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فيينا 27-23 ،أيار/مايو 2022
َّ
المؤقت*
البند  2من جدول األعمال

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

َّ
المنظمة)
نقل األشخاص المحكوم عليهم (المادة  17من اتفاقية الجريمة
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة

أولا -مقدمة
-1

مع ازدياد نش ـ ـ ــام المبرمين عبر الحدود ،وفم

َّ
المنظمة عبر الوطنية بمختلف
ـ ـ ــو نمو وتوس ـ ـ ــع البريمة

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـالالـا ،بمـا فيالـا ا تبـار بـالمخـد ار  ،ت ازيـد بـاطراد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيو إدانـة بلـدا فم جميع أنحـا اللـالم لمواطنين أجـانـ

وحهمالا عليالم بال َّسـبن أو بيير من أشـهال الحرما من الحريةو وقد أسـالمت الزيادة فم عدد السـبنا األجان إل
ٍّ
حد ٍّ
كبير فم اكتظاظ السـ ــبو ( ،)1وهم تلتبر زيادة كبيرة غير متناسـ ــعة مع اللدد الجمالم للسـ ــبنا فم اللديد من
البلـ ـ ــدا و وفم اللـ ـ ــالم ،هنـ ـ ــاش ق اربـ ـ ــة نر ـ ـ ـ ـ ـ ــف مليو ش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

 ،محتبزين ـ ـ ــار بلـ ـ ــدانالم األ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـ ـ ــة()2و

وقد بليت نسـ ـ ـ ـ ـ ــعة الرعايا األجان  ،فم كانو الثانم/يناير  15 ،2020فم المائة من نز السـ ـ ـ ـ ـ ــبو فم أورو ا،

()3
ذ عن ل ،
وتراوحت نس ــبتالم بين  2و 70فم المائة فم ملظم البلدا و وكثي ًار ما يواجه الس ــبنا األجان  ،ف ـ ـ ً

ــلو ا

ا ــة تلود إل عواما مثا ا تذة اللية والثاافة واللادا واألديا و وفم الوقت نمس ــه ،تمثا مش ــاكا

التوا ـ ــا مع السـ ــبنا األجان والحاجة إل مراعاة احتياجاتالم ومشـ ــاكلالم الخا ـ ــة ،عبعًا إ ـ ــا يًا ياع عل كاها

__________

* CTOC/COP/WG.3/2022/1-CTOC/COP/WG.2/2022/1و

( )1مهت األمم المتحدة الملنم بالمخد ار والبريمة ،دليا بشأ ا ستراتيبيا
سلسلة كتيعا

اللدالة البنائية (فيينا ،)2013 ،الرمحة 11و

الرامية إل الحد من ا كتظاظ فم السبو ،

(Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, Global Prison Trends 2021 (London; )2
Bangkok, 2021), p. 25; and PrisonWatch, “Percentage and total number FNP worldwide 2020-2015-2010-

)2005” (2020و
( )3انظرMarcelo F. Aebi and Mélanie M. Tiago, Prisons and Prisoners in Europe 2020: Key Findings of the :
SPACE I Report, UNILCRIM Series 1/2021 (Strasbourg, Council of Europe; Lausanne, Switzerland,
University of Lausanne, 2021), p. 5و وانظر أي اًEuropean Prison Observatory, Prisons in Europe: 2019 :

Report on European Prisons and Penitentiary Systems (Rome, 2019), p. 8و
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إدا ار السـ ـ ــبو و وفم

المحهو عليالم إل بلدانالم

ـ ـ ــو ل  ،اكتسـ ـ ــبت إدارة المسـ ـ ــائا المتللاة بناا األشـ ـ ــخا

األ لية ،أهمية متزايدة فم ميدا التلاو الدولم فم المسائا البنائيةو

-2

وأعد

األمانة ورقة المللوما

األســاســية هت لتيســير المناقشــا

فم إطار البند  2من جدول األعمال

المؤقـت لذجتمـا الثـالـر عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للمريل اللـامـا الملنم بـالتلـاو الـدولمو وهم تاـد لمحـة عـامـة عن الطـار
المحهو عليالم ،بما يش ـ ـ ــما ،عل س ـ ـ ــبيا المثال

الدولم المتللل بناا األش ـ ـ ــخا

َّ
المنظمـة عبر الوطنيـةو وهم تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن ،إل جـانـ
المتحـدة لمهـافحـة البريمـة
واللملية ا

الر ـ ـ ـ ــلة بيية التمهين من موا ـ ـ ـ ــلة الحوار بش ـ ـ ـ ــأ الممارس ـ ـ ـ ــا

الحر ـ ـ ــر ،اتما ية األمم

لـ  ،تحليذً للبوانـ
البيدة والتحديا

و سيما فم هتا المبال من التلاو الدولم فم المسائا البنائية ومن أجا دعم مناقشة الحلولو

الاـانونيـة

الم روحة،

ثانيا -األساس المنطقي لنقل األشخاص المحكوم عليهم وأهدافه
-3

هناش أسعاب مختلمة متللاة بالسياسا

النسـ ــانية وةعادة التأهيا ا جتماعم لصشـ ــخا

عل نحو س ــليم وفلَّالو و وجه ا

لدعم ناا األشخا

 ،فاألش ــخا

المحهو عليالم ،وهم تتراوح بين الشواغا

المحهو عليالم أو إعادة إدماجالم فم المبتمع ،وةقامة اللدل
التين يا ــو عاو اتالم فم بلدانالم األ ــلية يمهن إعادة

تأهيلالم وةعادة إدماجالم فم المبتمع واســتيلابالم يه ،عل نحو أف ــاو وكتل يمهن أ تترتَّ

نتائج عهســية

عل ال َّسـ ـبن فم بلد أجنبم ،بليداً عن األسـ ـرة واأل ــدقا  ،أل بإمها األُس ــر أ توفر الدعم للس ــبنا وتزيد
فر نباح إعادة توطينالم وةعادة إدماجالم()4و
-4

ذ عن ل  ،هناش أي ـ ـًا اعتعا ار إنسـ ــانية ينعيم مراعاتالا ،فاد تولد
وف ـ ـ ً

ـ ــلو ا التوا ـ ــا الناتبة عن

الحواجز الليوية وا غتراب عن الثاافة واللادا المحلية وعد ا ترال باألقارب ،آثا ًار ت ُّر بالسبين األجنبم()5و
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ويس ـ ــتند ناا األش ـ ــخا

المحهو عليالم إل أس ـ ــا

ارس ـ ـ فم الاانو الدولم لحاوق النس ـ ــا و و يما

يتللل بملــايير األمم المتحــدة وقواعــدهــا فم مبــال منع البريمــة واللــدالــة البنــائيــة ،فــإ َّ قواعــد األمم المتحــدة

النمو جية الدنيا لملاملة الس ـ ــبنا (قواعد نيلس ـ ــو مانديذ)( ،)6تتكر بواج
لـ  ،تن

الس ـ ــل ا

المختر ـ ــة فم تيس ـ ــير

المارة  3من المـادة  10من اللالـد الـدولم الخـا

إعـادة تـأهيـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبنـا اجتمـاكيـاًو وةل جـانـ
بالحاوق المدنية والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية عل أ َّ نالالدة األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــمن لنظا السـ ـ ـ ــبو هو نال ـ ـ ـ ــذح وةعادة التأهيا
ا جتماعمن لصش ـ ــخا المحهو عليالمو وكتل  ،فإ َّ إعادة تأهيا األش ـ ــخا
َّ
المنظمة ،هو أي ـ ـ ـ ـاً هدة مللن من أهداة ا تما ية ،التم تن
مدرجة فم اتما ية البريمة

المحهو عليالم بارتكاب جرائم

المادة  31عل َّأنه نيتلين عل الدول األطراة أ تسـل إل تلزيز إعادة إدما األشـخا
إجرامية مشمولة بالت ا تما ية فم المبتمعن()7و

فم المارة  3من

المدانين بأفلال

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

Series (Vienna, 2012), pp. 9–11و

( )5المرجع نمسه ،الرمحة 11و وانظر Michał Płachta, Transfer of Prisoners under International Instruments and
Domestic Legislation: A Comparative Study (Freiburg, Germany, Max-Planck-Institut, 1993), pp. 159 and
164و وانظر أي اً Explanatory Report to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (European

Treaty Series, No. 112), para. 9و

( )6قرار البمعية اللامة  ،175/70المرفلو

( )7مهت األمم المتحدة الملنم بالمخد ار والبريمة ،الدليا التشريلم لتنميت اتما ية األمم المتحدة لمهافحة البريمة المنظمة
عبر الوطنية( ،فيينا ،)2016 ،المارة 600و
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 -6وثمة اعتعار عملم آ ر يرـ ُّ فم ــالو وجود نظا فلَّال وواســع الن اق نســبياً لناا الســبنا َّ ،
يتمثا
فم أ َّ الدول قد تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتميد من تنميت هتا النظا  ،إ قد يهو لديالا عدد كبير من الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبنا األجان فم نظم
السبو الخا ة بالا ،ممن قد يت ل

سبنالم وجود موارد إدارية إ ا ية وموارد أ رى()8و

 -7إل جان ل  ،وعل الرغم من أ َّ الناا كا يلتبر فم الما ـ ـ ـ ــم انتالاكاً لس ـ ـ ـ ــيادة دولة ما ،بس ـ ـ ـ ــب
إقليميـة الاـانو البنـائم والحل الحرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للـدولـة فم إقـامـة اللـدالـة البنـائيـة( ،)9يمهن اعتعـار ان وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـة
للتخفيف من حدة التوتر الدبلوماسـ ــم الت قد ينبم عن أس ـ ـبن أحد البلدا ألحد مواطنم بلد آ ر ،أو اعتعار
مبالوداً مشتركاً ُيبتل لتحسين التلاو الدولم أي اًو

ثالثا -اإلطار المعياري الدولي
ألف -صكوك األمم المتحدة
-1

اتفاقية الجريمة المنظَّمة
-8

اتماقا

َّ
المنظم ــة عل أَّنـ ـه يبوز لل ــدول األطراة أ تنظر فم إب ار
تن ُّ الم ــادة  17من اتم ــا ي ــة البريم ــة
أو ترتيعا

