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 الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي
 2022أيار/مايو    27- 23فيينا،  
 *من جدول األعمال المؤقَّت   2البند  

   17نقل األشخاص المحكوم عليهم )المادة 
    من اتفاقية الجريمة المنظَّمة( 

 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة(   17نقل األشخاص المحكوم عليهم )المادة   
 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  

 
 مقدمة  - أولا  

البريمة المنظَّمة عبر الوطنية بمختلف وتوســـــــع مع ازدياد نشـــــــام المبرمين عبر الحدود، وفم  ـــــــو  نمو  - 1
ـــهالاـلا، بـما فياـلا ا تبـار ـبالمخـدرا   مواطنين أجـاـن  ل بـلدا  فم جميع أنحـا  الـلالم  إداـنة  ، تزاـيد ـباطراد شـــــــــــــيو   أشـــــــــــ

بن أو بيير  من أشـهال الحرما  من الحريةو وقد  وحهمالا  أسـالمت الزيادة فم عدد السـبنا  األجان  إل    عليالم بالسـَّ
وهم تلتبر زيادة كبيرة غير متناســــعة مع اللدد الجمالم للســــبنا  فم اللديد من    ، ( 1) حد ٍّ كبيرٍّ فم اكتظاظ الســــبو  

ــة  ــليــــ األ ـــــــــــ ــدانالم  بلــــ ــار   محتبزين  ــــ شـــــــــــــخ ،  مليو   نرـــــــــــــف  ــة  قرابــــ ــاش  هنــــ ــالم،  اللــــ وفم  ــدا و   و  ( 2) البلــــ
فم المائة من نز   الســــــــــــبو  فم أورو ا،   15،  2020ان ، فم كانو  الثانم/يناير  وقد بليت نســــــــــــعة الرعايا األج 

ــبتالم بين   ــًذ عن  ل ،   و ( 3) فم المائة فم ملظم البلدا    70و   2وتراوحت نسـ ــبنا  األجان ، ف ـ وكثيرًا ما يواجه السـ
ــاكا  ــه، تمث  ا مشـ ــة تلود إل  عواما مثا ا تذة اللية والثاافة واللادا  واألديا و وفم الوقت نمسـ ــلو ا   ا ـ  ـ
ــا يًا ياع عل  كاها  ــة، عبعًا إ ــ ــاكلالم الخا ــ ــبنا  األجان  والحاجة إل  مراعاة احتياجاتالم ومشــ ــا مع الســ التوا ــ

 __________ 

 * CTOC/COP/WG.3/2022/1-CTOC/COP/WG.2/2022/1 و 
را  والبريمة،  (1)   ،  دليا بشأ  ا ستراتيبيا  الرامية إل  الحد   من ا كتظاظ فم السبو  مهت  األمم المتحدة الملنم بالمخد  

 و 11(، الرمحة  2013سلسلة كتيعا  اللدالة البنائية )فيينا، 
 (2) Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, Global Prison Trends 2021 (London; 

Bangkok, 2021), p. 25; and PrisonWatch, “Percentage and total number FNP worldwide 2020-2015-2010-

 و (2020) ”2005
 Marcelo F. Aebi and Mélanie M. Tiago, Prisons and Prisoners in Europe 2020: Key Findings of theانظر:  (3) 

SPACE I Report, UNILCRIM Series 1/2021 (Strasbourg, Council of Europe; Lausanne, Switzerland, 

University of Lausanne, 2021), p. 5 :و وانظر أي ًاEuropean Prison Observatory, Prisons in Europe: 2019 

Report on European Prisons and Penitentiary Systems (Rome, 2019), p. 8 و 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V22/007/86/PDF/V2200786.pdf?OpenElement
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ــائا المتللاة بناا األشــــــخا  المحهو  عليالم إل  بلدانالم    إدارا   الســــــبو و وفم  ــــــو   ل ، اكتســــــبت إدارة المســــ
 البنائيةو   المسائا األ لية، أهمية متزايدة فم ميدا  التلاو  الدولم فم  

من جدول األعمال   2وأعد  األمانة ورقة المللوما  األســاســية هت  لتيســير المناقشــا  فم إطار البند   -2
ؤقـت لذجتمـا  الـثاـلر عشــــــــــــــر للمريل اللـامـا الملنم ـبالتلـاو  اـلدولمو وهم تاـد    لمحـة عـامـة عن الطـار  الم

، عل  ســـــــبيا المثال   الحرـــــــر، اتما ية األمم يشـــــــماالدولم المتللل بناا األشـــــــخا  المحهو  عليالم، بما 
، تحليًذ للبواـن  الاـانونـية  المتحـدة لمهـافحـة البريمـة المنظَّمـة عبر الوطنـيةو وهم تت ــــــــــــــمن، إل  جـاـن   ـل 

ــلة الحوار بشـــــــــأ  الممارســـــــــا  البيدة والتحديا  الم روحة،   ــلة بيية التمهين من موا ـــــــ واللملية  ا  الرـــــــ
 البنائية ومن أجا دعم مناقشة الحلولو المسائاالتلاو  الدولم فم  هتا المبال منسيما فم  و 
  

 يهم وأهدافه األساس المنطقي لنقل األشخاص المحكوم عل  - ثانياا  

هناش أسعاب مختلمة متللاة بالسياسا  لدعم ناا األشخا  المحهو  عليالم، وهم تتراوح بين الشواغا   -3
النســــانية وةعادة التأهيا ا جتماعم لصشــــخا  المحهو  عليالم أو إعادة إدماجالم فم المبتمع، وةقامة اللدل  

ــليم وفلَّالو   ــلية ف،  ا و وجه  عل  نحو سـ ــو  عاو اتالم فم بلدانالم األ ـ ــخا  التين يا ـ يمهن إعادة األشـ
يمهن أ  تترتَّ  نتائج عهســية  وكتل وةعادة إدماجالم فم المبتمع واســتيلابالم  يه، عل  نحو أف ــاو  تأهيلالم  

ــدقا ،   بن فم بلد أجنبم، بليدًا عن األســـرة واأل ـ   وتزيد لســـبنا  لالدعم  أ  توفربإمها  اأُلســـر  أل عل  الســـَّ
 و( 4) فر  نباح إعادة توطينالم وةعادة إدماجالم

وف ــــًذ عن  ل ، هناش أي ــــًا اعتعارا  إنســــانية ينعيم مراعاتالا، فاد تول  د  ــــلو ا  التوا ــــا الناتبة عن  - 4
 و ( 5) عن الثاافة واللادا  المحلية وعد  ا ترال باألقارب، آثارًا ت رُّ بالسبين األجنبم  وا غتراب الحواجز الليوية  

فم الاانو  الدولم لحاوق النســـــا و و يما   ويســـــتند ناا األشـــــخا  المحهو  عليالم إل  أســـــا  راســـــ  -5
قواعــد األمم المتحــدة  يتللل بملــايير األمم المتحــدة وقواعــدهــا فم مبــال منع البريمــة واللــدالــة البنــائيــة، فــإ َّ  

تيســـــير    فم، تتك  ر بواج  الســـــل ا  المخترـــــة  ( 6) النمو جية الدنيا لملاملة الســـــبنا  )قواعد نيلســـــو  مانديذ(
من اللالـد اـلدولم الخـا     10من المـادة    3ـتأهـيا الســــــــــــــبـنا  اجتمـاكـيًاو وةل  جـاـن   ـل ، تن  المارة إعـادة  

بالحاوق المدنية والســــــــياســــــــية عل  أ َّ نالالدة األســــــــاســــــــمن لنظا  الســــــــبو  هو نال ــــــــذح وةعادة التأهيا 
يالم بارتكاب جرائم  ا جتماعمن لصشـــــخا  المحهو  عليالمو وكتل ، فإ َّ إعادة تأهيا األشـــــخا  المحهو  عل

ــًا هدة مللن من أهداة ا تما ية، التم تن  فم المارة  من  3مدرجة فم اتما ية البريمة المنظَّمة، هو أي ــــــ
عل  أنَّه نيتلين عل  الدول األطراة أ  تسـل  إل  تلزيز إعادة إدما  األشـخا  المدانين بأفلال    31المادة 

 و( 7) إجرامية مشمولة بالت  ا تما ية فم المبتمعن

 __________ 

 (4) UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, Criminal Justice Handbook 

Series (Vienna, 2012), pp. 9–11 و 
 Michał Płachta, Transfer of Prisoners under International Instruments andو وانظر 11المرجع نمسه، الرمحة   (5) 

Domestic Legislation: A Comparative Study (Freiburg, Germany, Max-Planck-Institut, 1993), pp. 159 and 

 Explanatory Report to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (Europeanو وانظر أي ًا 164

Treaty Series, No. 112), para. 9 و 
 ، المرفلو 175/ 70قرار البمعية اللامة   (6) 

 ة  الدليا التشريلم لتنميت اتما ية األمم المتحدة لمهافحة البريمة المنظممهت  األمم المتحدة الملنم بالمخدرا  والبريمة،  (7) 
 و 600(، المارة 2016، )فيينا، عبر الوطنية

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/39/PDF/N1544339.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/39/PDF/N1544339.pdf?OpenElement
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وثمة اعتعار عملم آ ر يرــ ُّ فم  ــالو وجود نظا  فلَّال وواســع الن اق نســبيًا لناا الســبنا ، يتمثَّا  -6
فم أ َّ الدول قد تســـــــــــــتميد من تنميت هتا النظا ، إ  قد يهو  لديالا عدد كبير من الســـــــــــــبنا  األجان  فم نظم  

 و( 8) إ ا ية وموارد أ رى السبو  الخا ة بالا، ممن قد يت ل  سبنالم وجود موارد إدارية 

، بســـــــــب  دولة ماإل  جان   ل ، وعل  الرغم من أ َّ الناا كا  يلتبر فم الما ـــــــــم انتالاكًا لســـــــــيادة  -7
 يمهن اعتـعار  ان  وســــــــــــــيـلة   ،( 9) إقليمـية الاـانو  البـنائم والحل الحرــــــــــــــر  لـلدوـلة فم إقـامـة اللـداـلة البـنائـية

بن أحد البلدا     عنللتخفيف من حدة التوتر الدبلوماســــم الت  قد ينبم   اعتعار بلد آ ر، أو  ألحد مواطنمســــأ
 التلاو  الدولم أي ًاولتحسين ُيبتل   اً مشترك مبالوداً 

  
 اإلطار المعياري الدولي  - ثالثاا  

 
 صكوك األمم المتحدة -ألف 

 
 الجريمة المنظَّمة اتفاقية   - 1 

ــادة   -8 ــدول األطراة أ  تنظر فم إبرا     17تن ُّ المـ ه يبوز للـ ــَّ ــة عل  أنـ ــة المنظَّمـ ــة البريمـ ــا يـ من اتمـ
اتماقا  أو ترتيعا  ثنائية أو متلددة األطراة بشــــــــــــأ  ناا األشــــــــــــخا  التين يحهم عليالم بلاو ة الحع  أو  

