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 دوات التدريبفهرس أ
  

  
  

 معّمقةنقاط 

    
دة من  جوانب حمّدة من اإلطارات اليت تتيح توجيه انتباه القارئ إىللسلس

 وبالتايل إتاحة فرصة لعقد ،رض تعميق فهمه أو توضيحه بغاملوضوع املطروح
  .مقارنات يف ذلك اجملال

  
  
  

 مقابالت

    
ضيفت وصالت شبكية تتيح مشاهدة مقابالت مع ممارسني واالستماع إليها أُ

 .بني من تطبيق هنج تعليمي وعمليرِّبغرض متكني املد

 
 
 

 نصائح عملية

    
 جمّسدبني على اعتماد هنج شجيع املدرِّدرج العديد من النصائح العملية لتأُ

 .وعملي يف دوراهتم التدريبية

 
 

  دراسات حالة
 

    
 النقاشات وحتفيز الفهم تسهيل منها اهلدف افتراضية، أو واقعية سيناريوهات

 بعض ومتتد .عملي منظور وتقدمي باب كل يف املثارة القانونية املسائل بشأن
 كحاالت استخدامها فيمكن .النميطة من فةخمتل اًأبواب لتشمل احلالة دراسات
 حالة يف" أجزائها جتميع" أو دة،احملّد النقاط بعض على بللتدّر رةمصّغ عملية
 جيعلوا أن بنيرِّللمد ينبغي االفتراضية، احلاالت دراسة وعند .مكتملة واحدة
 النظر وجهات تبادل تشجيع عن املسؤول قاملنّس دور على يقتصر دورهم
 السيناريوهات خمتلف دراسة إىل املشاركني بدعوةوينصح  .يمالتعل وليس

 .ةالصل ذات القانونية بالنصوص باالستعانة

  

  

 أنشطة
 

    
 خمتلف هبا دّسجت أو تعاجل اليت الكيفية استكشاف من املشاركني نكّمت وهي

 يف القضائية واملمارسة القضائي النظام يف النميطة هذه يف املتناولة املواضيع
 موضوع يف خربهتم تطبيق على أيضا املشاركون ُيشجَّع األسلوب وهبذا .مبلداهن
 حلقة أو عمل حلقة من كجزء للُمدرِّبني، وميكن .جتارهبم تقاسم وعلى معّين

 وإن النقاش لتحفيز كوسيلة ما نشاط تنفيذ املشاركني على يقترحوا أن دراسية،
لى أنفسهم يف التعلُّم لألشخاص الذين يعتمدون ع أيضاوميكن  .متهيدي بشكل

أن يستفيدوا من هذه األنشطة يف تطبيق ما اكتسبوه من معارف بشأن موضوع 
  .معّين تطبيقاً عملياً

 
 
    

 تقييم املعارف املكتسبة

  
. باب كل إليها قيتطّر اليت املواضيع تتناول اختبارات يستند هذا التقييم إىل

تقييمات تطرح أسئلة ال حتتمل ردوداً ال فإنَّ ،األنشطة بشأن احلال هو ملا وخالفا
حيتاجون إىل إجراء تقييم  الذين درِّبنيامل يد يف مفيدة أداة جيعلها مما ،التفافية عليها

 يف التقييم أسئلة توجيه عموماوجيري  .املشاركون سريع للمعارف اليت اكتسبها
 تحديدل متهيدية كأدوات أيضا استخدامها ميكن ولكن التدريبية، احلصة هناية

  .املشاركني كفاءة ومستوى التعليم وطرائق التدريب من االحتياجات
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 واتأد

 

   
 العدالة جمال يف العاملني ملساعدة مةمصمَّ ةيتعليم موادَّ الباب هذا يضّم

 منوذجية قوانني أو معاهداتو وكتيبات عملية أدلة حتديداً وهي .اجلنائية
 أضيفتوقد  .املقارن القانون على رةنظإلقاء  تتيح ومصادر بيانات وقواعد

 زر بضغطة إليها الوصول للممارسني تتيح اإلنترنت عرب روابط أداة كل إىل
  .واحدة

   
 
 معّمقةقراءات 

    
بني الراغبني يف املدرِّ إىل املوّجهةزة من املراجع الببليوغرافية كّوهي قائمة مر

 .دةتعميق معارفهم يف مسائل قانونية حمّد

 
 

 ق تكميليةوثائ
 

    
 األمم مكتب هاأعّد باوربوينت برنامج باستخدام عروض عن عبارة وهي

 بونمدرِّ مهاقّد عروض لتوضيح ويستعملها واجلرمية اتخّدربامل املعين املتحدة
 يستعمل أن األحوال، من حال بأيِّ جيدر، وال .دةحمّد مواضيع عن شفوياً
 عرضه ليفّص أن بمدرِّ كل على جيب إذ هي، كما العروض هذه بوناملدرِّ

 يستوحون مصدراً للمدربني رتوفّ العروض هذه فإنَّ ذلك ومع ؛اخلاص به
 نم تاحةامل نسخال ذكر التكميلية الوثائق هذه إطار يف يردكما  .منه مادهتم
 .جمرمني وتسليم متبادلة قانونية الُتِمس فيها تقدمي مساعدة واقعية طلبات

            
 إحاالت مرجعية

 

    
 ما غالبا النظر قيد املواضيع ألنَّ ،نة معّيمنائط بني تداخل حدوث من مناص ال

 زوايا منالواحد  املوضوع نفس إىل ينظر احلاالت بعض ويف. مترابطة تكون
 نفس إىل للنظر طرائق ةعّد هنالك أنَّ أي .أكثر أو منيطتني ضمن خمتلفة

 من درِّبنيامل متكّن ميزة وإمنا مـأخذا ذلك يعترب أالّ وينبغي . الواحداملوضوع
 مثال، األمر ييستدع فقد. بلد لكل دةاحملّد لالحتياجات تبعاً األنشطة تفصيل
 أو ق،التعّم من مبزيد املواضيع بعض تناول تدريبية، عمل حللقة اإلعداد لدى

د النميطة كلها وعلى امتدا .ريهاغب صلتها دراسة أو ة،متعّدد زوايا من حتليلها
يأيت رمز اإلحاالت املرجعية هذا ليلفت انتباه املدرِّبني إىل األجزاء اليت تتناول 

  .املوضوع نفسه وإىل الصالت اليت تربط بعضها ببعض
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 مةمقّد
 للحدود، العابر ببعده اإلرهاب خطر ازدياد إىل العامل أرجاء يف املعلومات النتقال املتزايدة السهولة تأّد

 سميّت الذي العامل هذا ففي .والبضائع األشخاص تنقل سهولة لتزايد مباشرة كنتيجة برز قد كان لذيا وهو
 التعاون فإنَّ وهلذا . على حنو فّعالاإلرهاب مكافحة يف وحده ينجح أن بلد أليِّ ميكن ال رد،املطّ بالترابط

 نمتكُّ يعدومل  .األمهية من عالية ةدرج على اليوم بات ومكافحتها اإلرهابية األعمال منع على الدول بني
 فعلياً ترغب كانت إذا حتمية ضرورةأصبح  بلحيتمل األخذ والرد  خياراً وبفعالية بسرعة التعاون من الدول

 .اإلرهاب مكافحةيف 

 السلطات نكِّمت أساسية قضائية وآليات أدوات رهابالعاملية املناِهضة لإل والربوتوكوالت االتفاقيات روتوفّ
 مالذ على هبم املشتبه اإلرهابيني حصول عدم من دوالتأكّ احلدود عرب الةفّع حتقيقات إجراء من طنيةالو
 أو ثنائية اتفاقات باستخدام جماهبته على االقتصار يكفي يعد مل لإلرهاب، العاملي البعد هلذا ونظراً. نآم

 غري القضائي للتعاون قانونية قواعد األطراف لدوللكل ا رتوفّ طبيعتها، بفضل الدولية،والصكوك  .إقليمية
 .جغرافياً حمدودة
 التحقيقات تيسري منها فالغرض. اجلنائية العدالة نظر وجهة من الدويل التعاون على املعاهدات هذه زوتركّ

 التكميلية األشكال ذلك نيتضّموال . يخارج عنصر على املرتكبة اجلرائم تنطوي عندما اجلنائية واملالحقات
 االجتاهات وحتديد الوطين، األمن محاية أجل من املعلومات تبادل مثل اإلرهاب، مكافحة جمال يف للتعاون

 .هنالك ما إىل وطبيعتها، اإلرهابية املنظمات عوتوّس اإلجرامية،
ز عليه هذه املعاهدات خمتلف طرائق التعاون الدويل يف اجملال اجلنائي املتعارف عليها من ويشمل أهم ما تركّ

 .ارسات الدول ومبادئها، وتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلةخالل مم
 اإلرهاب مكافحة يف املشاركني جمال العدالة يف العاملني أمام الفرصة إتاحة هو النميطة هذه من والغرض
 اجملال يف لةاملتباد القانونية واملساعدة اجملرمني تسليم آليات على فالتعّر خالل من وبسرعة بفعالية للتصرف
 بنجاح للتعاون العاملية والربوتوكوالت االتفاقيات تتيحها اليت األدوات على خاص بشكل فوالتعّر اجلنائي،

 الصعوبات مواجهة كيفية بشأن عملية نصائح توفري إىل أيضاً النميطة هذه وهتدف .األجانب نظرائهم مع
 هذهوتعزى . العامل أرجاء مجيع يف اجلنائية دالةالع جمال يف العاملني على الدويل التعاون يفرضها اليت

 .عملها طرائق واختالفالقانونية  النظم هياكل اختالف إىل األحيان أغلب يف الصعوبات
اإلطار القانوين العاملي ملكافحة  (٢ من املسائل اليت سبق للنميطة يف تناول عدد معّين هذه النميطة وتستفيض
بقدر أكرب من ، كما تأيت على مسائل أخرى تناولتها  من اإلسهاب أن تناولتها بقدر أقل)اإلرهاب
مكافحة اإلرهاب  (٤ و٢، والنميطتان )مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل (١ النميطة اإلسهاب

طة ي، والنم)اإلرهاب يف جمال املالحة اجلوية (٧، والنميطة )متويل اإلرهاب (٥، والنميطة )وحقوق اإلنسان
 ).اإلرهاب النووي واإلشعاعي والبيولوجي والكيميائي (٩، والنميطة )اب يف جمال املالحة البحريةاإلره (٨
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   :اإلرهاب مبكافحة املتعلقة اجلنائية املسائل يف الدويل التعاون  -١
      عامة ونظرةالسياق   
   التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةبشأنمة مقّد  - ١- ١  

  
 الوطنية عرب اجلرميةطبيعة  الدويل؟ تعاونال غرض هو ما  ‐ ١‐ ١‐ ١    

  
قرية "ل األرض إىل ز يف جمال النقل واملعلوماتية واالتصاالت الذي حوَّم التكنولوجي احملَردُّاً للتقنظر
  .ضخمة، مل تعد اجلرمية تنحصر ضمن أراضي دولة ما، بل باتت تتجاوز احلدود الوطنية" عاملية

  
 

  طين؟ما هو اجلرم ذو الطابع عرب الو
    

يكون  ":اجلرم هلذا دقيقاً تعريفاً) ٣ املادة (الوطنية عرب اجلرمية املنظَّمة ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تورد
 :إذا وطين عرب طابع ذا اجلرم

 كب يف أكثر من دولة واحدة؛ُتار  )أ
ارُتكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب كبري من اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه   )ب

 أو اإلشراف عليه يف دولة أخرى؛
ارُتكب يف دولة واحدة، ولكن ضلعت يف ارتكابه مجاعة إجرامية منظمة متارس أنشطة   )ج

 إجرامية يف أكثر من دولة واحدة؛
 ."ارُتكب يف دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة يف دولة أخرى  )د