ثنائية أو متلددة األطراة بشـ ـ ـ ـ ـ ــأ ناا األشـ ـ ـ ـ ـ ــخا

التين يحهم عليالم بلاو ة الحع

أو

بأشـ ـ ـ ـ ــهال أ رى من الحرما من الحرية ،رتكابالم جرائم مشـ ـ ـ ـ ــمولة بالت ا تما ية ،إل إقليمالا لكم يتسـ ـ ـ ـ ــن
ألولع األشخا

-9

إكمال مدة عاو تالم هناشو

وقد أُدر مشـ ــرو تل المادة فم البداية فم مشـ ــرو الحهم المتللل بتسـ ــليم المبرمين ،فم أثنا المماو ـ ــا

المخررة لو ع اتما ية
بشأ إعداد ا تما يةو َّثم برز كمادة قائمة بتاتالا ( 10مهر ًار) إبَّا الدورة الخامسة للبنة
َّ
َّ
المنظمــة عبر الوطنيــة ،وهم الاليعــة التمــاو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة الملنيــة بـا تمــا يــة والبروتوكو الملحاــة بالــا،
لمهــافحــة البريمــة
وو لت فم

ييتالا النالائية وأُقر دو إد ال مزيد من التلديذ عليالا ،فم الدورة اللاشرة()10و

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

توافل إحدى الدول عل تسـ ـ ـ ــليم أحد مواطنيالا شـ ـ ـ ـري ة أ ُيناا ،عند إدانته والحهم عليه ،إل بلد األ ـ ـ ـ ــلم
لا ـا اللاو ة الرـادرة بحاهو لتل ومن هتا المنظور ،هناش ترابط بين المادة  17والمارة  11من المادة 16
َّ
المنظمةو
من اتما ية البريمة

 -11ويسـتند ناا األشـخا المحهو عليالم إل ممالو إنما األحها األجنبية ،الت يمهن ت بياه أي ـاً فم
إج ار ا تسـليم المبرمين عندما ُيرفف تسـليم أحد الالار ين عل أسـا البنسـية ،عل النحو المبيَّن فم المارة
 10أعذ و وفم تل الحا  ،يبوز للدولة ال رة متلقية ال ل  ،إ ا كا قانونالا الدا لم يسـ ـ ـ ــمو بتل وة ا

__________
(UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 15 )8و
( )9انظرPłachta, Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation, pp. 134, 148–149 :
and 154–155و 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. 263و

َّ
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكو
( )10األعمال التح يرية عن المماو ا بشأ و ع اتما ية األمم المتحدة لمهافحة البريمة
بالا (منشو ار األمم المتحدة ،رقم المبيع  ،)A.06.V.5الرمحة 189و
V.22-01039
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كا ل يتمل ومات ـ ـ ـ ــيا ل الاانو  ،أ تنمت الحهم الر ـ ـ ـ ــادر بمات ـ ـ ـ ـ ـ الاانو الدا لم للدولة ال رة
َّ
المنظمة)و
ال العة (المارة  12من المادة  16من اتما ية البريمة
المحهو عليالم وما يترـ ـ ـ ـ ــا بتل من اسـ ـ ـ ـ ــتل ار

 -12وسـ ـ ـ ـ ـ ُـيعحر ناا األشـ ـ ـ ـ ــخا
ا تما ية ،فم إطار المبموعة الموا ـ ــيعية الرابلة (التلاو الدولم والمسـ ــاعدة الاانونية المتعادلة والمرـ ــادرة)
َّ
المنظمة عبر الوطنية
التابلة لآللية المنش ـ ـ ـ ـأة حديثاً س ـ ـ ـ ــتل ار تنميت اتما ية األمم المتحدة لمهافحة البريمة
الملحاة بالا()11و وسـتم ـم ا سـتل ار ـا

والبروتوكو

لتنميت المادة  17من

التم تُبرى فم إطار انلية إل تحديد ُّ
النالج الوطنية

المتعلة إ از هتا الشـ ــها من أشـ ــهال التلاو الدولم ،واكتسـ ــاب المزيد من الملارة بشـ ــأ اللوائل التم تحول
دو تحايل التلاو و شأ الوسائا اللملية الذزمة للتيل
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عليالاو

صكوك أخرى لألمم المتحدة

اللالية لسنة 1988

اتما ية األمم المتحدة لمهافحة ا تبار غير المشرو فم المخد ار والمؤث ار

 -13تن ُّ المارة  12من المادة  6من اتما ية األمم المتحدة لمهافحة ا تبار غير المش ـ ـ ـ ــرو فم المخد ار
والمؤث ار

اللالي ــة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــة  1988عل أَّن ـه نيبوز لصطراة أ تنظر فم إب ار اتم ــاق ــا

األطراة ،ا ـة أو عامة ،بشـأ ناا األشـخا
للحرية بسب

ثن ــائي ــة أو متل ــددة

المحهو عليالم بالسـبن و أشـهال أ رى من اللاو ة السـالعة

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

الت از تل ــاه ــد  ،ب ــا يهتمم ب ــدعوة األطراة إل النظر فم إب ار

 -14و يمر الحهم الم ــتكور آنمـ ـاً أ
اتماقا بشأ ناا السبنا  ،قد تكو ثنائية أو متلددة األطراة ،عامة أو ا ة

و

()12

اتما ية األمم المتحدة لمهافحة المساد
 -15تكرر المادة  45من اتما ية األمم المتحدة لمهافحة المسـ ـ ــاد م ـ ـ ــمو الحهم المتللل بناا األشـ ـ ــخا
َّ
المنظمــة ،مع إد ــال تلــديــا بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط واحــد عل
المحهو عليالم الوارد فم المــادة  17من اتمــا يــة البريمــة
الرــياغة بيية

ــما ت بياه عل البرائم التم تندر فم ن اق ت بيل اتما ية مهافحة المســادو وتلتبر المادة

 45بمثابة دعوة موجالة إل الدول األطراة لب ار اتماقا
المبال أما ناا األشخا

أو ترتيعا

ثنائية أو متلددة األطراة ،بيية إفساح

المحهو عليالم إل بلدانالم لكم يهملوا مدة عاو تالم

و

()13

َّ
المنظمــة،
 -16وعل غرار الترابط اننف الــتكر بين المــادة  17والمارة  11من المــادة  16من اتمــا يــة البريمــة
تمهن ا تماقا المبرمة بمات ـ أحها المادة  45من اتما ية مهافحة المســاد أي ـًا من إعادة الشــخ المسـَّـلم إل
الدولة التم يحما جنس ـ ـ ـ ــيتالا بنا ً عل طل الدولة التم تر ـ ـ ـ ــدر الحهم عليه أو الدولة المنمتة للحهم ،فم الحا
التم كا من الممهن فيالا ،لو ل  ،منع تسليم الشخ الم لوب عل أسا جنسيته()14و

__________
( )11انظرUNODC, Organized Crime, Conference of the Parties to the Organized Crime Convention, Review :

” ،Mechanism, Timeline, “General timelineعل الموقع الشعهم التالمwww.unodc.org :و

( )12شروح عل اتما ية األمم المتحدة لمهافحة ا تبار غير المشرو فم المخد ار والمؤث ار اللالية ( 1988منشو ار األمم المتحدة،
رقم المبيع  ،)A.98.XI.5المارة 48-6و

( )13انظرNeil Boister, “Article 45: transfer of sentenced persons”, in The United Nations Convention against :
Corruption: A Commentary, Cecily Rose, Michael Kubiciel and Oliver Landwehr, eds., Oxford

Commentaries on International Law (Oxford, Oxford University Press, 2019), p. 437و
( )14انظر المارة  12من المادة  44من اتما ية مهافحة المسادو
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 -17ولدى ملظم الدول األطراة فم اتما ية مهافحة المساد الطار الاانونم الذز للقيا بلمليا

فم ظا ظروة ملينةو ومن الناحية النظرية ،يمهن فم بلف البلدا  ،ناا السـ ـ ـ ـ ــبنا عل أسـ ـ ـ ـ ــا
بالمثا؛ أما فم الممارسـة اللملية ،وكما تبيَّن من نتائج دورة البذغ األول نلية اسـتل ار

الناا هت

الملاملة

تنميت اتما ية األمم

المتحدة لمهافحة المس ـ ـ ـ ــاد يما يتللل بتنميت أحها المادة  45من ا تما ية ،فإ َّ جميع الدول تاريعاً تلتمد عل
أحهـا الملـاهدا الدوليـة()15و وقد أُبلغ عن عدد من الرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو ا يمـا يتللل بالتنميـت اللملم تمـاقا الناـا؛
وارتع ت هت الرـلو ا  ،عل سـبيا المثال ،بأ َّ لوائو تنظيم الج ار ا

الدارية ا

الرـلة ليسـت ممرـلة

بما يه الكماية فم بلف الدولو وفم السـياق نمسـه ،برز مشـاكا تتللل بناا السـبنا إل بلدا تتعاين فيالا
وحا مسألة تحديد ال رة الت ينعيم أ
الناا فم موعدهاُّ ،

نظم الب از ا تعايناً كبي اًر ،و ما تنميت طلعا
يتحما تكاليف الناا ،وتبن تمك األسـ ـرة ،إ ا رغ

من أجا تنميت الحهم هناش()16و

السـ ــبين فم ناله إل بلد األ ـ ــلم ،بليداً عن أسـ ـرته،

باء -صكوك إقليمية
-1

مجلس أوروبا
 -18كانت ا تما ية األورو ية بشـ ـ ــأ الشـ ـ ـراة عل المبرمين المحهو عليالم بأحها مشـ ـ ــروطة أو الممر

عنالم إفراجاً مش ــروطاً ،أول ـ ـ معيار ُي ُّ
لد
باب التو يع عل هت ا تما ية فم  30تش ـ ـرين الثانم/نوفمبر 1964و وقد قا عشـ ــرو بلداً بالترـ ــديل عل
هتا الرـ ـ ـ ـ أو ا ن ـ ـ ـ ــما إليه ،وهو يبيز ناا المبرمين المحهو عليالم بأحها مشـ ـ ـ ــروطة أو الممر عنالم
ــمن مبل