ــهال أ رى من الحرما  من الحرية،  ــن   بأشــــــــ ــمولة بالت  ا تما ية، إل  إقليمالا لكم يتســــــــ  رتكابالم جرائم مشــــــــ
 ألولع  األشخا  إكمال مدة عاو تالم هناشو

وقد ُأدر  مشــــرو  تل  المادة فم البداية فم مشــــرو  الحهم المتللل بتســــليم المبرمين، فم أثنا  المماو ــــا    - 9
رة  م   10بشأ  إعداد ا تما يةو ثمَّ برز  كمادة قائمة بتاتالا )  اتما ية    لو ع هررًا( إبَّا  الدورة الخامسة للبنة المخرَّ

ــيــة الملنيــة بـا تمــا يــة والبروتوكو   الملحاــة بالــا،  لمهــافحــة البريمــة المنظَّمــة عبر الوطنيــة، وهم الاليعــة التمــاو ـــــــــــ
 و ( 10) وو لت فم  ييتالا النالائية وُأقر  دو  إد ال مزيد من التلديذ  عليالا، فم الدورة اللاشرة 

 برورة  ا ة من أجا إقامة اللدل عل  نحو  وقد يهو  السماح بناا األشخا  المحهو  عليالم مميداً  -10
ســليم وفلَّال فم الحا   التم ُيرفف فيالا تســليم شــخ  ما عل  أســا  البنســيةو فمم هت  الحالة، يمهن أ  

شــــــــري ة أ  ُيناا، عند إدانته والحهم عليه، إل  بلد  األ ــــــــلم   مواطنيالاتوافل إحدى الدول عل  تســــــــليم أحد 
 16من المادة  11والمارة  17بحاهو لتل  ومن هتا المنظور، هناش ترابط بين المادة   ةالرـادر  اللاو ةلا ـا  

 من اتما ية البريمة المنظَّمةو

ويسـتند ناا األشـخا  المحهو  عليالم إل  ممالو  إنما  األحها  األجنبية، الت  يمهن ت بياه أي ـًا فم   -11
ين عل  أسـا  البنسـية، عل  النحو المبيَّن فم المارة  عندما ُيرفف تسـليم أحد الالار   تسـليم المبرمينإجرا ا   

وة ا أعذ و وفم تل  الحا  ، يبوز للدولة ال رة متلقية ال ل ، إ ا كا  قانونالا الدا لم يســــــــمو بتل    10

 __________ 

 (8) UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 15 و 
 Płachta, Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation, pp. 134, 148–149انظر:  ( 9)  

and 154–155  :و وانظر أي ًاCandido Cunha, “Current issues in correctional treatment and effective 

countermeasures: transfer of sentenced persons”, in Annual Report for 1999 and Resource Material Series No. 57 

(Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2001), p. 263 و 
مة عبر الوطنية والبروتوكو   الملحاة   (10)  األعمال التح يرية عن المماو ا  بشأ  و ع اتما ية األمم المتحدة لمهافحة البريمة المنظَّ

 و 189(، الرمحة A.06.V.5)منشورا  األمم المتحدة، رقم المبيع  بالا
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ــيا  ــادر ل  الاانو ، أ  تنم  ت الحهم  كا   ل  يتمل ومات ـــــــ ــ  الاانو  الدا لم للدولة ال رة    الرـــــــ بمات ـــــــ
 من اتما ية البريمة المنظَّمة(و 16من المادة  12ة ال العة )المار 

ــُيعحرو  -12 ــتلرا  لتنميت المادة   ســــــــ ــا بتل  من اســــــــ ــخا  المحهو  عليالم وما يترــــــــ من  17ناا األشــــــــ
ا تما ية، فم إطار المبموعة الموا ــــيعية الرابلة )التلاو  الدولم والمســــاعدة الاانونية المتعادلة والمرــــادرة(  

أة حديثًا  ســـــــــتلرا  تنميت اتما ية األمم المتحدة لمهافحة البريمة المنظَّمة عبر الوطنية  التابلة لآللية المنشـــــــــ 
وسـتم ـم ا سـتلرا ـا  التم ُتبرى فم إطار انلية إل  تحديد النُّالج الوطنية    و( 11) والبروتوكو   الملحاة بالا

لارة بشــــأ  اللوائل التم تحول  المتعلة إزا  هتا الشــــها من أشــــهال التلاو  الدولم، واكتســــاب المزيد من الم
 دو  تحايل التلاو  و شأ  الوسائا اللملية الذزمة للتيل  عليالاو

  
 صكوك أخرى لألمم المتحدة  - 2 

  1988  لسنة اتما ية األمم المتحدة لمهافحة ا تبار غير المشرو  فم المخدرا  والمؤثرا  اللالية    
من اتما ية األمم المتحدة لمهافحة ا تبار غير المشـــــــــرو  فم المخدرا    6من المادة   12تن ُّ المارة   -13

ه نيبوز لصطراة أ  تنظر فم إبرا  اتمـــاقـــا  ثنـــائيـــة أو متلـــددة   1988  لســــــــــــــنـــةوالمؤثرا  اللاليـــة   عل  أنـــَّ
أ رى من اللاو ة السـالعة  األطراة،  ا ـة أو عامة، بشـأ  ناا األشـخا  المحهو  عليالم بالسـبن و أشـهال  

 للحرية بسب  جرائم تن بل عليالا هت  المادة إل  بلدهم، لكم يهملوا هناش باقم اللاو ة المحهو  عليالم بالانو

ــد ،   و  -14 ــدعوة األطراةيمر  الحهم المـــتكور آنمـــًا أ  التزا  تلـــاهـ بـ ــا يهتمم  إل  النظر فم إبرا     بـ
 و( 12) ية أو متلددة األطراة، عامة أو  ا ةثنائ  قد تكو  اتماقا  بشأ  ناا السبنا ، 

  
  اتما ية األمم المتحدة لمهافحة المساد   

ر المادة  -15 ــخا    45تكر   ــمو  الحهم المتللل بناا األشــــ ــاد م ــــ من اتما ية األمم المتحدة لمهافحة المســــ
من اتمــا يــة البريمــة المنظَّمــة، مع إد ــال تلــديــا بســــــــــــــيط واحــد عل    17المحهو  عليالم الوارد فم المــادة  

فحة المســادو وتلتبر المادة الرــياغة بيية  ــما  ت بياه عل  البرائم التم تندر  فم ن اق ت بيل اتما ية مها
بمثابة دعوة موجالة إل  الدول األطراة لبرا  اتماقا  أو ترتيعا  ثنائية أو متلددة األطراة، بيية إفساح   45

 و( 13) مدة عاو تالمالمبال أما  ناا األشخا  المحهو  عليالم إل  بلدانالم لكم يهملوا  

من اتمــا يــة البريمــة المنظَّمــة،    16من المــادة    11والمارة    17عل  غرار الترابط اننف الــتكر بين المــادة  و  - 16
من إعادة الشــخ  المســلَّم إل  أي ــًا  من اتما ية مهافحة المســاد  45تمه  ن ا تماقا  المبرمة بمات ــ  أحها  المادة 

ــيتالا بناً  عل  طل  الدولة التم  ــدر ت الدولة التم يحما جنســـــــ الحهم عليه أو الدولة المنم  تة للحهم، فم الحا     رـــــــ
 و ( 14) التم كا  من الممهن فيالا، لو   ل ، منع تسليم الشخ  الم لوب عل  أسا  جنسيته 

 __________ 

 UNODC, Organized Crime, Conference of the Parties to the Organized Crime Convention, Reviewر: انظ (11) 

Mechanism, Timeline, “General timeline” ،عل  الموقع الشعهم التالم :www.unodc.org و 
را  اللالية   (12)  را  والمؤث   منشورا  األمم المتحدة،  )  1988شروح عل  اتما ية األمم المتحدة لمهافحة ا تبار غير المشرو  فم المخد  

 و 48-6(، المارة A.98.XI.5رقم المبيع 
 Neil Boister, “Article 45: transfer of sentenced persons”, in The United Nations Convention againstانظر:  (13) 

Corruption: A Commentary, Cecily Rose, Michael Kubiciel and Oliver Landwehr, eds., Oxford 

Commentaries on International Law (Oxford, Oxford University Press, 2019), p. 437 و 
 من اتما ية مهافحة المسادو 44من المادة   12انظر المارة  (14) 

http://www.unodc.org/
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 هت لمليا  الناا  للقيا  ب الطار الاانونم الذز   ملظم الدول األطراة فم اتما ية مهافحة المساد  ولدى -17
فم بلف البلدا ، ناا الســــــــــبنا  عل  أســــــــــا  الملاملة  يمهن  من الناحية النظرية، و فم ظا   ظروة ملينةو 

اللملية، وكما تبيَّن من نتائج دورة البذغ األول  نلية اسـتلرا  تنميت اتما ية األمم  فم الممارسـة أمابالمثا؛  
من ا تما ية، فإ َّ جميع الدول تاريعًا تلتمد عل    45المتحدة لمهافحة المســـــــــاد  يما يتللل بتنميت أحها  المادة 

وقد ُأبلغ عن عدد من الرــــــــــــــلو ا   يمـا يتللل بالتنمـيت اللملم  تـماقا  النـاا؛   و( 15) أحهـا  الملـاهدا  الدولـية
أ َّ لوائو تنظيم الجرا ا  الدارية  ا  الرـلة ليسـت ممرـلة  ب هت  الرـلو ا ، عل  سـبيا المثال،  وارتع ت

بما  يه الكماية فم بلف الدولو وفم السـياق نمسـه، برز  مشـاكا تتللل بناا السـبنا  إل  بلدا  تتعاين فيالا 
  نظم البزا ا  تعاينًا كبيرًا، و ما  تنميت طلعا  الناا فم موعدها، وحاُّ مسألة تحديد ال رة الت  ينعيم أ
يتحما تكاليف الناا، وتبن  تمك  األســــرة، إ ا رغ  الســــبين فم ناله إل  بلد  األ ــــلم، بليدًا عن أســــرته،  

 و( 16) من أجا تنميت الحهم هناش
  

 صكوك إقليمية -باء 

 مجلس أوروبا  - 1 

الممر  كانت ا تما ية األورو ية بشــــــأ  الشــــــراة عل  المبرمين المحهو  عليالم بأحها  مشــــــروطة أو   -18
ــمن مبل  أورو ا لير  التنميت الدولم للبزا ا ، وقد ُفتو  ــروطًا، أول  ـــ  معيار  ُيلدُّ  ـ عنالم إفراجًا مشـ

و وقد قا  عشــــرو  بلدًا بالترــــديل عل  1964تشــــرين الثانم/نوفمبر   30باب التو يع عل  هت  ا تما ية فم 
عليالم بأحها  مشــــــــروطة أو الممر  عنالم  هتا الرــــــــ  أو ا ن ــــــــما  إليه، وهو يبيز ناا المبرمين المحهو 

