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  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٦فيينا، 
  **من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

  االعتبارات ، مبا يف ذلك املطلوبنيعملية تسليم  املشاكل اليت تعترض تعجيل
  ، املتعلقة بالصحة والسالمة واملسائل األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان

  فضًال عن استراتيجيات التقاضي اليت يلجأ إليها املتهمون لتأخري 
        تلبية طلب التسليم

االعتبارات ، مبا يف ذلك املطلوبنيعملية تسليم  املشاكل اليت تعترض تعجيل    
  ، والسالمة واملسائل األخرى املتعلقة حبقوق اإلنساناملتعلقة بالصحة 

  فضًال عن استراتيجيات التقاضي اليت يلجأ إليها املتهمون لتأخري تلبية 
  طلب التسليم

    
      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

  مةمقدِّ  -أوًال  
من  ٢البند  إطاراملناقشــــات يف  لتســــهيلأعدَّت األمانة ورقة املعلومات األســــاســــية هذه   -١

ــــــر للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل وهي تقدم ملحة . جدول األعمال املؤقت لالجتماع العاش
واحلاجة إىل تعجيل  تسليم املطلوبنيعامة عن االعتبارات واجلوانب العملية املتعلقة بطول إجراءات 

لدول األطراف  عاون بني ا لدول األطراف الطا املتلقية للطلبالت بة يف هذا املجال، مع وا عاة ل مرا
  .قوق اإلنسان وتفاعلها مع اجلهود الرامية إىل تعجيل التعاون الدويلاملسائل املتعلقة حب

املتعلقة  للمســــائلمناقشــــات الفريق العامل ملواصــــلة وهتدف هذه الورقة إىل تقدمي الدعم   -٢
ت باالقتران من جدول األعمال املؤقَّ ٢البند  يفويف ذلك الســـياق، ميكن النظر املطلوبني.  بتســـليم

                                                                    
  .ر غري متوقع يف إجراء املوافقة الداخليةر تقدمي التقرير بسبب تأخُّتأخَّ  *  
  **  CTOC/COP/WG.3/2018/4.  
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، مع "مناقشــة التحديات اليت ُتواَجه أثناء إجراءات تســليم املطلوبني("من جدول األعمال  ٣البند ب
التركيز على املشاورات وتبادل املعلومات أثناء إجراءات التسليم واملساعدة التقنية لدعم السلطات 

ــــــع للفريق العامل يف االجتماع ال ُنوِقش، الذي )املركزية وميثل . (CTOC/COP/WG.3/2018/2)تاس
، تســليم املطلوبنينة لعملية يَّالضــوء على خصــائص مع نســلطاي ماألهن" ســلســلة مواضــيعية"البندان 

التأخري وأوجه حاالت و واعتبارات قانونية وعملية ذات صــلة، وممارســات للتغلب على التحديات
  .القصور

    
  إدارة الوقت واجتاهات التبسيط يف إجراءات التسليم  -ثانيًا  

طلبات  النظر يفبشـــــأن إجراءات  عادًة أحكامًا تســـــليم املطلوبنيمعاهدات  تتضـــــمنال   -٣
 الدولةالتشــريعات الوطنية يف  يف طلب التســليم النظر يف إجراءات دحدَّوكقاعدة عامة، ُت. التســليم

 طلب للتســليمأيِّ دراســة  تشــملو. النظر فيهاالســلطات املســؤولة عن  ومن جانبلطلب لتلقية امل
أو /للمتطلبات املنطبقة، املوضـــوعية واإلجرائية على الســـواء، و يًاحتديد ما إذا كان الطلب مســـتوف

  .الطلب أو رفضه ىإذا كان ينبغي املوافقة عل ما
قانوين املطبقوختتلف اإلجراءات املقررة مب  -٤ ظام ال عًا للن ية تب عادًة . وجب القوانني الوطن و
يكون القرار بتسليم شخص لدولة أخرى نتيجة نظام متشعب يضم السلطة القضائية والسلطة  ما

ية يذ ية  )١(.التنف لدول، تنطوي عمل يد من ا عد ــــــليم املطلوبنيويف ال حل وعلى عدة على  تس مرا
ــــــلطات تتألف عادًة من  واليت وليةاألدارية اإلرحلة امل البداية، تأيتففي  .جمموعات خمتلفة من الس

مثة احتمال املتطلبات التقنية وتشـــتمل أحيانًا أيضـــًا على تقييم مبدئي ملا إذا كان اســـتيفاء  النظر يف
ــــــلطة إىل اما إذا كان الطلب موجهًا : هذه املتطلبات عادًةتشــــــمل و. ى الطلبللموافقة عل لس

ــــؤولة؛ وما إذا ك املعلومات الالزمة  يتضــــمنان موقعًا عليه حســــب األصــــول؛ وما إذا كان املس
سوبة إليه؛ وما إذا كان هوية تحديد ل شفوعًاالشخص املطلوب واجلرائم املن ستندات املطلوبة ب م امل

يصدر قرار قضائي  وثانيًا،الدولة املتلقية للطلب. أو تشريعات /والسارية مبوجب معاهدة التسليم 
يف التشـــريعات  املنصـــوص عليهاللشـــروط املوضـــوعية  يًاكان طلب التســـليم مســـتوفإذا فيما  يبت

من الســــلطة وأخريًا، يصــــدر قرار هنائي . أو معاهدة التســــليم املعمول هبا/الوطنية ذات الصــــلة و
ويف معظم البلدان، يكون احلكم الصـــادر من الســـلطة  )٢(.أو رفضـــه الطلبقبول بشـــأن  التنفيذية

بعدم اســتيفاء املتطلبات القانونية للموافقة على التســليم ملزمًا للســلطة التنفيذية، القضــائية املختصــة 
على تســـليم الشـــخص  املحكمةويف حالة موافقة . وجيب حينئٍذ رفض تســـليم الشـــخص املطلوب

املطلوب، يظل للسلطة التنفيذية املختصة الصالحية التقديرية لتحديد ما إذا كان الشخص املطلوب 

                                                                    
، الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين ٩٥، الفقرة املتبادلة وتسليم اجملرمنيدليل املساعدة القانونية انظر   )١(  

 .واجلرمية ملخدِّراتبا
 Albin Eser, Otto Lagodny and Christopher L. Blakesley, eds., The Individual سترشاداالانظر على سبيل   )٢(  

as Subject of International Cooperation in Criminal Matters: A Comparative Study, 
Rechtsvergleichende Untersuchungen zur gesamten Strafrechtswissenschaft Series, vol. 27,  

(Baden-Baden, Germany, Nomos Publishers, 2002), p. 701. 
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وميكن الطعن أو إعادة النظر يف قرارات املحكمة أو السلطة التنفيذية، . للدولة الطالبة سيتم تسليمه
  .املزيد من إجراءات التقاضي مما يفضي إىل قيام

الظروف اليت  إىليف الوقت الالزم الســتكمال إجراءات التســليم  غالبًا ما يعزى التفاوتو  -٥
شائعة لسباب األ وترتبط. ُقدِّم فيها الطلب ضية ومتطلبات الترمجة ومدة  بالطابعلتأخري ال املعقد للق

نافإجراءات  ــــــتئ قة بطلب جراءات اإلو االس ما يلزم من اتصـــــــاالت يف و ،اللجوءاملوازية املتعل
املتاحة ضــمن  ،"القابلة للقياس"وتنبع املعلومات الوحيدة . طلب التســليم االجتاهني بســبب غموض

اإلطار اخلاص بالعمليات احلكومية الدولية لألمم املتحدة بشأن اإلطار الزمين إلجراءات التسليم يف 
األوىل  اإلبالغ دورة، من نتائج االســـتعراضـــات القطرية اُملنفَّذة خالل املتلقية للطلبخمتلف الدول 

من  ٩فيما يتعلق بالفقرة و، ومن مثَّ. آللية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد
من اتفاقية  ١٦ملادة من ا ٨لفقرة لاملطابقة (من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد  ٤٤املادة 

تســــليم تعجيل إجراءات ، ومتطلب الســــعي إىل )األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
مدة اإلجراءات ذات الصــلة، تراوحت من شــهر إىل ، ظهرت تباينات كبرية يف متوســط املطلوبني

  )٣(.شهرًا كحد أقصى ١٨و ١٢شهرين كحد أدىن إىل 
ويف حاالت عديدة، ُيعد احلد الزمين املحدد يف التشـــــريعات الوطنية الحتجاز الشـــــخص   -٦

 وفقًا إىل أنههنا  وجتدر اإلشــارة. الســتكمال عملية التســليم" املوعد النهائي"هو تســليمه املطلوب 
ــــية،  ٥من املادة ) و( ١لفقرة ل ــــاس ــــان واحلريات األس من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنس
شــخص قانونًا من حريته إال عندما يتم ذلك وفقًا للقانون وبشــكل متناســب أيِّ  حرمانميكن   ال

سليمه صبح االحتجاز غري قانوين إذا مل تكن إجراءات اإلبعاد. وألغراض إبعاده أو ت سليم أ وي و الت
  )٤(.أو إذا مل تكن هناك جدية يف تنفيذها اقيد التنفيذ فعليًّ

حاالت  يواجهونما  كثريًايف خمتلف املناطق  تســـليم املطلوبنياملمارســـني يف جمال أنَّ غري   -٧
واليت رغم وقد نشــأت هذه احلاالت الفردية، . ملوافقة على طلبات التســليمالشــديد يف ا من التأخري
تتســبب يف إحباط وتترتب عليها تأثريات أخرى يف جمال التعاون الثنائي،  شــائعة ال تزال كوهنا غري

يف خمتلف طلبات التسليم على خمتلف املستويات و النظر يفإجراءات تعقيد عدم االستجابة ولنتيجة 
  املتلقية للطلب.احلاالت يف العديد من الدول 

وممارســـات التســـليم على  ســـليم املطلوبنيتوقد ركزت االجتاهات والتطورات يف قوانني   -٨
شرين اخلمسةمدار  ضيةعامًا  والع سيط املتطلبات املتعلقة  املا سةعلى أمور من بينها تب وتقييم  بدرا

 جيريتبسيط عملية التسليم أنَّ ومما يبدو  .طلبات التسليم والعملية املتبعة لتسليم الشخص املطلوب

                                                                    
التجرمي وإنفاذ : املتحدة ملكافحة الفسادحالة تنفيذ اتفاقية األمم واجلرمية،  ملخدِّراتبامكتب األمم املتحدة املعين   )٣(  

 .٢٠٥صفحة ال، )٢٠١٧فيينا، (، الطبعة الثانية القانون والتعاون الدويل
 ,Quinn v. France, Application No. 18580/91( كوين ضد فرنسااإلنسان،  انظر املحكمة األوروبية حلقوق  )٤(  

Judgment of 22 March 1995( ضد سويسرا سانشيز ريزي)؛ وSanchez-Reisse v. Switzerland, Application 
No. 9862/82, Judgment of 21 October 1986( بوزانو ضد فرنسا)؛ وBozano v. France, Application No. 