أورو ا لير

التنميت الدولم للب از ا  ،وقد ُفتو

إفراجاً مشروطاً ،لكم يتمهنوا من ق ا األحها الرادرة بحاالم أو غيرها من الب از ا  ،فم بلدانالم األ ليةو

أما ا تما ية الثانية ا
َّ -19

الر ـ ـ ـ ـ ــلة ،فاد كانت ا تما ية األورو ية المتللاة بالر ـ ـ ـ ـ ــذحية الدولية لصحها

البنائية ،التم ُفتو باب التو يع عليالا فم  28أيار/مايو  ،1970و ـ َّـدقت عليالا  23دولة ع ـواً فم مبل
أورو ــاو وتتنــاول هــت ا تمــا يــة ا عتراة بــاألحهــا البنــائيــة ،وهم تن بل عل الب از ا التم تن و عل
الحرما من الحرية ،واليراما

أو المرـ ــادرة ،وةسـ ــاام األهليةو ويمهن لدولة طرة أ ت ل

أ رى تنميت حهم ما ،با ستناد إل الملاهدةو
 -20وت ـ ــم اتما ية مبل

أورو ا المتللاة بناا المحهو عليالم ،التم ُفتو باب التو يع عليالا فم  21آ ار/مار

 ،1983حت ان  68دولة طرفًا ،منالا  22دولة غير ع ـ ـ ـ ـ ـ ــو فم مبل
يتناول ناا األشخا

من دولة طرة

أورو او وهم تلتبر حاليًا أهم

المحهو عليالم بأ نو من األحها التم تن و عل الحرما من الحريةو

ـ ـ ـ ـ ــ

 -21وتتميز اتما ية ناا المحهو عليالم عن ا تما ية األورو ية المتللاة بالر ـ ـ ـ ــذحية الدولية لصحها البنائية فم
معسط يارد به ،عند ت بياه عمليًا ،أ يهو أقا تلايدًا من
البوان األرلة التالية( :أ) تن ا تما ية عل إج ار َّ
الج ار المنرـ ـ ــو عليه فم ا تما ية األورو ية المتللاة بالرـ ـ ــذحية الدولية لصحها البنائية ،و ل بيية تيسـ ـ ــير
الناا السـريع للسـبنا األجان ؛ و(ب) يمهن أ ت ل الناا الدول ُة التم ُفر ـت فيالا اللاو ة (نالدولة التم أ ـدر

الحهمن) ،وكـتلـ الـدولـة التم يهو الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

الـدولـة األ يرة من التمـا

المحهو عليـه من مواطنيالـا (نالـدولـة المنمـتة للحهمن) ،ممـا يمهن هـت

إعـادة مواطنيالـا إل الوطن؛ و( ) يخ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الناـا لموافاـة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

المحهو عليـه؛

و(د) تاتر ـ ـ ـ ـ ـ ــر اتمـا يـة ناـا المحهو عليالم عل توفير الطار الجرائم للمليـا الناـا ،و تن و عل إل از الدول

__________

( )15انظر مهت األمم المتحدة الملنم بالمخد ار والبريمة ،حالة تنميت اتما ية األمم المتحدة لمهافحة المساد :التبريم وةنما الاانو
والتلاو الدولم ،ال علة الثانية (نيويورش ،)2017 ،الرمحة 219و
( )16المرجع نمسه ،الرمحة 220و
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المتلاقدة با متثال ل لعا الناا؛ ولالتا السـب  ،لم يهن من ال ـرور إد ار قائمة بأسـعاب الرفف فم ا تما ية ،أو

إل از الدولة متلقية ال ل بإبدا أسعاب لرف الا الموافاة عل الناا الم لوب()17و

 -22وقد اس ــتكملت اتما ية ناا المحهو عليالم ببروتوكول إ ــافم فم عا  ،1997ينظم عمليا

الناا فم

فر من الـدولـة التم أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الحهم عليـه إل بلـد
الحـالتين المحـددتين التـاليتين( :أ) عنـدمـا يهو البـانم قـد َّ

األ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم؛ و(ب) عندما يهو البانم ا ـ ـ ـ ـ ـ ــلاً ألمر بال رد أو الترحياو وقد
البروتوكول ال افمو

ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدقت أر لو دولة عل

 -23وُفتو باب التو يع عل بروتوكول يلدل البروتوكول ال ــافم الملحل باتما ية ناا المحهو عليالم ،فم
 22تش ـ ـرين الثانم/نوفمبر  ،2017و ـ ـَّـدقت عليه ثمانم دول حت ان و وس ـ ــيد ا البروتوكول الملدل حيز
النما بمبرد ترـ ــديل جميع األطراة فم البروتوكول ال ـ ــافم عليهو ولكن من المتوقع ت بياه برـ ــمة مؤقتة

لدى األطراة التم أ در إعذناً بالتا الشأ (المادة )5و

فم  1تموز/يوليه  ،2020تو ية من لبنة وز ار مبل

أورو ا موجَّالة إل الدول األع ا

 -24واعتُمد
بش ــأ الت بيل اللملم تما ية ناا المحهو عليالم والبروتوكول ال ــافم الملحل بالا (،)CM/Rec(2020)3

وهم تت ـ ـ ـ ــمن معادة توجيالية شـ ـ ـ ــاملة نتأ ت فم ا عتعار البروتوكول ال ـ ـ ـ ــافم ،ف ـ ـ ـ ـذً عن اللدد المتزايد
لصطراة فم ا تما ية ،والخبرة المهتسعة فم ت بياالا والت و ار التم تحدث فم المبتمع والتكنولوجيانو

-2

الكمنولث
ة الكمنولر لناا المبرمين المدانين دا ا بلدانه للا  ،1986بر ـ ـ ـ ـ ـ ــييتالا الملدَّلة فم عا

 -25تحاكم

 ،1990إل حـ ٍّـد كبير أحهــا اتمــا يــة ناــا المحهو عليالمو وهــت الخ ــة ممتوحــة لبميع بلــدا الكمنولــر التم
توافل عل استخدامالا كأسا

-3

لناا األشخا

المحهو عليالمو

منظمة الدول األمريكية
 -26اعتُمـد

اتمـا يـة البلـدا األمريهيـة المتللاـة بتنميـت اللاو ـا

فم الخـار فم مـانـاغوا فم  9حزي ار /يونيـه

 ،1993ود لت حيز النما فم  12نيسـ ـ ـ ـ ــا /أبريا 1996و وعل الرغم من أ َّ اتما ية البلدا األمريهية ا

بنيـة مختلمـة عن بنيـة اتمـا يـة ناـا المحهو عليالم ،ف َّ
ـإنالـا تاـد نمو جـاً ممـاثذً لالـا فم مبـال ناـا األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـا
المحهو عليالمو وقد ـ ـ ـ ـ َّـدقت  23دولة طرفاً عل اتما ية البلدا األمريهية أو ان ـ ـ ـ ــمت إليالا ،ومن بينالا 6
دول من ار الاارة األمريهية (أوكرانيا وتشيهيا وسلوفاكيا وكا از ستا والمملكة اللر ية السلودية والالند)و

-4

التحاد األوروبي
 -27إ َّ الارار الطــار لمبل

ا تحــاد األورو م  JHA/2008/909المؤرخ  27تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثــانم/نوفمبر

 ،2008بشـ ـ ــأ ت بيل مبدأ ا عتراة المتعادل باألحها الرـ ـ ــادرة فم المسـ ـ ــائا البنائية التم تمر
بـال َّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبن أو تـدابير تن و عل الحرمـا من الحريـة ،لير

عاو ا

إنمـا هـا فم ا تحـاد األورو م( ،)18برـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييتـه

__________
(Explanatory Report to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, para. 10 )17و
(Official Journal of the European Union, L 327, 5 December 2008, p. 27 )18و
6/17

V.22-01039

CTOC/COP/WG.3/2022/2

الملدَّلة بموج

 JHA/2009/299المؤرخ  26شـعام/فبراير  2009بشـأ المحاكما

الارار الطار للمبل

الييابية( ،)19ين ُّ عل عملية مختلمة عن تل الواردة فم الرهوش المتلددة األطراة الساباةو

 -28ويحـ ُّـا هــتا الارار الطــار ،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن ن ــاق ت بياــه ،محـ َّـا اتمــا يــة ناــا المحهو عليالم للــا 1983

والبروتوكول ال ـ ـ ـ ـ ــافم الملحل بالا ،وا تما ية األورو ية المتللاة بالر ـ ـ ـ ـ ــذحية الدولية لصحها البنائية للا

 ،1970واألحها ا

الر ـ ـ ـ ــلة من ا تما ية المنمتة تماق ش ـ ـ ـ ــنين المؤرخ  14حزي ار /يونيه  1985بش ـ ـ ـ ــأ

الليا التدريبم لناام الم ار عة عل حدودها المشـتركة ،وا تما ية المبرمة بين الدول األع ـا فم البماعا

األورو ية بشأ إنما األحها البنائية األجنبية للا 1991و

 -29ومن الناحية الجرائية ،تاو الدولة التم أ ــدر الحهم بإحالته إل الدولة الل ــو التم ترغ
الشـ ــخ

-5

رسـ ــمم بناا المحهو و ولتلبيا اللمليةَّ ،
ياد الحهم

المحهو عليه إليالا ،و ل بد ً من تاديم طل

مشموعاً بشالادة موحَّدة تت من المللوما

فم ناا

الذزمة للملية النااو

صكوك أخرى
 -30تشــما الرــهوش القليمية األ رى اتما ية الريا
البز السابع منالا أحهاماً تيسر ناا األشخا

اللر ية للتلاو الا ــائم للا  ،1983التم يت ــمن

بالسبن إل دول أ رى لا ا تل اللاو ا ؛
المحهو عليالم َّ

واتما ية راب ة الدول المس ــتالة المؤر ة  6آ ار/مار  ،1998بش ــأ ناا الس ــبنا المدانين لا ــا عاو تالم؛
واتما ية ناا المحهو عليالم بين الدول األع ا فم جماعة البلدا الناطاة بالبرتياليةو

جيم -التفاقات الثنائية
 -31هناش ش ـ ــعهة واس ـ ــلة من الملاهدا
عليالم؛ وتوجـد هـت ا تمـاقـا