  
ق  أهنا مع ذلك ال تطّبرهاب تعريفاً مشاهباً إالّ ملكافحة اإلالعامليةن االتفاقيات والربوتوكوالت وال تتضّم

  ). من هذه النميطة١٦، الصفحة نطاق تطبيق املعاهداتانظر ( عندما يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين إالّ
    

 فإنه الوطنية، عرب املنظمة للجرمية بالنسبة احلال هو كما اإلرهاب، به سميّت الذي الوطين عرب للبعد ونظراً
 باحملاكم ةمنوط اإلرهابية األعمال مرتكيب محاكمةف .جدية لصعوبات الوطنية القضائية زةاألجه يعرض
 األعمال هذه انطوت إذا إالّ (اإلرهابية األعمال يف النظرب خمتصة دولية حماكم وجود عدم بسبب الوطنية
 .)بشأهنا اختصاصها متارس أن الدولية اجلنائية للمحكمة ميكناليت  جلرائما أركان على

 
 

 من اجلزء ضمن ؟اإلرهاب ملكافحة جديدةأداة  :الدولية اجلنائية باحملكمة املتعلق اإلطار انظر    
 .)٣‐١ (يف أوقات النـزاعات املسلحة الدويل بالتعاون املتعلق النميطة هذه

 
  



 

4 

 اً جنائية تستهدف أشخاصات أو الشروع يف مالحقإجراء حتقيقاتيصعب على موظفي العدالة اجلنائي و
أنشطة إرهابية وهم خارج أراضي بلداهنم، أو عندما تكون األدلة الرئيسية أو يف يشتبه يف مشاركتهم 

أو القانونية الشهود أو الضحايا أو عائدات اجلرمية خارج السلطة القضائية لبلداهنم، أو عندما تكون النظم 
 .ة يف بلداهنمعليهم التعاون معها خمتلفة عن النظم القائم يتعّين  اليتالقضائية

 مع التعاون إالّ أمامهم فليس الوطنية حدودهم داخل أنفسهم حيصروا أن الواقعي غري من أنهمبا لكن 
 الوطنية عرب اجلرمية مكافحة فعاليةوتقتضي  .للعدالة اجلرائم تلك مرتكيب تقدمي أجل من األجانب نظرائهم
  .اجلنائية املسائل يف الدول بني وثيقاً تعاوناً

    
  طرائق التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  ‐ ٢‐ ١‐ ١    

  
 :عاون الدويل يف املسائل اجلنائيةمترابطة للتكثرية  طرائق من الناحية النظرية والعملية هناك

  
 تسليم اجملرمني   
 املساعدة القانونية املتبادلة   
 نقل اإلجراءات اجلنائية   
   تنفيذ األحكام الصادرة يف بلد أجنيب   
 األحكام اجلنائية الصادرة يف بلد أجنيبب االعتراف   
 مصادرة عائدات اجلرمية   
 والردعمجع وتبادل املعلومات بني أجهزة االستخبارات والكشف    
 إنشاء جماالت قضائية إقليمية ودون إقليمية   
   إمكانية اللجوء إىل القضاء   

  
 اجملرمني تسليم على اإلرهاب ملكافحة العاملية وتوكوالتوالرب االتفاقيات زتركّ الطرائق، هذه مجيع بني ومن

وهلذا  .العملية الناحية من واستخداماً شيوعاً األكثر مها الطريقتان وهاتان .املتبادلة القانونية واملساعدة
 أكرب بصورة زستركّ فإهنا التعاون، أشكال من شكل كل ستتناول النميطة هذه أنَّ من الرغم فعلى السبب،

 .املتبادلة القانونية واملساعدة اجملرمني سليمت على
    

تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، األدوات   ‐ ٣‐ ١‐ ١    
 "نظام التطبيق غري املباشر"  الرئيسية لـ      

  
ى نية، وهذا ما يسّمالوطالقانونية  ملكافحة اإلرهاب بواسطة النظم العامليةق االتفاقيات والربوتوكوالت تطّب

 .للقانون اجلنائي الدويل" املباشرنظام التطبيق غري "
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 حتكيم هيئة قهاتطّب ال دولية معايري هي اإلرهاب ملكافحة العاملية والربوتوكوالتاالتفاقيات  هبذا؟ قصدُي ماذا
 .ةالوطني قوانينها عرب وطنيةال اكماحمل قهاتطّب بل دولية، حمكمة أو

 قوانينها يف املعاهدات هذه عن الناشئة االلتزامات إدراج أوالً األطراف الدول علىعّين  يتذلك؟ ميكن كيف
 على قادرة ولتكون احمللية قوانينها مقتضيات مع تكييفها أجل من وذلك املثال، سبيل على كاجلرائم احمللية،
من  للتطبيق قابالً الدويل القانون يصبح احمللي، القانون يف الدويل القانون أحكام تدرج وحاملا. اتطبيقه
 احملليةالقانونية  إجراءاهتا استخدام الدول على يتعّين كما. احمللية للقوانني وفقاً الوطنية القانونية النظم خالل
 .تاملعاهدا هذه تقتضيه الذي الدويل املستوى على بالتعاون بالتزامها للوفاء

 ملكافحة اإلرهاب العامليةص باالتفاقيات والربوتوكوالت اخلا" نظام التطبيق غري املباشر "وهكذا، ومبا أنَّ
 فعالية طرائق التعاون الدويل تعكس بالضرورة نقاط القوة الوطنية، فإنَّالقانونية  النظم يعمل من خالل

 .الوطنيةالقانونية ونقاط الضعف املوجودة يف خمتلف النظم 
        
الفرق  الوطنية؟القانونية  نظمها ضمن رهابباإل املتعلقة الدولية املعايري الدول تدرج كيف   

 .النهج ثنائيةال والبلدان األحادية النهج البلدان بني
    

قة على تتبع عملية إدراج املعايري الدولية املتعلقة باإلرهاب ضمن النظم القانونية الوطنية القواعد ذاهتا املطّب
  .الفروع األخرى من القانون الدويل

 منفصلني، قانونيني نظامني احمللي والقانون الدويل القانون مبوجبه تعترب ،"ثنائياً "هنجاً تتبع الدول فبعض
 األحادية البلدان يفا أمَّ .احمللي القانوين النظام ضمن دويل التزام كلَّ جرِيد قانون سّن األمر فيقتضي
  .احمللي قانوهنا أحكام يف التلقائي يؤديان إىل إدراجها الحقاً ونشرها ما معاهدة على فالتصديق ،النهج
 يصبح "أنه على تنّص ،النهج أحادية لدولة تقليدي مثال وهي فاسو، بوركينا دستور من ١٥١ فاملادة

 سلطة تفوق سلطة نشرها، حال ،حسب األصولعليها  املوافق أو عليها قاملصدَّ واالتفاقات للمعاهدات
 دساتري يف مماثلة أحكام هنالكو. " أو االتفاق املعينيةاملعن اآلخر املعاهدة أن يطبِّق الطرُف بشرط القوانني،
  .األخرى الدول من العديد
 تطبيق نظريا تستطيع النهج األحادية الدول فإنَّ ،الثنائية النهج الدول إىل بالنسبة احلال هو ملا وخالفا
 اإلجراء عدا إضايف، تشريعي أو تنفيذي إجراء أيِّاحلاجة إىل  دون املعاهدات عن الناشئة املعايري
 أنَّ ذلك مثالو. هبا اجلمهور إلعالم آخر إجراء أّي أو للبلد الرمسية اجلريدة يف املعاهدة بنشر املتعلق
 كل فعال نتتضّم قد اإلجرائية املسائل من غريهابو املتبادلة القانونية باملساعدة املتصلة االتفاقيات مواد

 األحكام هذه مثل وتعترب. مباشرة املواد هذه لتطبيق ةالوطني السلطات حتتاجها اليت الالزمة العناصر
 سّن بتتطلّ ما غالبا النهج األحادية الدول حىت العملية، الناحية من ولكن،". قابلة للتطبيق تلقائياً"

 مثلما احلال، هووهذا . القابلة للتطبيق تلقائياً غري الدولية املعاهدات باتمتطلّ تطبيق أجل من قوانني
 .التجرمي باتمتطلّ إىل بالنسبة القادم، زءاجل يف سريد
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   أنشطة  
ن القضية يرجى إيراد قائمة بالصعوبات الرئيسية اليت تواجهكم بصفتكم ممارسني عندما تتضّم  •

 .اليت تعاجلوهنا عنصراً خارجياً

 عليكم تمّر هلو اجلنائية؟ املسائل يف الدويل التعاون طرائق مجيع على بلدكم تشريعات تنّص هل  •
 .الطرائق هذه من طريقة كل وعيوب مزايا حتديديرجى  عملياً؟ استعملتموها أو الطرائق تلك مجيع

  
  

  تقييم املعارف املكتسبة  
  

 ما هو اجلرم ذو الطابع عرب الوطين؟  •

 ما هي خمتلف طرائق التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟  •

 ذلك؟ يعينماذا  .باشرم غري بشكل الدويل اجلنائي القانون قيطبَّ  •
 

   أدوات  
 الثالثة متاحةاإلضافية  عرب الوطنية وبروتوكوالهتا اجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   •

 : عنوان املوقع التايلعلى
TO/Convention%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-Cebook 
      

 التعاون الدويل واإلطار القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب  - ٢- ١  
  
 لعامليا املستوى على اعتمدت اليت الصكوك من جمموعة من اإلرهاب ملكافحة العاملي القانوين اإلطار فيتألّ
 الصكوك هذه  وتتخذ.ومكافحته الدويل اإلرهاب منعقانوناً اليت تكفل  امللزمة املعايري من سلسلة دحتّد واليت

 صياغتها على الدويل اجملتمع يعكف ومعاهدات املتحدة مملأل التابع األمن جملس يصدرها قراراتشكلَ 
  .سنوات عدة مدى على تدرجيياً

      
ن وتتضّم .اإلرهاب ملكافحة العاملي القانوين اإلطار لدراسة بأكملها املكرسة ٢ النميطة انظر  

 املعنية العاملية توكوالتووالرب واالتفاقيات األمن جملس لقرارات لةمفّص حتليلية دراسة النميطة تلك
وتقييم  وأدوات حالة وأنشطة دراسات (التدريب أدوات من العديد رتوفّ أهنا كما اإلرهاب، مبكافحة
 ).ف املكتسبةاملعار
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  االلتزامات املنبثقة عن قرارات جملس األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب  ‐١‐٢‐١    
  

التعاون يف جمال العدالة اجلنائية أحد ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦و) ٢٠٠١ (١٣٧٣جعل جملس األمن يف قراريه 
 .العناصر الرئيسية يف استراتيجيات الدول ملكافحة اإلرهاب

 الطرائق تلك فإنَّ اجلنائية، املسائل يف التعاون طرائق مجيع ذكر على صراحة يأتيا مل القرارين أنَّ ومع
 أعمال متويل يف يشارك شخص أي تقدمي أجل من تتعاون أنب الدول مطالبة يف ١٥٦٦ القرار يف دتّسجت

 بشأن ١٣٧٣ القرار يف الوارد االلتزام يف وكذلك العدالة، إىل ارتكاهبا أو هلا اإلعداد أو التخطيط أو إرهابية
 القرار هذا وينّص .اجلنائية بالتحقيقات يتصل ما يف املساعدة من قدر أقصىكل دولة األخرى ب تزويد
 األطراف ةمتعّددو ثنائية واتفاقات ترتيبات خالل من والتعاون العملية املعلومات تبادل على أيضاً األخري
 .وقمعها اإلرهابية األعمال ارتكاب منع بغرض

    
  ة يف قراري جملس األمندألحكام الرئيسية املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية الوارا  
   

 ):٢٠٠١ (١٣٧٣القرار 
 : على مجيع الدولأنَّ [...]ر يقّر  - ٢
تزويد كل منها األخرى بأقصى قدر من املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية   )و

م األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك املساعدة على حصول كل منها على ما لدى املتعلقة بتمويل أو دع
 األخرى من أدلة الزمة لإلجراءات القانونية؛

 :طلب من مجيع الدولي  - ٣
 التعاون يف الشؤون اإلدارية والقضائية ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية؛[...]   )ب
ة األطراف، على منع وقمع متعّدد ثنائية والتعاون، بصفة خاصة من خالل ترتيبات واتفاقات  )ج

 االعتداءات اإلرهابية واختاذ إجراءات ضد مرتكيب تلك األعمال؛
 ؛[...]التعاون املتزايد والتنفيذ الكامل لالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب   )هـ
 كأسباب سياسية بواعث وجودب عاءاتباالّد االعتراف عدم كفالة الدويل، للقانون وفقا[...]   )ز

  .هبم املشتبه اإلرهابيني تسليم طلبات لرفض
  

 ):٢٠٠٤ (١٥٦٦القرار 
رتكب فيها بالدول أن تتعاون تعاونا تاما على حماربة اإلرهاب، ال سيما مع الدول اليت ُت يهيب  - ٢

 جل العثور على أيِّأو ضد مواطنيها أعمال إرهابية، وذلك وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، من أ
االشتراك أو حماولة االشتراك يف متويلها أو  شخص يقوم بدعم األعمال اإلرهابية أو تيسري ارتكاهبا أو

توفري مالذات آمنة ملرتكبيها، وحرمان ذلك الشخص من املالذ  اإلعداد هلا أو ارتكاهبا أو التخطيط أو
  .املقاضاة أو التسليم ااآلمن وتقدميه للعدالة على أساس مبدأ إّم
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  أنشطة   

 التبعات هي ما .املتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار خذتُّا  •
 إذ القرارين، منطوق فقرات يف املستخدمة املصطلحات تتباينو القرار؟ ذلك ختاذال القانونية
 املصطلحات يف التباينات ارنةمقيرجى  ".يعلن "،"إىل يطلب "،"ريقّر "التالية األفعال تستخدم
 .فقرة بكل اخلاصة اإللزام درجة على احملتملة تبعاهتا ومناقشة

 على مجيع الدول تزويد كل منها األخرى بأقصى قدر من أنَّب) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار يقضي  •
 اجلنائية املتعلقة بتمويل أو دعم األعمال اإلجراءاتفيما يتصل بالتحقيقات أو "املساعدة 

  ".هابيةاإلر

 الدعم تقدمي أو اإلرهابية األعمال متويل جرائم على يقتصر الواجب هذا أنَّ تعتقدون هل  -  
  .األمر مناقشةيرجى  هلا؟ املادي

 القرار هذا أنَّ تعتقدون هل لغريها، القانونية املساعدة بتقدمي ملزمة عضو دولة كل أنَّ امب  -  
 .األمر مناقشةيرجى  القانونية؟ ساعدةامل بشأن لطلبكم قانوين كأساس استخدامه ميكن

 هيما  .هلا صرحياً تعريفاً يورد ال ولكنه اإلرهابية األعمال) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار يذكر  •
 يف النهج هذا ومساوئ مزايا هي وما اإلرهابية لألعمال تعريف إيراد عدم أسباب برأيكم
 الدويل؟ التعاون سياق

 االستراتيجية يف أيضاً نةمتضمَّ القرار دهاحّد اليت اجلنائية ائلاملس يف الدويل التعاون جماالت هل  •
 .الصكني أحكام مقارنةيرجى  اإلرهاب؟ ملكافحة العاملية

    
 تقييم املعارف املكتسبة 

  
 األمم املتحدة، ما هي التبعات القانونية خلرق دولة عضو ما لقرار جملس األمن ميثاق مبوجب  •

  ؟)٢٠٠١ (١٣٧٣
 جمال إىل) ٢٠٠٤ (١٥٦٦والقرار ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ القرار يضيفها اليت صرالعناما هي   •

  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟
   األخرى اليت اختذها جملس األمن يف جمال مكافحة اإلرهاب؟القراراتما هي   •
    

 أدوات 

  : األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب متاحة على العنوان التايلجملسمجيع قرارات   •
  htm.scres/SCRes/archived/sc/arabic/org.un.www://http  
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   : ملكافحة اإلرهاب متاحة على العنوان التايلالعامليةاالستراتيجية   •
  shtml.resolution-strategy/terrorism/arabic/org.un.www://http  

  : متاح على العنوان التايلاملتحدة األممميثاق   •
 /charter/documents/ar/org.un.www://http  

رهــــــــاب املتعلقــــــــة بالتعــــــــاون الــــــــدويل  التوجيهــــــــات الــــــــسياسية للجنــــــــة مكافحــــــــة اإل   •
)S/AC.40/2010/NOTE.99/Add.3(متاحة على العنوان التايل :  
  pdf.intlcooperation_policy/policypapers/docs/ctc/sc/en/org.un.www://http 
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  األدوات اليت تتيحها االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب  ‐٢‐٢‐١    

 جرى معاهدة عشرة مثاين من جمموعة على" اإلرهاب ملكافحة العاملية والربتوكوالت االتفاقيات "اسم يطلق
 اباإلره منع تتيح بأهنا وأقّر ،٢٠١٠ عام حىت ١٩٦٣ عام من عاماً، ٤٠ عن تزيد فترة خالل اعتمادها
 كل نَّإ حيث من اإلرهاب، مسألة معاجلة يف" قطاعياً "هنجاً املعاهدات هذه يف بعاّتوقد  .وقمعه الدويل
 دةاملعقّ للمهمة مباشرة كنتيجة القطاعي النهج هذا باعاّت وجاء .دةحمّدخمتلفة  جرائم تستهدف منها معاهدة
  .قانوناً ومقبول عاملياً ملزم واحد صك يف اإلرهاب بتعريف املتعلقة السياسية الناحية من اسةواحلّس
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، )متويل اإلرهاب (٥، انظر النميطة )اإلطار القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب (٢إضافة إىل النميطة   
ر اليت توفّ) اإلرهاب يف جمال املالحة البحرية (٨، والنميطة )اإلرهاب يف جمال املالحة اجلوية (٧والنميطة 
وأنشطة وأدوات وتقييم دراسات حالة (م العديد من أدوات التدريب ختلف املواضيع وتقّد ملمعّمقةحتليالت 

  ).املعارف املكتسبة
    

   
  ما هي املعاهدات الثماين عشرة ملكافحة اإلرهاب؟  

  
 )١٩٦٣(االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبعض األعمال األخرى املرتكبة على منت الطائرات   -١
 )١٩٧٠(تيالء غري املشروع على الطائرات اتفاقية لقمع االس  -٢
 ) ١٩٧١( ضد سالمة الطريان املدين املوّجهةاتفاقية قمع األعمال غري املشروعة   -٣
عني حبماية دولية، مبا فيهم املوظفون اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمّت  -٤

 )١٩٧٣(الدبلوماسيون 
 )١٩٧٩(خذ الرهائن االتفاقية الدولية ملناهضة أ  -٥
  )١٩٧٩(اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية   -٦
الربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل   -٧

)١٩٨٨( 
 )١٩٨٨( ضد سالمة املالحة البحرية املوّجهةاتفاقية قمع األعمال غري املشروعة   -٨
 ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف املوّجهةول قمع األعمال غري املشروعة بروتوك  -٩

  )١٩٨٨(القاري 
 )١٩٩١(رات البالستيكية بغرض كشفها اتفاقية بشأن متييز املتفّج  -١٠
  )١٩٩٧(االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل   -١١
  )١٩٩٩(اب االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلره  -١٢
 )٢٠٠٥(االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي   -١٣
  )٢٠٠٥(تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية   -١٤
   ضد سالمة املالحة البحريةاملوّجهة التفاقية قمع األعمال غري املشروعة ٢٠٠٥بروتوكول عام   -١٥
 ضد سالمة املوّجهةألعمال غري املشروعة  امللحق بربوتوكول قمع ا٢٠٠٥بروتوكول عام   -١٦

 ة القائمة يف اجلرف القارياملنصات الثابت
 ٢٠١٠اتفاقية قمع األفعال غري املشروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل لعام   -١٧
   ٢٠١٠الربوتوكول املكمل التفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات لعام   -١٨
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    اإلرهاب؟ملكافحةر اإلضافية اليت يتضمنها الصكان العامليان اجلديدان ما هي العناص  
 ١٠أغسطس إىل / آب٣٠اعتمد املؤمتر الدبلوماسي املعين بأمن املالحة اجلوية، الذي انعقد يف بكني من 

االتفاقيات  تعديالت على ثالث من أدخالني قانونيني جديدين ، صك٢٠١٠ّ سبتمرب/أيلول
 . ملكافحة اإلرهاب املعمول هبا حالياًعاملية الستة عشروالربوتوكوالت ال

 مع ٢٠١٠ لعام الدويل املدين بالطريان املتعلقة املشروعة غري األفعال قمع اتفاقية اندجمت  •
 وبروتوكوهلا ١٩٧١ لعام املدين الطريان سالمة ضد املوّجهة املشروعة غري األعمال قمع اتفاقية
 لعام الدويل املدين الطريان ختدم اليت املطارات يف ملشروعةا غري العنف أعمال بقمع اخلاص
 مدرجة كانت جديدة إجرائية وأحكام جنائية ومسؤوليات جديدة جرائموأدرجت  ،١٩٨٨
 صكيعلى  اجلديدة االتفاقية هذه علوتال و .اإلرهاب مبكافحة املعنية الصكوك أحدث يف أصالً
 .األطراف الدول نيب فيما إالّهما  حملّوحتلّ ١٩٨٨و ١٩٧١ عام

 ١٩٧٠ قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات لعام ةَاتفاقي ٢٠١٠ عام لُتوكوول برّدَع  •
 . إجرائية جديدةوأحكاماً إليها أيضاً جرائم افضأو

 التركيز ينبغي اليت اجلنائية املسائل يف الدويل بالتعاون املتعلقة اجلديدة اإلجرائية األحكام بعض يلي وفيما
 املنصفة، املعاملة ملبدأ واالمتثال ،الفاعلة الشخصية بدأ وفقاً ملوجوب حتديد االختصاص القضائي :ليهاع

 .التمييز مكافحة وحكم السياسية، اجلرمية استثناء وإلغاء
    
 كأن ،عنصر خارجي على ينطوي عندما أي وطين، عرب اجلرم يكون عندما إالّ املعاهدات هذه قتطّب وال

 مباشرة كنتيجة الشرط هذا ويأيت .ُماجلر فيها كبُتار اليت الدولة رعايا غري من اجلرم ارتكابه ىعاملّد يكون
ارتكاب  كانفإذا  .بينها فيما التعاون على الدول مساعدة :وهو حتقيقه إىل املعاهدات تسعى الذي للغرض
  .إضافية قيمة أّي املعاهدات هلذه يكون فلن دويل، عدُب على ينطوي ال حبت وطين طابع ذا اإلرهايب العمل

    
 

 من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية ٣املادة  -على نطاق تطبيق املعاهداتمثال   
   بالقنابل

عى ارتكابه اجلرم والضحايا من نطبق هذه االتفاقية إذا ارتكب اجلرم داخل دولة واحدة وكان املّدت ال
عى ارتكابه اجلرم يف إقليم تلك الدولة، ومل تكن أية دولة أخرى ثر على املّدرعايا تلك الدولة، وإذا ُع

 أحكام املواد من  أنَّمن هذه االتفاقية، األساس الالزم ملمارسة الوالية القضائية، إالّ] ...[متلك، مبوجب 
تنطبق يف تلك احلاالت حسب ] املتعلقة بتسليم اجملرمني وباملساعدة القانونية املتبادلة[ ١٥ إىل ١٠