 إفراجًا مشروطًا، لكم يتمهنوا من ق ا  األحها  الرادرة بحاالم أو غيرها من البزا ا ، فم بلدانالم األ ليةو 

ــلة، فاد كانت ا تما ية األورو ية المتللاة بالرـــــــــــذحية الدولية لصحها    -19 أمَّا ا تما ية الثانية  ا  الرـــــــــ
قت عليالا 1970أيار/مايو   28تو باب التو يع عليالا فم  البنائية، التم فُ  دولة ع ــوًا فم مبل     23، و ــدَّ

هــت  ا تمــا يــة ا عتراة بــاألحهــا  البنــائيــة، وهم تن بل عل  البزا ا  التم تن و  عل    وتتنــاولأورو ــاو  
ت ل  من دولة طرة  الحرما  من الحرية، واليراما  أو المرــــادرة، وةســــاام األهليةو ويمهن لدولة طرة أ  

 أ رى تنميت حهم ما، با ستناد إل  الملاهدةو

ــم اتما ية مبل  أورو ا   - 20 آ ار/مار    21ناا المحهو  عليالم، التم ُفتو باب التو يع عليالا فم  ب   المتللاة وت ـــ
ــ     22دولة طرفًا، منالا    68، حت  ان  1983 ــو فم مبل  أورو او وهم تلتبر حاليًا أهم  ــــــــــ دولة غير ع ــــــــــ
 اول ناا األشخا  المحهو  عليالم بأ  نو  من األحها  التم تن و  عل  الحرما  من الحريةو يتن 

وتتميز اتما ية ناا المحهو  عليالم عن ا تما ية األورو ية المتللاة بالرـــــــــذحية الدولية لصحها  البنائية فم   - 21
ط يارد ب  ه، عند ت بياه عمليًا، أ  يهو  أقا تلايدًا من البوان  األر لة التالية: )أ( تن  ا تما ية عل  إجرا  معسَّ

الجرا  المنرــــــو  عليه فم ا تما ية األورو ية المتللاة بالرــــــذحية الدولية لصحها  البنائية، و ل  بيية تيســــــير  
التم ُفرـ ت فيالا اللاو ة )نالدولة التم أـ در    ل  الناا الدولةُ ت يمهن أ   )ب( و الناا الـسريع للـسبنا  األجان ؛ 

)ناـلدوـلة المنـم  تة للحهمن(، مـما يمه  ن هـت     مواطنياـلا اـلدوـلة التم يهو  الشـــــــــــــخ  المحهو  علـيه من  وـكتـل  الحهمن(،  
 موافاـة الشـــــــــــــخ  المحهو  عليـه؛  ل الناـا    يخ ـــــــــــــع ) (  و ؛  الوطن مواطنيالـا إل   من التمـا  إعـادة  األ يرة  الـدولـة  
تن و  عل  إلزا  الدول  الطار الجرائم للملـيا  النـاا، و  )د( تاترـــــــــــــر اتـما ـية نـاا المحهو  عليالم عل  توفير و 

 __________ 

حالة تنميت اتما ية األمم المتحدة لمهافحة المساد: التبريم وةنما  الاانو  انظر مهت  األمم المتحدة الملنم بالمخدرا  والبريمة،  (15) 
 و 219(، الرمحة 2017، ال علة الثانية )نيويورش، والتلاو  الدولم

 و 220المرجع نمسه، الرمحة   (16) 
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المتلاقدة با متثال ل لعا  الناا؛ ولالتا السـب ، لم يهن من ال ـرور  إدرا  قائمة بأسـعاب الرفف فم ا تما ية، أو  
 و ( 17) إلزا  الدولة متلقية ال ل  بإبدا  أسعاب لرف الا الموافاة عل  الناا الم لوب 

م عمليا  الناا فم  1997وقد اســـتكملت اتما ية ناا المحهو  عليالم ببروتوكول إ ـــافم فم عا   -22 ، ينظ  
ـقد فرَّ من اـلدوـلة التم أ ــــــــــــــدر  الحهم علـيه إل  بـلد    البـانمالحـالتين المحـددتين الـتاليتين: )أ( عـندمـا يهو   

ــلًا ألمر بال رد أو الترحياو وقد البانماأل ــــــــــــلم؛ و)ب( عندما يهو    قت أر لو  دولة عل    ا ــــــــــ ــدَّ  ــــــــــ
 البروتوكول ال افمو

ل البروتوكول ال ــافم الملحل باتما ية ناا المحهو  عليالم، فم   -23 وُفتو باب التو يع عل  بروتوكول يلد  
قت عليه ثمانم دول حت  ان و وســـــيد ا البروتوكول الملد  ل حيز  2017تشـــــرين الثانم/نوفمبر    22 ، و ـــــدَّ

من المتوقع ت بياه برــــمة مؤقتة    ولكنميع األطراة فم البروتوكول ال ــــافم عليهو النما  بمبرد ترــــديل ج
 (و5لدى األطراة التم أ در  إعذنًا بالتا الشأ  )المادة 

الة إل  الدول األع ا   2020تموز/يوليه  1واعُتمد  فم   -24 ، تو ية من لبنة وزرا  مبل  أورو ا موجَّ
ــأ  الت بيل اللملم  تما ية ناا ال ــافم الملحل بالا )بشـ (، CM/Rec(2020)3محهو  عليالم والبروتوكول ال ـ

وهم تت ــــــــمن معادة توجيالية شــــــــاملة نتأ ت فم ا عتعار البروتوكول ال ــــــــافم، ف ــــــــًذ عن اللدد المتزايد 
 لصطراة فم ا تما ية، والخبرة المهتسعة فم ت بياالا والت ورا  التم تحدث فم المبتمع والتكنولوجيانو

  
 الكمنولث  - 2 

لة فم عا  1986لناا المبرمين المدانين دا ا بلدانه للا    تحاكم   ة الكمنولر -25 ، برـــــــــــــييتالا الملدَّ
، إل  حــد ٍّ كبير أحهــا  اتمــا يــة ناــا المحهو  عليالمو وهــت  الخ ــة ممتوحــة لبميع بلــدا  الكمنولــر التم 1990

 توافل عل  استخدامالا كأسا  لناا األشخا  المحهو  عليالمو
  

 منظمة الدول األمريكية  - 3 

حزيرا /يونـيه    9عُتمـد  اتمـا ـية البلـدا  األمريهـية المتللاـة بتنمـيت اللاوـ ا  فم الخـار  فم مـاـناغوا فم  ا  -26
و وعل  الرغم من أ َّ اتما ية البلدا  األمريهية  ا   1996نيســــــــــا /أبريا    12، ود لت حيز النما  فم  1993

مو جـًا ممـاثًذ لالـا فم مبـال ناـا األشــــــــــــــخـا   بنـية مختلمـة عن بنـية اتمـا ـية ناـا المحهو  عليالم، فـإنَّالـا تاـد    ن 
قت    6دولة طرفًا عل  اتما ية البلدا  األمريهية أو ان ـــــــــمت إليالا، ومن بينالا   23المحهو  عليالمو وقد  ـــــــــدَّ

 )أوكرانيا وتشيهيا وسلوفاكيا وكازا ستا  والمملكة اللر ية السلودية والالند(و الاارة األمريهيةدول من  ار  
  

 التحاد األوروبي  - 4 

تشــــــــــــــرين الثــانم/نوفمبر    27المؤرخ    JHA/909/2008إ َّ الارار الطــار  لمبل  ا تحــاد األورو م   -27
البنائية التم تمر  عاو ا   المســــــائا، بشــــــأ  ت بيل مبدأ ا عتراة المتعادل باألحها  الرــــــادرة فم  2008

بن أو ـتدابير تن و  عل  الحرمـا  من الحرـية، لير  إنمـا هـا فم ا تحـاد األورو م برــــــــــــــييـته   ،( 18) ـبالســــــــــــــَّ

 __________ 

 (17) Explanatory Report to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, para. 10 و 
 (18) Official Journal of the European Union, L 327, 5 December 2008, p. 27 و 
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لة بموج  الارار الطار  للمبل    بشـأ  المحاكما    2009شـعام/فبراير  26المؤرخ   JHA/299/2009الملدَّ
 ين ُّ عل  عملية مختلمة عن تل  الواردة فم الرهوش المتلددة األطراة الساباةو،  ( 19) الييابية

 1983ويحــاُّ هــتا الارار الطــار ،  ــــــــــــــمن ن ــاق ت بياــه، محــاَّ اتمــا يــة ناــا المحهو  عليالم للــا    -28
ــافم الم لحل بالا، وا تما ية األورو ية المتللاة بالرـــــــــــذحية الدولية لصحها  البنائية للا  والبروتوكول ال ـــــــــ

بشـــــــــأ    1985حزيرا /يونيه   14، واألحها   ا  الرـــــــــلة من ا تما ية المنم  تة  تماق شـــــــــنين المؤرخ 1970
ع ـا  فم البماعا   الليا  التدريبم لناام المرا عة عل  حدودها المشـتركة، وا تما ية المبرمة بين الدول األ

 و1991األورو ية بشأ  إنما  األحها  البنائية األجنبية للا  

ومن الناحية الجرائية، تاو  الدولة التم أ ــدر  الحهم بإحالته إل  الدولة الل ــو التم ترغ  فم ناا  -29
ولتلبيا اللملية، يادَّ  الحهم  و بناا المحهو تاديم طل  رســــمم   بدً  منالشــــخ  المحهو  عليه إليالا، و ل  

دة تت من المللوما  الذزمة للملية النااو  مشموعًا بشالادة موحَّ
  

 صكوك أخرى  - 5 

، التم يت ــمن 1983تشــما الرــهوش القليمية األ رى اتما ية الريا  اللر ية للتلاو  الا ــائم للا   -30
ر ناا األشخا    بن إل  دول أ رى لا ا  تل  اللاو ا ؛ البز  السابع منالا أحهامًا تيس   المحهو  عليالم بالسَّ

ــتالة المؤر ة  ــا  عاو تالم؛ 1998آ ار/مار   6واتما ية راب ة الدول المسـ ، بشـــأ  ناا الســـبنا  المدانين لا ـ
 واتما ية ناا المحهو  عليالم بين الدول األع ا  فم جماعة البلدا  الناطاة بالبرتياليةو

  
 ثنائيةالتفاقات ال -جيم 

ــو  ناا األشـــــخا  المحهو   -31 ــلة من الملاهدا  وا تماقا  الثنائية التم تتناول مو ـــ ــعهة واســـ هناش شـــ
عليالم؛ وتوجـد هـت  ا تمـاقـا  الثـنائـية وتلمـا ـبالتزامن مع ا تمـا ـيا  المتلـددة األطراة المتللاـة بناـا المحهو  