9990/82, Judgment of 18 December 1986(. 
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الشــروط املوضــوعية واإلجرائية للتســليم، وهو ما يبدو أنه  يتعلق األول منهما بتبســيط جانبني،يف 
  :حيدث من خالل ختفيف صرامة العوامل التالية

رفض طلبات التسليم، اليت من بينها جنسية اجلاين  أسبابالتطبيق الصارم لبعض   )أ(  
  ؛ مرتكبيها تسليمجمموعة اجلرائم اليت جيوز واستثناء اجلرائم السياسية من 

  وقاعدة التخصيص؛ التجرميشروط التسليم مثل ازدواجية   )ب(  
  )٥(.متطلبات اإلثبات املحددة املطبقة يف عملية التسليم  )ج(  
ملية لع التهيئةممارسة املواظبة على من خالل  "السريع"الثاين على إجراءات التسليم  اجلانبويركز 

سة  سل سليم  سط(ت سليم املب ساس يَّكخيار متاح رهنًا مبتطلبات مع) الت شخص  موافقةنة وعلى أ ال
  .املطلوب على هذه العملية املبسطة

من اتفــاقيــة مكــافحــة اجلرميــة  ١٦من املــادة  ٨من بني مجلــة أمور أخرى، تنص الفقرة و  -٩
الدول األطراف رهنًا بقوانينها الداخلية إىل تعجيل إجراءات التســـليم فيما  أن تســـعىاملنظمة على 

عن  ألعمال التحضـــرييةاوثيقة ل ووفقًا. يتعلق باجلرائم اخلاضـــعة للتســـليم اليت تشـــملها هذه املادة
شأن وضعملفاوضات ا  مثلةاألأحد  فإنَّ، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ب

يف إجراءات تســـــليم ســـــريعة ومبســـــطة، رهنًا ميكن أن يتمثل  ١٦من املادة  ٨الفقرة  على تنفيذ
 تســـــليم األشـــــخاص املطلوبب فيما يتعلق، املتلقية للطلبالداخلي للدولة الطرف  أحكام القانونب

وينبغي أن ُيفهم  .املعينوقبول الشـــــخص  املتلقية للطلبالطرف  الدولةوافقة مب ورهنًا، تســـــليمهم
أنه يتعلق باإلجراءات املبســــــطة على لعواقب، تام ل إدراكطواعية ومع القبول، الذي ينبغي إبداؤه 

سليم ذاته  ال شري  )٦(.بالت ضرورة  األعمال التحضريية وثيقةالتفسريية الواردة يف  امللحوظاتوت إىل 
ــــــية حنو أيِّ أهنا متس على على  ١٦من املادة  ٨الفقرة  عدم تفســــــري ــــــاس باحلقوق القانونية األس

  .للشخص املطلوب
وميكن أن . طةاســتخدام إجراءات التســليم املبســَّ  ليتســىنوُتعد تشــريعات التنفيذ ضــرورية   -١٠

تنص هذه التشـــريعات على أنه يف حالة قبول شـــخص ما بتســـليمه، فليســـت هناك حاجة للمرور 
االقتضـــاء، التنازل عن احلق يف  وعند –ول ويتم إثبات القب. جبميع مراحل عملية التســـليم التقليدية

وفيما يتعلق . الســــلطة القضــــائية املختصــــة لدى الطرف متلقي الطلب أمام –قاعدة التخصــــيص 
بالعواقب القانونية للقبول، ينبغي أن يكون من بني املعلومات اليت يتم تقدميها للشــــــخص اآلثار 

راء العادي، وأيضــــــًا احتمال عدم إمكانية املترتبة على التنازل عن الضــــــمانات اليت يوفرها اإلج
لدول األطراف مجيع التدابري الالزمة أن تتخذ اومن املهم  )٧(.الرجوع يف القبول الذي يتم إبداؤه

                                                                    
 .٣٩-٣٥، الفقرات A/CONF.203/9انظر الوثيقة   )٥(  
 .١٨٧، الصفحة A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٦(  
 Explanatory“( للربوتوكول اإلضايف الثالث لالتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني التفسرييانظر التقرير   )٧(  

report to the Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition” (Council of Europe 

Treaty Series, No. 209), paras. 33–35(. 
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وضـــوح هذه العواقب القانونية للشـــخص املطلوب، مبا يف ذلك من خالل تقدمي  احىت تكفل عمليًّ
  .املساعدة القانونية عند اللزوم

ممارســـة تبســـيط إجراءات التســـليم على املســـتوى الوطين يف ســـنوات العمل  ُأكِّدتقد و  -١١
مية املنظمـة عرب الوطنيـة، أثنـاء رفع  األوىل ملؤمتر األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلر

 وفيما يتعلق مبا إذا كانت الدول تســتطيع. االتفاقية على املســتوى الوطين أحكامالتقارير عن تنفيذ 
أو املبّسطة كانت  املعجَّلةاإلجراءات أنَّ نة تعجيل التسليم، أشارت غالبية الدول إىل يَّيف حاالت مع

ــــــليم االعتراض على متاحة عندما ال يعتزم الشــــــخص املعين  ، CTOC/COP/2005/2/Rev.1(التس
  ).٨٣ الفقرة
مســــتوى وضــــع الســــياســــات، اســــتعرض الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف  وعلى  -١٢

، املبادرات الرامية إىل تعجيل إجراءات ٢٠١٠ أكتوبر/يف تشــــــرين األول املعقود اجتماعه الثالث
سيطها وأوصى  سليم وتب سليم املطلوبني، وكذلك ا تنظربأن الت ّسطة لت لدول يف وضع إجراءات مب

التســــليم يف احلاالت اليت يوافق فيها الشــــخص املطلوب على تســــليمه، كما تبســــيط عمليات يف 
طة على املســــــتوى اإلقليمي لدول يف اســــــتخدام إجراءات التســــــليم املبســــــَّ ا تنظر أوصــــــى بأن

)CTOC/COP/WG.3/2010/1 ن(و) م( ٣، الفقرة.((  
 اإلبالغ دورةإطار  يفضـــة حنو نصـــف الدول األطراف املســـتعَر فإنَّن، ر مقاَرمن منظوو  -١٣

تبســــيط اإلجراءات يف يرتئي األوىل آللية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد 
 لتبسيطملموسة  تدابريأو اختذ  ،قوانني الداخلية، عادًة بناًء على قبول الشخص املطلوب بتسليمهال

شبكات تعاون أكثر  سليم وإقامة  سلطات األجنبية، آنيا تبادل املعلومات  فعالية بغيةعملية الت مع ال
  )٨(.هقبل تقدمي طلب التسليم الرمسي أو أثناء تقدمي إما
طة واألطر الزمنية أنَّ كما   -١٤ ترتيبات عدد من المقررة مبوجب  األقصــــــراإلجراءات املبســــــّ
؛ وأمر املطلوبنيخطة لندن لتســــــليم : من بينها ما يليوقليمية، اإلات ترتيبالتعددة األطراف أو امل

املقر من خالل معــاهــدة أمر (وأمر التوقيف اخلــاص بــاجلمــاعــة الكــاريبيــة  )٩(التوقيف األورويب؛
                                                                    

 .٢٠٦، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٨(  
بشأن أمر التوقيف األورويب وإجراءات التسليم بني الدول األعضاء يف االحتاد  JHA/2002/584 القرار اإلطاري  )٩(  

ويلغي القرار اإلطاري شرط . )Official Journal of the European Communities, L. 190, 18 July 2002(األورويب 
من اجلرائم، مبا يف ذلك اجلرائم ذات  انوعًا عامًّ ٣٢التحقق من ازدواجية التجرمي فيما يتعلق بقائمة كبرية تضم 

اختصاص طاق وبناًء على أمر التوقيف األورويب، ُنقل إجراء التسليم خارج ن. الصلة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 Michaelوللحصول على املزيد من املعلومات، انظر . ع يف أيدي السلطة القضائيةضالسلطة التنفيذية وُو

Plachta, “European arrest warrant: revolution in extradition?”, European Journal of Crime, Criminal 

Law and Criminal Justice, vol. 11, No. 2 (2003), pp. 178 ff; Nicola Vennemann, “The European arrest 
warrant and its human rights implications”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht, vol. 63 (2003), pp. 103 ff; Rob Blekxtoon and Wouter van Ballegooij, eds., Handbook on 

the European Arrest Warrant (Cambridge, Cambridge University Press, 2004).  
وبالرغم من انتقاد أمور من بينها االستخدام غري املتناسب ألمر التوقيف األورويب فيما خيص اجلرائم البسيطة     