 .االقتضاء
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  اجلرائم  ‐١‐٢‐٢‐١    
  

ني صكّباستثناء (ل أحد األحكام الرئيسية املدرجة يف مجيع اتفاقيات وبروتوكوالت مكافحة اإلرهاب يتمثّ
 .داً من اجلرائم اجلنائيةتضمني قوانينها الداخلية عدداً حمّدب األطراف يف إلزام الدول) منها

وتوحيد ما تستخدمه  األطراف للدول اجلنائية التشريعات مةمواء اخلصوص وجه على التضمني هذا ويتيح
 اًمنصوص جرائم األطراف للدول الداخلية القواننيفتضمني  .الدويل بالتعاون يتعلق فيمامن مصطلحات 

 ويتيح األطراف الدول كل تشريعات يف عليها املنصوص اجلرائم متاثل الواقع يف يتيح املعاهدات يف عليها
 .التجرمي ازدواجيةالناجتة عن عدم استيفاء شرط  عقباتال تفادي

    
 

  ما هو مبدأ ازدواجية التجرمي؟  
  

 يف اإلرهاب، ملكافحة العاملية والربوتوكوالت االتفاقيات عليه تنّص ال معيار هو التجرمي ازدواجية مبدأ
وإذا  .املتبادلة القانونية دةواملساع اجملرمني بتسليم اخلاصة باملثل املعاملة ونظم قوانني أغلب عليه ينّص حني
  .تفشل قد املتبادلة القانونية املساعدة أو التسليم عملية فإنَّ املعيار، هبذا الوفاء يتّم مل

 الدولة يف م هبابطريقة مشاهبة للطريقة اليت جترَّ الطالبة الدولة يف املعنية اجلرمية مجترَّ أن املبدأ هذا ويقتضي
 ال أو ىاملسمَّ فسن املرتكب الفعل على تطلق ال الدولتني يف التشريعات كانت إذا حىتو .للطلب يةاملتلقّ
 املرتكب الفعل أن القاضي ىأر إذا تطبيق هذا املبدأ أيضاً جيب فإنه الطريقة، بنفس فهتصنِّ وال فهتعرِّ

 واجلزء اجملرمني تسليم بشأن ١‐ ٢‐ ٣‐ ٢ اجلزء أدناه انظر( .بلده يف ارتكب أنه لو عليه يعاقب
 ).املتبادلة القانونية املساعدة بشأن ١‐ ١‐ ٤‐ ٣
 

      
 أنشطة   
  

وافق على تسليم شخص مشتبه بارتكابه هجمات إرهابية بالقنابل إذا يهل ميكن لبلدكم أن   •
 كانت هذه اجلرمية غري مدرجة يف قانون بلدكم؟

 .اإلرهاب فحةمكا تتيح اليت الداخلي بلدكم قانون يف املدرجة اجلرائم خمتلف إيراد يرجى  •
 ملكافحة العاملية والربوتوكوالت االتفاقيات يف عليها املنصوص اجلرائمب مقارنتهايرجى 

 يطلب آخر بلد تشريعات يف مدرجة اجلرائم تلك كانت إذا: التايل التساؤل وطرح اإلرهاب،
 وند حتول أن ميكنها اليت التجرمي زدواجيةا مشكلة تربز أن ميكن هل ما، جمرم تسليم منكم
 اجملرم؟ ذلك تسليم

 تعريف وجودما هي مزايا وعيوب اتباع هنج قطاعي يف مكافحة اإلرهاب ومزايا وعيوب عدم   •
 لإلرهاب يف اتفاقية عاملية فيما يتعلق بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟
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 تقييم املعارف املكتسبة  

  
وجوب ريف للعمل اإلرهايب وهل تشترط هل حتتوي الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب على تع  •

 جترميه؟

  مسألة العقوبات؟اإلرهابكيف تعاجل الصكوك العاملية ملكافحة   •

نة أو  الناس أو إجبار احلكومة على تنفيذ أمور معّيترويعاإلرهايب ة مرتكب العمل  نّيعدُّهل ُت  •
ها يف الصكوك العاملية ملكافحة  املنصوص عليأمناط السلوكاالمتناع عن تنفيذها عنصراً أساسياً يف 

 اإلرهاب؟

  اإلرهاب واجلرائم املدرجة يف صكوك مكافحة اإلرهاب؟متويلما هو الرابط بني جرمية   •

ما الذي جيعل من الضروري، فيما يتعلق بالتعاون الدويل، تضمني القانون اجلنائي الداخلي   •
  ؟تضميناً أميناًاجلرائم املنصوص عليها يف املعاهدات 

    
 

   دواتأ  
 :مجيع الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب متاحة على العنوان التايل  •

 html.NEW__list_instruments_universal/fr/tldb/org.unodc.www://https  

 معلومات ي ملكافحة اإلرهاب يف التشريعات وتنفيذها، الذي يعطدليل إدراج الصكوك العاملية  •
 :تفصيلية عن كل جرمية من هذه اجلرائم، متاح على العنوان التايل

 html.tools-assistance-ltechnica/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

ات واجلرمية واليت تضم خّدركتب األمم املتحدة املعين باملالتابع ملقاعدة بيانات فرع منع اإلرهاب   •
خلصوص التحقق من االمتثال ملبدأ  بلداً وتتيح على وجه ا١٤٠التشريعات اجلنائية ألكثر من 

 html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https? :زدواجية التجرميا
 

    

   "إّما التسليم وإّما احملاكمة" الوالية القضائية ومبدأ   ‐ ٢‐ ٢‐ ٢‐ ١    
  

 الداخلية القوانني يف العاملية والربوتوكوالت االتفاقيات يف عليها املنصوص السلوكيات جترمي من االنتهاء بعد
 كل على نفيتعّي .املفترضني اجلرمية مرتكيب يف مالحقة تشرع أن جيب اليت الدولة حتديد قىيب دولة، لكل
 والربوتوكوالت لالتفاقيات املباشرواهلدف  .اإلرهابية األعمال بشأن القضائية واليتها نطاق حتديد دولة
 من وذلك ملالحقتهم ةالقضائي الوالية األطراف الدول من ممكن عدد أكرب  لدىيكون أن ضمان هو العاملية
 .املفترضني لإلرهابيني" مالذات "نشوء تفادي أجل
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  على الدول حتديد والياهتا القضائية؟ يتعّين كيف
 تلك لتتحّم ما عادة ما، دولة أراضي على الصكوك هبذه مشمولة جرمية ترتكب عندما عموماً،  •  

املبدأ املعروف باسم  على قضائيةال الوالية هذه وتقوم .قضائياً الفاعل مالحقة مسؤولية الدولة
 .إجرامية ألغراض أراضيها تستخدم أن تقبل ال الواقع يف فالدول ،"االختصاص اإلقليمي"مبدأ 
 على مرتكبة جرائم بشأن القضائية والياهتا ممارسة الدول إىل تااملعاهد تطلب فعندما ،مثّ ومن

يف مبدأ  عاًتوّس عليها،ن ويتعّي .الواقع أرض على الدولكل  تفعله ما هذا فإنَّ أراضيها،
 مسجلة وطائرات علمها ترفع سفن منت على جرائم يرتكب من مالحقة ،االختصاص اإلقليمي

  .لتشريعاهتا وفقاً
 على فتفرض ،االختصاص اإلقليمي مبدأ إليه يذهب مما أبعدإىل  والربوتوكوالت االتفاقيات تذهب  •  

 يرتكبون الذين املثال، سبيل على مواطنيهاك ،األشخاص مالحقة على قادرة تكون أن الدول
 الوالية من النوع هذا ويقوم .اجلرمية ارتكاب مكان عن النظر بصرف أراضيها، خارج نةمعّي جرائم

 يف املدين، القانون بلدان يف قيطّبالذي  "جنسية الفاعل"املبدأ املعروف باسم مبدأ  على القضائية
 تطبق اليت البلدان من العديد بأنَّ الفرق هذا تفسريوميكن  .العام القانون بلدان يف تطبيقه يندر حني

 إىل لذلك، تالفياً فتعمد، مواطنيها، متسلّ أن العام، القانون بلدان خبالف تستطيع، ال املدين القانون
  .اخلارج يف مواطنوها يرتكبها اليت اجلرائم ليشمل اجلنائي القانون تطبيق نطاق توسيع

مبدأ جنسية  األخرى اإلجبارية واالختيارية، مثل الدوافع أيضاً على عدد من اتاملعاهد تنّص  •  
 للدول الوالية القضائية على اجلرائم املرتكبة خارج أراضيها يف على أنَّ ينّص الذي، الضحية

  .حق مواطنيها
          

 عن مكتب  الصادروتنفيذها دليل إدراج الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب يف التشريعاتانظر   
األحكام التشريعية النموذجية بشأن تدابري ملكافحة ات واجلرمية، وانظر أيضاً خّدراألمم املتحدة املعين بامل

 .الوالية القضائية اإلجبارية واالختيارية دوافعل مجيع صِّفَ الصادرة عن املكتب أيضاً واليت ُتاإلرهاب
    

 الدول مبمارسة واليتها حيث إلزام من قضائية العامليةالوالية الاستعانت املعاهدات جبزء من نظام   •  
 وال تقوم بتسليمه، وذلكالقضائية يف احلاالت اليت يتواجد فيها مرتكب اجلرمية على أراضيها 

  ."إّما التسليم وإّما احملاكمةمبدأ "استناداً إىل 
    

 
عاملية ملكافحة اإلرهاب  يف االتفاقيات والربوتوكوالت ال"إّما التسليم وإّما احملاكمة"مبدأ   

  وقرارات جملس األمن
  

 :على ما يلي) ١٩٩٧( من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل ٨تنص املادة 
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بتسليم ذلك الشخص، تكون  اجلرمية ارتكابه عىاملّد الشخص إقليمها يف يوجد اليت الطرف الدولةإذا مل تقم 
 بأن إقليميها، يف ترتكب مل أو ارتكبت قد اجلرمية كانت وسواء اإلطالق على استثناء وبدون [...] ملزمة
 تلك وقوانني تتفق إجراءات خالل من احملاكمة بقصد املختصة سلطاهتا إىل له لزوم ال إبطاء دون القضية حتيل
 مبوجب بعالطا خطرية جرمية أيِّ حالة يف بعاملّت األسلوب بنفس قرارها تتخذ أن السلطات هذهوعلى  .الدولة
 .الدولة تلك قانون

 ،"إّما التسليم وإّما احملاكمة "مبدأ نيتضّم أنه على بوجه عام) ٢٠٠١ (١٣٧٣ األمن جملس قرار رويفّس
 أعمال متويل يف يشارك شخص أي تقدمي كفالة"بـ الدول تلزم اليت ٢ الفقرة من) هـ (الفرعية الفقرة يف

 ٣ الفقرة من) د (الفرعية الفقرة عدُّوُت ".العدالة إىل دعمها أو كاهباارت أو هلا اإلعداد أو تدبريها أو إرهابية
 إىل ممكن وقت أقرب يف االنضمام "الدول مجيع إىل تطلب إذ املبدأ، هبذا مباشر غري إقراراً أيضاً

 ".باإلرهاب الصلة ذات الدولية والربوتوكوالت االتفاقيات

جملس األمن  قراراتح فتوّض .صراحة أكثر بطريقة بدأامل هذا على الالحقة األمن جملس قرارات وتنّص
 تقدمي واجب تنفيذ أنَّ اخلصوص، وجه على ،)٢٠١٠ (١٩٦٣و) ٢٠٠٤ (١٥٦٦و) ٢٠٠٣ (١٤٥٦