 عليالم فم اللديد من الدولو

ــاعـد فم عملـيا  الناـا  يمـا بين الـدول، ألنالـا تمه  ن الحهومـا  من وتلتبر ا تمـاقـا  الثـنائيـ  -32 ة أداة تســــــــــــ
المحتبزين فم الســـــبو    مواطنيالاالتلاما مع أعداد كبيرة من الرعايا األجان  فم نظم الســـــبن لديالا، أو مع  

وتمـتاز ا تـماـقا  الثـنائـية، كمـا ُ كر ســــــــــــــابـاًا فم  و  ( 20) فم الخـار ، أو التلـامـا مع حـا   أكثر تحـدـيدًا وةلحـاحـاً 
ــياغتالا   ــليم المبرمين، بإمهانية  ـ ــياق تسـ ــيع    لكم تناســـ سـ ا حتياجا  المحددة للدول الملنية، وةمهانية توسـ
ــالو الخا ــــة للدولتين،    بســــالولةن اقالا أو تلديلالا أو إنالائالا، إ ا لز  األمر،  ــبيًاو ويمهن تكييمالا مع المرــ نســ

بين النظامين الاانونيينو وفم حا      تعاينالتيل  عل  أوجه    عندما يلز   يمثا شــــــــــاغًذ  ا ــــــــــاً األمر الت  
اللوائل التم تواجالالا طلعا  التسـليم،  تاليافللية، قد يؤد  وجود ملاهدة قائمة من قبا لتسـليم المبرمين إل  

بســــــــــــــرعة أكبر وزيادة احتمال الموافاة عليالا، ماارنة بال لعا  التم تادَّ  بين دول لي     ملالبة ال لعا ةل  و 
ملاهدا  الثنائية فم أنَّالا تســــــــــــتنزة تتمثا عيوب اللديالا تاري  ســــــــــــابل من التلاو و ولكن من ناحية أ رى، 

تســـــت يع  لنامية التم  ســـــيما بالنســـــعة إل  الدول الرـــــييرة أو ا ، و أثنا  التماو  بشـــــأنالاالكثير من الموارد  

 __________ 

 (19) Official Journal of the European Union, L 81, 27 March 2009, p. 24 و 
 (20) UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 22 :و وانظر أي ًاMohammed 

Abdul-Aziz, “International perspective on transfer of prisoners and execution of foreign penal judgements” 

in International Criminal Law, 3rd ed., vol. II, M. Cherif Bassiouni, ed., Multilateral and Bilateral 

Enforcement Mechanisms (Leiden, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2008), pp. 537–539 و 
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تحما تكاليف برنامج تماو ـــــــــم دولم واســـــــــع الن اق، كما أ َّ زيادة عدد هت  الملاهدا  ســـــــــتؤد  حتمًا إل  
 و( 21) حدوث عد  اتساق فيالا

  
غير ملزم على سبيل السترشاد: التفاق النموذجي بشأن نقل  قانوني  صك نموذجي  -دال 

 معاملة السجناء األجانب السجناء األجانب وتوصيات بشأن 

عل  اتماق نمو جم بشـــــــأ  ناا الســـــــبنا  األجان     1985اتمل فم عا  عل   ـــــــليد األمم المتحدة،  -33
 تو يا  بشأ  ملاملة السبنا  األجان وو 

ــارة    ،( 22) من ناحية الخلفية التاريخيةو  -34 ــا تبدر الشــــــ إل  أ َّ عملية الناا الدولم تلاَّت ز مًا كبيرًا بم ــــــ
و وأو ــــ  المؤتمر 1975مؤتمر األمم المتحدة الخام  لمنع البريمة وملاملة المبرمين، الت  ُعاد فم عا   

و ــــع الســــياســــا  والممارســــا  با ســــتمادة من التلاو  القليمم والبد  فم إبرا  ترتيعا  ثنائية، بيية تيســــير ب 
 و( 23) خا  التين يا و  عاو ا  فم بلدا  أجنبية، إل  موطنالمعودة األش

معادة أسـاسـية لكم ينظر فيالا مؤتمر األمم المتحدة السـاد   أعد  األمانة تل  التو ـية، وفم أعااب  -35
، الت  حرَّ  13و واعتمد المؤتمر الســـــاد  الارار  1980لمنع البريمة وملاملة المبرمين، الت  ُعاد فم عا  

الدول األع ــا  عل  النظر فم و ــع إجرا ا  يمهن بموجبالا تنميت عمليا  ناا المبرمين، مع التســليم بأنَّه 
ــتابا،   يمهن   ا والمســ ــ  ــبين كتل   و اتخا  أ  إجرا  من هتا الابيا إ  بموافاة كا ٍّ من البلد المرســ بموافاة الســ

اللبنة  وطل  المؤتمر، فم الارار نمســـه، إل  لبنة منع البريمة ومهافحتالا )وهم    و( 24) مراعاة مرـــلحتهمع أو 
 عداد اتماق نمو جم لناا المبرمينواألولوية ل  تمنولبنة منع البريمة واللدالة البنائية(، أ  لسلف ال

ونظر  لبـنة منع البريمـة ومهـافحتالـا، فم دورتالـا الـثامـنة، فم مشــــــــــــــرو  اتمـاق نمو جم بشــــــــــــــأ  ناـا  -36
الســـبنا  األجان  وتو ـــيا  بشـــأ  ملاملة الســـبنا  األجان و وقرر المبل  ا قترـــاد  وا جتماعم، بناً  

به   الت  ُأرفليا إل  المؤتمر الســـــــــابع مشـــــــــرو  الارار  ، أ  يح1984/153عل  تو ـــــــــية اللبنة، فم مارر  
إل  جان     ،( 25) مشــرو  ا تماق النمو جم والتو ــيا و ونتيبة لتل ، اعتمد المؤتمر الســابع ا تماق النمو جم

 و( 26) التو يا  المتللاة بملاملة السبنا  األجان 

 __________ 

 UNODC, Digest of Cases of International Cooperation in Criminal Matters Involving the Unitedانظر:  (21) 

Nations Convention against Transnational Organized Crime as a Legal Basis (Vienna, 2021), p. 107 و 
 و Abdul-Aziz, “International perspective on transfer of prisoners”, p. 531انظر أي ًا:  (22) 
 (23) Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Geneva, 1–12 

September 1975: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.76.IV.2), 

chap. I, para. 23 (j) و 
 (24) Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Caracas, 25 

August–5 September 1980: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. 

E.81.IV.4), chap. I, sect. B.13 و 
: تارير من إعداد 1985أيلول/سبتمبر  6 -آب/أغس    26مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع البريمة وملاملة المبرمين، ميذنو،  (25) 

 ، المرفل األولو 1-دال الاسم(، المرا األول،  A.86.IV.1 )منشورا  األمم المتحدة، رقم المبيع األمانة اللامة

 المرجع نمسه، المرفل الثانمو (26) 
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وعل  الرغم من   و( 27) بشـــــأ  ا تماق النمو جم بيية تاديم تو ـــــيحا   تمســـــيريةوأعدَّ  األمانة متكرا    -37
أ َّ ا تماق النمو جم يت ــــمن، اســــتيماً  للمو ــــو ، ديعاجة وأحهامًا  تامية تشــــير إل  حلول ثنائية فاط، فإ َّ 

 و( 28) فم المماو ا  المتلددة األطراة أي ًا أ  يستخد المارود منه 

ــًذ عن  ل ، اعتمد  البمعية اللامة بموج  قرارها  -38 ــأ  ناا 45/119وف ــــــ ، الملاهدة النمو جية بشــــــ
الشــــراة عل  المبرمين المحهو  عليالم بأحها  مشــــروطة أو الممر  عنالم إفراجًا مشــــروطًاو ودعت البمعية  

عذـقا  تلـاهـدـية مع دول أ رى فم هـتا المبـال، أو إ ا بلـد  لم تكن ـقد أـقامـت اللـامـة اـلدول األع ــــــــــــــا ، إ ا 
 الملـاهـدة النمو جـية مو ــــــــــــــعت ــــــــــــــع  اللذقـا  التلـاهـدـية الاـائمـة، إل  أ    إعـادة النظر فمكـاـنت ترغـ  فم 

تزويد الدول بإطار   هولملاهدة النمو جية والالدة الرئيســـــــــــم لبتل و    يامالا لدىا عتعار الملاهدة النمو جية 
الفرا  المشـــروم  التين  ـــدر  بحاالم أحها  ب لمرا عة أو المو ـــوعين تحت ا  للبناةمر  بما  يه الكماية يتيو  

أو أحها  مع وقف التنميت، اللودة إل  بلدانالم األ ـــــلية أو ا نتاال إل  بلدا  أ رى، من  ذل ناا مســـــؤولية  
 ل رة الملنمو الشراة عليالم إل  ا

  
 الوطنية  الُمنف ِّذة التشريعات   - رابعاا  

عد  وجود أ  اتماقا    فم حا   تشـــــــما يتلين عل  الدول، تنميت آليا  الناا واســـــــتخدامالا،  من أجا دعم   - 39
وعل  أســـــــا  الملاملة بالمثا، أ  تكما تيســـــــير تشـــــــريلاتالا الوطنية لمثا هتا النو  من   ، متلددة األطراة أو ثنائية 

من الطار المتللل بناا األشخا  المحهو  عليالم مدر  فم الملاهدا   كبر أل ا التلاو و وعل  الرغم من أ َّ الاسم 
يلا  المحلية أ  تكو  أداة  ا  الرـــــــــلة، كما هو الحال مع أشـــــــــهال أ رى من التلاو  الدولم، فإنَّه يمهن للتشـــــــــر 

أ  تكما   و  عملية ناا أي ًا  يمهنالا  و و تكميلية وأ  تكما الدارة الملَّالة للمليا  ناا األشخا  المحهو  عليالم 
د الســـــــــل ا ،   فإ  األشـــــــــخا  المحهو  عليالم للرقابة الا ـــــــــائيةو وةل  جان   ل ،  وجود إطار قانونم محلم يحد  

 و ( 29) معادة الكامنة ورا  عمليا  الناا، وي مم شركية عل  عملية الناا الو وح  يما يتللل بال ي من 

، إل  المســــــــــــائا التالية، بيية  ــــــــــــما  كما ة ناا عل  األقاويو ــــــــــــ  بأ  تت رق الاوانين الوطنية،  -40
ســل ة    وتحديد وتليين؛  الشــديدة األهميةعل  تلاريف لبميع المرــ لحا    الن األشــخا  المحهو  عليالم:  

و ـــــوح   و ـــــما الشـــــروم األســـــاســـــية للملية الناا؛  وتلدادمركزية مســـــؤولة عن تلام ال لعا  والرد عليالا؛  
الخ وا  والجرا ا  التم يتلين عل  أحــد البلــدا  اتعــاعالــا فم إدارة    وتحــديــدالت بيل وغير  من الجرا ا ؛  