 Nina M. Schallmoser, “The European Arrest Warrant and Fundamental Rights: risks of violationانظر (
of fundamental rights through the EU Framework Decision in light of the ECHR”, European Journal of 

Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 22, No. 2 (2014), p. 137; Michaela del Monte, 
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؛ )٢١املادة ( تسليم املطلوبنيواتفاقية البلدان األمريكية بشأن  ؛)التوقيف اخلاص باجلماعة الكاريبية
؛ ونظام دعم أوامر املطلوبني بتســــــليموالربوتوكول اإلضــــــايف الثالث لالتفاقية األوروبية املتعلقة 

ـــــأن املواالتفاق  )١٠(منولث؛والتوقيف يف بلدان الك ـــــليم املطلوبنيتعدد األطراف بش بني بلدان  تس
ملبّسطة، على حنو الترتيبات املتعلقة بإجراءات التسليم ا ُتدَرجذلك، إىل وإضافة  .األورويب الشمال
  )١١(.التسليم بشأن، يف املعاهدات أو االتفاقات الثنائية ومنسقمتزايد 

    
  قوق اإلنسان يف إجراءات التسليمحب االعتبارات املتعلقة  -ثالثًا  

  الدولة املتلقية للطلب  -ألف  
  الدولة املتلقية للطلبمعايري املحاكمة العادلة يف إجراءات التسليم املطبقة لدى   -١  

من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة إىل حقوق اإلنسان فيما  ١٦من املادة  ١٣تشري الفقرة   -١٥
ــــــليم الداخلية يف ال باإلجراءات القانونيةيتعلق  املتلقية الطرف  الدولةواجبة وعدالة إجراءات التس
   :الفقرة وفيما يلي نص هذه، للطلب

اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه  بأيٍّ منشــخص ُتتخذ حبقه إجراءات فيما يتعلق  أليُِّتكفل   
املــادة معــاملــة منصــــــفــة يف كــل مراحــل اإلجراءات، مبــا يف ذلــك التمتع جبميع احلقوق 

  .الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمها الدولةوالضمانات اليت ينص عليها قانون 
القانونية الداخلية على  النظمق وضمانات منطبقة مبوجب حقو مثةويف العديد من البلدان،   -١٦

ألن إجراءات قضــــــائية أخرى أو  على ، تعترب عادًة قابلة ألن تنســــــحباإلجراءات اجلنائية العادية
االجتاه إىل توطيد حقوق  جتسدوقد . التسليمإجراءات  أخرى، مبا فيها مبا يناسب إجراءات تكيَّف

سليم، يف األفراد ووضعهم القانوين يف ا إلجراءات املتعلقة بالتعاون الدويل، مبا يف ذلك إجراءات الت
يف يف بودابســــت  املعقودالوثيقة اخلتامية للمؤمتر الســــادس عشــــر للرابطة الدولية للقانون اجلنائي، 

  : واليت تنص على ما يلي، ١٩٩٩ سبتمرب/أيلول ١١إىل  ٥من الفترة املمتدة 

                                                                    
European Added Value of Revising the European Arrest Warrant, European Added Value Assessment, 

EAVA 6/2013 (Brussels, European Parliament Research Service, 2014, p. 19( وُيعد اإلجراء السريع الذي ،
. أخرىتكفله ُأُطر زمنية صارمة من القيم املضافة الكربى ألمر التوقيف األورويب مقارنة بنظم التسليم يف بلدان 

انات اإلحصائية املتاحة، بلغ متوسط مدة إجراءات التسليم يف القضايا اليت قبل فيها الشخص بتسليمه للبي ووفقًا
يومًا يف عام  ١٦,٥؛ و٢٠٠٧يومًا يف عام  ١٧,١؛ و٢٠٠٦يومًا يف عام  ١٤,٢؛ و٢٠٠٥يومًا يف عام  ١٤,٧
يومًا يف عام  ٤٧,٢: ليمويف القضايا اليت مل يقبل فيها الشخص بالتس. ٢٠٠٩يومًا يف عام  ١٦؛ و٢٠٠٨
يومًا  ٤٨,٦؛ و٢٠٠٨يومًا يف عام  ٥١,٧؛ و٢٠٠٧يومًا يف عام  ٤٢,٨؛ و٢٠٠٦يومًا يف عام  ٥١؛ و٢٠٠٥
 Report from the European Commission to the European Parliament and theانظر (. ٢٠٠٩يف عام 

Council on the implementation since 2007 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the 
European arrest warrant and the surrender procedures between member States” (Brussels, 2011)(. 

  ,Edmund P. Aughterson, Extradition: Australian Law and Procedure (Sydney, Law Book, 1995)انظر   )١٠(  
p. 235أن تسليم اهلاربني بني نيوزلندا وأستراليا، بش. 

  ، ٤٥/١١٦ العامةقرار اجلمعية مرفق (من املعاهدة النموذجية لتسليم املجرمني  ٦انظر املادة   )١١(  
 ).٥٢/٨٨مرفق قرارها و
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ويف إجراءات املســــاعدة املتبادلة اليت تســــتدعي اختاذ تدابري  املطلوبني يف إجراءات تســــليم  
ــــــرية يف  ذه اإلجراءات باحلد هب، ينبغي أن حيظى األفراد املعنيون الدولة املتلقية للطلبقس

  : األدىن اآليت من احلقوق
تدابري املطلوب اختاذها، إال إذا كان تقدمي  إليهماحلق يف إبالغهم بالتهم املوجهة   •   وال

  ل أن حيبط التدابري املطلوب اختاذهاُيحتَمذه املعلومات مثل ه
  تدابري التعاون الدويلا لالعتراض على يسوقوهن إىل احلجج اليتاحلق يف االستماع   •  
حاٍم ويف احلصــــول على املســــاعدة املجانية من أحد املحامني يف مب االســــتعانةاحلق يف   •  

وأيضًا احلق يف  م،ة لدفع تكاليف حماميهلإلمكانيات املادية الكافي همحالة عدم امتالك
ــــتعانة جمانًا ســــتخدمة يف فهم اللغة امل تهمإذا مل يكن باســــتطاع شــــفوي ترجممب االس

  املحكمة أو التحدث هبا
  احلق يف طلب تعجيل اإلجراءات  •  
شـــــخص  نفس احلقوق اليت يتمتع هبا أيُّالتمتع بيف حالة االحتجاز لغرض التســـــليم،   •  

  من حريته يف أية قضية جنائية حملية  ُيحرمآخر 
  )١٢(تسليم املطلوبنيمن القانون النموذجي بشأن  ٢٣املادة من  ١لفقرة ل ووفقًا  -١٧

عتمد املالســلطة القضــائية املختصــة يف البلد [ُتعقد جلســة االســتماع بشــأن التســليم أمام   
جراء التعديالت الالزمة، إجرائية حمددة قد تكون منطبقة، بعد إ أليِّ قواعدوفقًا ] لقانونل

  ]. إىل قواعد حمددة ُيشار: بديل خيار] [لقانونلعتمد املالبلد [يف إجراءات التسليم يف 
شفوعو   شري حب هذا النص م شية ت شاد وعرض منهج موصى به  على –ا  إىل –سبيل اإلر

 التشريعات على املستوى الوطين أن يأخذوا يف احلسبان أنَّ  للقائمني على صياغةينبغي  أنه
ــــليم إىل حماكمة مصــــغَّرة قبل  حتويل ليساحلكم املبدأ الذي يقوم عليه هذا  إجراءات التس

جلســة االســتماع بشــأن التســليم ف. الطالبة الدولةتســليم الشــخص املطلوب إىل ســلطات 
تقرير ما إذا كان ته، وإمنا هتدف إىل اءأو برالشـــــخص إدانة يف  البت النهائيإىل هتدف   ال

على التهم  ملقاضــــاته أو معاقبتهالطالبة أم ال  الدولةالشــــخص املطلوب ينبغي إرســــاله إىل 
وُيترك تقييم مدى قوة األدلة يف حتديد إدانة أو براءة الدولة. يف تلك املوجَّهة إليه اجلنائية 

  .الطالبة الدولةالشخص للمحكمة املختصة يف 
  

  التوازن  التحدي املرتبط بتحقيق: تعدد الطعون واملراجعات يف إجراءات التسليم  -٢  
  والتعاون الدويل يف إجراءات التسليم القانونية الواجبةبني اإلجراءات 

ولكل  هناك أولويتان متضــادتان يف عملية املراجعة القضــائية والطعون يف ممارســة التســليم  -١٨
فمن ناحية، ينبغي للســـلطات يف . بنتائجه وإمكانية التنبؤعلى ســـرعة التســـليم  منهما تأثري خمتلف

إجراءات التســــليم مع االلتزام التام بالقانون ومبا يتماشــــى مع  تنفيذضــــمان  الدولة املتلقية للطلب
                                                                    

 ).٢٠٠٤( القانون النموذجي بشأن تسليم اجملرمنيواجلرمية،  ملخدِّراتبامكتب األمم املتحدة املعين   )١٢(  
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ومن ناحية أخرى، ينبغي أن الدولة. لتشريعات الداخلية لتلك اليت تنص عليها ااملتطلبات اإلجرائية 
 مراعاةومصـــــاحل إنفاذ القانون، مع العدل  إقامةأن ختدم ووالكفاءة  بالفعاليةمتتاز عملية التســـــليم 