عليالم فم اللديد من الدولو
 -32وتلتبر ا تمـاقـا

وا تماقا

الثنائية التم تتناول مو ـ ــو ناا األش ـ ــخا

الثنـائيـة وتلمـا بـالتزامن مع ا تمـا يـا

الثنـائيـة أداة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد فم عمليـا

التلاما مع أعداد كبيرة من الرعايا األجان

المحهو

المتلـددة األطراة المتللاـة بناـا المحهو

الناـا يمـا بين الـدول ،ألنالـا تمهن الحهومـا

من

فم نظم الس ـ ــبن لديالا ،أو مع مواطنيالا المحتبزين فم الس ـ ــبو

أكثر تحـديـداً وةلحـاحـاً()20و وتمتـاز ا تمـاقـا الثنـائيـة ،كمـا ُكر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاباـاً فم
فم الخـار  ،أو التلـامـا مع حـا
س ــياق تس ــليم المبرمين ،بإمهانية ــياغتالا لكم تناسـ ـ ا حتياجا المحددة للدول الملنية ،وةمهانية توس ــيع

ن اقالا أو تلديلالا أو إنالائالا ،إ ا لز األمر ،بسـ ــالولة نسـ ــبياًو ويمهن تكييمالا مع المرـ ــالو الخا ـ ــة للدولتين،
األمر الت يمثا شـ ـ ـ ـ ــاغذً ا ـ ـ ـ ـ ـاً عندما يلز التيل عل أوجه تعاين بين النظامين الاانونيينو وفم حا
فللية ،قد يؤد وجود ملاهدة قائمة من قبا لتسـليم المبرمين إل تاليا اللوائل التم تواجالالا طلعا

وةل ملالبة ال لعا

بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة أكبر وزيادة احتمال الموافاة عليالا ،ماارنة بال لعا

لديالا تاري سـ ـ ـ ـ ـ ــابل من التلاو و ولكن من ناحية أ رى ،تتمثا عيوب الملاهدا

الكثير من الموارد أثنا التماو

التسـليم،

التم َّ
تاد بين دول لي

الثنائية فم َّأنالا تسـ ـ ـ ـ ـ ــتنزة

بش ـ ــأنالا ،و س ـ ــيما بالنس ـ ــعة إل الدول الر ـ ــييرة أو النامية التم

تس ـ ــت يع

__________
(Official Journal of the European Union, L 81, 27 March 2009, p. 24 )19و
(UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 22 )20و وانظر أي اًMohammed :
”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. 537–539و
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تحما تكاليف برنامج تماو ـ ـ ـ ــم دولم واس ـ ـ ـ ــع الن اق ،كما أ َّ زيادة عدد هت الملاهدا

حدوث عد اتساق فيالا()21و

س ـ ـ ـ ــتؤد حتماً إل

دال -صك نموذجي قانوني غير ملزم على سبيل السترشاد :التفاق النموذجي بشأن نقل
السجناء األجانب وتوصيات بشأن معاملة السجناء األجانب

 -33عل
وتو يا

ـ ـ ــليد األمم المتحدة ،اتمل فم عا  1985عل اتماق نمو جم بش ـ ـ ــأ ناا الس ـ ـ ــبنا األجان

بشأ ملاملة السبنا األجان و

 -34ومن ناحية الخلفية التاريخية( ،)22تبدر الشـ ـ ـ ــارة إل أ َّ عملية الناا الدولم َّ
تلات ز ماً كبي اًر بم ـ ـ ـ ــا
مؤتمر األمم المتحدة الخام لمنع البريمة وملاملة المبرمين ،الت ُعاد فم عا 1975و وأو ـ ـ المؤتمر
بو ـ ــع السـ ــياسـ ــا

عودة األشخا

والممارسـ ــا

با سـ ــتمادة من التلاو القليمم والبد فم إب ار ترتيعا

التين يا و عاو ا

 -35وفم أعااب تل التو ـية ،أعد

فم بلدا أجنبية ،إل موطنالم()23و

ثنائية ،بيية تيسـ ــير

األمانة معادة أسـاسـية لكم ينظر فيالا مؤتمر األمم المتحدة السـاد

َّ
حر
الارار  ،13الت

لمنع البريمة وملاملة المبرمين ،الت ُعاد فم عا 1980و واعتمد المؤتمر الس ـ ــاد
الدول األع ــا عل النظر فم و ــع إج ار ا يمهن بموجبالا تنميت عمليا ناا المبرمين ،مع التســليم َّ
بأنه
يمهن اتخا أ إج ار من هتا الابيا إ بموافاة ٍّ
كا من البلد المرس ـ ـا والمسـ ــتابا ،وكتل بموافاة السـ ــبين

أو مع مراعاة مر ــلحته()24و وطل

المؤتمر ،فم الارار نمس ــه ،إل لبنة منع البريمة ومهافحتالا (وهم اللبنة

السلف للبنة منع البريمة واللدالة البنائية) ،أ تمنو األولوية لعداد اتماق نمو جم لناا المبرمينو

 -36ونظر لبنـة منع البريمـة ومهـافحتالـا ،فم دورتالـا الثـامنـة ،فم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو اتمـاق نمو جم بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ناـا
الس ــبنا األجان وتو ــيا بش ــأ ملاملة الس ــبنا األجان و وقرر المبل ا قتر ــاد وا جتماعم ،بنا ً
عل تو ـ ـ ـ ــية اللبنة ،فم مارر  ،153/1984أ يحيا إل المؤتمر الس ـ ـ ـ ــابع مش ـ ـ ـ ــرو الارار الت أُرفل به
مشــرو ا تماق النمو جم والتو ــيا و ونتيبة لتل  ،اعتمد المؤتمر الســابع ا تماق النمو جم( ،)25إل جان

التو يا

المتللاة بملاملة السبنا األجان ()26و

__________
( )21انظرUNODC, Digest of Cases of International Cooperation in Criminal Matters Involving the United :

Nations Convention against Transnational Organized Crime as a Legal Basis (Vienna, 2021), p. 107و

( )22انظر أي اًAbdul-Aziz, “International perspective on transfer of prisoners”, p. 531 :و
(Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Geneva, 1–12 )23
September 1975: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.76.IV.2),

)chap. I, para. 23 (jو
(Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Caracas, 25 )24
August–5 September 1980: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No.

E.81.IV.4), chap. I, sect. B.13و

( )25مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع البريمة وملاملة المبرمين ،ميذنو 26 ،آب/أغس

 6 -أيلول/سبتمبر  :1985تارير من إعداد

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

( )26المرجع نمسه ،المرفل الثانمو
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 -37و َّ
أعد

األمانة متك ار تمس ـ ــيرية بش ـ ــأ ا تماق النمو جم بيية تاديم تو ـ ــيحا ()27و وعل الرغم من

أ َّ ا تماق النمو جم يت ـ ــمن ،اسـ ــتيما ً للمو ـ ــو  ،ديعاجة وأحهاماً تامية تشـ ــير إل حلول ثنائية فاط ،فإ َّ
المارود منه أي اً أ يستخد فم المماو ا المتلددة األطراة()28و

 -38وف ـ ـ ـ ـذً عن ل  ،اعتمد

البمعية اللامة بموج

قرارها  ،119/45الملاهدة النمو جية بشـ ـ ـ ــأ ناا

الش ـ ـراة عل المبرمين المحهو عليالم بأحها مشـ ــروطة أو الممر عنالم إفراجاً مشـ ــروطاًو ودعت البمعية
اللـامـة الـدول األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،إ ا لم تكن قـد أقـامـت بلـد عذقـا تلـاهـديـة مع دول أ رى فم هـتا المبـال ،أو إ ا
فم إعـادة النظر فم اللذقـا

كـانـت ترغـ

التلـاهـديـة الاـائمـة ،إل أ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الملـاهـدة النمو جيـة مو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

ا عتعار الملاهدة النمو جية لدى يامالا بتل و والالدة الرئيس ـ ـ ـ ـ ــم للملاهدة النمو جية هو تزويد الدول بإطار
ــدر بحاالم أحها بالف ار المش ــروم

مر بما يه الكماية يتيو للبناة المو ــوعين تحت الم ار عة أو التين

أو أحها مع وقف التنميت ،اللودة إل بلدانالم األ ـ ــلية أو ا نتاال إل بلدا أ رى ،من ذل ناا مس ـ ــؤولية

الشراة عليالم إل ال رة الملنمو

رابعا -التشريعات الم ِّ
نفذة الوطنية
ُ

 -39من أجا دعم تنميت آليا الناا واس ـ ـ ــتخدامالا ،يتلين عل الدول ،فم حا
متلددة األطراة أو ثنائية ،وعل أس ـ ـ ــا

تش ـ ـ ــما عد وجود أ اتماقا

الملاملة بالمثا ،أ تكما تيس ـ ـ ــير تش ـ ـ ـريلاتالا الوطنية لمثا هتا النو من

التلاو و وعل الرغم من أ َّ الاسم األكبر من الطار المتللل بناا األشخا

المحهو عليالم مدر فم الملاهدا

ا الر ـ ـ ـ ــلة ،كما هو الحال مع أش ـ ـ ـ ــهال أ رى من التلاو الدولمَّ ،
فإنه يمهن للتش ـ ـ ـ ــريلا المحلية أ تكو أداة
و عملية ناا

تكميلية وأ تكما الدارة الملَّالة للمليا ناا األشخا المحهو عليالمو ويمهنالا أي ًا أ تكما
األش ـ ـ ـ ــخا المحهو عليالم للرقابة الا ـ ـ ـ ــائيةو وةل جان ل  ،فإ وجود إطار قانونم محلم يحدد الس ـ ـ ـ ــل ا ،

ي من الو وح يما يتللل بالمعادة الكامنة و ار عمليا الناا ،وي مم شركية عل عملية الناا()29و
 -40ويو ـ ـ ـ ـ ـ ـ بأ تت رق الاوانين الوطنية ،عل األقا ،إل المسـ ـ ـ ـ ـ ــائا التالية ،بيية
األشــخا