إ ا  مسـألة ماما يلم:   رـلةال رى  ا  األعتعارا   وتشـما ا البرنامج وملالبة ال لعا  واتخا  قرارا  النااو 
ــخا  المحهو  عليالم أ  يمثلالم محا ٍّ، وة ا كا  األمر كتل ، فمم أ  مرحلة من الجرا ا ؛   كا  يحل لصشـ

إ ا كا  األحداث واألشخا  المرابو  بأمرا  عالية مؤهلو  للناا، وة ا كا  األمر كتل ، فالا تن بل  وما
المشـــــــــروم أو  الفرا   مع ؛ وةمهانية ناا األشـــــــــخا  المحهو  عليالم   ا ـــــــــة بير حمايةعليالم إجرا ا  وتدا

الخا ــــــــــلين للمرا عة أو غير  ل  من أشــــــــــهال الفرا  المشــــــــــروم؛ وأثر عمليا  الناا فم حاوق المواطنين 
لالبرة؛ وتحـديـد الايود الممرو ــــــــــــــة عل  من حيـر ااألشــــــــــــــخـا  المحهو  عليالم المناولين   وحـالـةاللـائـدين،  

مذحاا  الا ــائية الذحاة بالنســعة إل  الســلوش الت  يشــه  ا أســا  البريمة التم ُناا المحهو  عليه بســب  ال
 و( 30) ارتكابالا؛ وأ  التزاما  إبذغ ملينة للبلد الت  أ در الحهم والبلد المنم  ت للحهم

  
 __________ 

  (27 ) A/CONF.121/10  :و وانظر أي ًاAbdul-Aziz, “International perspective on transfer of prisoners”, pp. 532–536 و 
 (28) A/CONF.121/10 ،و 34 المارة 
 (29) UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 58 و 
 و UNODC, Model Legislative Provisions against Organized Crime, 2nd ed. (Vienna, 2021), p. 132انظر:  (30) 

http://undocs.org/ar/A/RES/45/119
http://undocs.org/ar/A/RES/45/119
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
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 الشروط األساسية للنقل: لمحة عامة إرشادية  - خامساا  
 

 نهائيالحكم  ال -ألف 

 10شـرطًا أسـاسـيًا لناا الشـخ  المحهو  عليه؛ وتن  المارة   وجود حهم نالائم بالدانة واللاو ة يمثا -41
و ولتل ، يب   با  ونالائم وله قوة النما نعل  أسا  حهم   الناا إ يبر    من ا تماق النمو جم عل  أنَّه ن 

ــتنمد ، أو يب  أ  تكو  الماللة الزمنية للبو  إل  ســــــــبا  أ  تكو  جميع ســــــــبا ا نترــــــــاة المتاحة قد اســــــ
يمهن تاديم الحهم مع وقف التنميت   ا نترــاة قد انا ــت دو  أ  يســتميد منالا ال رفا و وف ــًذ عن  ل ،  

و جم إمهانية إعادة النظر  حاًا فم الحهم  كســــــب  ل ل  النااو ولكن   يســــــتعلد هتا الحهم من ا تماق النم
 و( 31) فم الدولة التم أ در  الحهم، فم  و  أدلة مادمة حديثاً 

من المــادة الثــانيــة من اتمــا يــة البلــدا  األمريهيــة المتللاــة بتنميــت اللاو ــا  فم    3و ــالمثــا، تن  المارة   -42
يهو  هناش اســـتعناة قانونم عاد   ـــد الدانة أو اللاو ة قيد  نالائية عندما    تلتبر اللاو ة أ الخار  عل   

 و( 32) ستعناة قد انا تالنظر فم الدولة التم أ در  الحهم، وعندما تكو  فترة تاديم ا 
  

 الفترة المتبقية من العقوبة التي يتعين قضاؤها -باء 

يب ، كااعدة من ا تماق النمو جم ما يلم: ن  11لكم ُيناا الشـــــــخ  المحهو  عليه، تات ـــــــم المارة   -43
يتلين عل  أ  تكو  هناش فترة ســــــــــــتة شــــــــــــالور عل  األقا من اللاو ة   يزال عند تاديم طل  الناا، عامة، 

 محددة المدةنوالأي ًا فم حا   األحها  غير ينعيم أ  يمنو  الناا   ؛ غير أ السبين ق اؤها

 موهســـتة أشـــالر عل  األقا من مدة اللاو ة،   شـــرم تعامملظم الرـــهوش المتلددة األطراة    تت ـــمن -44
ــع   فترة تبدو ــبين وةعادة إدماجه فم   وهوهدة عملية الناا، بالنظر إل   ةمناســــــ إعادة التأهيا ا جتماعم للســــــ
كـانـت المـدة أقرــــــــــــــر من  لـ و وةل  جـانـ   لـ ، ومن النـاحيـة اللمليـة،   إ اتلرقـا  و هـدة قـد ي وهالمبتمع،  

ــتيرق ي  ــالر كا ية لتنميت  إجرا ا  الناا بلف الوقت، لتل  قد  إنباز ســـــ ــتة أشـــــ تكو  المترة التم تاا عن ســـــ
عل  اســـــتخدا   ـــــ  للناا فم الحا   التم تاا فيالا مدة اللاو ة   أ  تتمل ثنائياً للدول النااو غير أنَّه يبوز 

 و( 33) المتعقية الاابلة لإلنما  عن ستة أشالر
  

 ازدواجية التجريم -جيم 

ــتيما   مثا ي  - 45 ــرطًا آ ر للناا؛   مت لعا  اســــ ــم أ    وهتاازدواجية التبريم، شــــ البريمة التم   تمثايات ــــ
ــريلا  الدولة المنم  تة للحهمو   ــًا وفاًا لتشـ ــدر  الحهم، جريمة أي ـ ــأنالا فم الدولة التم أ ـ ُتمر  اللاو ة بشـ

ــاســــية من  ل  أ َّ الدولة المنم  تة للحهم ســــتحبم عن تنميت عاو ة و  يلتبر إجراميًا   ســــلوش    عل  المكرة األســ
ــابه  الشـــــــرم هتا  إ ا ارتك  فم إقليمالاو و  ــليم المبرمين والمســـــــاعدة  الاايشـــــ ــياق تســـــ عدة التم تن بل فم ســـــ

 و( 34) الاانونية المتعادلة 

 __________ 

 (31) A/CONF.121/10 ،و 21 المارة 
 art. 3, para. 1 (b), of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons and the Explanatoryانظر أي ًا:  (32) 

Report to the Convention, para. 21 و 
 (33) A/CONF.121/10 ،و 22 المارة 
 (34) UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 26 و 

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
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ويلتبر شــرم ازدواجية التبريم مســتوف  بيف النظر عما إ ا كانت قوانين الدولتين ُتدر  البر  الملنم  -46
السلوش الت  ياو  عليه البر  يلتبر  ما دا  من فعة البرائم نمسالا، أو تستخد  فم تسميته المر لو نمسه، 

 و( 35) فلًذ إجراميًا فم قوانين كلتا الدولتين

رار الطار ، نالج للخرو  عن شــرم ازدواجية التبريم فم ظروة محددةو وتت ــمن  وقد اعتمد، فم الا -47
تات ــــــــم تحال شــــــــرم ازدواجية التبريمو فإ ا   من الارار الطار  قائمة بالبرائم التم    7من المادة  1المارة 

ــد رة، عاو ة بالحع  أو تدبيرًا ين و  عل  الحرما  ــتوج ، فم الدولة المرــ من الحرية،  كانت هت  البرائم تســ
ــنوا  عل  األقا، وفاًا  ــاها ثذث ســـ ــد رة، تأليَّن، بموج     لتلريف تل  البرائم فملمدة أقرـــ قانو  الدولة المرـــ

ــا  اللاو ـــة   ــالحهم وةنمـ ــتا الارار الطـــار  ومن دو  التحال من ازدواجيـــة تبريم الملـــا، ا عتراة بـ ــا  هـ أحهـ
ة من ازدواجية التبريم عل  البرائم التالية: )أ( البرائم  الممرو ــــةو و ناً  عليه، ياترــــر تحال الســــل ة المنمت   

)ب( البرائم   ؛ أو7من المـادة   1تنتمم إل  إحدى المـعا  ا ثنتين والثذثين للبرائم المـدرجة فم المارة   التم  
المعا ، ولكن تاترــــر اللاو ة الممرو ــــة بشــــأنالا فم الدولة المرــــد رة عل  عاو ة  تل التم تنتمم إل  إحدى  

أقرـ ؛ أو ) ( جميع البرائم، عندما يرـدر إعذ  كحد بالحع  أو أمر احتباز لمدة تاا عن ثذث سـنوا  
ــأ  بموج  المارة   ــا  إعذنا  7من المادة   4بالتا الشــ ــدر اللديد من الدول األع ــ من التحال    تتيوو وقد أ ــ

 و( 36) ازدواجية التبريم بالنسعة إل  جميع البرائم

ــأ  المارة  -48 ــيحية بشــــــ ــمم متكرة تو ــــــ ــا يًا عل  مبدأ ازدواجية   3وت ــــــ من ا تماق النمو جم، بلدًا إ ــــــ
ــائيةو و ناً    ــير إل  أ َّ البر  يب  أ  ياع  ـــمن ا ترـــا  الســـل ا  الا ـ   ، عل   ل التبريم، حير تشـ

ــل ا  الدارية بأ  حال من األحوال ــالا الســـــــــ ، حت  ولو ( 37) ناافم ن اق اتماق ال  تد ا اللاو ة التم تمر ـــــــــ
 إل  درجة الحرما  من الحريةو و لت

  
 بالدولة المنف ِّذة للحكم  الصالت -دال 

التم لدولة باما تر ط الشــخ  المحهو  عليه   ــلةُيشــترم لتنميت الناا الدولم، برــورة رئيســية، وجود   -49
ــير المارة   ــُيناا إليالاو وتشــ إل   ار  بلدانالم برائم ب األشــــخا  المدانين    عودةمن ا تماق النمو جم إل  ن 1ســ

يتخت ا تماق   نو و المدد المحهو  عليالم بالا  البلدا  التم يحملو  جنســــــــــــياتالا أو التم يقيمو  فيالا، ليا ــــــــــــوا
ــيته أو إل  بلد إقامته، إ ا كانا  النمو جم أ  موقف بشـــــــــــــأ  ما إ ا كا  ينعيم ناا الســـــــــــــبين إل  بلد جنســـــــــــ

ــًا ســــــــــبنا  من غير  مختلمين، ولكنه يترش لل ــتابا أي ــــــــ  مواطنيالادولة المنم  تة للحهم أ  تارر ما إ ا كانت ســــــــ
 و( 38) ولكنالم يقيمو  فم إقليمالا

من اتما ية ناا المحهو  عليالم، عل  وجوب أ  يهو  الشــــــــــخ  المحهو     3)أ( من المادة    1وتن  المارة  - 50
من تلـ  ا تمـا ـية عل  أـنَّه يبوز أل  دولـة،  3من المـادة    4الـدولـة المنمـ  تة للحهمو وتن  المارة    مواطنم علـيه من  