ولذلك، يتمثل التوازن الذي ينبغي حتقيقه يف قضــــايا . ضــــرورة محاية حقوق الشــــخص املطلوب
وبطريقة  يف الوقت املناســبالبة الط الدولةالتســليم يف ضــمان التعامل مع طلب التســليم املقدم من 

  .التمتع باحلق يف الوصول إىل سبل العدالةبضمان  نفسه، مع القيام يف الوقت فعالة
ففي بعض . وطنية خمتلفة بشأن سبل االنتصاف القانوين يف إجراءات التسليم هنوجوتوجد   -١٩

ت التســليم؛ ويف بلدان البلدان، يقتصــر اللجوء لســبل االنتصــاف على املرحلة القضــائية يف إجراءا
لكن بعض و. املحاكم حماكم إدارية ومن مثَّ تعتربأخرى، يكون مقتصــــــرًا على املرحلة اإلدارية، 

وقد تقوم البلدان اليت تقر نظام املراجعة . يف كال املرحلتني لســــبل االنتصــــاف دان تتيح اللجوءلالب
ن تشــريعاهتا املتعلقة بالتســليم ميكِّيف إجراءات التســليم بإدراج حكم مســتقل يف  املزدوجالقضــائية 

عادًة مبوجب األحكام (الشــــــخص املطلوب من اللجوء إىل املحكمة اإلدارية املختصــــــة، والطعن 
  . يف قرار السلطة التنفيذية املختصة بتسليمه للدولة الطالبة) الدستورية الداخلية

 احلاالتيف بعض بشـــأن احتمال قيام األشـــخاص املطلوبني خماوف  أثار املمارســـونوقد   -٢٠
طعون متتالية لغرض إبطاء وإطالة العملية، مما يترتب عليه إســاءة اســتخدام احلق يف املراجعة  بتقدمي

استراتيجيات التقاضي إلبطال طلب التسليم  فإنَّويف هذا السياق، . القضائية يف إجراءات التسليم
اعتبارات حقوق اإلنســــان اليت تدور حول إمكانية تشــــمل اتباعها  اليت ميكن للشــــخص املطلوب

الطالبة؛ واحلجج  الدولةانتهاكات حقوق اإلنسان، يف سائر تعرضه لشىت أشكال إساءة املعاملة، أو 
  )١٣(.الطالبة الدولةاليت تطعن يف مدى كفاية األدلة الداعمة لطلب التسليم املقدمة من 

ســـياق للحق يف املراجعة القضـــائية يف  ةاالســـتعمال املحتملمواجهة خطر إســـاءة وبغية   -٢١
ملادة بـ ُأحلقـتإجراءات التســــــليم،  الصـــــــادر عن املكتـب املعين من القـانون النموذجي  ٢٥ا

التوصية " التظلم طلبًا إلجراء مراجعة قضائية/الطعن" تسليم املطلوبنيبشأن واجلرمية  باملخدِّرات
ضائية رغبة يف: التالية صاد يف املوارد الق سليم دون النيل من فعالية  حتقيق االقت سريع عملية الت وت

مع املبادئ الدســتورية األســاســية، باعتماد  متَّســقًااملراجعة القضــائية، يوصــى، كلما كان ذلك 
ـــــتعرض يف إطارها طعن واحدة  آلية ـــــائل الوقائعية والقانونية املالئمة ُتس جتنبًا للمراجعات  ،املس
  )١٤(.كررة واجلزئيةاملت
    

                                                                    
وقد تنشأ هذه . توجد اختالفات يف متطلبات اإلثبات ذات الصلة الالزمة للموافقة على طلب التسليم  )١٣(  

املنصوص عليها يف  املحددةوقد تتأثر أيضًا باملتطلبات  ،والنظم القانونية للدول املتعاونة التقاليد عناالختالفات 
من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة، ينبغي للدول  ١٦املادة من  ٨تنص عليه الفقرة ووفقًا ملا . املنطبقةاملعاهدة 

 ،CTOC/COP/WG.3/2018/2انظر (تبسيط متطلبات اإلثبات فيما يتعلق بإجراءات التسليم إىل األطراف أن تسعى 
 ).٢٤-٢٢الفقرات 

اجتماع فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين  عنواجلرمية  ملخدِّراتباانظر أيضًا تقرير مكتب األمم املتحدة املعين   )١٤(  
 .١٥، الصفحة ٢٠٠٤ يوليه/متوز ١٦إىل  ١٢يف فيينا من  ، املعقودأنشطة التسليمفيما خيص باملمارسة الفعالة 
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  إجراءات اللجوء املوازية  -٣  
إذا كان الشــخص املطلوب تســليمه الجئًا  ائقتتقاطع إجراءات التســليم واللجوء بعدة طر  -٢٢

منفصــلني خمتلفني يف األغراض  ءينإجراويعد الفصــل يف التســليم ووضــع الالجئ . أو طالبًا للجوء
 نَّإ، إذ على حنو منعزل تســـرياأن العمليتني ينبغي أنَّ وال يعين هذا  .وخيضـــعان ملعايري قانونية خمتلفة

لتحديد ما إذا كان الشــــــخص املطلوب مؤهًال لوضــــــع الالجئ أم ال عواقب مهمة على نطاق 
على  ومن مثمبوجب القانون الدويل فيما يتعلق بذلك الشــــــخص،  الدولة املتلقية للطلبالتزامات 

، قد يكون للمعلومات املتعلقة بطلب نفســهويف الوقت . طلب التســليمبشــأن  ســُيتَّخذالقرار الذي 
سليم أثر على الفصل يف طلب اللجوء سب يف إجراءات اللجوء . الت  وأوبغية الوصول إىل قرار منا

  )١٥(.إجراءات التسليم، يتعني على السلطات املسؤولة النظر يف مجيع العوامل ذات الصلة
سليم املتعلقة بالالجئني من منظور احلماية الدوليةو  -٢٣ سي يف حاالت الت شاغل الرئي ، يتمثل ال

ـــتحقون احلماية الدولية على هذه احلماية  أو طاليب اللجوء يف ضـــمان حصـــول املحتاجني ومن يس
ــــتخدام نظام اللجوء من جانب  ــــاءة اس ــــه بتجنب إس ــــتفادة منها، مع القيام يف الوقت نفس واالس

  .غرض التهرب من حتمل املسؤولية عن اجلرائم اخلطريةخلفه ل للتستراألشخاص الذين يسعون 
الدول من االعتماد  متكِّنوينبغي التنســــيق بني إجراءات التســــليم وعمليات اللجوء بطريقة   -٢٤

 متامًايف منع اإلفالت من العقوبة ومكافحة اجلرمية عرب الوطنية بطريقة تتسق  فعَّالةة اعلى التسليم كأد
ويتطلب القيام بذلك إجراء تقييم صارم ألهلية الشخص املطلوب . مع التزاماهتا بتوفري احلماية الدولية

ذات الصــــــلة، وإيالء  الوقائعللحصــــــول على احلماية كالجئ، بناًء على التحقق الدقيق من مجيع 
  .وانينها الداخليةاالعتبار الواجب ملتطلبات العدالة اإلجرائية وفقًا لاللتزامات الدولية للدول وق

    
  أثر التفاعل بني إجراءات اللجوء والتسليم  )أ(  

 ،الدولة املتلقية للطلب ىبلده األصلي، ُيحظر عل جانبيف حالة املطالبة بتسليم الجئ من   -٢٥
، أو ١٩٥١يف عام  املعتمدةبوضــع الالجئني،  من االتفاقية اخلاصــة ٣٣املادة  من ١الفقرة  مبوجب

وينطبق حظر اإلعادة إىل خطر االضــــــطهاد . العريف، تســــــليم الشــــــخص املطلوبالقانون الدويل 
من صـــــور النقل بالقوة، مبا يف ذلك التســـــليم أو صـــــورة أيِّ مبوجب قانون الالجئني الدويل على 

من نص  ذلكويتضـــــح ". عمليات التســـــليم خارج نطاق القانون"اإلبعاد أو النقل غري الرمسي أو 
  ".بأية صورة من الصور" الردمن االتفاقية، الذي يشري إىل الطرد أو  ٣٣املادة من  ١الفقرة 
شروط االتفاقية أيِّ على  وينطبق مبدأ عدم اإلعادة القسرية  -٢٦ شخص ُيعد الجئًا مبوجب 

من  ٢الفقرة شـــخص يســـتويف معايري الشـــمول املذكورة يف  كل أي ،بوضـــع الالجئني اخلاصـــة
األحكــام املتعلقــة بــاالســــــتثنــاءات الواردة من  أيٌّ ينطبق عليــهوال من االتفــاقيــة  ألف  ١  املــادة

                                                                    
 Guidance note on extradition and international refugee“مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،   )١٥(  

protection” ) ،٦٢و ٦١، الفقرتان )٢٠٠٨جنيف. 
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أنَّ  الدولة املتلقية للطلبللتســـــليم، ما مل تقرر الســـــلطات يف  اإلزاميًّ دًّاويقرر املبدأ ح )١٦(.فيها
 ٣٣املادة من  ٢الفقرة  نطاق أحد االستثناءات املنصوص عليها يف يف يندرجالشخص املطلوب 

  )١٧(.من االتفاقية
لد اللجوء ذلك ويتطلب تطبيق   -٢٧ جانب ب حدة من  لة على  حا مًا لكل  احلكم األخري تقيي
 وكون. على أمن البلد املضــيف أو جمتمعه اا أو مســتقبليًّالشــخص املعين يشــكل خطرًا حاليًّأنَّ ب

خطرًا " أنه ميثل اشتراط استيفاءعين يف حد ذاته ياخلطورة ال  بالغجرم ارتكاب ب الشخص قد أدين
عة وظروف ". املجتمع على حلال على طبي هذا هو ا كان  ما إذا  حتديد  مد  ن يَّاجلرم املعهذا ويعت