 ".إّما التسليم وإّما احملاكمة "مبدأ بتطبيق يتّم العدالة إىل اإلرهابيني
      

 :ى النحو التايل عله نطاق هذا املبدأ عند جتزئة تعريفُم فهبقدر أكربويسهل 

 الطرف الدولة واجب عنه ينشأ الذي الالزم الشرط هوهذا  :التسليم بعدم قرار اختاذ  •  
 .احملاكمة إجراءات يف بالشروع الوطنيةالقضائية  لسلطاهتا زاإليعا

 ،"إّما التسليم وإّما احملاكمة "ملبدأ القراءة احلرفية املفرطة توحي قد :للمحكمة القضية تقدمي  •  
 .حماكمته عليها وجب املفترض، الفاعل تسليم عدم دولةال رتقّر إذا أنهب األحيان، بعض يف
 الدول إلزام تقتضي ال اإلرهاب ملكافحة العاملية والربوتوكوالت فاالتفاقيات الواقع، يف اأّم

 ضوء يف مالحقته إجراءاتيف  الشروع يتعّين كان إذا ما حتديد تقتضي وإمنا مبحاكمته
 على تعدٍّ هو املفترضني اإلرهابيني مبحاكمة الدول فإلزام .بالقضية احمليطة لظروفوا الوقائع

 السلطة مبدأ وهو لديها اجلنائية العدالة نظميف  َحَجَر الزاوية البلدان من العديد يعتربه ما
 يتعّين كان إذا ما تقرير سلطة املختصة السلطات يعطي الذي القضائية للسلطات التقديرية

 واإلجرائية املوضوعية والقواعد الدستوري القانوند وحيّد . الأم القضاء إىل ضيةالق رفع
 .اختاذها الواجب اجلنائية اإلجراءات بلد كل يف السارية

 لالستثناء إلغاء أنه على فهمه يمكنف .طرائقة بعّد الشرط هذا تفسري ميكن :استثناء أيِّ دون  •  
 االستثناء، هذا ومبقتضى .العاماحلفاظ على النظام  حبجة الدويل التعاون بعدم املتعلق التقليدي
 من نيل أو بلبلة من بهتسّب ملا الداخلي فَْوهاَص تعكر قد قضية يف التعاون من الدولة تعفى

 مجاعة تنتقم أن خشية التعاون رفض ذلك يعين قد اإلرهاب، سياق ويف .الناس معنويات
  كما.التسليمب تأقّر أهنا لو الوطنية مصاحلها دهتّد أو متلقّية الطلب الدولة رعايا من إرهابية
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 كلويف  .السياسيةذات الدوافع  اجلرمية استثناء رفض ضمناً تعين املستخدمة الصياغة أنَّ يبدو
 عليها نفسيتعّي ال، أم مشروعة ألسباب ذلك كان سواء بالتسليم، الدولة تقّر مل إذا األحوال،

  .اجلنائية شروع يف املالحقاتتقدمي القضية للمحكمة من أجل ال
  

 مببدأ املساس دون : جرمية خطرية الطابعبع يف حالة أيِّالقرار بنفس األسلوب املّت اختاذ  •  
 باختاذ ملزمة الوطنية السلطات أنَّ على املعاهدات تنّص القضائية، للسلطات التقديرية السلطة
 قوانينها مبوجب خطري طابع ذات رىأخ جرمية أيِّ بشأن تتخذها اليت الطريقة بنفس قراراهتا
 املعايري نفس بتطبيق اجلرائم تلك معاملة العامني عنياملّد على يتعّين أخرى، وبعبارة .الداخلية

 أمام املناورة هامش من عملياً األمر هذال يقلّ و.اخلطرية اجلرائم على عموماً قوهنايطّب اليت
 . للمحاكمةقضيةال يف إحالة يرغبون ال الذين العامني عنياملّد

        
 

   "إّما التسليم وإّما احملاكمة"نصائح عملية بشأن تطبيق مبدأ  
 التسليم طلب رفضُي أو التسليم تنفيذ يتعذَّر فعندما .املبدأ هذا تطبيق العملية، الناحية من يصعب، قد

 أن بعد" (إّما احملاكمةإّما التسليم و "ملبدأ وفقاً املطلوب الشخص مالحقة متلقّية الطلب الدولة من ويطلب
 اجلرمية ألنَّ الالزمة األدلة مجيع متلك ال الدولة تلك فإنَّ ،)للدولة الداخلي القانون يف جائزاً ذلك يكون
 مجيع الطالبة الدولة تضع أن جداً املهم من ولذلك .أراضيها خارج ارتكبت قد احلاالت معظم يف تكون
 نحملو املالحقة لواجب فعلياً االمتثال من لتمكينها تلقّية الطلبم الدولة متناول يف حبوزهتا اليت األدلة

 تنفيذه ميكن ال" إّما التسليم وإّما احملاكمة "مبدأ فإنَّ وهكذا، .النجاح فرص أفضل املالحقة إجراءات
 الدولة على بالتايلن ويتعّي .الطالبة الدولة جانب من املتبادلة القانونية املساعدة تقدمي صاحبه إذا إالّ فعلياً

 .القانوين املستوى على بينهما فيما اتتعاون أن التسليم بشأن طلبهارفض ُي اليت والدولة متلقّية الطلب

        
 
   يمحاد السيدقضية  :حالة دراسة   

 ميكن أن ية اليتكيفالو" التسليم أو احملاكمة " مبدأ تطبيقيمحادعلي حمد مب ةتعلقاملقضية اليتجلى يف 
 ترانس ت إحدى طائرات غادر١٩٨٥في عام ف. ساسةاحل السياسية احلاالت تسوية هبا علىساعد ي

وا ن على الطائرة وحولون مسلحوخالل الرحلة سيطر خاطفو. إىل رومامتجهة  أثينا نـزوورلد ايرالي
وأُلقي  ستيتهام روبرت األمريكياملواطن رأس  أُطلق الرصاص على، األرضعلى  و. إىل بريوتمسارها

.  متفجرات سائلةحامالأملانيا ب اعتقل محادي يف مطار فرانكفورت ١٩٨٧يف عام و. طائرة من البه
على الفور طلب وقُدم ، ة اختطاف الطائربشأنيف الواليات املتحدة بالفعل االهتام إليه جه كان قد ُوو
الواليات وأملانيا مة بني املرب املطلوبنيثنائية لتسليم العاهدةامل وفقا ألحكامملزمة، أملانياوكانت. تسليمهب
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 أو تقدم بأن تسلم محادي االستيالء غري املشروع على الطائرات، بشأن ١٩٧٠املتحدة، واتفاقية عام 
يف وقت يف لبنان وحدث . جرمية داخلية خطريةحياكم هبا على القضية للمحاكمة بنفس الطريقة اليت 

 الحقا يف أحد أخوة محاديأدين و الغربيني،  اثنني من املواطنني األملان اختطاف هذا الوقتقريب من
، ي لتسليم حممد محاداألمريكيرفضت السلطات األملانية الطلب و.  يف ذلك الفعلاملشاركة بتهمة أملانيا

  .القتلو الرهائن وأخذ الطائرات استيالء جرائم أن حتاكمه على واختارت

 أعربت حني ويف. يه بالسجن املؤبد وحكم عليأدين حممد محادو.  يف لبنانالرهينتنيفرج عن أُو
 للموقف ا عن تفهمهأعلنت القضية يف الواليات املتحدة، للنظر يفالسلطات األمريكية عن تفضيلها 

يف ملانية  السلطات األوأثنت على، نيشهود الالزمالتقدمي باألملاين، وتعاونت مع النيابة العامة األملانية 
 ).واجلرمية اتخّدربامل املعين املتحدة األمم ملكتب اإلرهاب اياقض خالصة من مقتطف( معاجلتها للقضية

      
 لوكريب قضية :حالة دراسة    

  
 مما ١٩٨٨ فوق اسكتلندا يف عام ١٠٣، الرحلة رقم Pan Amقضية لوكريب، اليت بدأت بتفجري طائرة 

التطبيق العملي ملبدأ يات القانونية والعملية اليت تنشأ عن ن بوضوح التحّد شخصاً، تبّي٢٧٠أودى حبياة 
  .١٩٧١يف سياق االتفاقية املتعلقة بالطريان املدين لعام " إّما التسليم وإّما احملاكمة"

 للحصول على وصف ةفرباير عن حمكمة العدل الدولي/ شباط٢٧الع على األمر الصادر يف يرجى االطّ
سي بني الواليات املتحدة واململكة  الدبلوماالفسيما اخل للوقائع وحتليل قانوين هلا وسري األحداث، وال

: الع على األمر على العنوان التايلميكن االطّ(املتحدة من جهة واحلكومة الليبية من اجلهة الثانية 
=3p&lus=code&89=case&82=k&3=2p&3=1p?php.index/docket/org.icjij.www://http 

bf1f26ac067715529faef4f600ab01f7=PHPSESSID&fr=lang&90( 

 القانونية احللولعلى و ةوالسياس الدويل القانون بني العالقة على غري مسبوق مثاالً لوكريب قضية موتقّد
 عديدة سنوات وبعد القضية، هذه ففي .املآزق احلرجة من اخلروج أجل من أحياناً تلزم ليتا" املبتكرة"

 للقانون ختضع وطنية حمكمة أمام، املطاف هناية يف، اجلرمية مرتكبا َمثُلَ الدبلوماسية، املعارك من
نظر  أنَّ فكرة على ارتكز وسطاً حالً احملاكمة هذهلت وقد َمثَّ. هولندا يف هامقّر ولكن االسكتلندي
 على تنطوي قضية يف وحيادية منصفة إجراءات تطبيق كفلي ال قد ليبية أو اسكتلندية حمكمةالقضية أمام 

 ميكنكم .األرض وعلى الطائرة داخل كبرية إنسانية خسائر عنه تنتج دولية لرحلة إرهابيني تفجري
 االطالع ميكن (htm.mission_observer_lockerbie/org.o-p-i://http :التايل العنوان على احملاكمة دراسة
 ).واجلرمية اتخّدربامل املعين املتحدة األمم مكتب اهأعدَّ اليت اإلرهاب قضايا خالصة على أيضاً

      
 سكاباتو السيدقضية  :حالة دراسة 

  
 .تايل استناداً إىل االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل يف السيناريو اليرجى النظر
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. وهو والضحايا من مواطين الدولة باء. ة ناسفة يف مكان عام داخل الدولة ألفر السيد سكاباتو عبّويفّج
 . السيد سكاباتو إىل الدولة جيمبعد اهلجوم َيِفرُّ

 هلا أية مصلحة جلية يف مالحقة السيد سكاباتو، فال هو تيس الدولة جيم لقد يقال يف هذا السيناريو إنَّ
على موجود  السيد سكاباتو هو أنَّ األمر  كل ما يفأي أنَّ. وال الضحايا من مواطين هذه الدولة
 .أراضيها، ورمبا أنه ال يعتزم البقاء فيها

 حافز من لديها ليس جيم الدولة أنَّ دجملّر جيم، الدولة يف مالذاً جيد أن سكاباتو للسيد ميكن احملصلة، ويف
 مصاحل تعرضت إذا إالّ أراضيها خارج جرائم ارتكبوا أشخاص مالحقة للدول ميكن ال فعادة، .ملالحقته

 مبدأي إىل استناداً القضائية الوالية وباء ألف الدولتني لدى ميكن أن تكونو .للضرر الدول تلك
 هذين يف به معموالً كان إذا جنسية الضحية بدأم إىل إضافة (االختصاص اإلقليمي وجنسية الفاعل

 .حماكمته أجل من سكاباتو السيد استعادة تستطيعان ال مالكنه ،)البلدين

 يف الثغرات سّد إىل اإلرهاب ملكافحة العاملية الصكوك تسعى حتديداً السيناريوهات هذه مواجهة يف
 ألف الدولة أنَّ افتراضوعلى ". سليم وإّما احملاكمةإّما الت "مبدأ تطبيق خالل من القائمة الداخلية القوانني