المحهو عليالم :الن

مركزية مس ـ ــؤولة عن تلام ال لعا

عل تلاريف لبميع المرـ لحا

كا يحل لصش ــخا

والج ار ا

التم يتلين عل أحــد البلــدا اتعــاعالــا فم إدارة

واتخا ق ار ار النااو وتشـما ا عتعا ار األ رى ا

الرـلة ما يلم :مسـألة ما إ ا

المحهو عليالم أ يمثلالم محا ٍّ ،وة ا كا األمر كتل  ،فمم أ مرحلة من الج ار ا ؛

وما إ ا كا األحداث واألشخا

عليالم إج ار ا

الشــديدة األهمية؛ وتحديد وتليين ســل ة

والرد عليالا؛ وتلداد الش ـ ــروم األس ـ ــاس ـ ــية للملية الناا؛ و ـ ــما و ـ ــوح

الت بيل وغير من الج ار ا ؛ وتحــديــد الخ وا
البرنامج وملالبة ال لعا

ـ ـ ـ ـ ـ ــما كما ة ناا

المرابو بأم ار

عالية مؤهلو للناا ،وة ا كا األمر كتل  ،فالا تن بل

وتدابير حماية ا ـ ـ ـ ــة؛ وةمهانية ناا األش ـ ـ ـ ــخا

المحهو عليالم مع الف ار المش ـ ـ ـ ــروم أو

الخا ـ ـ ـ ـ ــلين للم ار عة أو غير ل من أشـ ـ ـ ـ ــهال الف ار المشـ ـ ـ ـ ــروم؛ وأثر عمليا

اللـائـدين ،وحـالـة األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـا

الناا فم حاوق المواطنين

المحهو عليالم المناولين من حيـر الالبرة؛ وتحـديـد الايود الممرو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل

المذحاا الا ــائية الذحاة بالنســعة إل الســلوش الت يشــها أســا البريمة التم ُناا المحهو عليه بســب
ارتكابالا؛ وأ التزاما إبذغ ملينة للبلد الت أ در الحهم والبلد المنمت للحهم()30و

__________
(A/CONF.121/10 )27و وانظر أي ًاAbdul-Aziz, “International perspective on transfer of prisoners”, pp. 532–536 :و
( ،A/CONF.121/10 )28المارة 34و
(UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 58 )29و
( )30انظرUNODC, Model Legislative Provisions against Organized Crime, 2nd ed. (Vienna, 2021), p. 132 :و
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خامسا -الشروط األساسية للنقل :لمحة عامة إرشادية
ألف -الحكم النهائي
المحهو عليه؛ وتن

 -41يمثا وجود حهم نالائم بالدانة واللاو ة شـرطاً أسـاسـياً لناا الشـخ
من ا تماق النمو جم عل َّأنه ن يبر الناا إ عل أسا حهم با ونالائم وله قوة النما نو ولتل  ،يب
أ تكو جميع سـ ـ ـ ــبا ا نترـ ـ ـ ــاة المتاحة قد اسـ ـ ـ ــتنمد  ،أو يب

المارة 10

أ تكو الماللة الزمنية للبو إل سـ ـ ـ ــبا

ا نترــاة قد انا ــت دو أ يســتميد منالا ال رفا و وف ـذً عن ل ،

يمهن تاديم الحهم مع وقف التنميت

كسـ ـ ــب ل ل النااو ولكن يسـ ـ ــتعلد هتا الحهم من ا تماق النمو جم إمهانية إعادة النظر حااً فم الحهم
فم الدولة التم أ در الحهم ،فم و أدلة مادمة حديثاً()31و

 -42و ــالمثــا ،تن

المارة  3من المــادة الثــانيــة من اتمــا يــة البلــدا األمريهيــة المتللاــة بتنميــت اللاو ــا

الخار عل أ اللاو ة تلتبر نالائية عندما

يهو هناش اس ــتعناة قانونم عاد

النظر فم الدولة التم أ در الحهم ،وعندما تكو فترة تاديم ا ستعناة قد انا ت

فم

ــد الدانة أو اللاو ة قيد
و

()32

باء -الفترة المتبقية من العقوبة التي يتعين قضاؤها
المحهو عليه ،تات ـ ـ ــم المارة  11من ا تماق النمو جم ما يلم :نيب  ،كااعدة

 -43لكم ُيناا الش ـ ـ ــخ
عامة ،عند تاديم طل الناا ،أ تكو هناش فترة سـ ـ ـ ـ ـ ــتة شـ ـ ـ ـ ـ ــالور عل األقا من اللاو ة
السبين ق اؤها؛ غير أ الناا ينعيم أ يمنو أي اً فم حا

يزال يتلين عل

األحها غير المحددة المدةنو

 -44تت ــمن ملظم الر ــهوش المتلددة األطراة ش ــرم تعام س ــتة أش ــالر عل األقا من مدة اللاو ة ،وهم
فترة تبدو مناسـ ـ ـ ــعة بالنظر إل هدة عملية الناا ،وهو إعادة التأهيا ا جتماعم للسـ ـ ـ ــبين وةعادة إدماجه فم

المبتمع ،وهو هـدة قـد يتلرقـا إ ا كـانـت المـدة أقرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من لـ و وةل جـانـ

لـ  ،ومن النـاحيـة اللمليـة،

ـ ـ للناا فم الحا

التم تاا فيالا مدة اللاو ة

يس ـ ـ ــتيرق إنباز إج ار ا

الناا بلف الوقت ،لتل قد

النااو غير َّأنه يبوز للدول أ تتمل ثنائياً عل اس ـ ــتخدا
المتعقية الاابلة لإلنما عن ستة أشالر()33و

تكو المترة التم تاا عن س ـ ـ ــتة أش ـ ـ ــالر كا ية لتنميت

جيم -ازدواجية التجريم
 -45يمثا اسـ ـ ــتيما مت لعا ازدواجية التبريم ،شـ ـ ــرطاً آ ر للناا؛ وهتا يات ـ ـ ــم أ تمثا البريمة التم
تُمر اللاو ة بش ــأنالا فم الدولة التم أ ــدر الحهم ،جريمة أي ـ ـاً وفااً لتشـ ـريلا الدولة المنمتة للحهمو
والمكرة األسـ ــاسـ ــية من ل أ َّ الدولة المنمتة للحهم سـ ــتحبم عن تنميت عاو ة عل سـ ــلوش يلتبر إجرامياً
إ ا ارتك

فم إقليمالاو وهتا الش ـ ـ ــرم يش ـ ـ ــابه الااعدة التم تن بل فم س ـ ـ ــياق تس ـ ـ ــليم المبرمين والمس ـ ـ ــاعدة

الاانونية المتعادلة()34و

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

Report to the Convention, para. 21و

( ،A/CONF.121/10 )33المارة 22و
(UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, p. 26 )34و
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 -46ويلتبر شــرم ازدواجية التبريم مســتوف بيف النظر عما إ ا كانت قوانين الدولتين تُدر البر الملنم
من فعة البرائم نمسالا ،أو تستخد فم تسميته المر لو نمسه ،ما دا السلوش الت ياو عليه البر يلتبر
فلذً إجرامياً فم قوانين كلتا الدولتين()35و

 -47وقد اعتمد ،فم الارار الطار  ،نالج للخرو عن شــرم ازدواجية التبريم فم ظروة محددةو وتت ــمن
المارة  1من المادة  7من الارار الطار قائمة بالبرائم التم

كانت هت البرائم تسـ ــتوج  ،فم الدولة المرـ ــدرة ،عاو ة بالحع

تات ـ ـ ـ ــم تحال شـ ـ ـ ــرم ازدواجية التبريمو فإ ا
أو تدبي اًر ين و عل الحرما من الحرية،

لمدة أقر ـ ــاها ثذث س ـ ــنوا عل األقا ،وفااً لتلريف تل البرائم فم قانو الدولة المر ـ ــدرة ،أتليَّن ،بموج
أحه ــا ه ــتا الارار الط ــار ومن دو التحال من ازدواجي ــة تبريم المل ــا ،ا عتراة ب ــالحهم وةنم ــا اللاو ــة

الممرو ـ ــةو و نا ً عليه ،ياترـ ــر تحال السـ ــل ة المنمتة من ازدواجية التبريم عل البرائم التالية( :أ) البرائم
التم تنتمم إل إحدى المعـا ا ثنتين والثذثين للبرائم المـدرجة فم المارة  1من المـادة 7؛ أو (ب) البرائم

التم تنتمم إل إحدى تل المعا  ،ولكن تاترـ ــر اللاو ة الممرو ـ ــة بشـ ــأنالا فم الدولة المرـ ــدرة عل عاو ة
بالحع

أو أمر احتباز لمدة تاا عن ثذث سـنوا

بالتا الشـ ــأ بموج

كحد أقرـ ؛ أو ( ) جميع البرائم ،عندما يرـدر إعذ

المارة  4من المادة 7و وقد أ ـ ــدر اللديد من الدول األع ـ ــا إعذنا

ازدواجية التبريم بالنسعة إل جميع البرائم()36و

تتيو التحال من

 -48وت ـ ـ ـ ــمم متكرة تو ـ ـ ـ ــيحية بشـ ـ ـ ــأ المارة  3من ا تماق النمو جم ،بلداً إ ـ ـ ـ ــا ياً عل مبدأ ازدواجية
التبريم ،حير تش ــير إل أ َّ البر يب أ ياع ــمن ا تر ــا الس ــل ا الا ــائيةو و نا ً عل ل ،
تد ا اللاو ة التم تمر ـ ـ ـ ـ ــالا الس ـ ـ ـ ـ ــل ا

و لت إل درجة الحرما من الحريةو

الدارية بأ حال من األحوال فم ن اق اتماق الناا( ،)37حت ولو

ِّ
المنفذة للحكم
دال -الصالت بالدولة
ــلة ما تر ط الشــخ

ُ -49يشــترم لتنميت الناا الدولم ،برــورة رئيســية ،وجود
سـ ـ ُـيناا إليالاو وتشـ ــير المارة  1من ا تماق النمو جم إل نعودة األشـ ــخا

المحهو عليه بالدولة التم

المدانين ببرائم ار بلدانالم إل

البلدا التم يحملو جنسـ ـ ـ ـ ـ ــياتالا أو التم يقيمو فيالا ،ليا ـ ـ ـ ـ ـ ـوا المدد المحهو عليالم بالانو و يتخت ا تماق
النمو جم أ موقف بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ما إ ا كا ينعيم ناا الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبين إل بلد جنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيته أو إل بلد إقامته ،إ ا كانا