  )١٨().على اجلرمية أو احتمال معاودهتاوجود دليل  مثل(والعوامل األخرى ذات الصلة 
الدولة إذا كان البلد الذي يطلب التســــــليم بلدًا غري البلد األصــــــلي لالجئ، جيب على و  -٢٨

أن تنظر مع ذلك فيما إذا كان تســـليم الالجئ ســـيكون متســـقًا مع التزاماهتا بعدم  املتلقية للطلب
لضـــمان هذا و. اإلعادة القســـرية مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنســـان وقانون الالجئني الدويل

التســـليم لن يعرض الالجئ خلطر من خماطر أنَّ من  الدولة املتلقية للطلب، يلزم أن تتأكد االتســـاق
يف ذلك البلد، أو خطر اإلبعاد الالحق إىل  غري قابل للجربأذى آخر أيِّ اد أو التعذيب أو االضــطه

  .البلد األصلي أو إىل بلد ثالث يوجد فيه خطر من هذا القبيل
من  ٣٣املادة من  ١الفقرة  حيظى طالبو اللجوء حبماية من اإلعادة القســــــرية مبوجبو  -٢٩

وال جيوز . والقانون الدويل العريف طوال مدة إجراءات اللجوءبوضــع الالجئني  االتفاقية اخلاصــة
، فيه طلب جلوئه قيد النظر ما دامطالب جلوء إىل بلده األصلي أيِّ تسليم  املتلقية للطلب للدولة

شملمبا  صلة مرحلة الطعن ي سليم . يف القرار ذي ال  الطالبشخص الوإذا كان البلد املطالب بت
مطالبة مبوجب القانون  الدولة املتلقية للطلبذا الشـــــخص، تكون للجوء ليس البلد األصـــــلي هل

خماطر تنجم عن تســليم الشــخص إىل أيِّ الدويل حلقوق اإلنســان وقانون الالجئني الدويل بتقييم 
  . ذلك البلد

                                                                    
ارتكبوا بعض  لالعتقاد بأهنم، اليت تنطبق على األشخاص الذين توجد أسباب جدية واو ١املادة  ذلكيشمل   )١٦(  

 .اجلرائم أو األفعال اخلطرية
جئ تتوفر دواٍع معقولة العتباره خطرًا أليِّ ال] ١، الفقرة ٣٣املادة [ احلكمأنه ال يسمح باالحتجاج هبذا  ىعل"  )١٧(  

الرتكابه جرمًا  صدر حبقهحكم هنائي  إلدانته مبوجبأمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره ميثل، نظرًا  ىعل
األشخاص غري املؤهلني  ختص، اليت واو ١لمادة ل ًاخالفو". جمتمع ذلك البلد ىائي اخلطورة، خطرًا علاستثن

 واو ١فإن املادة  ،ومن مثَّ. من تقرر أهنم الجئون ٣٣املادة  من ٢للحصول على وضع الجئ، تستهدف الفقرة 
 ٣٣املادة من  ٢الفقرة ف. أغراضًا خمتلفة متامًا ا حكمان قانونيان متمايزان خيدمانمه ٣٣املادة من  ٢الفقرة و

تنطبق على الالجئني الذي أصبحوا يشكلون هتديدًا يف غاية اخلطورة على بلد اللجوء بسبب خطورة اجلرائم اليت 
يشكل  املعينوهي هتدف إىل محاية سالمة البلد الذي يوجد فيه الالجئ وترتكز على تقييم أن الالجئ . ارتكبوها
. تدبريًا ُيتخذ كمالذ أخري ٣٣املادة من  ٢لطاملا اعتربت الفقرة وهلذا السبب، . اا أو مستقبليًّكبريًا، فعليًّ هتديدًا

 Background note on the application of the exclusion“انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، 
clauses: article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees” )١٠، الفقرة )٢٠٠٣. 

مذكرة بشأن التأكيدات الدبلوماسية واحلماية الدولية "انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،   )١٨(  
 .١٢، الفقرة )٢٠٠٦( )Note on diplomatic assurances and international refugee protection(" لالجئني
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ــــــليم من البلد األصــــــلي لالجئ مت االعتراف بأنه الجئ باملع  -٣٠  ىنويف حال تقدمي طلب تس
حتديد وضـــع الالجئ من قبل ســـلطات  ، فإنَّالدولة املتلقية للطلبيف  ١٩٥١الوارد يف اتفاقية عام 

وبناًء على . اليت تتعامل مع طلب التسليم الدولةاللجوء ينبغي أن يكون ملزمًا ألجهزة ومؤسسات 
املطلوب  ن على ســلطات التســليم أن تنظر فيما إذا كان الشــخصيَّنة، قد يتعيَّظروف كل حالة مع

ـــرية املنصـــوص عليه يف ـــتثناءات املقررة ملبدأ عدم اإلعادة القس  من ٢الفقرة  يقع ضـــمن أحد االس
ويف حالة اختاذ هذا القرار يف إطار عملية التســـليم، ينبغي للســـلطات املعنية . من االتفاقية ٣٣  املادة
من  ٢الفقرة ا يف م وضـــع الشـــخص املطلوب يف ضـــوء املعايري املوضـــوعية املنصـــوص عليهيِّأن تق
ينبغي أن يوفر إجراء التســـــليم التدابري الوقائية والضـــــمانات اإلجرائية الالزمة لتطبيق و ،٣٣  املادة
  .احلكم اهذ
وضـــع الالجئ نتيجة إجراءات التســـليم  احلصـــول علىوقد ُتثار تســـاؤالت بشـــأن أهلية   -٣١

سياقدة النظر يف وضع الالجئ إىل إعا ذلكوتبعًا للظروف، قد يؤدي . املتعلقة بأحد الالجئني  يف 
شأن أحد الالجئني إىل . إجراءات اإللغاء أو اإلبطال سليم يتم تقدميه ب النظر وال يؤدي كل طلب ت

ما إذا كانت هناك حاجة إلعادة النظر يف وضــــــع  تقرير يعتمد ، إذاعتبارات اإللغاء أو اإلبطاليف 
م الســـلطات ويلزم أن تقيِّ. الالجئ الذي يتمتع به الشـــخص املطلوب على طبيعة املعلومات املتاحة

ــليم وأيَّ الدولة املتلقية للطلبيف  معلومات مقدمة فيما يتعلق به، وأيضــًا  مدى موثوقية طلب التس
وقد تفرض . ب للحصـــــول على احلماية الدولية كالجئأهلية الشـــــخص املطلو فيما خيصمدلوله 

أو متطلبات أخرى إلعادة فتح باب النظر يف التحديد النهائي /التشــــــريعات الوطنية أطرًا زمنية و
  .لوضع اللجوء

مته الســلطات يف لَّوال ينبغي رفض طلب اللجوء فقط بســبب تقدميه بعد طلب تســليم تســ  -٣٢
وال جيوز رفض . و بعد علم طالب اللجوء بوجود طلب لتســــليمهطلب التســــليم، ألتلقية امل الدولة

ــــــى مع أنَّ الدخول يف إجراءات اللجوء إال إذا تقرر  الفرد املعين قد وجد بالفعل احلماية مبا يتماش
بوضـــع الالجئني يف بلد آخر أو أنه ســـيكون من حقه الوصـــول إىل إجراء  معايري االتفاقية اخلاصـــة

ويف مجيع احلاالت األخرى، يتطلب األمر . على احلماية يف بلد آخر احلصولواللجوء وضع حتديد 
  )١٩(.طلب التسليملتلقية امل الدولةإجراء تقييم موضوعي لطلب اللجوء يف 

    
  تسلسل إجراءات اللجوء وإجراءات التسليم  )ب(  

، يلزم الفصل يف اللجوء لطالبيف حالة تقدمي طلب التسليم من السلطات يف البلد األصلي   -٣٣
ميكن تسليم يف وضع يتيح هلا تقرير ما إذا كان  الدولة املتلقية للطلبمسألة وضع جلوئه حىت تكون 

بضــمان احترام مبدأ  املتلقية للطلب الدولةوينبين ذلك على التزام . بصــورة قانونيةالشــخص املطلوب 
فمن جهة، . وقانون الالجئني الدويلان ســــعدم اإلعادة القســــرية مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلن

األصلي طوال مدة  ه، حبماية من اإلعادة القسرية إىل بلدطالب جلوءيتمتع الشخص املطلوب، بصفته 
ومن جهة أخرى، خيتلف نطاق . الطعن يف القرار ذي الصــلةإجراءات اللجوء، مبا يف ذلك يف مرحلة 

                                                                    
 .٨٨، الفقرة ”Guidance note on extradition and international refugee protection“، املرجع نفسه  )١٩(  
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اإلعادة القســـــرية مبوجب القانون الدويل بناًء على ما فيما يتعلق بعدم  الدولة املتلقية للطلبالتزامات 
مســألة وضــع اللجوء يلزم أن تتضــح أنَّ ويترتب على ذلك . إذا كان الشــخص املطلوب الجئًا أم ال

فاؤها قد مت اســــــتي ية للتســــــليم  قانون بات ال كانت املتطل ما إذا  حتديد  بل  لذلك، . أوًال ق ونتيجة 
إىل بلده األصـلي، جيب تنفيذ إجراءات  طالب للجوءشـخص  احلاالت اليت قد تؤدي إىل تسـليم  ففي

  .التسليم يف طلب البتطلب اللجوء قبل  بشأنقرار هنائي  وإصداراللجوء 
سليم وإجراءات اللجوء  منوبصفة عامة،   -٣٤ ، بصورة متوازيةاحلكمة املضي يف إجراءات الت

