإفادات
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املرفق ال�ساد�س�  -صكوك الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان التي ُتط َّبق
على م�سائل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم
املجرمني
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
 -1تُط َّب���ق امل���واد التالية م���ن الإعالن العاملي حلق���وق الإن�س���ان(�أ) على امل�سائ���ل املتع ّلقة بامل�ساع���دة القانونية املتبادل���ة وت�سليم
املجرمني:
املادة 5
َّ
احلاطة بالكرامة.
ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املادة 6
لكل �إن�سان يف ِّ
ِّ
كل مكان احلق يف �أن ُيعرتَف له ب�شخ�صيته القانونية.
املادة 7
النا����س جميع��� ًا �سوا�سية �أمام القانون ،وهم مت�ساوون يف حق التمتّع بحماية القانون دومنا متييز ،كما �أنَّ لهم جميع ًا احلق يف
حماية مت�ساوية من �أيِّ متييز يخ ّل بهذا الإعالن ومن �أيِّ حتري�ض على مثل هذا التمييز.
املادة 8
ل ِّ
املخت�صة لإن�صافه الفعلي من �أيِّ �أعم���ال تنتهك احلقوق الأ�سا�سية التي
���كل �شخ����ص احلق يف اللجوء �إىل املحاكم الوطني���ة
ّ
مينحه �إ َّياها الد�ستور �أو القانون.
املادة 9
تع�سف ًا.
ال يجوز اعتقال �أيِّ �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه ّ
املادة 10
ل ِّ
���كل �إن�س���ان احلق ،على قدم امل�س���اواة التا ّمة مع الآخرين ،يف �أن ت َ
ُنظر ق�ضيته �أمام حمكم���ة م�ستق ّلة وحمايدة نظر ًا من�صف ًا
ُوجه �إليه.
علني ًا للف�صل يف حقوقه والتزاماته ويف �أ َّية تهمة جنائية ت َّ
املادة 11
( )1ك ُّل �شخ����ص م َّته���م بجرمية ُيعترب بريئ��� ًا �إىل �أن تثبت �إدانته قانون��� ًا يف حماكمة علنية ُت�ؤ َّمن له فيه���ا جميع ال�ضمانات
الالزمة للدفاع عنه.
(  )2ال ُيدان � ُّأي �شخ�ص بجرمية ب�سبب �أيِّ عمل �أو امتناع عن عمل مل يكن يف حني ارتكابه ي�ش ِّكل ُجرم ًا وفق ًا للقانون الوطني
�أو الدويل ،كذلك ال تو َقع عليه �أ َّية عقوبة �أ�ش ّد من تلك التي كانت �سارية وقت ارتكاب الفعل ا ُ
جلرمي.
(�أ) قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
 -2تُط َّب���ق الفقرات التالية من العه���د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية(ب) على امل�سائ���ل املتع ّلقة بامل�ساعدة القانونية
املتبادلة وت�سليم املجرمني:
املادة 14
ُوجه �إلي���ه �أو يف حقوقه
 -1النا����س جميع��� ًا �س���واء �أم���ام الق�ضاء .ومن حق كل ف���رد ،لدى الف�ص���ل يف �أ ّية تهمة جزائي���ة ت َّ
خمت�صة م�ستقلة حيادية ،من�ش�أة
والتزامات���ه يف �أ َّي���ة دعوى مدنية� ،أن تكون ق�ضيته حم َّل نظر من�صف وعلني من قبل حمكمة
ّ
بحك���م القانون .ويجوز منع ال�صحافة واجلمهور من ح�ضور املحاكم���ة ك ّلها �أو بع�ضها لدواعي الآداب العامة �أو النظام العام
�أو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي� ،أو ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�صة لأطراف الدعوى� ،أو يف �أدنى احلدود التي تراها
املحكم���ة �ضروري���ة حني يكون م���ن �ش�أن العلنية يف بع�ض الظ���روف اال�ستثنائية �أن تخ ّل مب�صلحة العدال���ة� ،إ ّال �أنَّ � َّأي حكم يف
ق�ضي���ة جزائي���ة �أو دعوى مدني���ة يجب �أن ي�صدر ب�صورة علنية� ،إ ّال �إذا كان الأمر يت�ص���ل ب�أحداث تقت�ضي م�صلحتهم خالف
ذلك �أو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني �أو تتع ّلق بالو�صاية على �أطفال.
 -2من حق كل متَّهم بارتكاب جرمية �أن يعترب بريئ ًا �إىل �أن يثبت عليه اجلرم قانون ًا.
-3