مختلمين ،ولكنه يترش للدولة المنمتة للحهم أ تارر ما إ ا كانت سـ ـ ـ ـ ــتابا أي ـ ـ ـ ـ ـاً سـ ـ ـ ـ ــبنا من غير مواطنيالا
ولكنالم يقيمو فم إقليمالا()38و
 -50وتن

المارة ( 1أ) من المادة  3من اتما ية ناا المحهو عليالم ،عل وجوب أ يهو الشـ ـ ـ ـ ــخ

عليـه من مواطنم الـدولـة المنمـتة للحهمو وتن

المحهو

المارة  4من المـادة  3من تلـ ا تمـا يـة عل أَّنـه يبوز أل دولـة،

يمــا يتللل بالــا ،أ تلرة مرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لو نأحــد المواطنينن ألغ ار

هــت ا تمــا يــةو و ينمــا تحيــا بلف الــدول ،فم

__________
( )35انظرpara. 24 of the Explanatory Report to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, referring :
to art. 3, para. 1 (e), of the Conventionو وانظر أي اًart. III, para. 3, of the Inter-American Convention on :

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

( )36انظرHandbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European Union :

(Official Journal of the European Union, C 02/403, 29 November 2019), paras. 5.3 and 5.5.4و

( ،A/CONF.121/10 )37المارة 12و
( )38المرجع نمسه ،المارة 8و
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العذنا الرـ ــادرة بشـ ــأ ا تما ية ،إل تلريف البنسـ ــية بموج الاانو الدسـ ــتور الوطنم أو التش ـ ـريع الوطنم،
تم ا دول أ رى تلريف المر لو ،ألغ ار

تنميت ا تما ية ،عل نحو أكثر تحديدًا()39و

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

ـما ت بيل ا تما ية والبروتوكول ال ـافم الملحل بالا عل أوسـع ن اق ممهن ،و سـيما باسـتخدا المهانية

المنر ـ ــو
ألغ ار

عليالا فم المارة  4من المادة  3من ا تما ية لتلريف أو إعادة تلريف مرـ ـ ـ لو نأحد ’المواطنين‘،

هت ا تما ية ،بملنا الواس ــع ،بما فم ل القامة الملتادة ومراعاة أ عذقا

الملنيين بالدولة المنمتة للحهم ،و سيما وجود أسرة الشخ
المارة ( )1( 4أ) من

 -52وتن

المحهو عليه وأطمالهو

وثياة تر ط األش ــخا

ــة الكمنولــر لناــا المبرمين المــدانين دا ــا بلــدانــه ،عل أ َّ الخ ــة
الــتين تر الم بالــا عذقــا

تن بل عل مواطنم الــدولــة المنم ـتة للحهم واألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــا

 ،)3( 4يمهن لصطراة تلريف مر لو نأحد المواطنينن عن طريل إعذ و

وثياــةو و موجـ

المارة

 -53ويش ـ ــير الارار الطار إل البنس ـ ــية والقامة الدائمة ،وكتل إل نالدولة التم يعيش فيالا الش ـ ــخ

ن،

التم تشـ ـ ـ ــير إل المها الت يرتعط به ل الشـ ـ ـ ــخ اسـ ـ ـ ــتناداً إل محا إقامته الملتاد وةل عنا ـ ـ ـ ــر مثا
الروابط األسرية أو ا جتماكية أو المالنية (الديعاجة ،المارة )17و

هاء -موافقة المحكوم عليه
 -54يلتبر ناا المحهو عليه عادة أم اًر تاديرياً ،يخ ـ ـ ـ ــع لموافاة الش ـ ـ ـ ــخ الملنم()40و ومثلما ُش ـ ـ ـ ـرح فم
ســياق ا تماق النمو جم ،يهما اشــترام موافاة الســبنا عل الناا ،عد اســتخدا عمليا الناا كوســيلة ل رد
السبنا  ،أو كوسيلة مانلة لتسليمالمو وكتل  ،بالنظر إل أ ظروة السبن تختلف ا تذفاً كبي اًر من بلد إل
آ ر ،وقد تكو لدى السـبين أسـعاب شـخرـية جداً للد رغبته فم الناا ،يبدو من األف ـا أ يسـتند ا تماق
النمو جم الماترح إل شرم الموافاة()41و

 -55وينعيم إطذ أ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

ذ للناـا ،عل المهـانيـا
محهو قـد يهو مؤه ً

المتـاحـة للناـا ومـا يترـت عليـه

من نتائج قانونية ،أو عل األقا ،إعذمه بالمها الت يمهن يه الحر ـ ــول عل هت المللوما  ،لكم يارر ما إ ا

كا ســيلرب عن رغبته فم النااو وينعيم تاديم هت المللوما

بلية يمالمالا الســبينو وينعيم أي ـًا إبذغ الســبين

ما إ ا كا ُعر ـة للماا ـاة عل البرائم المرتكعة قبا نالهو و ما أ َّ ل يتوقف أي ـًا عل الاانو الدا لم للدولة
المنمتة للحهم ،ينعيم أ تشارش تل الدولة فم إج ار البذغ بالمللوما ()42و

__________
( )39يوسع العلف تلريف المر لو ليشما أزوا مواطنم الدولة المنمتة للحهم ،واألشخا
الحهومة الملنية أ من المناس

قبولالم ،واألشخا

التين كانوا مواطنيالا وقت ارتكاب البريمة ،واألشخا

كانت إحدى البنسيتين هم جنسية الدولة المنمتة للحهم ،واألشخا
أو األجان

التين تر الم عذقا

التين يقيمو برورة اعتيادية فم الدولة المنمتة للحهمو

وثياة بالدولة وترى

مزدوجم البنسية ،إ ا

التين فادوا جنسيتالم نتيبة للحرب ،واألشخا

عديمم البنسية

( )40انظرart. 3, para. 1 (d), of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons :و
( ،A/CONF.121/10 )41المارة  ،14التم تشير إل المارة  5من ا تماق النمو جم بشأ ناا السبنا األجان و
( ،A/CONF.121/10 )42المارة  ،15التم تشير إل المارة  6من ا تماق النمو جمو وانظر أي اًart. 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)3وانظر أي اً:
art. III, para. 2, of the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroadو
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 -56ويترش ا تمـاق النمو جم لتاـدير الـدول الملنيـة البـت يمـا إ ا كـا ينعيم ناـا أحـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبنـا إل بلـد
يتم حر اًر بنا ً عل
جنسيته أو إقامتهو وفم جميع األحوال ،ين ا تماق النمو جم عل أ الناا ينعيم أ َّ
موافاة ـ ـريحة من السـ ــبينو وينعيم أ تشـ ــير هت الموافاة إل عملية الناا نمسـ ــالا ،وكتل إل الدولة التم

سيبر الناا إليالا()43و
 -57وين

البروتوكول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافم لذتمـا يـة المتللاـة بناـا المحهو عليالم عل حـالتين تت لعـا الموافاـةو
إل تبن

وتحدث الحالة األول حين يس ــل الش ــخ

موا ــلة تنميت الحهم بالمرار من الدولة التم أ ــدر

الحهم إل إقليم دول ــة طرة أ رى ،يبوز لال ــا تنمي ــت الحهم (الم ــادة )2و وتاع الح ــال ــة الث ــاني ــة حين يتلر

المحهو عليه للترحيا أو ال رد ،مما يؤد إل عد الس ـ ــماح له بالعاا فم إقليم الدولة التم أ ـ ــدر الحهم
بمبرد إطذق س ـ ـ ـ ـ ـ ـراحه من الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبن (المادة )3و وعل الرغم من أ َّ موافاة المحهو عليه غير م لو ة فم

الحــالــة األ يرة ،يتوج ـ

الشخ

لـ

عل الــدولــة المنم ـتة للحهم أ تل م موافاتالــا عل الناــا قبــا أ تــأ ــت أر

فم ا عتعار (المارة  2من المادة )3و

 -58وقـد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحـدث الارار الطـار عنـا ـ ـ ـ ـ ـ ــر جـديـدة فم مبـال ناـا المحهو عليالم ،ماـارنـة بنظم الناـا الـدوليـة
ل  ،و موج

السـ ـ ــاباة ،منالا زيادة عدد الحا التم تشـ ـ ــترم فيالا موافاة الشـ ـ ــخ المحهو عليهو و نا ً عل
المارة  2من المادة  6من الارار الطار ُ ،يشـ ـ ــترم الحرـ ـ ــول عل موافاة الشـ ـ ــخ المحهو عليه فم الحا

التالية( :أ) الش ـ ــخ

المحهو من مواطنم الدولة المنمتة للحهم ويعيش فيالا أي ـ ـًا؛ أو (ب) المحهو س ـ ــيرحا إل

الدولة المنمتة للحهم بمبرد إطذق س ـ ـراحه من تنميت اللاو ة ،عل أس ـ ــا
فم قرار ق ـ ـ ـ ـ ـ ــائم أو إدار  ،أو فم أ تـدبير آ ر يترتـ

للحهم أو عاد إليالا ،بســب إج ار ا جنائية ينتظر اتخا ها

ويشترم الحرول عل موافاة مستنيرة من الشخ
المردرةو ُ

أمر بال رد أو الترحيا ورد فم الحهم أو

عل الحهم؛ أو ( ) المحهو قـد َّفر من الـدولـة المنمـتة
ــد فم الدولة المرــدرة أو عا إدانته فم تل الدولة
األ رى()44و

المحهو عليه ،فم جميع الحا

واو -العتبارات المتعلقة بحقوق اإلنسان
 -59تناول المريل اللاما مرتين ،فم اجتماعا

س ـ ـ ــاباة ،ا عتعا ار المتللاة بحاوق النس ـ ـ ــا فم إج ار ا
التم تظالر فم سياق إج ار ا

التسليمو فناقش فم اجتماعه التاسع الت ُعاد فم أيار/مايو  ،2018التحديا
تسـ ـ ـ ــليم المبرمين ،بما فم ل المشـ ـ ـ ــاو ار وتعادل المللوما بين الدولة متلقية ال ل