ئد من حيث  لذي يؤيت فوا فاءةاألمر ا قد تؤدي إىل توفر  وألنَّ اإلجراءات، ك ــــــليم  ية التس عمل
يلزم أن  ، ومن مثَّالجئالمعلومات هلا تأثري على أهلية الشــــخص املطلوب للحصــــول على وضــــع 

قد يكون من الضـــروري االمتناع عن غري أنه . يف احلســـبان نح اللجوءاملعنية مب ســـلطاتها الخذأت
  )٢٠(.طلب اللجوء قرار بشأن طلب التسليم حلني البت بشكل هنائي يفأيِّ اختاذ 
 ميكناألصـــلي،  هبلد غريبلد جانب من  طالب للجوءيف حال املطالبة بتســـليم شـــخص و  -٣٥

 الدولةنة، قبل البت بشــكل هنائي يف طلب جلوئه يف يَّتســليم الشــخص املطلوب، يف ظل ظروف مع
سليملتلقية امل سان وقانون . طلب الت سقًا مع القانون الدويل حلقوق اإلن وحىت يكون هذا احلدث مت

إىل تســـليم الشـــخص أنَّ أن تتحقق من ) أ: (طلب التســـليملتلقية املالالجئني الدويل، ينبغي للدولة 
غري قابل أذى آخر أيِّ خلطر االضــــــطهاد أو التعذيب أو  طالب اللجوءلدولة الطالبة لن يعرض ا

ميكنه االســـتفادة من إجراءات مســـتوفية ملعايري االتفاقية  طالب اللجوءأنَّ ضـــمن أن ت) ب(؛ للجرب
للبت يف طلب جلوئه، وذلك  اة والكفاءة املتعارف عليها دوليًّزاهاخلاصة بوضع الالجئني ومعايري الن

ــــية للدولة با وفاء ــــاس ــــؤولية األس ــــليم عن التيقن من البت يف طلب اللجوء لتلقية اململس طلب التس
  .يتماشى مع هذه املعايري  مبا
شرطني، جيوز تعليق إجراءات اللجوء اليت بدأت بالفعل يف   -٣٦ تلقية امل الدولةويف حال حتقق ال
إىل مرحلة الفصل النهائي فيه بعد وُينتقل ، ُيستأنف النظر يف طلب اللجوء وعندها. طلب التسليمل

ا يف طلب اللجوء إمَّ ُينَظروميكن أن . أو بالتربئة املالحقة القضـــائية، ســـواًء باإلدانة والعقوبة، انتهاء
ــــــليم اليت ُعلق فيها النظر يف طلب اللجوءلتلقية امل الدولةيف  يف بداية األمر، من خالل  طلب التس

، أو من خالل نقل املســـــؤولية عن دراســـــة طلب الدولةاملوافقة على الدخول من جديد إىل تلك 
  )٢١(الدولة.التسليم، شريطة تطبيق معايري إجرائية مماثلة يف تلك  اليت طلبت الدولةاللجوء إىل 

    
  تبادل املعلومات  )ج(  

عة لغرض إجراءات التســليم مع مســؤويل اهلجرة لغرض البت مَّينبغي تبادل املعلومات اُملج  -٣٧
ومن ناحية أخرى، ينبغي للدول أن تضمن سرية املعلومات . يف طلبات اللجوء أو إعادة النظر فيها

. يف سياق اإلجراءات اليت قد تؤدي إىل تسليم ذلك الشخص املعين خصللشاملتعلقة بوضع اللجوء 
ويف مثل هذه احلاالت، قد يســوغ احلق املشــروع للدولة الطالبة يف مالحقة األشــخاص املســؤولني 

                                                                    
 .٦٦، الفقرة املرجع نفسه  )٢٠(  
 .٦٨، الفقرة املرجع نفسه  )٢١(  
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الدولة ومع ذلك، يلزم أن تنظر . ض البيانات الشــــخصــــيةعن األفعال اإلجرامية اإلفصــــاح عن بع
تبادل املعلومات عن  تتأتى عناليت قد  ،احلماية على صــــــعيد خاطر املحتملةامليف  املتلقية للطلب

األخرية هي البلد  الدولةالطالبة، خاصـــــة إذا كانت  الدولةالشـــــخص املطلوب مع الســـــلطات يف 
  )٢٢(.األصلي لالجئ

الســــلطات  أن تكفل، يلزم طالب للجوءطلب تســــليم يتعلق بشــــخص  عند التعامل معو  -٣٨
معلومات ختص طلب أيِّ وكقاعدة عامة، ال ينبغي تبادل . املســــــؤولة االحترام الواجب للســــــرية

هي البلد  أم مل تكن لتســليم، ســواًء كانتلطالبة ال الدولة، مع كون هذا الطلب قد ُقدِّماللجوء أو 
  )٢٣(.األصلي للشخص املطلوب

    
      الطالبة الدولة  -باء  
  ملحة عامة عن حقوق اإلنسان ذات الصلة : الطالبة الدولةمحاية حقوق اإلنسان يف   -١  

تبســيط إجراء التســليم وتوســيع نطاق حقوق الشــخص اخلاضــع لذلك  لقد كانت جهود  -٣٩
ية متوازية ولكنها مترابطةجتري معًا على حنو متزامن عرب  اإلجراء عد ويبدو  )٢٤(.عمل ــــــيع ُب توس

لنظام العدالة اجلنائية املطبق لدى  أدق حقوق اإلنســـــان يف عملية التســـــليم مرتبطًا بإجراء متحيص
ــــــان يف عملية . الطالبة الدولة غري أنه ال تزال توجد آراء متباينة حول املعايري الدقيقة حلقوق اإلنس

ومن . ة قضائية أو تنفيذيةالتسليم، وصحة التأكيدات، وما إذا كان التمحيص ينبغي أن يكون مهم
سليم تأثري متناقض على تبسيط مسألة املحتمل أيضًا أن يكون إلثارة  سان يف عملية الت حقوق اإلن

إذ قد يؤدي ذلك إىل إبطاء عملية التســليم بســبب إخضــاعها لقيود كبرية ولكنه يف ذات : العملية
  )٢٥(.مالوقت يربر زيادة تبسيط الشروط املوضوعية واإلجرائية للتسلي

صاحل إنفاذ القانون و  -٤٠ صى فاعلية ممكنة،  إقامة العدلوتتطلب م سليم بأق أن تتم عمليات الت
ــــان متأصــــلة يف . احلاجة إىل محاية حقوق الشــــخص املطلوب مراعاةمع  واعتبارات حقوق اإلنس

أو معاهدات  املتلقية للطلبدواٍع معينة لرفض طلبات التسليم ُمقّرة يف التشريعات الداخلية للدول 
 من ٧الفقرة  هلذا الواقع، تنص وجتســــيدًا. التســــليم املعمول هبا اليت تكون هذه الدول أطرافًا فيها

مثل (أسباب رفض التسليم وشروطه األخرى أنَّ من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة على  ١٦املادة 
سليم ضعًا للت سليم املطلوبنيملعاهدة  ختضع) احلد األدىن للعقوبة الالزمة العتبار اجلرم خا املنطبقة  ت

ويف بعض الدولة املتلقية للطلب. ، أو قانون الدولة املتلقية للطلبالطالبة و الدولةوالســــــارية بني 

                                                                    
 .٥٨، الفقرة املرجع نفسه  )٢٢(  
 .٦٩، الفقرة املرجع نفسه  )٢٣(  
 ,”John Dugard and Christine van den Wyngaert, “Reconciling extradition with human rights انظر  )٢٤(  

American Journal of International Law, vol. 92, No. 2 (1998), pp. 187 ff. 
 Neil Boister, “Global simplification of extradition: interviews with selected extradition experts in انظر  )٢٥(  

New Zealand, Canada, the U.S. and E.U.”, Criminal Law Forum, 15 November 2017, p. 10. 



CTOC/COP/WG.3/2018/5
 

14/18 V.18-05437 
 

القانونية لرفض التســليم بااللتزامات الدســتورية فيما يتعلق حبماية احلقوق  األســباب ترتبطالدول، 
  .األساسية للشخص املطلوب تسليمهواحلريات 

ــــــرية مبوجب القانون الد الدولة املتلقية للطلبوتفرض التزامات   -٤١ ويل بعدم اإلعادة القس
سيؤدي إىل تعريضه  احلقوق اإلنسان حظرًا إلزاميًّ على التسليم إذا كان تسليم الشخص املطلوب 

ــــــاناجلالنتهاكات غري ذلك من اخلطر التعذيب أو  ــــــيمة حلقوق اإلنس من  ٣وتنص املادة  )٢٦(.س
اتفاقية مناهضـــة التعذيب وغريه من ضـــروب املعاملة أو العقوبة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينة 

") أن ترده("شــخص أو تعيده  أنه ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أيَّصــراحًة على  ١٩٨٤ لعام
ســـيكون يف  أو تســـلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أســـباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه

إىل خطر التعذيب جزءًا من القانون الدويل  وُيعد حظر اإلعادة قســــــرًا. خطر التعرض للتعذيب
وهو يفرض حظرًا مطلقًا على أية صـــورة من  ،للقانون الدويل اآلمرةوقد بلغ رتبة القواعد  ،العريف

 غري األطرافلدول جلميع الدول، مبا فيها ا على حنو ملزم ،صـــور اإلعادة بالقوة إىل خطر التعذيب
  . يف الصكوك ذات الصلة

حظر احلرمان التعســفي من احلياة وحظر التعذيب وغريه من ضــروب املعاملة  فإنَّوباملثل،   -٤٢
على الترتيب من العهد الدويل  ٧و ٦مبوجب املادتني  املهينةأو العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو 