ِّ
لكل متَّهم بجرمية �أن يتمتّع �أثناء النظر يف ق�ضيته ،وعلى قدم امل�ساواة التامة ،بال�ضمانات الدنيا التالية:
املوجهة �إليه و�أ�سبابها؛
(�أ)  �أن ّ
يتم �إعالمه �سريع ًا وبالتف�صيل ،وفى لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة َّ
(ب) �أن ُيعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ولالت�صال مبحام يختاره بنف�سه؛
(ج) �أن ُيحاكم دون ت�أخري ال م ِّربر له؛
(د)  �أن ُيحاك���م ح�ضوري��� ًا و�أن يداف���ع ع���ن نف�سه ب�شخ�ص���ه �أو بوا�سطة حمام م���ن اختي���اره ،و�أن ُيخطر بحقه يف
وج���ود من يداف���ع عنه �إذا مل يكن له من يدافع عن���ه ،و�أن تز ِّوده املحكمة حكم ًا ،ك ّلم���ا كانت م�صلحة العدالة
تقت�ض���ي ذل���ك ،مبحام يدافع عنه ،دون حتميل���ه �أجر ًا على ذلك �إذا كان ال ميل���ك الو�سائل الكافية لدفع هذا
الأجر؛
(هـ) �أن ينا ِق�ش �شهود االتهام ،بنف�سه �أو من ِقبل غريه ،و�أن يح�صل على املوافقة على ا�ستدعاء �شهود النفي بذات
ال�شروط املط َّبقة يف حالة �شهود االتهام؛
جمان ًا برتجمان �إذا كان ال يفهم �أو ال يتك ّلم اللغة امل�ستخدَ مة يف املحكمة؛
(و) �أن ُيز َّود ّ
(ز) �أ ّال ُيك َره على ال�شهادة �ض ّد نف�سه �أو على االعرتاف بذنب.

 -4يف حالة الأحداثُ ،يراعى جعل الإجراءات منا�سبة ل�س ِّنهم وم�ؤاتية ل�ضرورة العمل على �إعادة ت�أهيلهم.

(ب) قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
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 -5ل ِّ
���كل �شخ����ص �أُدين بجرمية حق اللجوء ،وفق ًا للقانون� ،إىل حمكمة �أعل���ى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته ويف العقاب
الذي ُحكم به عليه.
 -6ح�ي�ن يك���ون قد �صدر على �شخ�ص ما حك���م نهائي يدينه بجرميةَّ ،ثم �أُبطل هذا احلك���م �أو �صدر عفو خا�ص عنه على
يتوجب تعوي�ض ال�شخ�ص الذي
�أ�سا�س واقعة جديدة �أو واقعة حديثة االكت�شاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خط�أ ق�ضائيَّ ،
�أُن���زل به العق���اب نتيجة تلك الإدانة ،وفق ًا للقانون ،ما مل يثبت �أنه يتح ّمل ،ك ّلي��� ًا �أو جزئي ًا ،امل�س�ؤولية عن عدم �إف�شاء الواقعة
املجهولة يف الوقت املنا�سب.
  -7ال يجوز تعري�ض �أحد جمدّد ًا للمحاكمة �أو للعقاب على جرمية �سبق �أن �أُدين بها �أو ب ِّرئ منها بحكم نهائي وفق ًا للقانون
وللإجراءات اجلنائية يف كل بلد.
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م�سرد امل�صطلحات
ال�سلطة املركزية

ال�سلطة املركزية هي كيان �إداري تع ِّينه دولة ما لكي يكون جه َة االت�صال املركزية ل�ش�ؤون
التعاون الدويل مع الدول الأخرى .واملعاهدات ت ُِلزم الدول عاد ًة ب�إن�شاء �سلطة مركزية باعتبار
ذلك من �ضمن االمتثال للمعاهدة.

املخت�صة
ال�سلطة
ّ

املخت�صة هي كيان �ضمن دول ٍة ما لديه االخت�صا�ص القانوين �أو امل�س�ؤولية القانونية
ال�سلطة
ّ
طلب اللتما�س امل�ساعدة الدولية وب�ش�أن القيام باخلطوات الالزمة مبوجب
ب�ش�أن اال�ستجابة �إىل ٍ
القانون الداخلي لالمتثال لذلك الطلب.