والدولة ال العةو وفم

حول التحديا

التم تلتر

اجتماعه اللاشـ ــر الت ُعاد فم تش ـ ـرين األول/أكتو ر  ،2018دار المناقشـ ــا
س ـ ـ ــبيا تلبيا عملية تس ـ ـ ــليم المبرمين ،بما فم ل ملالبة المس ـ ـ ــائا المتللاة بالر ـ ـ ــحة واألما والمس ـ ـ ــائا
األ رى المترـ ــلة بحاوق النسـ ــا و وكا من هت المسـ ــائا المترـ ــلة بحاوق النسـ ــا  ،حظر تسـ ــليم شـ ــخ
م لوب إل دولة طالعة إ ا كا هناش
من

ر عل حياته ،أو إ ا كا من المحتما تلر ـ ـ ـ ــه للتلتي

أو غير

ـروب الملاملة أو اللاو ة الااسـية أو الذإنسـانية أو المالينة فم الدولة ال العة ،وكتل  ،رهنا بالظروة،

جواز رفف التس ـ ـ ــليم ألس ـ ـ ــعاب إنس ـ ـ ــانية و و ُش ـ ـ ـدد أي ـ ـ ـاً عل أ َّ المش ـ ـ ــاو ار أد دو اًر محورياً فم توفير
التأكيدا وال مانا بشأ ملاملة الشخ الم لوب بلد تسليمه إل الدولة ال العة()46و
()45

__________
( ،A/CONF.121/10 )43المارة  ،16التم تشير إل المارة  7من ا تماق النمو جمو
( )44انظرHandbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European Union, :

para. 2.4و

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

CTOC/COP/WG.3/2018/6, para. 10و
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المحهو عليالمو وتشـ ـ ــلر الدول بالل متزايد إ از

 -60وتن بل اعتعا ار مماثلة أي ـ ـ ـاً عل ناا األشـ ـ ــخا
الظروة التم ســيا ــم فيالا الســبين اللاو ة فم الدولة التم ناا إليالاو وقد تبل

ل فم إد ار أحها بشــأ

المحهو عليه فم حياة

األو ـا فم السـبو فم ا تماقا ا الرـلةو وتول األهمية أي ـاً لحل الشـخ
أسرية أو حياة ا ة (انظر ،عل سبيا المثال ،المادة  8من اتما ية ناا المحهو عليالم)و

 -61وعل وجه الخرـ ـ ــو  ،عندما تسـ ـ ــل الدولة التم أ ـ ـ ــدر الحهم إل إبلاد أحد األشـ ـ ــخا

المحهو

عليالم دو موافاته ،يب عل هت الدولة أ تكما أ الناا لن ينتال حاوق النسـ ـ ـ ــا األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية للشـ ـ ـ ــخ
الملنمو وقد يســتتعع ل الحرــول عل تأكيدا
لن تنتال ()47و وفم بلف الحا

الشخ

من الدولة المنمتة المحتملة بأ حاوق النســا األســاســية لالتا

 ،قد يحدد ل معاشرة فم اتماق ثنائم()48و

سادسا -إنفاذ العقوبة المفروضة
ألف -نماذج اإلنفاذ
 -62يمهن أ تتاح طرياتا لذعتراة باألحها  ،وهما :موا ــلة إنما األحها أو تحويلالاو وتش ــير موا ــلة

النما إل عملية تاو بموجبالا الدولة المنمتة للحهم ،عن طريل أمر من محهمة أو أمر إدار  ،بإنما اللاو ة
التم تمر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـا الـدولـة التم أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الحهمو وفم هـت الحـالـة ،تكو الـدولـة المنمـتة للحهم ملزمـة بـال بيلـة

الاانونية لللاو ة و مدتالا عل النحو الت حددته الدولة التم أ در الحهمو وة ا ا تلف نظاما اللاو ا
الدولتين الملنيتين يما يتللل بتاسـ ـ ــيم اللاو ا

أو الحد األدن والحد األقر ـ ـ ـ لمدة اللاو ا  ،فاد يهو من

ال ـ ـ ـ ــرور أ تاو الدولة المنمتة للحهم بتكييف الحهم البزائم مع اللاو ة أو التدبير المنر ـ ـ ـ ــو
قـانونالـا الخـا

بين

عليه فم

بـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة إل جريمـة ممـاثلـةو أمـا يمـا يتللل ب بيلـة اللاو ـة أو التـدبير ،فينعيم أ تت ـابل،

قدر المها  ،مع اللاو ة التم يمر ـ ـ ــالا الحهم المراد إنما و و ينعيم لما ي بل من عاو ة أو تدبير ،سـ ـ ـ ـوا

من ناحية ال بيلة أو المدة ،أ يؤد إل تش ـ ـ ـ ـ ــديد اللاو ة التم ُفر ـ ـ ـ ـ ــت فم الدولة التم أ ـ ـ ـ ـ ــدر الحهم،
و ينعيم أ يتباوز الحد األقر لللاو ة المنرو

 -63ويشــير النمو
اللاو ة المنرــو

عليالا فم قانو الدولة المنمتة للحهم()49و

الثانم إل تحويا اللاو ة المراد إنما ها ،أ الج ار الا ــائم أو الدار الت تحا بموجعه

محا اللاو ة الممرو ــة فم الدولة التم أ ــدر الحهمو
عليالا فم قانو الدولة المنمتة للحهمَّ ،

وعند تحويا الحهم ،تكو الســل ة المخترــة ملزمة بالحيثيا
الحهم الرـ ــادر فم الدولة التم أ ـ ــدر الحهمو ولتل

الوقائعية بادر ما تظالر -

ـراحة أو

ــمنًا  -من

تتمتع بحرية تاييم الوقائع التم يسـ ــتند إليالا الحهم ب رياة

مختلمةو وهتا ين بل عل الوقائع نالمو ـ ـ ـ ـ ــوكيةن المتر ـ ـ ـ ـ ــلة بارتكاب الملا ونتائبه ،كما ين بل عل اللنا ـ ـ ـ ـ ــر

ذ بسبل إ رار الشخ
نالتاتيةن المتللاة مث ً

المدا ونيته()50و

__________
( )47يما يتللل بالمشاو ار غير الرسمية فم مختلف مراحا إج ار ا
ال لعا

ا

المركية ( )و

ناا المحهو عليالم ،بما فم ل  ،عند ا قت ا  ،قبا رفف

الرلة و لد  ،انظر أي اً التو ية الواردة فم الوثياة  ،CTOC/COP/2018/13الارار  ،3/9المرفل الثانم ،المارة

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

Oxford Commentaries on International Law Series (Oxford, Oxford University Press 2007), pp. 192–193و

وانظر أي اًart. 10 of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons :و

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

Convention, para. 54و وانظر أي اً المارة  17من ا تماق النمو جمو
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 -64وفم حـال تحويـا اللاو ـة ،يحل للـدولـة المنمـتة للحهم أ تلـدل طبيلـة اللاو ـة أو مـدتالـا لكم تتذ
قانونالا الوطنم ،مع إيذ ا عتعار الواج

للحهم الرــادر فم الدولة التم أ ــدر الحهمو غير َّأنه

تحويا اللاو ة ،التم تن و عل حرما من الحرية ،إل ج از مالم()51و وعل أية حال،

الو ع اللاابم للسبين()52و

مع

يبوز

يسـ ـ ــمو بتشـ ـ ــديد

باء -العفو العام أو العفو الخاص أو تخفيف الحكم
 -65تن

المارة  22من ا تمـاق النمو جم والمارة  1من المـادة  19من الارار الطـار  ،يمـا يتللل بـاللمو

اللا أو اللمو الخا

أو تخفيف اللاو ة ،عل أنه يبوز لكا من الدولة التم أ ــدر الحهم والدولة المنمتة

لـه ،منو اللمو اللـا أو اللمو الخـا
المحهو عليالم إل ا ترا

للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

المحهو عليـهو وكـتلـ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير المـادة  12من اتمـا يـة ناـا

الدولتين يما يتللل بتخفيف الحهمو

عل أ َّ الدولة التم أ در الحهم تحتمظ بسل ة منو اللمو الخا

 -66ولكن هوكاً دولية أ رى تن
أو اللمو اللــا أو تخفيف الحهم (المــادة الثــامنــة من اتمــا يــة البلــدا األمريهيــة المتللاــة بتنميــت اللاو ــا
الخــار ؛ والمارة  )1( 13من

الريا

فم

ــة الكمنولــر لناــا المبرمين المــدانين دا ــا بلــدانــه؛ والمــادة  61من اتمــا يــة

اللر ية للتلاو الا ائم)و

 -67ولكن عند التما إعادة النظر فم حهم ما ،تتعع جميع الرـهوش الدولية نالباً متسـاًا َّ
يتمثا فم أ َّ الو ية
الا ــائية فم هتا الرــدد تاترــر حرـ ًار عل الدولة التم أ ــدر الحهم (انظر ،عل ســبيا ا ســترشــاد ،المادة
 13من اتما ية ناا المحهو عليالم ،والمارة  2من المادة  19من الارار الطار )و

جيم -المحاكمة على ذات الجرم مرتين وقاعدة التخصيص
ق ـ ـ ـ ـ ــائية أ رى ب رق مختلمةو

 -68يتمتع األش ـ ـ ـ ـ ــخا المحهو عليالم ممن ُنالوا ،بالحماية من مذحاا
وتن المارة  13من ا تمـاق النمو جم والمارة  1من المـادة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابلـة من اتمـا يـة البلـدا األمريهيـة المتللاـة
بتنميـت اللاو ـا

فم الخـار عل أَّنـه يحظر عل الـدولـة المنمـتة للحهم محـاكمـة هؤ

األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـا

عل نم

الملا الت كا سـ ــبعاً فم إدانتالم و ـ ــدور الحهم بلاو تالم فم الدولة التم أ ـ ــدر الحهم ،والت يسـ ــتند إليه
التنميت فم الدولة المنمتة للحهمو
ُّ
وتحد قاعدة التخر ـ ـ ـ ــي  ،بالملن التاليد الت و ـ ـ ـ ــع فم الاانو والممارس ـ ـ ـ ــا
-69
المبرمين ،من سـ ــل ة الدولة ال العة عل الشـ ــخ الت ُيسـ ـَّـلم إليالا بواس ـ ـ ة عملية تسـ ــليم المبرمينو ووفااً
لالت الااعدة ،تبوز ماا ــاة شــخ مسـَّـلم أو الحهم عليه أو احتباز أو إعادة تســليمه إل دولة أ رى ،أو
المتللاة بتس ـ ـ ـ ــليم