ن ألغرا  هــت  ا تمــا يــةو و ينمــا تحيــا بلف الــدول، فم  المواطنين  يمــا يتللل بالــا، أ  تلر  ة مرـــــــــــــ لو نأحــد  

 __________ 

 para. 24 of the Explanatory Report to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, referringانظر:   (35) 

to art. 3, para. 1 (e), of the Convention :و وانظر أي ًاart. III, para. 3, of the Inter-American Convention on 

Serving Criminal Sentences Abroadمن اتما ية مهافحة المسادو  43من المادة  2  المارة و وانظر كتل 

 Handbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European Unionانظر:  (36) 

(Official Journal of the European Union, C 02/403, 29 November 2019), paras. 5.3 and 5.5.4 و 
 (37) A/CONF.121/10 و 12، المارة 
 و 8المرجع نمسه، المارة  (38) 

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
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ــية بموج  الاانو  ال  ــأ  ا تما ية، إل  تلريف البنســ ــادرة بشــ ــريع الوطنم،  العذنا  الرــ ــتور  الوطنم أو التشــ دســ
 و ( 39) تم ا دول أ رى تلريف المر لو، ألغرا  تنميت ا تما ية، عل  نحو أكثر تحديداً 

)أ( بشـــــــــــــأ  الت بيل اللملم  تما ية ناا المحهو  عليالم والبروتوكول ال ـــــــــــــافم  1فم المبدأ التوجيالم  - 51
، تـدع  الـدول األطراة فم ا تمـا يـة إل  CM/Rec(2020)3الملحل بالـا، الوارد فم التـتييـا األول للتو ـــــــــــــيـة  

سـيما باسـتخدا  المهانية    ـما  ت بيل ا تما ية والبروتوكول ال ـافم الملحل بالا عل  أوسـع ن اق ممهن، و  
،  ’المواطنين‘من ا تما ية لتلريف أو إعادة تلريف مرـــــ لو نأحد   3من المادة   4المنرـــــو  عليالا فم المارة 

ــع، بما فم  ل  القامة الملتادة ومراعاة أ    ــخا   ا  عذق ألغرا  هت  ا تما ية، بملنا  الواسـ وثياة تر ط األشـ
 سيما وجود أسرة الشخ  المحهو  عليه وأطمالهو  الملنيين بالدولة المنم  تة للحهم، و  

لــدانــه، عل  أ َّ الخ ــة  ( )أ( من   ــة الكمنولــر لناــا المبرمين المــدانين دا ــا ب 1)  4وتن  المارة   -52
تة للحهم واألشــــــــــــــخــا  الــتين تر  الم بالــا عذقــا  وثياــةو    مواطنمتن بل عل      موجــ  المارة  و الــدولــة المنمــ  

 ن عن طريل إعذ والمواطنينلصطراة تلريف مر لو نأحد يمهن  ،  (3) 4

ــية والقامة الدائمة، وكتل  إل  نالدولة التم -53 ــير الارار الطار  إل  البنســـ يعيش فيالا الشـــــخ ن،   ويشـــ
ــتنادًا إل  محا إقامته الملتاد وةل  عنا ــــــــر مثا  ــير إل  المها  الت  يرتعط به  ل  الشــــــــخ  اســــــ التم تشــــــ

 (و17الروابط األسرية أو ا جتماكية أو المالنية )الديعاجة، المارة 
  

 موافقة المحكوم عليه -هاء 

رح فم    و( 40) موافاة الشـــــــــخ  الملنميخ ـــــــــع ليلتبر ناا المحهو  عليه عادة أمرًا تاديريًا،   -54 ومثلما شـــــــــُ
يهما اشــترام موافاة الســبنا  عل  الناا، عد  اســتخدا  عمليا  الناا كوســيلة ل رد  ، ا تماق النمو جم ســياق

تختلف ا تذفًا كبيرًا من بلد إل  ظروة السبن   بالنظر إل  أ لتسليمالمو وكتل ، مان لة السبنا ، أو كوسيلة  
آ ر، وقد تكو  لدى السـبين أسـعاب شـخرـية جدًا للد  رغبته فم الناا، يبدو من األف ـا أ  يسـتند ا تماق  

 و ( 41) النمو جم الماترح إل  شرم الموافاة

وـما يترـت  علـيه المـتاـحة للنـاا المـهانـيا   عل   أ  شـــــــــــــخ  محهو  ـقد يهو  مؤهًذ للنـاا،    إطذ  وينعيم   - 55
لكم يارر ما إ ا بالمها  الت  يمهن  يه الحرـــــول عل  هت  المللوما ،   إعذمه ، أو عل  األقا،  من نتائج قانونية 

و وينعيم أي ــًا إبذغ الســبين  يمالمالا الســبين و وينعيم تاديم هت  المللوما  بلية  فم الناا   ســيلرب عن رغبته كا  
إ ا كا  ُعر ـة للماا ـاة عل  البرائم المرتكعة قبا نالهو و ما أ َّ  ل  يتوقف أي ـًا عل  الاانو  الدا لم للدولة   ما 

 و ( 42) المنم  تة للحهم، ينعيم أ  تشارش تل  الدولة فم إجرا  البذغ بالمللوما  

 __________ 

ع العلف تلريف المر لو ليشما أزوا  مواطنم الدولة المنم  تة للحهم، واألشخا  التين تر  الم عذقا  وثياة بالدولة وترى  (39)  يوس  
وقت ارتكاب البريمة، واألشخا  مزدوجم البنسية، إ ا  مواطنيالاالحهومة الملنية أ  من المناس  قبولالم، واألشخا  التين كانوا 

م جنسية الدولة المنم  تة للحهم، واألشخا  التين فادوا جنسيتالم نتيبة للحرب، واألشخا  عديمم البنسية ه ى البنسيتينإحدكانت 
 أو األجان  التين يقيمو  برورة اعتيادية فم الدولة المنم  تة للحهمو 

 و art. 3, para. 1 (d), of the Convention on the Transfer of Sentenced Personsانظر:   (40) 
 (41) A/CONF.121/10 ، النمو جم بشأ  ناا السبنا  األجان و من ا تماق   5التم تشير إل  المارة ، 14المارة 

 (42) A/CONF.121/10 ، و وانظر أي ًا: من ا تماق النمو جم 6التم تشير إل  المارة ، 15المارةart. 7 of the Convention on 

the Transfer of Sentenced Persons and guideline 3 for the practical application of the Convention and the 

Additional Protocol thereto, contained in appendix I to recommendationCM/Rec(2020)3 ،:وانظر أي ًا 
art. III, para. 2, of the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad و 

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
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 يمـا إ ا كـا  ينعيم ناـا أحـد الســــــــــــــبنـا  إل  بلـد   البـتملنيـة  ويترش ا تمـاق النمو جم لتاـدير الـدول ال -56
جنسيته أو إقامتهو وفم جميع األحوال، ين  ا تماق النمو جم عل  أ  الناا ينعيم أ  يتمَّ حررًا بناً  عل  
موافاة  ــــريحة من الســــبينو وينعيم أ  تشــــير هت  الموافاة إل  عملية الناا نمســــالا، وكتل  إل  الدولة التم 

 و( 43)   الناا إليالاسيبر 

  ووين  البروتوكول ال ــــــــــــــافم لذتمـا يـة المتللاـة بناـا المحهو  عليالم عل  حـالتين تت لعـا  الموافاـة  -57
ــل حين  الحالة األول     وتحدث ــدر     يسـ ــلة تنميت الحهم بالمرار من الدولة التم أ ـ الشـــخ  إل  تبن  موا ـ

ــادة   ــت الحهم )المـ ــا تنميـ ــانيـــة    وتاع(و  2الحهم إل  إقليم دولـــة طرة أ رى، يبوز لالـ ــالـــة الثـ تلر   ي حين  الحـ
  المحهو  عليه للترحيا أو ال رد، مما يؤد  إل  عد  الســـــماح له بالعاا  فم إقليم الدولة التم أ ـــــدر  الحهم

(و وعل  الرغم من أ َّ موافاة المحهو  عليه غير م لو ة فم  3بمبرد إطذق ســـــــــــــراحه من الســـــــــــــبن )المادة 
تة للحهم أ  تل م موافاتالــا عل  الناــا قبــا أ  تــأ ــت رأ   لــ   الحــالــة األ يرة، يتوجــ  عل  الــدولــة المنمــ  

 (و3من المادة  2الشخ  فم ا عتعار )المارة 

ــتـحدث وـقد   - 58 مـبال نـاا المحهو  عليالم، مـاارـنة بنظم النـاا اـلدولـية  عـنا ـــــــــــــر ـجدـيدة فم  الارار الـطار   اســـــــــــ
زيادة عدد الحا   التم   تشــــــترم فيالا موافاة الشــــــخ  المحهو  عليهو و ناً  عل   ل ، و موج    منالا الســــــاباة،  
ــخ  ا  من الارار الطار ،     6من المادة    2المارة  ــول عل  موافاة الشــــ ــترم الحرــــ فم الحا   لمحهو  عليه ُيشــــ
إل    المحهو  ســـــيرحا الدولة المنم  تة للحهم ويعيش فيالا أي ـــــًا؛ أو )ب(   مواطنم من  المحهو    : )أ( الشـــــخ  التالية 

، عل  أســـــا  أمر بال رد أو الترحيا ورد فم الحهم أو  اللاو ة الدولة المنم  تة للحهم بمبرد إطذق ســـــراحه من تنميت  
ـقد فرَّ من اـلدوـلة المنمـ  تة    المحهو  أو فم أ  ـتدبير آ ر يترـت  عل  الحهم؛ أو ) (  فم قرار ق ـــــــــــــائم أو إدار ،  

 ــد  فم الدولة المرــد رة أو عا  إدانته فم تل  الدولة   ينتظر اتخا ها للحهم أو عاد إليالا، بســب  إجرا ا  جنائية 
 و ( 44) يع الحا   األ رى المرد رةو وُيشترم الحرول عل  موافاة مستنيرة من الشخ  المحهو  عليه، فم جم 

  
 العتبارات المتعلقة بحقوق اإلنسان -واو 

تناول المريل اللاما مرتين، فم اجتماعا  ســـــــاباة، ا عتعارا  المتللاة بحاوق النســـــــا  فم إجرا ا    -59
فم سياق إجرا ا     تظالر، التحديا  التم  2018التسليمو فناقش فم اجتماعه التاسع الت  ُعاد فم أيار/مايو 

فم  و قية ال ل  والدولة ال العةو تســــــــليم المبرمين، بما فم  ل  المشــــــــاورا  وتعادل المللوما  بين الدولة متل
التحديا  التم تلتر   حول  دار  المناقشــــا   ،  2018اجتماعه اللاشــــر الت  ُعاد فم تشــــرين األول/أكتو ر 