 يشــمل أيضــًا )٢٧(اخلاص باحلقوق املدنية والســياســية ومعاهدات حقوق اإلنســان اإلقليمية األخرى
ــــــرية إىل خطر التعرض ملثل هذه املعاملة كجزء من التحرمي املطلق وغري القابل  حظر اإلعادة القس

طبق أيضــًا احلظر املقرر مبوجب القانون وين. ملثل هذه املعاملة مبوجب األحكام ذات الصــلة للتقييد
غري قابل للجرب" ألذى "الدويل حلقوق اإلنســــان على اإلعادة القســــرية إىل خطر حقيقي بالتعرض 

  .الشخص إليه الحقًا ينقلبلد آخر قد أيِّ إليه أو على  املتوخى نقل الشخصعلى البلد 
االلتزام أنَّ وقد اســـتقرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنســـان يف ســـوابقها القضـــائية على   -٤٣
صل يف االلتزام بعدم إخضاع  مبعد سرية متأ شخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة أيِّ اإلعادة الق

ــــــانية أو  ريات من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنســــــان واحل ٣مبوجب املادة  املهينةالالإنس
قائمًا مىت كان هناك خطر حقيقي بالتعرض هلذه املعاملة نتيجة  يكونهذا االلتزام أنَّ األســاســية، و

                                                                    
 Guy Goodwin-Gill, The Principle of Non-Refoulement: Its Standing and Scope in International Law انظر  )٢٦(  

(Geneva, Division of International Protection, United Nations High Commissioner for Refugees, 1993), p. 2. 
التفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان امن  ٢احلق يف احلياة مكفول، على سبيل املثال، مبوجب املادة   )٢٧(  

األفريقي حلقوق  امليثاقمن  ٤، واملادة االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانمن  ٤، واملادة واحلريات األساسية
ومن بني األحكام الواردة يف صكوك حقوق . امليثاق العريب حلقوق اإلنسانمن  ٥اإلنسان والشعوب، واملادة 

 ٣املادة  املهينةنية أو اإلنسان اإلقليمية اليت حتظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا
من امليثاق العريب  ٥املادة من  ٢الفقرة و؛ االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةمن 

اتفاقية البلدان األمريكية من  ٢حلقوق اإلنسان والشعوب؛ واملادة من امليثاق األفريقي  ٥حلقوق اإلنسان؛ واملادة 
 .ملنع التعذيب واملعاقبة عليه
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ن فقه قضائي مماثل يف إطار عمل جلنة األمم املتحدة وَّوقد تك )٢٨(.النقل بالقوة، مبا يف ذلك التسليم
  )٢٩(.حلقوق اإلنسان

مثل تقدم الشــخص (للظروف القائمة، قد ُيرفض أيضــًا التســليم ألســباب إنســانية  وتبعًا  -٤٤
 الشديدةحباالت العسر املتعلقة من خالل استخدام املواد  )٣٠()املطلوب يف العمر أو مرضه الشديد

الدولة املتلقية أو على أســـاس املفاهيم األســـاســـية للعدالة واإلنصـــاف يف  )٣١(يف القوانني الداخلية؛
ومن األمور ذات الصــلة أيضــًا حظر التســليم يف حال توقع وقوع انتهاكات جســيمة  )٣٢(.للطلب

التفاقية مكافحة  عمال التحضــــرييةاأل وثيقةوتبيِّن . الطالبة الدولةيف  )٣٣(للحق يف املحاكمة العادلة
، وهو األمر املمكن يف اطلب تســـــليم مبوجب حكم صـــــادر غيابيًّاجلرمية املنظمة أنه عند النظر يف 

لدول،  لة علىبعض ا لدو ية للطلبالطرف  ا تأخذ املتلق كان الشــــــخص  يف أن  ما إذا  بار  االعت
على سبيل املثال، ما إذا كانت قد ( منصفة أم الحماكمة  بعقوبة يفاملطلوب تسليمه قد ُحكم عليه 

سيتمتع هبا لو كان حاضرًا يف ا من  طواعيًةملحاكمة وفر ُكفلت للمتهم نفس الضمانات اليت كان 
  ).عن املثول يف املحاكمة امتنعالعدالة أو 

                                                                    
 Soering v. the ( سورينغ ضد اململكة املتحدةانظر، على سبيل املثال، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،   )٢٨(  

United Kingdom, Application No. 14038/88, Judgment of 7 July 1989, Series A, No. 161؛( 
 ,Cruz Varas and Others v. Sweden, Application No. 15567/89( فاراس وآخرون ضد السويد وكروز

Judgment of 20 March 1991, Series A, No. 201( وفيلفاراجاه وآخرون ضد اململكة املتحدة؛ )Vilvarajah 

and Others v. the United Kingdom, Application No. 13163/87 and others, Judgment of 30 October 
1991, Series A, No. 215 ( وشاهال ضد اململكة املتحدة)؛Chahal v. the United Kingdom, Application No. 

22414/93, Judgment of 15 November 1996, European Human Rights Reports 23 (1997), p. 413( ؛
 ,Ahmed v. Austria, Application No. 25964/94, Judgment of 17 December 1996( ضد النمسا وأمحد

European Human Rights Reports 23 (1997), p. 278(. 
 Kindler v. Canada, Communication No. 470/1991, Decision( كندلر ضد كنداانظر جلنة حقوق اإلنسان،   )٢٩(  

of 30 July 1993, Human Rights Law Journal, vol. 14 (1993), p. 307( وشيتات ضد كندا؛ )Chitat Ng. v. 

Canada, Communication No. 469/1991, Decision of 5 November 1993, Human Rights Law Journal, 
vol. 15 (1994), p. 149( كس ضد كنداوكو؛ )Cox v. Canada, Communication No. 539/1993, Decision 

of 31 October 1994, Human Rights Law Journal, vol. 15 (1994), p. 410(. 
، ٢٩واملادة ) ج( ٤، الفقرة ٢٦انظر أيضًا املادة و. من املعاهدة النموذجية لتسليم املجرمني) ح( ٤انظر املادة   )٣٠(  

 .القانون النموذجي بشأن تسليم اجملرمنيمن  ٢و) ب( ١الفقرتني 
 Gesetz über die(من القانون األملاين ) "النظام العام"(قيود على املساعدة ( ٧٣انظر على سبيل املثال، املادة   )٣١(  

internationale Rechtshilfe in Strafsachen–IRG ؛ )][القانون املتعلق بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
من  ١٨؛ واملادة (Auslieferungs- und Rechthilfegesetz–ARHG)من القانون النمساوي  ٢٢و ٢١ نياملادتو

 ).144/99رقم  القانون(القانون الربتغايل بشأن التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية 
ملبدأ  على انتهاكحماكمة الشخص املطلوب  حيتمل أن تنطوي ، على سبيل املثال، إذا كانذلكميكن أن ينطبق   )٣٢(  

من املعاهدة النموذجية لتسليم املجرمني؛ ) د( ٣انظر أيضًا املادة (عدم جواز املعاقبة على ذات اجلرم مرتني 
 ).القانون النموذجي بشأن تسليم اجملرمنيمن  ٨واملادة 

من االتفاقية األوروبية  ٦دنية والسياسية، واملادة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل ١٤وفقًا ملا تكفله املادة   )٣٣(  
من  ٧من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة  ٨حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة 
 .من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ١٦و ١٤و ٧و ٦امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملواد 
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إىل قضــــــايا  حتديدًامن اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة  ١٦املادة من  ١٤الفقرة وتشــــــري   -٤٥
دولة بالتســليم إذا أيِّ التزام على أيِّ  وجود عدمعلى  ، إذ تنصنة تتعلق بالتمييزيَّحقوق إنســان مع

م بغرض مالحقة أو معاقبة شـــخص بســـبب نوع طلب التســـليم مقدَّ بأنَّتعتقد  الدولةكانت تلك 
االمتثال للطلب أنَّ جنســـه أو عرقه أو ديانته أو جنســـيته أو أصـــله العرقي أو آرائه الســـياســـية أو 

واســتنادًا إىل مبدأ عدم . ســبب من تلك األســباب أليِّســُيلحق ضــررًا بوضــعية ذلك الشــخص 
سرية صوص عليه يف االتفاقية  اإلعادة الق صة بوضع الالجئنياملن طرف  أليِّ دولة، يتيح احلكم اخلا

سليم إذا رأ سليم متييزي يف غرضه أو إذا كان من املمكن أن يلحق أنَّ  ترفض الت  ًاضررطلب الت
ــارة إىل أنه  )٣٤(.بالشــخص موضــوع الطلب بســبب أحد األســباب التمييزية املذكورة وجتدر اإلش

 فإهناية مكافحة اجلرمية املنظمة بصـفة عامة عن األسـباب الداعية لرفض التسـليم، رغم صـمت اتفاق
، وتضــــع اســــتثناًء يف ١٦املادة من  ٧تشــــري إىل القوانني الداخلية للدول األطراف مبوجب الفقرة 

 اعتبار أنه ينطوي("والطبيعة املالية للجرم  ١٤الدواعي التمييزية يف الفقرة ): بصــيغة ملزمة(حالتني 
 . ١٦من املادة  ١٥يف الفقرة ") على مسائل مالية

القدرة على رفض التســليم  املتلقية للطلبللدولة الطرف  ١٦من املادة  ١٤حتفظ الفقرة و  -٤٦
الرفض غري منصــوص عليه يف معاهدة التســليم املربمة  ســبب، ما مل يكن األســبابهذه  إىل اســتنادًا

ــــــليم يف حال عدم وجود أية  الطرف الطالبة، أو يف القانون الدولةمع  الداخلي الذي حيكم التس
ويتداخل بند عدم التمييز ولكنه ال يتطابق متامًا مع املمارســـــــة املتعارف عليها يف  )٣٥(.معاهدة