طل
إ ــاعه أل إج ار آ ر يايد حريته الش ــخر ــية ،عل أ جريمة ارتُكبت قبا التس ــليم ،غير تل التم ُ
التسليم بشأنالا وتمت الموافاة عليه()53و

__________
( )51ا تماق النمو جم ،المارة 16و
( ،A/CONF.121/10 )52المارة 26و
( ،CTOC/COP/WG.3/2018/2 )53المارة 32و
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 -70وتن

المارة  1من المادة  18من الارار الطار عل قاعدة التخر ــي

المحهو عليالمو ومن ثم فإ َّ الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

كااعدة مر ــممة ر ــير ـًا لناا

المناول إل دولة منمتة للحهم يب أ يحاكم أو يحهم عليه أو يحر من

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

 -71ومع ل  ،يرد عدد من ا ســتثنا ا

المحددة لااعدة التخرــي

فم المارة  2من المادة  18من الارار

الطـار و ومن أثم ،تبوز محـاكمـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
(أ) عندما يحظ المحهو عليه بمر ـ ـ ــة لميادرة إقليم الدولة المنمتة للحهم ،ولكنه

المحهو عليـه فم الـدولـة المنمـتة للحهم ،فم الحـا

ييادر فم غ ـ ـ ــو 45

ل القليم بلد ميادرته؛ و(ب) عندما

يوماً من تاري الف ار النالائم عنه ،أو عندما يلود إل
البريمة التم ارتكبالا الخ ـ ـ ـ ـ ــو للاو ة سـ ـ ـ ـ ــالعة للحرية أو ألمر با حتباز؛ و( ) عندما
البنائية إل ت بيل تدبير يايد الحرية الشـ ــخرـ ـية؛ و(د) عندما يهو الشـ ــخ
ين و عل الحرمـا من الحريـة ،بـا ين و بوجـه ـا

أو تـدبير

التـاليـة:

تس ـ ـ ـ ـ ــتدعم

تؤد الج ار ا

المحهو عليه عر ـ ــة للاو ة

عل غ ارمـة مـاليـة أو تـدبير بـديـا عنالـا،

و ل حت مع احتمال أ تؤد اللاو ة أو التدبير البديا إل تاييد حريته الش ـ ـ ـ ــخر ـ ـ ـ ــية؛ و(ه) عندما يوافل

الشـ ـ ــخ

عل الناا؛ و(و) عندما يهو الشـ ـ ــخ

قاعدة التخر ـ ـ ـ ــي

المحهو عليه ،بلد ناله ،قد تخل

يما يتللل ببرائم محددة تس ـ ـ ـ ــبل ناله؛ و(ز) فم حا

ـ ـ ـراحة عن حاه فم

غير تل المتكورة أعذ  ،عندما

المردرة موافاتالا()55و
تل م الدولة ُ

سابعا -أثر جائحة كوفيد 19-في نقل األشخاص المحكوم عليهم
 -72أُعلم المريل اللـامـا ،فم ا جتمـاعـا

التم عاـد

فيرو

بلـد تمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم جـائحـة مر

كورونـا (كوفيـد-

 )19وانتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهـا ،بـأثر البـائحـة عل التلـاو الـدولم فم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـا البنـائيـة بوجـه عـا  ،بمـا فم لـ ناـا
المحهو عليالم()56و ولوحظ أ َّ مش ـ ـ ـ ــاكا مماثلة لتل التم أثارتالا البائحة فم تس ـ ـ ـ ــليم المبرمين

األش ـ ـ ـ ــخا

المحهو عليالم ،مما أدى

وتنميت إج ار ا أوامر إلاا القعف األورو ية ،ـ ــودفت أي ـ ـاً فم ناا األشـ ــخا
إل تلليل عمليا الناا ذل المرحلة األولية من تمشم البائحة فم ملظم الدولو ولكن ناا السبنا أ عو

ممهناً مرة أ رى فم مرحلة حاة ،مثلما أفيد فم إطار ا تحاد األورو م()57و
 -73وكانت المسـائا اللملية التم تواجالالا السـل ا
الحدود وةليا الرحذ

الوطنية عند القيا بناا السـبنا  ،تتللل أسـاسـاً بإغذق

البوية ،ف ـ ـ ـ ـذً عن المواقف التم تت ل

مراعاة قواعد النظافة الر ـ ــحية لما يه مر ـ ــلحة األش ـ ــخا

الترتيعا

اللملية ،ظالر تحديا

التوا ـ ـ ـ ــا الماد والمح

ال بمو وتليَّن

المحهو عليالم والموظمين المرافاينو ومن ناحية

منالا الايود البديدة الممرو ـ ـ ــة عل الس ـ ـ ــمر ،وا تعا ار

التسلسلم ال ا ية ،وقواعد الحبر الرحم ،نتيبة للايود الممرو ة بسب

تماعا البوليميراز

تمشم جائحة كوفيد19-

و

()58

__________
( )54وفااً للمارة  6من ا تماق النمو جم ،يب
بسب
و ا ة ما إ ا كا سيحاكم أ

إطذ السبين برورة تامة عل إمهانية الناا وعل ما يترت

جرائم أ رى ارتكبت قبا نالهو

عليه من نتائج قانونية،

( )55انظرSee Handbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European :

Union, para. 8و

( ،CTOC/COP/WG.3/2021/2 )56الما ار 21-18و
( )57انظرCouncil of the European Union, “The impact of COVID-19 on judicial cooperation in criminal :

matters: executive summary”, document 22/5563, p. 10و

( )58انظرPetra Pavlas, “The invisible of the invisible: foreign nationals in prison and probation during :

COVID-19”, 6 September 2021و
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بتنميــت الارار الطــار  ،عل النحو الــت نوقش فم اجتمــا المريل اللــامــا،

 -74و يمــا يتللل بوجــه ــا

فاد سـ ــلط ال ـ ــو عل تحديد أولويا

بلف الدول ،إ دار ق ار ار

عمليا

الناا عل أسـ ــا

بشأ ا عتراة باألحها و

 -75وقد ش ــالد الس ــبنا األجان  ،بو ــمالم مبموعة أش ــخا

تاييم كا حالة عل حدة

لديالم احتياجا

و واسـ ــتمر ،فم

()59

إ ــا ية ناجمة عن حواجز

اللية والتوا ـ ـ ــا ،تردياً فم و ـ ـ ــلالم ذل البائحة ،وأي ـ ـ ـاً فم ظا زيادة
ـ ــلو ة أكبر فم تلبية تل ا حتياجا ال ـ ــا ية وفم حماية حاوق هؤ
وكتل وجد سـ ــل ا السـ ــبو
الســبنا و وفم بلف الحا

السبنا األجان

ر ال ـ ـ ــابة دا ا السـ ـ ــبو و

 ،انا ع اترــال الســبنا بالممثلين الانرــليين ،وتالرــت أي ـاً فر

عل المشورة الاانونية الحيويةو وقد تماقمت حالة الرعايا األجان

المحتبزين بسب

حرــول
ا فتاار

إل الياين بشــأ الا ار ار المتللاة بمرحلة ما بلد الف ار  ،مثا البت فم ترحيا أحد الســبنا أو ناله إل بلد

األ لم بلد إتمامه للاو ة السبن()60و
 -76وأُبلغ المريل اللاما بتعلا
ا تماقا

إ ـ ـ ـ ــا ية َّ
تتمثا فم إب ا التاد المحرز فم التماو

الثنائية للمساعدة الاانونية المتعادلة وتسليم الم لو ين وناا المحهو عليالم

و

()61

بش ـ ـ ـ ــأ إب ار بلف

ثامنا -الستنتاجات والتوصيات
للا المريل اللاما يود أ يش ــبع الدول األطراة عل تعادل الممارس ــا
َّ -77

الم ــل والدرو

المس ــتمادة

فم ميدا ناا األشــخا المحهو عليالم ،و رــو ـاً يما يتللل بالبوان اللملية المرتع ة بالتا الشــها من
َّ
المنظمة ،بوسـائا منالا تاديم
أشـهال التلاو الدولم فم المسـائا البنائية وتنميت المادة  17من اتما ية البريمة
التش ـ ـ ـريلا

التابلة لمهت

والا ـ ـ ــايا ا

الرـ ـ ــلة إل بوابة الموارد اللكترونية والاوانين المتللاة بالبريمة (بوابة شـ ـ ــيرلوش)

األمم المتحدة الملنم بالمخد ار

والبريمةو

َّ
المنظمة بما يلم:
وللا المريل اللاما يود أ ينظر فم تو ية مؤتمر األطراة فم اتما ية البريمة
-78
َّ
(أ)

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيع الـدول األطراة عل إقـامـة أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

َّ
المنظمـة ،من ذل إب ار اتمـاقـا
البريمـة
وطنية تنمت تل ا تماقا

أو الترتيعا

أو ترتيعـا

ناا األش ــخا

ثنـائيـة أو متلـددة األطراة و/أو من ذل تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريلـا

أو يمهن اســتخدامالا بد ً من ل لتيســير عمليا

نالو مرنة لدعم ا ستخدا المشترش لصدوا
(ب)

قـانونم متين لتنميـت المـادة  17من اتمـا يـة

الاانونية المتاحة؛

تشـبيع الدول األطراة عل تيسـير أنشـ ة التدري

المحهو عليالم ،بما فم ل س ــل ا

المشورة الاانونية لصشخا

المحهو عليالمو

للسـل ا

الناا ،وعل اعتماد

المخترـة اللاملة فم مبال

الس ــبو والموظمو الانر ــليو المش ــاركو فم إس ــدا

__________
( ،CTOC/COP/WG.3/2021/3 )59المارة 15و
(Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, Global Prison Trends 2021, p. 26 )60و
( ،CTOC/COP/WG.3/2021/3 )61المارة 23و
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