ا�ستمرارية الأد ّلة الإثباتية
(ت�سل�سل العهدة)

عندما تُ�ضبط ماد ٌة ( ُمف َردة) ما باعتبارها دلي ًال �إثباتي ًا يف بلد من بلدان القانون العام،
وينبغي �إدخالها يف عداد الأدلة الإثباتية يف حماكمة ،فمن امل�ألوف �إقرار "ت�سل�سل العهدة"
لتبيان �أنه لدى قيام ال�شرطة ب�ضبط تلك املادة ،ظ ّلت حتت �سيطرتها ومل ُيع َبث بها على نح ٍو
قد ي�ؤدّي �إىل اتخاذ القا�ضي قرار ًا خاطئ ًا .وا�ستمرارية الدليل الإثباتي عامل هام على وجه
اخل�صو�ص فيما يتعلق بالأد ّلة الإثباتية اخلا�صة بالتحليالت اجلنائية.
مواجهة ال�شهود وا�ستجوابهمْ � ،أي ا�ستجواب �شاهد ُيع َر�ض على اخل�صم ملواجهته ،يف حماول ٍة
للطعن يف �شهادته ،ركن من �أركان نظام املقا�ضاة بني اخل�صوم ،ومك ِّون هام يف �أيِّ حماكمة
مبقت�ضى القانون العام ،حيث ُيختبرَ الدليل الإثباتي من خالل ا�ستجواب يجري عن ُقرب
و ُيحت َمل �أن يكون عدائي ًا .ولدى اختبار ال�شهادات املدىل بها ،ي�ستطيع القا�ضي �أن يق ِّرر قبول
بع�ضها �أو ك ّلها �أو عدم قبول � ٍّأي منها ،باعتبارها من الأد ّلة الإثباتية.
ت�سليم املجرمني هي العملية الإجرائية الر�سمية التي تطلب بوا�سطتها دول ٌة ما �إنفاذ �إعادة
�شخ�ص متَّهم �أو ُمدان بارتكاب جرمية للمثول ملحاكمته �أو لأداء حكم عقوبة �صادر بحقه يف
الدولة الطالبة.
ميكن ِّ
االطالع على تعريف للقاعدة العامة ل�شهادة ال�سماع عن الغري يف ق�ضية �سوبرامانيام
جتاه امل َّدعي العام ] [1956الواردة يف جممع الق�ضايا املنظورة يف الهيئة امل�س ّماة جمل�س
امللكة [1 W.L.R.965 (P.C.)] ،يف ال�صفحة :970
الدليل الإثباتي لإفادة قيلت ل�شاهد من ِقبل �شخ�ص ال ُي�س َّمى هو نف�سه �شاهد ًا قد
تكون �شهادة �سماع عن الغري �أو قد ال تكون كذلك .فهي �شهادة �سماع عن الغري وغري
جائز قبولها عندما يكون مو�ضوع الدليل �إثباتَ حقيق ِة ما تت�ض ّمنه الإفادة .وهي
لي�ست �شهادة �سماع عن الغري ،وجائز قبولها عندما تُقرتَح لكي تثبت بالدليل ال
مبعزل متام ًا عن
حقيقة الإفادة بل واقعة قولها .ذلك �أنَّ واقعة كون الإفادة قد قيلت،
ٍ
حقيقتها ،كثري ًا ما تكون وثيقة ال�صلة باملو�ضوع لدى النظر يف احلالة العقلية وال�سلوك
�شخ�ص ما قيلت الإفادة يف ح�ضوره.
الناجت بعد ذلك لدى ال�شاهد �أو لدى
ٍ

مواجهة ال�شهود
وا�ستجوابهم

ت�سليم املجرمني

�شهادة �سماع عن الغري
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املنظمة الدولية لل�شرطة
اجلنائية (الإنرتبول)