 إىل القضية بإحالة أو بتسليمه اإّم ملزمة ستكون جيم الدولة فإنَّ سكاباتو، السيد تسليم طلبت قد
  .احملاكمة ألغراض هبا اخلاصة سلطاهتا

   
 أنشطة  

  
 املتصلة باجلرائم يتعلق فيما كمبلد يف هبا املعمول القضائية الوالية بشأن األحكام ُيرجى الرجوع إىل  •

 عليها املنصوص احلاالت من حالة كل يف القضائية واليته ُيرسي أن بلدكم يستطيع هل. باإلرهاب
 الصكوك؟ باتمتطلّ من أبعد إىل يذهبهل  اإلرهاب؟ ملكافحة العاملية الصكوك يف

 متصلة جرائم بشأن القضائية واليتها بلدكم حماكم فيها أعلنت قضايا تذكروا أن لكم هل  •
 الوالية مورست) حاالت (حالة أيِّ يف بلدكم؟ خارج ارُتكبت أخرى جرائم أو باإلرهاب
 املطاف؟ هناية يف القضائية

 مظاهر هي ما لبلدكم؟ اجلنائي القانون يف" إّما التسليم وإّما احملاكمة "مبدأ دجيّس ما هناك هل  •
 املبدأ؟ ذلك عليها يطبق اليت اجلرائم هيما  جتسيده؟

ما هي برأيكم الشروط املسبقة األساسية وما هي الظروف اليت جيب توافرها على املستوى   •
 االً؟تطبيقاً فّع" إّما التسليم وإّما احملاكمة"الوطين من أجل تطبيق مبدأ 

  
 تقييم املعارف املكتسبة  

  
دوافع معّينة تستند إليها د حتّد أن األطراف الدول من اإلرهاب ملكافحة العاملية الصكوك بتتطلّ  •

 الوالية ممارسة مفهوم عن املفهوم هذا خيتلف كيف ؟الدوافع تلك هي ما. واليتها القضائية
 القضائية؟
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 اإلقليمية؟ خارج القضائية الوالية من نوع أيَّ اإلرهاب ملكافحة العاملية الصكوك ىتتوّخ هل  •
  ذلك؟ يعين فماذا كذلك، األمر كانإذا 

د لواليتها القضائية دوافَع غري حتّد ملكافحة اإلرهاب أن معاهدةة طرف يف هل حيق لدول  •
  ؟اة يف تلك املعاهدةمتوّخ

 منت على املرتكبة اإلجرامية فاتالتصّر بشأن اإلرهاب ملكافحة العاملية الصكوك تقول ماذا  •
 منت على كبتُتار جرائم مرتكيب تقاضي أن األطراف للدول ميكن هل والطائرات؟ السفن
  أخرى؟ طرف لدولة اإلقليمية املياه يفُتبحر  السفن هذه كانت لو حىت علمها ترفع سفن

، بصيغته "إّما التسليم وإّما احملاكمة"ما هو اهلدف العام املتعلق بالعدالة اجلنائية الذي يسعى مبدأ   •
 الواردة يف الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب، إىل حتقيقه؟

على دولة طرف يف االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات  يتعّين جراءات اليت لإلُيرجى تقدمي وصف  •
 اًاإلرهابية بالقنابل اختاذها يف حال رفضت تسليم شخص يفترض أنه ارتكب جرمية منصوص

  .عليها يف هذه االتفاقية إىل دولة طرف أخرى
 بشأن يف العديد من البلدانبدأ املعمول به املمع " إّما التسليم وإّما احملاكمة"هل يتوافق مبدأ   •

  ؟السلطة التقديرية يف اإلحالة إىل احملاكمة
 العاملية الصكوك يف الواردة بصيغته" إّما التسليم وإّما احملاكمة "مبدأ بني ُيرجى عقد مقارنة  •

ما  .الوطنية عرب اجلرمية املنظَّمة ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من ١٦ واملادة اإلرهاب ملكافحة
  وجدت؟ إن االختالف، أوجه هي

  
  

 أدوات  
  

 األحكام لتناول كامالً فصالً اإلرهاب ملكافحة العاملي القانوين للنظام التشريعي الدليل يفرد  •
 دليل أيضاً ويقدم. اإلرهاب ملكافحة العاملية الصكوك يف الواردة القضائية بالوالية اخلاصة
 املتحدة األمم كتبمب اخلاص وتنفيذها، تشريعاتال يف اإلرهاب ملكافحة العاملية الصكوك إدراج
 توضيحات هبا ويرفق القضائية الوالية دوافع خمتلف على عامة نظرة واجلرمية، اتخّدربامل املعين
 ".إّما التسليم وإّما احملاكمة "ملبدأ أيضاً الدليالن ويعرض .الوطنية التشريعات من مستمدة عملية

?html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https 

ر األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اإلرهاب اليت وضعها مكتب األمم املتحدة املعين توفّ  •
  قضائية الواردة  الوالية الدوافعة من خالل تعداد مجيع يات واجلرمية مقترحات صياغخّدربامل

 .٥٥ وإيراد االلتزام باحملاكمة أو التسليم مبوجب املادة ٣من الفصل  ٢٦يف املادة 
?html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https  
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ضمن اإلطار األوسع لنظم العدالة اجلنائية ودور " إّما احملاكمةإّما التسليم و" حتليل مبدأ متّ  •
عني العامني يف الدليل املعين بدور العدالة اجلنائية يف مكافحة اإلرهاب الذي وضعه مكتب املّد

  :ات واجلرميةخّدراألمم املتحدة املعين بامل
  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

 واجلرمية اتخّدربامل املعين املتحدة األمم كتبمل التابع اإلرهاب منع فرع بيانات قاعدة رتوفّ  •
إّما  "واجبو القضائية الوالية موضوع تتناول بلدان ةلعّد اجلنائية للقوانني ملخصات

 الشبكة على املوقع يف الوطنية القانونية املوارد قسم يف ،"التسليم وإّما احملاكمة
?html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https 

 على ةات واجلرمية متاحّدرخ مكتب األمم املتحدة املعين باملا أعدهيت قضايا اإلرهاب الخالصة  •
 :العنوان التايل

Arabi/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.c  
الثالثة متاحة اإلضافية  عرب الوطنية وبروتوكوالهتا اجلرمية املنظَّمةاملتحدة ملكافحة اتفاقية األمم   •

 :على عنوان املوقع التايل
TO/Convention%20TOC/Publications/NTOCU/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-Cebook 
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  أدوات التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  ‐ ٣‐ ٢‐ ٢‐ ١    
  

أال لتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، آلييت اكافحة اإلرهاب على ملتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ز االكّتر
  . املتبادلةومها التسليم واملساعدة القانونية

 عدُّوُي.  هاتني الوسيلتني للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية مها أكثر الوسائل شيوعا واستخداماإنَّ ملاذا؟
وتسترشد األشكال اجلديدة للتعاون بني . قدم أدوات التعاون القانوين املستخدمة يف املسائل اجلنائيةالتسليم أ

م ويسلِّ. استنادا إىل هذه املمارسة  على مر السننيرتتطّوالدول بعدد من قواعد القانون الدويل العريف اليت 
لتعاون احلديثة العهد نسبيا، هي وسيلة بالغة  املساعدة القانونية املتبادلة، وهي من أشكال ااملمارسون بأنَّ

  .الفائدة للحصول على األدلة
ن االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب سلسلة من األحكام املتعلقة بالتسليم تتضّم كيف؟

 فبفضل .ني دوهلم أدوات حقيقية متاحة للممارسني لتيسري التعاون بعدُّواملساعدة القانونية املتبادلة، واليت ُت
قت  شرط أن تكون الدول قد صدَّ، من العوائق أمام التسليم واحلّدعمليةتقدمي مساعدة ميكن هذه األحكام 

  .حسب األصول على االتفاقيات والربوتوكوالت وأدرجتها يف نظمها القانونية
 هذا اجملال، وال توفِّر آلية م حلوال جلميع املسائل اليت قد ُتثار يفلكن االتفاقيات والربوتوكوالت ال تقدِّ

ليس اهلدف منها أن حتلّ حملّ قانون أو معاهدة تسليم ناقصة و. كاملة للتسليم أو للمساعدة القانونية املتبادلة
ترتيبات ثنائية إىل على الدولة أن تستند إىل قانوهنا الداخلي و يتعّين فعلى خالف ذلك، .أو متقادمة مثال

باعها، سواء عندما تطلب التعاون من دولة لواجب تطبيقها واإلجراءات الواجب اّت الشروط االستبانة ودولية
  .أخرى أو عندما متد يد التعاون إىل دولة أخرى

  
، فاتفاقية الهاي تسليم اجملرمني أحكاما بشأن ١٩٦٣ن اتفاقية طوكيو لعام ال تتضّم؟ ما هي هذه األدوات

ملتعلقة بالتسليم يف إطار مكافحة اإلرهاب الدويل، وهي ن األحكام األوىل ا هي اليت تتضّم١٩٧٠لعام 
  .ديدة يف هذا اجملالاجلصكوك ظهور الرت مع األحكام اليت تطّو

  
تسليم جيوز  جرائمتعترب اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيات والربوتوكوالت بقوة القانون   •  

  تسليم اجملرمنيُتخضع مسألة  الدول األطراف، اليت الوتقّر.  األطراف بني الدولمرتكبيها
 فيها تسليم اجملرمني وفقا جيوزل حاالت  جممل اجلرائم متثّ، بأنَّلوجود معاهدة يف هذا الصدد

يف حالة وجود معاهدة تسليم و. متلقّية الطلبللشروط املنصوص عليها يف تشريعات الدولة 
االتفاقيات والربوتوكوالت، قبل بدء نفاذ من الدول األطراف حىت أكثر مربمة بني اثنتني أو 

جممل اجلرائم تلك املعاهدة تشمل   املعاهدة أن تعترب أنَّ تلكيكون على الدول األطراف يف
 . اجلرائم املعنيةتسليم مرتكيبه جيوز أناملنصوص عليها يف االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية و

 معاهدة تسليم يزمع ائم، يف أيِّويعين ذلك أيضا أنه ينبغي للدول األطراف اعتبار مجيع اجلر
  .تسليم مرتكبيها يتعّين َمإبرامها يف املستقبل، جرائ

 تستند إليه الدول اً قانونيأساساًل االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب كّتش  •  
  بعض الدول، وال سّيما الدول اليت يكون العرف القانوين فيها هووتشترط. ألغراض التسليم
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 يعين أنه ال ميكن للدولة قبول تسليم وهذا. القانون العام، وجود معاهدة ألغراض التسليم
لدول األطراف ا بوسعو.  إذا كانت قد أبرمت معاهدة هبذا الشأن مع الدولة الطالبةاجملرمني إالّ

ئم  اجلراأن تستند إىل معاهدات مكافحة اإلرهاب باعتبارها أساسا قانونيا للتسليم فيما خيّص
بفضل و. اليت تتيحها األدوات الرئيسية إحدى يعترب تسليم اجملرمني ، إذاملنصوص عليها فيها
 لدولة ما أن تتصرف وكأهنا أبرمت معاهدة مع سائر الدول األطراف، أي هذه األداة، ميكن

وبذلك تنتفي  أخرى مثال فيما يتعلق باتفاقية مكافحة متويل اإلرهاب، ا دولة طرف١٧٢مع 
  .ليم الثنائية بني الدول األطراف إبرام آالف معاهدات التس إىلاحلاجة

 ١٩٨٨ ضد سالمة املالحة البحرية لعام املوّجهةتفاقية قمع األعمال غري املشروعة ظهر يف ا  •  
 االتفاقيات تعدِّل مجيع معاهدات أو حكم أصبح يرد يف مجيع االتفاقيات الالحقة، يقضي بأنَّ