ــائا   ــحة واألما  والمســـــ ــائا المتللاة بالرـــــ ــليم المبرمين، بما فم  ل  ملالبة المســـــ ــبيا تلبيا عملية تســـــ ســـــ
من هت  المســــائا المترــــلة بحاوق النســــا ، حظر تســــليم شــــخ   كا   األ رى المترــــلة بحاوق النســــا و و 
للتلتي  أو غير  ، أو إ ا كا  من المحتما تلر ـــــــــه   ر عل  حياتهم لوب إل  دولة طالعة إ ا كا  هناش  

وكتل ، رهنا بالظروة،  فم الدولة ال العة،  من  ـروب الملاملة أو اللاو ة الااسـية أو الذإنسـانية أو المالينة
دد أي ـــــــًا عل  أ َّ المشـــــــاورا  أد  دورًا محوريًا فم توفير   و( 45) التســـــــليم ألســـــــعاب إنســـــــانيةرفف   جواز وشـــــــُ

 و( 46) التأكيدا  وال مانا  بشأ  ملاملة الشخ  الم لوب بلد تسليمه إل  الدولة ال العة

 __________ 

 (43) A/CONF.121/10 ، من ا تماق النمو جمو  7التم تشير إل  المارة ، 16المارة 

 ,Handbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European Unionانظر:  (44) 

para. 2.4 و 
 (45) CTOC/COP/WG.3/2018/5   و 44-41، المارا 
 CTOC/COP/WG.3/2018/2, sects. II and III, CTOC/COP/WG.3/2018/3, para. 18, andانظر:  (46) 

CTOC/COP/WG.3/2018/6, para. 10و 

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/011_ACONF.121.10_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/054/37/PDF/V1805437.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/020/45/PDF/V1802045.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/039/36/PDF/V1803936.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/073/56/PDF/V1807356.pdf?OpenElement
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ــًا عل  ناا األشــــــخا  المحهو  عليالم -60 متزايد إزا   تشــــــلر الدول بالل و و وتن بل اعتعارا  مماثلة أي ــــ
الظروة التم ســيا ــم فيالا الســبين اللاو ة فم الدولة التم ناا إليالاو وقد تبل   ل  فم إدرا  أحها  بشــأ  
األو ـا  فم السـبو  فم ا تماقا   ا  الرـلةو وتول  األهمية أي ـًا لحل الشـخ  المحهو  عليه فم حياة 

 اتما ية ناا المحهو  عليالم(و من 8أسرية أو حياة  ا ة )انظر، عل  سبيا المثال، المادة 

وعل  وجه الخرــــــو ، عندما تســــــل  الدولة التم أ ــــــدر  الحهم إل  إبلاد أحد األشــــــخا  المحهو    - 61
حاوق النســــــــا  األســــــــاســــــــية للشــــــــخ   لن ينتال   الناا  أ  عليالم دو  موافاته، يب  عل  هت  الدولة أ  تكما 

بأ  حاوق النســا  األســاســية لالتا  المنمتة المحتملة لة  ل  الحرــول عل  تأكيدا  من الدو   يســتتعع الملنمو وقد 
 و ( 48) وفم بلف الحا  ، قد يحدد  ل  معاشرة فم اتماق ثنائم   و ( 47) الشخ  لن تنتال  

  
 إنفاذ العقوبة المفروضة  - سادساا  

 
 نماذج اإلنفاذ -ألف 

األحها  أو تحويلالاو وتشـــير موا ـــلة  طرياتا  لذعتراة باألحها ، وهما: موا ـــلة إنما     يمهن أ  تتاح -62
النما  إل  عملية تاو  بموجبالا الدولة المنم  تة للحهم، عن طريل أمر من محهمة أو أمر إدار ، بإنما  اللاو ة 
ــدر  الحهمو وفم هـت  الحـالـة، تكو  الـدولـة المنمـ  تة للحهم ملزمـة ـبال بيلـة  التم تمر ــــــــــــــالـا الـدولـة التم أ ــــــــــــ

  ا تلف نظاما اللاو ا  بين الدولة التم أ در  الحهمو وة ا   حددتهعل  النحو الت    تالاالاانونية لللاو ة و مد
ــيم اللاو ا  أو الحد األدن  والحد األقرــــــ  لمدة اللاو ا ، فاد يهو  من  الدولتين الملنيتين  يما يتللل بتاســــ

التدبير المنرـــــــــو  عليه فم  مع اللاو ة أو البزائم  الحهم   بتكييفال ـــــــــرور  أ  تاو  الدولة المنم  تة للحهم 
ـقانونالـا الخـا  ـبالنســـــــــــــــعة إل  جريمـة ممـاثـلةو أمـا  يمـا يتللل ب بيلـة اللاوـ ة أو الـتدبير، فينعيم أ  تت ـابل،  

ــالا الحهم المراد إنما  و   ــوا  ،  تدبيرعاو ة أو ما ي بل من و  ينعيم لقدر المها ، مع اللاو ة التم يمر ـــــ ســـــ
ــديدإل    يؤد ، أ  ال بيلة أو المدةمن ناحية  ــدر  الحهم،   التم ُفر ـــــــــــتاللاو ة  تشـــــــــ  فم الدولة التم أ ـــــــــ

 و( 49) الحد األقر  لللاو ة المنرو  عليالا فم قانو  الدولة المنم  تة للحهم أ  يتباوزينعيم   و 

ويشــير النمو   الثانم إل  تحويا اللاو ة المراد إنما ها، أ  الجرا  الا ــائم أو الدار  الت  تحا بموجعه  - 63
اللاو ة المنرــو  عليالا فم قانو  الدولة المنم  تة للحهم، محاَّ اللاو ة الممرو ــة فم الدولة التم أ ــدر  الحهمو  

من   -  ــراحة أو  ــمنًا    - ثيا  الوقائعية بادر ما تظالر  وعند تحويا الحهم، تكو  الســل ة المخترــة ملزمة بالحي 
ب رياة    تتمتع بحرية تاييم الوقائع التم يســــتند إليالا الحهم  الحهم الرــــادر فم الدولة التم أ ــــدر  الحهمو ولتل    

ــلة بارتكاب الملا ونتائبه،   ــوكيةن المترـــــــــ ــر  مختلمةو وهتا ين بل عل  الوقائع نالمو ـــــــــ كما ين بل عل  اللنا ـــــــــ
 و ( 50) ونيته الشخ  المدا    إ رار لتاتيةن المتللاة مثًذ بسبل نا 

 __________ 

 يما يتللل بالمشاورا  غير الرسمية فم مختلف مراحا إجرا ا  ناا المحهو  عليالم، بما فم  ل ، عند ا قت ا ، قبا رفف   (47) 
، المارة  ، المرفل الثانم9/3، الارار  CTOC/COP/2018/13ال لعا   ا  الرلة و لد ، انظر أي ًا التو ية الواردة فم الوثياة 

 و المركية ) (
 (48) UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 38 و 
 (49) David McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its Protocols, 

Oxford Commentaries on International Law Series (Oxford, Oxford University Press 2007), pp. 192–193  و
 و art. 10 of the Convention on the Transfer of Sentenced Personsوانظر أي ًا: 

 art. 11 of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons and the Explanatory Report to theانظر:   (50) 

Convention, para. 54 من ا تماق النمو جمو  17و وانظر أي ًا المارة 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/073/97/PDF/V1807397.pdf?OpenElement
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طبيلـة اللاوـ ة أو مـدتالـا لكم تتذ   مع   أ  تلـد  ل يحل لـلدوـلة المنمـ  تة للحهمفم حـال تحوـيا اللاوـ ة،  و  -64
يبوز  قانونالا الوطنم، مع إيذ  ا عتعار الواج  للحهم الرــادر فم الدولة التم أ ــدر  الحهمو غير أنَّه  

ــمو    و( 51) تحويا اللاو ة، التم تن و  عل  حرما  من الحرية، إل  جزا  مالم ــديد وعل  أية حال،   يســــ   بتشــــ
 و( 52) الو ع اللاابم للسبين

  
 الحكمالعفو العام أو العفو الخاص أو تخفيف   -باء 

،  يمـا يتللل ـباللمو من الارار الطـار    19من المـادة    1من ا تمـاق النمو جم والمارة   22تن  المارة  -65
اللا  أو اللمو الخا  أو تخفيف اللاو ة، عل  أنه يبوز لكا من الدولة التم أ ــدر  الحهم والدولة المنم  تة 

من اتمـا ـية ناـا   12لشــــــــــــــخ  المحهو  علـيهو وكـتـل  تشــــــــــــــير المـادة  لاللمو اللـا  أو اللمو الخـا    منوـله، 
 والحهمل بتخفيف إل  ا ترا  الدولتين  يما يتلل  المحهو  عليالم

منو اللمو الخا     بسل ةولكن  هوكًا دولية أ رى تن  عل  أ َّ الدولة التم أ در  الحهم تحتمظ  -66
)المــادة الثــامنــة من اتمــا يــة البلــدا  األمريهيــة المتللاــة بتنميــت اللاو ــا  فم    الحهمأو اللمو اللــا  أو تخفيف  

من اتمــا يــة   61لمبرمين المــدانين دا ــا بلــدانــه؛ والمــادة  ( من   ــة الكمنولــر لناــا ا1)  13الخــار ؛ والمارة  
 الريا  اللر ية للتلاو  الا ائم(و

الو ية يتمثَّا فم أ َّ   نالبًا متسـااً جميع الرـهوش الدولية   تتعع إعادة النظر فم حهم ما،  ولكن عند التما   - 67
الدولة التم أ ــدر  الحهم )انظر، عل  ســبيا ا ســترشــاد، المادة  تاترــر حرــرًا عل  الا ــائية فم هتا الرــدد  

 من الارار الطار (و  19من المادة  2من اتما ية ناا المحهو  عليالم، والمارة  13
  

 المحاكمة على ذات الجرم مرتين وقاعدة التخصيص -جيم 

ب رق مختلمةو    مذحاا  ق ـــــــــــائية أ رى يتمتع األشـــــــــــخا  المحهو  عليالم ممن ُنالوا، بالحماية من   -68
ــابلـة من اتمـا ـية البلـدا  األمريهـية المتللاـة   1من ا تمـاق النمو جم والمارة    13وتن  المارة  من المـادة الســــــــــــ

نم   عل  أنَـّه يحظر عل  اـلدوـلة المنـم  تة للحهم محـاكمـة هؤ   األشــــــــــــــخـا  عل    بتنمـيت اللاوـ ا  فم الخـار 
فم الدولة التم أ ــــدر  الحهم، والت  يســــتند إليه    و ــــدور الحهم بلاو تالمإدانتالم  كا  ســــبعًا فم الملا الت  

 التنميت فم الدولة المنم  تة للحهمو

فم الاانو  والممارســـــــــا  المتللاة بتســـــــــليم  وتحدُّ قاعدة التخرـــــــــي ، بالملن  التاليد  الت  و ـــــــــع -69
ــلَّم إليالا  ــليم المبرمينو ووفاًا  بواســــ ةالمبرمين، من ســــل ة الدولة ال العة عل  الشــــخ  الت  ُيســ عملية تســ