وتقليدي ًا ،كان ُيف َر�ض حظر يف بلدان القانون العام على ال�سماح ب�شهادة ال�سماع عن الغري يف
املحكمة� .أ َّما يف �سياق ت�سليم املجرمني فهناك ت�ساهل بخ�صو�ص هذه القاعدة يف كثري من
بلدان القانون العامَ ،ي�س َمح للمحكمة بقبول الدليل يف �شهادة ال�سماع عن الغري لإثبات حقيقة
م�ضمونها� ،إذا ما ا�ستُوفيت �شروط مع َّينة .وقد �أخذ يزداد ال�سماح ،يف �سياق ت�سليم املجرمني،
بقبول �شهادة ال�سماع عن الغري يف ِعداد الأد ّلة الإثباتية لأغرا�ض جل�سات اال�ستماع اخلا�صة
بت�سليم املجرمني.
الإنرتبول هي �أكرب منظمة دولية لل�شرطة ،ين�ضوي فيها  190بلد ًا ع�ضو ًا .ودورها هو متكني
و�ضمان ال�سالمة
ال�شرطة يف العامل �أجمع من العمل مع ًا من �أجل جعل العامل مكان ًا �أكرث �أمان ًا
ِ
العامة .ويف ميدان ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،تقدِّ م �شبكة االت�صاالت
وغريها من اخلدمات التي تو ِّفرها الإنرتبول م�ساعدة ف ّعالة جد ًا يف موا�صلة تعزيز هذه
التدابري.

الإ�شعار الأحمر لدى
الإنرتبول

�إ�شعار الإنرتبول الأحمر هو �إ�شعار دويل تن�شره دولة طالبة يف ال�شبكة احلا�سوبية اخلا�صة
(�أ)
�شخ�ص فا ٍّر �أو توقيفه احتياطي ًا لغر�ض ت�سليمه.
بالإنرتبول لطلب القب�ض على
ٍ

الإ�شعار الأزرق لدى
الإنرتبول

�إ�شعار الإنرتبول الأزرق هو طلب دويل تن�شره دولة طالبة يف ال�شبكة احلا�سوبية اخلا�صة
�شخ�ص ما �أو عن
بالإنرتبول التما�س ًا للم�ساعدة يف احل�صول على معلومات �إ�ضافية عن هوية
ٍ
�أن�شطته فيما يتعلق بجرمي ٍة ما.

امل�ساعدة القانونية املتبادلة

امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية هي عملية �إجرائية تلتم�س الدول وتقدِّ م
بوا�سطتها امل�ساعد َة يف جمع الأد ّلة الإثباتية ال�ستخدامها يف ق�ضايا جنائية.

الوجاهة الظاهرة

م�صطلح من التعبري الالتيني الذي يعني "الظاهر من �أ ّول وهلة"؛ والوجاهة الظاهرة من �أ ّول
وهلة ّ
تدل على عبء �إثباتي ي�شيع تطبيقه يف ق�ضايا ت�سليم املجرمني يف بلدان القانون العام.
ويف الواليات الق�ضائية مبوجب القانون العامّ ،
يدل التعبري "الظاهر من �أ ّول وهلة" على الدليل
دح�ض ،للربهنة على افرتا�ض معينّ �أو واقعة مع ّينة.
الذي من �ش�أنه �أن يكون كافي ًا ،ما مل ُي َ

املعاملة باملثل

ين�ص مبد�أ املعاملة باملثل على �أنَّ املزايا �أو الفوائد
يف املعاهدات ويف بع�ض القوانني الداخليةّ ،
�أو العقوبات التي تط ّبقها �إحدى الدول على مواطني دولة �أخرى �أو الهيئات االعتبارية التابعة
لها ينبغي ردّها مبثلها عين ًا .ويف �سياق امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني ،قد
ي�ش ّكل ذلك اتفاق ًا مكتوب ًا ،تتع ّهد مبوجبه دولة ما ،مبقت�ضى ال�شروط والظروف نف�سها ،ب�أنَّ
متنح املوافقة على نوع الطلب نف�سه يف امل�ستقبل �إىل الدولة متل ِّق َية الطلب .وقد يكون ذلك
أ�سا�س من معاهدة� ،أو قد يكون من مقت�ضيات
�أ�سا�س ًا قانوني ًا مفيد ًا للتعاون يف حال عدم وجود � ٍ
القانون الداخلي.
يف قوانني ت�سليم املجرمني ،يُ�ستخدَ م امل�صطلح "الت�سليم الفعلي" لو�صف تلك املرحلة من
الإجراءات القانونية عندما ت�أمر الدولة متل ِّق َية الطلب ب�إعادة ال�شخ�ص الفا ّر الذي هو مو�ضوع
طلب ت�سليم املجرمني� ،إىل الوالية الق�ضائية للدولة الطالبة.
ِ

الت�سليم (الفعلي)

(�أ) للح�صول على املزيد من املعلومات عن �أنواع الإ�شعارات (املذ ّكرات) التي تديرها املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) متاح يف املوقع
ال�شبكي .www.interpol.int/INTERPOLexpertise/Notices
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