الدولة املتلقية منع إعادة األفراد إذا كان التســـليم املطلوب بشـــأن جرم تعتربه واملتمثلة يف التســـليم 
  )٣٦(.جرمًا ذا طابع سياسي للطلب

    
   التأكيدات الدبلوماسية  -٢  

الطالبة أن تكون مبثابة  الدولةنة، ميكن للتأكيدات الدبلوماســـية اليت تقدمها يَّيف ظروف مع  -٤٧
ما تكون  كثريًااملتعلقة بعملية التحقق من اعتبارات حقوق اإلنسان اليت  املشاكلالقوة الدافعة حلل 

سليمسياق مستهلكة للوقت يف  وميكن اتباع ممارسات خمتلفة لتقدمي هذه التأكيدات يف . عملية الت
يف  املعقودهذا الشــأن، وفقًا ملا ورد يف تقرير االجتماع الثاين للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، 

شرين األول ١٠إىل  ٨فيينا من  سبقوقد وافقت بعض البلدان داخليًا . ٢٠٠٨ أكتوبر/ت شكل م  ب
وأحالت . ضمانات عن طريق إشراك السلطة اليت ستتحمل املسؤولية النهائيةنة من اليَّعلى أنواع مع

كما قدم بعض . حماكمها العليا لتقوم بتحديد الضــــــمانات عند طلبها إىل بلدان أخرى املســــــألة
                                                                    

  القانون النموذجي بشأن من  ٥من املعاهدة النموذجية لتسليم املجرمني؛ واملادة ) ب( ٣انظر أيضًا املادة   )٣٤(  
 .تسليم اجملرمني

  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة واجلرمية،  ملخدِّراتباانظر مكتب األمم املتحدة املعين   )٣٥(  
 .٥٢٩، الفقرة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  ، من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار ٦، الفقرة ٦ للمادة املناظرانظر التحليل الوارد أسفل احلكم   )٣٦(  
التعليق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار يف  ١٩٨٨واملؤثرات العقلية لسنة  املخدِّراتغري املشروع يف 
، )E.98.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٨٨ؤثرات العقلية لسنة وامل املخدِّراتغري املشروع يف 

 .٢٢-٦ الفقرة
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ــــلطاهتا القضــــائية ــــيادة س  البلدان تأكيدات مقتصــــرة على دوائر النيابة العامة، دون التأثري على س
)CTOC/COP/2008/18،  ١٨الفقرة(.  

شـــخص إىل بلد  بنقلمبوجبها  املتلقية للطلب للدولةوقد خضـــعت الشـــروط اليت ُيســـمح   -٤٨
آخر على أســــــاس التأكيدات الدبلوماســــــية للنظر والدراســــــة من قبل املحاكم الدولية واإلقليمية 

ـــــليم ة خلطر عقوبيف حاالت ميكن فيها تعرُّضـــــهم  املطلوبني والوطنية يف قضـــــايا انطوت على تس
وأدت هذه الدراسة . الترحيل نتهاكات جسيمة للمحاكمة العادلة إضافة إىل الطرد أوالاإلعدام أو 

التأكيدات الدبلوماســية ميكن االعتماد أنَّ متامًا اآلن  الراســخإىل وضــع معايري واضــحة، وبات من 
الذي ميكن أن اخلطر  الســـتبعاد إذا كانت ُتعد وســـيلة مناســـبة) أ: (التاليتني احلالتنيعليها فقط يف 

، حبسن نية، تأكيدات ميكن الدولة املتلقية للطلبأن تعتربها  تسىنإذا ) ب(له الفرد املعين؛  يتعرض
  .االعتماد عليها

 املتلقية للطلب للدولةها للتأكيدات الدبلوماسية، ينبغي ؤوعند حتديد األمهية اليت ميكن إيال  -٤٩
درجة وطبيعة اخلطر الذي يتعرض له الفرد املعين، ومصــــدر  من العوامل، من بينها ًاأن تراعي عدد

ويعتمد هذا على أمور من . أم ال بفعالية، وما إذا كانت التأكيدات سيتم تطبيقها بالنسبة له اخلطر
لدولةألجهزة  مًابينها ما إذا كان التعهد املقدم ملز نة أو توفري يَّاملســــــؤولة عن تطبيق تدابري مع ا

الطالبة يف وضـــع يتيح هلا ضـــمان االلتزام بالتأكيدات  الدولةكانت الســـلطات يف احلماية، وما إذا 
الطالبة يف الوقت ذي  الدولةوينبغي إجراء التقييم يف ضوء الوضع العام حلقوق اإلنسان يف . املقدمة

ــية أو التعهدات  أيِّيف ضــوء الصــلة، وعلى وجه اخلصــوص،  ــة تتعلق بالتأكيدات الدبلوماس ممارس
  )٣٧(.ةاملماثل
حتديد مناســبة وموثوقية التأكيدات الدبلوماســية يف القضــايا املنطوية على عقوبة أنَّ ورغم   -٥٠

اســتخدام هذه التأكيدات يف القضــايا املنطوية على خطر  ، فإنَّاة واضــحة نســبيًّاإلعدام ُيعد مســأل
ويف تقرير تناول أمثلة من . أكثر إشــكالية غالبًا ما يكونغريه من صــور ســوء املعاملة  وأالتعذيب 

بينها ممارسة الدول يف القضايا املنطوية على تقدمي تأكيدات دبلوماسية، أعرب املقرر اخلاص املعين 
مبســألة التعذيب وغريه من ضــروب املعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو املهينة عن وجهة 

  نظر مفادها 
يعول عليها وليست فعالة يف احلماية من التعذيب وسوء التأكيدات الدبلوماسية ال أنَّ  ...  

املعاملة: فعادة ما تطلب هذه التأكيدات من دول ميارس فيها التعذيب بصــــــورة منهجية؛ 
التأكيدات أنَّ آليات رصد األمور بعد العودة ليست بضمان ضد التعذيب؛ كما أنَّ ن يَّوتب

ــــــت ملزمة قانونًا ــــــية ليس أيِّ أثر قانوين وال أيِّ ، وبالتايل فإهنا ال تنطوي على الدبلوماس
ـــبة يف حالة انتهاكها؛ وال جيد الشـــخص الذي هتدف التأكيدات إىل محايته أيَّ مالذ  حماس

الدول ال تســــــتطيع أن تلجأ إىل التأكيدات أنَّ عند انتهاكها. وبذلك يرى املقرر اخلاص 
ء املعاملة عند وجود أســــباب تدعو الدبلوماســــية بوصــــفها وســــيلة لدرء التعذيب وســــو

                                                                    
 .٢١، الفقرة )Note on diplomatic assurances( بشأن التأكيدات الدبلوماسية املذكرةانظر   )٣٧(  
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، A/60/316شــخصــا ما معرض خلطر التعذيب أو ســوء املعاملة لدى عودته (أنَّ لالعتقاد ب
  ).٥١الفقرة 

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعًا  
ؤمتر األطراف بتشــــجيع الدول لعل الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يود أن يوصــــي م  -٥١

يف جمال التسليم بغية  والدروس املستفادة الُفضلى املمارسات تبادل أن تواظب على األطراف على
هذا ويف . اآليت يف حينهالتأخري اليت تعيق التعاون الفعال وحاالت العملية و املشــــــاكلالتغلب على 

يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ، لعل الفريق العامل يود أن يوصــي مؤمتر األطراف الصــدد
  :املنظمة عرب الوطنية مبا يلي

إمكانية إصــــالح ن بشــــأمراجعات داخلية  تســــتهلدعوة الدول األطراف اليت مل   )أ(  
 إىل القيام بذلك ألغراض منها تيســري ممارســاهتا املتعلقة بالتســليمبشــأن التســليم اخلاصــة هبا و ُنُظم

كيفية التعامل مع ضــغط الوقت يف إجراءات التســليم لضــمان عدم املســاس : ةمعاجلة القضــايا التالي
ـــليم والشـــواغل  تســـريعحبقوق اإلنســـان؛ وكيفية حتقيق التوازن بني احلاجة إىل  معاجلة طلب التس

  املتعلقة حبقوق اإلنسان؛
الطعن من قبل الشــخص املطلوب،  وأدون اإلخالل باحلق األســاســي يف املراجعة   )ب(  

شيد  بفعاليةأو  سيط أو تر شجيع الدول األطراف على تب سليم، ت ضائية يف إجراءات الت املراجعة الق
تعجيل اإلجراءات واإلجراءات  من أجلقانونية القيود ال تشـــــديد عن طريق النص على اتاإلجراء

اسها مة من الشخص املطلوب؛ وعن طريق تقييد عدد الطعون اليت ميكن التمدَّالتنفيذية والوثائق املق
وفقًا للمبادئ  الطعن يف القرارات ذات الصـــلة لديهاأثناء عملية التســـليم وعدد املحاكم اليت ميكن 

  ؛ السارية يف الدول األطراف القانونية
نظرًا للتداخل الكبري بني إجراءات التســـليم وإجراءات  ،تشـــجيع الدول األطراف  )ج(  

رات الصــــادرة يف كل من اإلجراءات، وإدارة القرافيما بني توفيق الاللجوء، على ضــــمان إمكانية 
مع الظروف غري املألوفة أو  بكفاءةعلى أســـــاس منوذج مرن لضـــــمان التعامل  املتوازيةاإلجراءات 

  القضايا املعقدة؛ 
تعاجل تشــجيع الدول األطراف على ختصــيص املوارد الكافية للســلطات املعنية اليت   )د(  
  .ملواجهة يف إجراءات التسليم أو التغلب عليهاالتأخري احاالت التسليم لتجنب مسائل 

  