  . بني الدول األطراف يف حال عدم متاشيها مع نص االتفاقياتاتفاقات التسليم املربمة
 متلقّية الطلبففي املمارسة العملية، ترفض الدولة .  هذه األداة مفيدة للغايةوقد يتضح أنَّ  •  

ويرد سبب رفض التسليم هذا .  اجلرمية املعنية ذات طابع سياسيطلب التسليم عندما ترى أنَّ
ولكن االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب . يميف العديد من معاهدات التسل

 من اجلرائم ترفض صراحة هذا االستثناء ألغراض التسليم، إذ تعترب أنه ال ميكن اعتبار أيٍّ
املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات والربوتوكوالت جرمية سياسية، أو جرمية مرتبطة جبرمية 

 املعاهدات أو االتفاقات قد ومن مثّ، ُيعترب أنَّ. وافع سياسيةسياسية، أو جرمية مستلهمة من د
  . ُعدِّلت مبوجب تلك االتفاقيات والربوتوكوالت مما يرفع احلواجز أمام التسليم

   

 .يف جزء هذه النميطة املتعلق بالتسليم) ٣- ٢- ٣- ٢ (الطابع السياسي للجرميةانظر   
  

 حكم مسبق  بشأن عدم التمييز حيمي الشخص من أيِّن املعاهدات بنداًيف الوقت نفسه، تتضّم  •  
مرتبط بدوافع سياسية أو أسباب أخرى غري مقبولة، ويكفل احترام املصاحل املشروعة ملرتكيب 

على رفض طلب التسليم يف حالة مالحقة  تنّص فاملادة املتعلقة بعدم التمييز. اجلرائم املزعومني
كما ُيرفض طلب التسليم إذا كانت مالحقة . السياسيةشخص ما قضائيا أو معاقبته بسبب آرائه 

  .ثينه أو جنسيته أو أصله اإلنالشخص قضائيا أو معاقبته تعزى ألسباب تتعلق بعرقه أو دي
 اجلرائم قد ارُتكبت ال يف املكان الذي وقعت يعترب، ألغراض التسليم بني الدول األطراف، أنَّ  •  

ويكفل هذا احلكم . ليت أثبتت واليتها القضائية بشأهنافيه فحسب، بل أيضا يف إقليم الدولة ا
  .بطبيعته عدم رفض التسليم بسبب عدم ارتكاب اجلرمية يف إقليم الدولة مقدمة الطلب

ال يقع على عاتق الدول األطراف التزام عام بالتسليم، بل بالتعاون الفعال لتقدمي مرتكيب   •  
 . حماكمها أو يف حماكم دولة أخرىاألعمال اإلرهابية للعدالة، سواء كان ذلك يف

ألغراض التسليم أو املساعدة القانونية املتبادلة، ال ميكن أيضا اعتبار جرمية متويل اإلرهاب   •  
  . من شأهنا أن تعوق التعاون يف هذا الصددجرمية مالية
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 ال تشري ١٩٦٣فاقية عام فات. ر كبري على املعاهدات، مل يطرأ تطّو باملساعدة القانونية املتبادلةيتعلقوفيما 
  :١٩٧٠ يف اتفاقية عام إىل مسألة املساعدة القانونية املتبادلة، إذ مل ُيشر إليها صراحة ألول مرة إالّ

 فيما يتعلق بالتحقيقات أو  القانونية املتبادلةاألطراف أكرب قدر من املساعدةتتبادل الدول   •  
م مباشرهتا خبصوص اجلرائم املنصوص عليها يف اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم اليت تت

 يف  املتبادلة املساعدةويشمل هذا االلتزام. االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب
تفي الدول األطراف و. فها من أدلة الزمة لإلجراءاتاحلصول على ما يوجد حتت تصّر

 أخرى بشأن تبادل املساعدة القانونية فاقاتاتمبا يتفق مع أي معاهدات أو بالتعاون ا هبالتزام
، تتبادل الدول االتفاقاتويف حال عدم وجود مثل هذه املعاهدات أو . تكون قائمة فيما بينها

 .لتشريعاهتا الوطنيةاألطراف املساعدة وفقا 

طراف ال جيوز للدول األإذا كان طلب املساعدة القانونية املتبادلة يتعلق جبرمية متويل اإلرهاب،   •  
 . ية املعامالت املصرفية لرفض طلب تبادل املساعدة القانونيةع بسّرالتذّر

فال جيوز استخدام املعلومات أو عناصر : يف هذا الصدد، ترسِّخ املعاهدات قاعدة التخصيص  •  
يف حتقيقات أو مالحقات جنائية أو إجراءات قضائية  متلقّية الطلبرها الدولة اإلثبات اليت توفّ

على ذلك  متلقّية الطلبما مل توافق الدولة طُلبت املساعدة املتبادلة من أجلها ك اليت غري تل
 .مسبقاً

 اجلرائم السياسية أيضا يف سياق املساعدة القانونية  املنصوص عليه فيما خيّصاالستثناءُيرفض   •  
 .ملكافحة اإلرهاباملتبادلة املتعلقة باجلرائم املستهدفة يف االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية 

نفسه، وعلى غرار التسليم، يتيح شرط عدم التمييز رفض طلب املساعدة القانونية  الوقتيف   •  
 اإلثين أو ه أو أصلته أو جنسيه أو دينهعرق مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب املتبادلة يف حال

 . السياسيةئهآرا
 

 

  "املقاتلني األشداء"حالة : دراسة حالة  
 

  هيديةمعلومات مت
  

عاملية ملكافحة الصكوك الدولتان طرفان يف  وأمحرستان أزرقستان ألغراض دراسة احلالة هذه، ُيفترض أنَّ
وقد . الصكوك يف نظمهما القانونية احملليةهذه  على النحو الواجب أحكام أدرجتاقد  وأهنما اإلرهاب

ف يف معرض صاَدون بشأن سيناريو قد ُي حتفيز النقاش بني خرباء القانمن أجلمت دراسة احلالة هذه مُِّص
 فيما يتعلق باإلطار القانوين العاملي ٢ النميطة انظر مرفق(واإلجابات املقترحة . ممارسة التعاون الدويل

ليست احللول الوحيدة املمكنة، ولكنها تربز آليات وأدوات عملية متاحة يف ضوء ) ملكافحة اإلرهاب
  .الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب
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  السياق

وتستهدف زعزعة املؤسسات السياسية "  األشداءنياملقاتل"ف باسم عَروليد زعيم مجاعة إرهابية دولية ُت
 طفال، من ٣٠ذ عملية تفجريية يف روضة أطفال يف أزرقستان، ذهب ضحيتها وقد نفَّ. يف بلدان خمتلفة

وليد من اهلروب من أزرقستان ويلجأ ن ويف أعقاب العملية، يتمكّ .بينهم أطفال عدد من الدبلوماسيني
 . إىل دولة جماورة هي أمحرستان

  
  األساس القانوين: التسليم

 االتفاقية بناًء علىتسارع أزرقستان بإرسال طلب إىل أمحرستان إللقاء القبض على وليد وتسليمه إليها 
  .الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل

 قوانني كما أنَّ. رقستان وأمحرستان أي معاهدة تسليمال تربط بني أز: ١السيناريو   - ١  
هل ف.  شخص يف حال عدم وجود معاهدة تسليم حمدَّدةأمحرستان حتول دون تسليم أيِّ

  أزرقستان؟ ينبغي أن ترفض أمحرستان تسليم وليد إىل
هنالك معاهدة ثنائية قدمية لتسليم اجملرمني تربط بني أزرقستان : ٢السيناريو   - ٢  

عدم ب أمحرستان توحي الدبلوماسية، مذكّراتولكن، يف إطار تبادل لل. تانوأمحرس
دة يف قائمة اجلرائم اخلاضعة لتسليم  اجلرمية اليت ارتكبها غري حمدَّوليد ألنَّتسليم 

هل معاهدة التسليم القدمية غري صاحلة  ف.مرتكبيها واملرفقة مبعاهدة التسليم املشار إليها
  هنائيا هلذا الغرض؟

ة األطراف يف املسائل اجلنائية، متعّدد اتفاقية أمحرستان ليست دولة طرفا يف أيِّ: ٣السيناريو   -٣  
 ليس لديها قوانني هأضف إىل ذلك أن.  معاهدة تسليم مع أزرقستانكما أهنا غري مرتبطة بأيِّ

ن أن هل ينبغي ألزرقستاف . إىل بلدان ثالثةاجملرمني املزعومنيم شروط وإجراءات تسليم تنظّ
  تيأس من إمكانية تسليم وليد إليها؟

  
  ةالسياسي الدوافعذات اجلرائم : تسليم اجملرمني

 أمحرستان بتسليم وليد إليها على أساس االتفاقية الدولية لقمع أزرقستانتطالب   - ٤  
وأثناء جلسة االستماع بشأن تسليم وليد، يقول حمامي . اهلجمات اإلرهابية بالقنابل

 نبيل هو حترير أزرقستان من لغرضف تتصّر"  األشداءنياملقاتل"ة  منظمالدفاع إنَّ
 اجلرمية املطلوب تسليم وليد من أجلها ولذلك فإنَّ. اضطهاد دكتاتورية تسفك الدماء

أزرقستان على متهيد الزمرة احلاكمة يف كبت بغية إكراه جرمية سياسية، إذ أهنا ارُت
  .يهةنـزالطريق النتخابات دميقراطية 

  ؟"ةالنبيل "أغراضه أن توازن ما بني ضرورة تسليم وليد ومراعاة أمحرستاننبغي لسلطات كيف ي
 بعض ضحايا التفجري يف روضة األطفال هم أطفال أشخاص حمميني دبلوماسيا، مبا أنَّ  - ٥  
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م من أزرقستان إىل أمحرستان يستند إىل اتفاقية منع ومعاقبة  طلب تسليم وليد املقدَّفإنَّ
اليت (رتكبة ضد األشخاص احملميني دوليا، مبن فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي اجلرائم امل

  ".اجلرمية السياسية" هذه االتفاقية ال تشمل مسألة غري أنَّ).  الدولتان عليهاقتصّد
  هل ينبغي لسلطات أمحرستان أن ترفض تسليم وليد؟

  
   األدلةصر عناالتجرمي ومقبوليةازدواجية : املساعدة القانونية املتبادلة

. ر سلطات أمحرستان التحقيق يف القضية بنفسهايف غياب طلب تسليم من أزرقستان، تقرِّ  -٦  
بري يف املتفجرات يعيش يف خلتقنية ال باخلربة االستعانة ه يلزم أنالنيابة العامةدرك تو

بري يف اخلم بطلب إىل أصفرستان من أجل االستماع إىل رأي  تتقّدأصفرستان، ومن مثّ
دعى ة أنه يقوم على أساس جرمية ُتوترفض سلطات أصفرستان هذا الطلب حبّج .راتتفّجامل

، وهو تعبري ال وجود له يف تشريعات "ا إرهابيافجريت"ن يف قانون العقوبات يف أمحرستا
قنع سلطات ُت أن ،محرستانألالعام عي ميكنك، على افتراض أنك املّد فكيف .أصفرستان

  أصفرستان بتنفيذ الطلب؟
غري  . أمحرستان ما يكفي من األدلة للتمكن من إدانة وليديفجتمع النيابة العامة أخريا،   - ٧  

 األدلة اليت ر احملكمة أنَّ إجراءات احملاكمة تسري يف منعطف غري منتظر عندما تقّرأنَّ
وطبقا لقوانني . م يف شهادة مشفوعة بيمنيمتها أصفرستان غري مقبولة، إذ أهنا مل تقدَّقّد
، الزم تقدمي األدلة من جانب شهود يف شهادة مشفوعة بيمني شرط رستان، فإنَّأمح