ماا ــاة شــخ  مســلَّم أو الحهم عليه أو احتباز  أو إعادة تســليمه إل  دولة أ رى، أو  بوز ت  لالت  الااعدة،  
ــاعه أل   ــية،  يايدآ ر   إجرا إ  ـ ــخرـ ــليم، غير   ارُتكبتأ  جريمة  عل حريته الشـ التم ُطل    تل قبا التسـ

 و( 53) وتمت الموافاة عليه  بشأنالاالتسليم 

 __________ 

 و 16، المارة ا تماق النمو جم (51) 
 (52) A/CONF.121/10 ،و 26 المارة 
 (53) CTOC/COP/WG.3/2018/2  و32، المارة 

http://undocs.org/ar/A/CONF.121/10
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/020/43/PDF/V1802043.pdf?OpenElement
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من الارار الطار  عل  قاعدة التخرـــي  كااعدة مرـــممة  رـــيرـــًا لناا   18من المادة   1وتن  المارة  - 70
يب  أ  يحاكم أو يحهم عليه أو يحر  من  المناول إل  دولة منم  تة للحهم فإ َّ الشـــــــــــــخ     ومن ثم المحهو  عليالمو  

 و ( 54) غير البريمة التم ناا من أجلالا  تسليمه حريته بأ  شها آ ر بسب  جريمة ارتكبالا قبا  

من الارار    18من المادة   2ومع  ل ، يرد عدد من ا ســتثنا ا  المحددة لااعدة التخرــي  فم المارة   -71
 : ، فم الحـا   التـاليـةمحـاكمـة الشــــــــــــــخ  المحهو  عليـه فم الـدولـة المنمـ  تة للحهمبوز  ت ومن ثأم،    الطـار و

ــة لميادرة إقليم الدولة المنم  تة للحهم، ولكنه   ــو     )أ( عندما يحظ  المحهو  عليه بمر ــــ  45ييادر  فم غ ــــ
تســـــــــــتدعم  )ب( عندما  والقليم بلد ميادرته؛   ل يومًا من تاري  الفرا  النالائم عنه، أو عندما يلود إل  

ــالعة للحرية أو ألمر با حتباز؛  ــو  للاو ة ســــــــ تؤد  الجرا ا    ) ( عندما  والبريمة التم ارتكبالا الخ ــــــــ
)د( عندما يهو  الشــــخ  المحهو  عليه عر ــــة للاو ة وية؛  البنائية إل  ت بيل تدبير يايد الحرية الشــــخرــــ 

،  نالـاع ـبدـيامـالـية أو ـتدبير   غرامـةين و  عل  الحرمـا  من الحرـية، ـبا ين و  بوجـه  ـا  عل   أو ـتدبير  
)ه( عندما يوافل  وو ل  حت  مع احتمال أ  تؤد  اللاو ة أو التدبير البديا إل  تاييد حريته الشـــــــــخرـــــــــية؛ 

ــراحة عن حاه فم  والشــــــخ  عل  الناا؛  ــخ  المحهو  عليه، بلد ناله، قد تخل   ــــ )و( عندما يهو  الشــــ
 عندماحا   غير تل  المتكورة أعذ ،  فم)ز( وقاعدة التخرـــــــــي   يما يتللل ببرائم محددة تســـــــــبل ناله؛ 

 و( 55) تل م الدولة الُمردرة موافاتالا
  

 في نقل األشخاص المحكوم عليهم   19- د أثر جائحة كوفي  - سابعاا  

-أُعلم المريل اللـامـا، فم ا جتمـاعـا  التم عاـد  بلـد تمشــــــــــــــم جـائحـة مر  فيرو  كوروـنا )كوفـيد -72
البنـائيـة بوجـه عـا ، بمـا فم  لـ  ناـا    المســـــــــــــــائـاالتلـاو  الـدولم فم    عل البـائحـة   بـأثر( وانتشـــــــــــــــارهـا،  19

ــليم المبرمين    و( 56) األشـــــــــخا  المحهو  عليالم ــاكا مماثلة لتل  التم أثارتالا البائحة فم تســـــــ ولوحظ أ َّ مشـــــــ
وتنميت إجرا ا  أوامر إلاا  القعف األورو ية،  ــــودفت أي ــــًا فم ناا األشــــخا  المحهو  عليالم، مما أدى  

أ عو ناا السبنا    ولكنلة األولية من تمشم البائحة فم ملظم الدولو  إل  تلليل عمليا  الناا  ذل المرح
 و( 57) فم إطار ا تحاد األورو م أفيد مثلماممهنًا مرة أ رى فم مرحلة  حاة، 

وكانت المسـائا اللملية التم تواجالالا السـل ا  الوطنية عند القيا  بناا السـبنا ، تتللل أسـاسـًا بإغذق  -73
 وتليَّنالتم تت ل  التوا ـــــــــا الماد  والمح  ال بمو  المواقفالحدود وةليا  الرحذ  البوية، ف ـــــــــًذ عن 

ــلحة األشـــــخا  المحهو  عليالم و  ــحية لما  يه مرـــ الموظمين المرافاينو ومن ناحية  مراعاة قواعد النظافة الرـــ
الايود البديدة الممرو ـــــــة عل  الســـــــمر، وا تعارا  تماعا البوليميراز  ظالر  تحديا  منالاالترتيعا  اللملية،  
 و( 58) 19-الممرو ة بسب  تمشم جائحة كوفيد نتيبة للايودالحبر الرحم،  وقواعدالتسلسلم ال ا ية، 

 __________ 

إطذ  السبين برورة تامة عل  إمهانية الناا وعل  ما يترت  عليه من نتائج قانونية،  من ا تماق النمو جم، يب   6وفاًا للمارة  (54) 
 و و ا ة ما إ ا كا  سيحاكم أ    بسب  جرائم أ رى ارتكبت قبا ناله

 See Handbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the Europeanانظر:  (55) 

Union, para. 8 و 
 (56) CTOC/COP/WG.3/2021/2   و 21-18، المارا 
 Council of the European Union, “The impact of COVID-19 on judicial cooperation in criminalانظر:  (57) 

matters: executive summary”, document 22/5563, p. 10 و 
 Petra Pavlas, “The invisible of the invisible: foreign nationals in prison and probation duringانظر:  (58) 

COVID-19”, 6 September 2021 و 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V20/077/54/PDF/V2007754.pdf?OpenElement
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و يمــا يتللل بوجــه  ــا  بتنميــت الارار الطــار ، عل  النحو الــت  نوقش فم اجتمــا  المريل اللــامــا،   -74
ــا  تاييم كا حالة عل  حدة ــو  عل  تحديد أولويا  عمليا  الناا عل  أســ ــلط ال ــ ــتمر، فم   و( 59) فاد ســ واســ

 بلف الدول، إ دار قرارا  بشأ  ا عتراة باألحها و

احتياجا  إ ـــا ية ناجمة عن حواجز   ملديال، بو ـــمالم مبموعة أشـــخا  الســـبنا  األجان  شـــالدوقد  -75
ــًا  ذل البائحة، و  و ــــــلالمترديًا فم  اللية والتوا ــــــا،  ــابة دا ا الســــــبو و   ظافم أي ــــ زيادة   ر ال ــــ

ــلو ة  وكتل  ــل ا  الســــبو   ــ ــا ية و أكبر وجد  ســ حماية حاوق هؤ   فم  فم تلبية تل  ا حتياجا  ال ــ
حرــول  أي ــًا فر   وتالرــتالســبنا و وفم بلف الحا  ، انا ع اترــال الســبنا  بالممثلين الانرــليين،  

المشورة الاانونية الحيويةو وقد تماقمت حالة الرعايا األجان  المحتبزين بسب  ا فتاار   السبنا  األجان  عل 
إل  بلد  ناله الفرا ، مثا البت   فم ترحيا أحد الســبنا  أو   إل  الياين بشــأ  الارارا  المتللاة بمرحلة ما بلد

 و( 60) األ لم بلد إتمامه للاو ة السبن

التاد  المحرز فم التماو  بشـــــــــأ  إبرا  بلف   إب ا وُأبلغ المريل اللاما بتعلا  إ ـــــــــا ية تتمثَّا فم  -76
 و( 61) وناا المحهو  عليالم الم لو ينا تماقا  الثنائية للمساعدة الاانونية المتعادلة وتسليم  

  
 الستنتاجات والتوصيات  - ثامناا  

ــتمادة  الم ـــل  الممارســـا المريل اللاما يود أ  يشـــبع الدول األطراة عل  تعادل   للاَّ  -77 والدرو  المسـ
فم ميدا  ناا األشــخا  المحهو  عليالم، و رــو ــًا  يما يتللل بالبوان  اللملية المرتع ة بالتا الشــها من 

تاديم   بوسـائا منالامن اتما ية البريمة المنظَّمة،   17أشـهال التلاو  الدولم فم المسـائا البنائية وتنميت المادة 
ــلة إل  بوا ــايا  ا  الرــــ ــريلا  والا ــــ ــيرلوش(  التشــــ بة الموارد اللكترونية والاوانين المتللاة بالبريمة )بوابة شــــ

 التابلة لمهت  األمم المتحدة الملنم بالمخدرا  والبريمةو

 :وللاَّ المريل اللاما يود أ  ينظر فم تو ية مؤتمر األطراة فم اتما ية البريمة المنظَّمة بما يلم -78

من اتمـا ـية    17ا  قـانونم متين لتنمـيت المـادة أســــــــــــــ   إقـامـةتشــــــــــــــبيع اـلدول األطراة عل    )أ( 
البريمـة المنظَّمـة، من  ذل إبرا  اتمـاقـا  أو ترتيـعا  ثـنائـية أو متلـددة األطراة و/أو من  ذل تشــــــــــــــريلـا  

  وعل  اعتماد وطنية تنمت تل  ا تماقا  أو الترتيعا  أو يمهن اســتخدامالا بدً  من  ل  لتيســير عمليا  الناا، 
 مرنة لدعم ا ستخدا  المشترش لصدوا  الاانونية المتاحة؛  نالو 

تشـبيع الدول األطراة عل  تيسـير أنشـ ة التدري  للسـل ا  المخترـة اللاملة فم مبال   )ب( 
ناا األشـــخا  المحهو  عليالم، بما فم  ل  ســـل ا  الســـبو  والموظمو  الانرـــليو  المشـــاركو  فم إســـدا   

 لمحهو  عليالموالمشورة الاانونية لصشخا  ا

 

 __________ 

 (59) CTOC/COP/WG.3/2021/3  و15، المارة 
 (60) Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, Global Prison Trends 2021, p. 26 و 
 (61) CTOC/COP/WG.3/2021/3 و23، المارة 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V21/022/52/PDF/V2102252.pdf?OpenElement
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