عي العام،  املّدفلو أنك كنت. بينما ال حتتوي قوانني أصفرستان على مثل هذا الشرط
متها أصفرستان يف لكفالة إمكانية استعمال األدلة اليت قّد كان بوسعك أن تفعلماذا 

  احملكمة؟
    

  السرية املصرفية وإرسال املعلومات تلقائيا:  املتبادلةاملساعدة القانونية

تسعى أمحرستان إىل احلصول على تفاصيل حساب مصريف مودع يف أصفرستان باسم   - ٨  
م عِل أصفرستان ُتغري أنَّ. ر دليال على نشاط ميارسه يف متويل اإلرهابوليد، مما قد يوفّ

ية سبب قانون حملي صارم حيمي سّرتنفيذ طلبها بن من ا لن تتمكّسلطات أمحرستان أهن
  مقبول؟هل رفض التعاون من جانب سلطات أصفرستان أمر ف. املعلومات املصرفية

 حسابات مصرفية خمتلفة مودعة يف أثناء تنفيذ الطلب، تكتشف سلطات أصفرستان أنَّ  - ٩  
 من  الطلب الصادرغري أنَّ. املصرف ذاته قد استخدمت مجيعا يف نفس العملية اإلجرامية

.  احلسابات املصرفية دون احلسابات األخرىه بواحد من هذأمحرستان ال يتصل إالّ
هل ينبغي لسلطات أصفرستان أن تكشف عن املعلومات املتصلة جبميع احلسابات ف

  د من أمحرستان؟ طلب حمدَّاملصرفية املشبوهة، رغم غياب أيِّ
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   والسبل البديلة لتنفيذ الطلباتالقنوات غري الرمسية: املساعدة القانونية املتبادلة
  

خصم وليد سابقا وينتمي إىل وهو إلدانة وليد، حتتاج أمحرستان إىل إفادة من سعيد،   -١٠  
 احلاجة تدعو إىل إفادته على وجه ومع أنَّ. عصابة إجرامية منافسة ويعيش يف أصفرستان
 القنوات م طلبها عرب عليها أن تقّدنَّإاالستعجال فقد قيل لسلطات أمحرستان 

هل ينبغي ألمحرستان أن تتخذ ف . هذه العملية تستغرق وقتا طويالالدبلوماسية، علما بأنَّ
  لب منها؟اإلجراءات عرب القنوات الدبلوماسية كما طُ

ر أمحرستان أن ترسل طلبا رمسيا تلتمس فيه املساعدة القانونية من يف هناية األمر، تقّر  -١١  
 من جانب  مباشرة عملية االستجوابُتجرى من أن  ال بّدهد الطلب أنوحيدِّ. أصفرستان

أن ب سلطة أجنبية سمح أليِّت ال ا أصفرستان أهنتورد. محرستانألالسلطات القضائية 
ه وحكم دين لتّو قد أُاً سعيدوعالوة على ذلك، فإنَّ. متارس وظيفة رمسية على أراضيها

سبل املمكنة ملراعاة شواغل كلتا  الُيرجى مناقشة .د يف أصفرستانعليه بالسجن املؤّب
  .الدولتني

  
 أنشطة  

على االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية قد صدَّق  بلدكم فيما إذا كانُيرجى النظر   •  
ملكافحة اإلرهاب، وفيما إذا كانت األحكام املتعلقة بالتسليم واملساعدة القانونية املتبادلة 

  .قد أُدرجت يف قانون بلدكم
 بلدكم، وفقا للقانون الساري فيه، طلب تسليم إذا كانت اجلرمية املعنية هل سريفض  •  

 .مستلهمة من دوافع سياسية؟ ُيرجى مناقشة املسألة

  . أن يسلِّم مشتبها به إىل بلد آخر مل يربم معه معاهدة؟ ُيرجى مناقشة املسألةلبلدكمهل ميكن   •  
ملصرفية تعترب من األسرار املهنية اليت تلتزم ية املعلومات ا سّرقانون بلدكم على أنَّ ينّص هل  •  

املصارف مبوجبها بعدم إفشاء معلومات عن زبائنها ألطراف ثالثة؟ إذا كان احلال كذلك، 
هل سيستجيب بلدكم لطلب مقدَّم من بلد آخر لتبادل املساعدة القانونية يف إطار حتقيق 

  يف قضية متويل أعمال إرهابية؟
رها بلد أجنيب يف إطار حتقيق يف تخدم عناصر األدلة، اليت يوفّهل ميكن لبلدكم أن يس  •  

  يف قضية غسل أموال؟ ووفقا أليِّحتقيققضية متويل هجمات بالقنابل، يف إجراءات 
  شروط؟ 

          



 

27 

  
 تقييم املعارف املكتسبة  

 دد كبريبالفعل عر فيه توفّي قيمة الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب يف سياق ُيرجى إيضاح  •  
  .قليمية والثنائيةمن معاهدات التعاون اإل

لتعاون بني  اأن تضيفها إىللصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب ل اليت ميكن القيمةما هي   •  
   معاهدة للتسليم أو املساعدة القانونية املتبادلة؟دولتني ال تربطهما أيُّ

ربم يف  معاهدات التسليم اليت قد ُتبشأنالصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب  تنّص على ماذا  •  
   من الدول األطراف؟اثنتنياملستقبل بني 

 الدول اليت يفيه الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب  أن تؤّد الذي ميكندورال إيضاحُيرجى   •  
  .اجملرمني املزعومنيتسليم من أجل معاهدة تسليم وجود  يشترط قانوهنا الوطين

 العاملية ملكافحة اإلرهاب تشكل أساسا قانونيا للتسليم ولتقدمي  الصكوككون ما هي داللة  •  
املساعدة القانونية املتبادلة؟ هل يعين ذلك ضمنا وجود التزام بتسليم املشتبه هبم وتقدمي 

  .ُيرجى اإليضاح دون استثناء؟ الشهادات املطلوبة
سياق التحقيق يف جرمية ية املعلومات املصرفية يف ك مببدأ سّرهل جيوز ملصرف ما أن يتمّس  •  

  متويل أعمال إرهابية؟
  

  أدوات  

مكتب ملسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهاب، الصادر عن دليل التعاون الدويل يف ا  •  
: ات واجلرمية، متاح على العنوان التايلخّدراألمم املتحدة املعين بامل

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
وُتعرض يف اجلزء األول املبادئ األساسية للتعاون الدويل يف .  أجزاء٤ينقسم هذا الدليل إىل     

ل التعاون املطلوب وتعد هذه املبادئ مبثابة قواعد تنطبق مهما كان شك. جمال مكافحة اإلرهاب
وُيكرَّس اجلزء الثاين خصوصا للمساعدة القانونية . ابتداء من املنع وانتهاء باملالحقة اجلنائية

التعاون ويتناول اجلزء الرابع أشكال . املتبادلة، يف حني يتعلق اجلزء الثالث بتسليم اجملرمني
 وفهرس يتيح البحث حسب ويف هناية الدليل، ترد مرفقات تستكمل تناول التطورات. األخرى
  .املواضيع

 ةات واجلرميـة، متاحـ    خـّدر  املتحدة املعـين بامل    مكتب األمم  ا أعده  اليت  قضايا اإلرهاب  خالصة  •  
 :على العنوان التايل

Ar/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.abic 

، الذي يتناول يف جزئه اخلامس الدليل التشريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب  •  
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دليل إدراج الصكوك العاملية ملكافحة ويكرِّس . التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
ات خّدر، الذي وضعه مكتب األمم املتحدة املعين بامليف التشريعات وتنفيذهااإلرهاب 

قا أساليب التعاون الدويل يف املسائل واجلرمية، جزءا كامال يتناول بصورة أكثر تعّم
   .ة من التشريعات الوطنيةاجلنائية، ويشفعها بأمثلة توضيحية ملموسة مستمّد

    ?html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https  

ات خّدر األمم املتحدة املعين باملورقة العمل بشأن املساعدة التقنية اليت أعدَّها مكتب  •  
معايري سيادة ق استراتيجية للعدالة اجلنائية تطّب: ال اإلرهابيةممنع األع": واملعنونة، واجلرمية
ن جزءا يتعلق بآليات ، تتضّم"كافحة اإلرهــابمل يف تنفيذ صكوك األمم املتحدة القانون

: التعاون الدويل
E/Acts_Terrorist_Preventing/Publications/rorismter/documents/org.unodc.www://https

pdf.nglish  

مكتب  الذي وضعه ،لتصّدي لإلرهابيف ا تدابري العدالة اجلنائية الكتيِّب اإلرشادي بشأن  •  
حتليال للتسليم واملساعدة القانونية املتبادلة ن ات واجلرمية، يتضّمخّدراألمم املتحدة املعين بامل
   :عني العامنيلنظم العدالة اجلنائية ودور املّدضمن اإلطار األوسع 

    html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
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  وثائق تكميلية  
 

عرض إيضاحي بربنامج باوربوينت من (التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ملكافحة اإلرهاب   •  
 )ات واجلرميةخّدرإعداد مكتب األمم املتحدة املعين بامل

      
  ة األطرافتعّددية واملأوجه التفاعل مع الصكوك الثنائ  ‐ ٣‐ ٢‐ ١    

  
تندرج االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب يف سياق شبكة معقَّدة من الصكوك القانونية 

 ما، ويتعيَّن الدولية املربمة بني الدول على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والثنائي، واليت تتداخل إىل حدٍّ
  .الوطنية إىل التشريعات اللجوءلتطبيقها 

 عدد األعضاء يف تفاوُت هذه الصعوبة ويزيد منوكثريا ما يصعب إدراك منطق هذا اهليكل القانوين، 
وينبغي أن يكون العاملون يف جمال العدالة اجلنائية . املنظمات الدولية وعدد األطراف يف املعاهدات الدولية

 على الوجه األفضل وأن يستخدموهاقات الصكوك هني إىل أوجه التفاعل املعقَّدة القائمة بني خمتلف طبمتنّب
  . االنتفاع من تعاون الدول األخرىى أقصى فرصحىت تتسّن

    
    
  ر أفضل إطار قانوين للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟ما هي الصكوك اليت توفّ  

ن  بالنظر إىل أهنا تتضّمل الصكوك الثنائية واإلقليمية أطرا مفيدة للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،تشكّ
  . مداها اجلغرايف حمدودبيد أنَّ. أحكاما إجرائية مفصَّلة

ويتيح اإلطار الدويل ملنظومة األمم املتحدة، القائم على أساس االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة 
قليمية، بفضل شبكة اإلرهاب، للدول أن تقيم عالقات مع دول أطراف أخرى، تتجاوز أُطرها الثنائية واإل

ولكن تصعب بصفة عامة استبانة االتفاقات الثنائية واإلقليمية أو الصكوك العاملية اليت . عاملية حقيقيةتعاون 
  .توفِّر أفضل إطار قانوين

ف ذلك على الظروف الراهنة، ونوعية ويتوقّ. ففي بعض احلاالت، يبدو أحد األطر أنسب من غريه
ويف هناية . رها كل منها لبلوغ اهلدف املنشودتاحة، واإلمكانيات اليت يوفّوكمية اُألطر القانونية امل

 حملّ صكوك املطاف، من املهم إدراك أنه ليس املقصود بالصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب أن حتلّ
  .نائية بأدوات قانونية تكميليةد العاملني يف جمال العدالة اجلأخرى، بل أن تزّو

     
 تعارض بني املعاهدات؟ج اللَكيف ُيعا  

ويف هذه احلالة، جيدر الرجوع إىل . من الوارد أن ينشأ تعارض بني اثنتني أو أكثر من املعاهدات السارية
مجيع االتفاقيات العاملية  تنّص ويف هذا الصدد،. م هذا التعارضاألحكام التعاهدية ذات الصلة، اليت تنظّ

 لعام البحرية املالحة سالمة ضد املوّجهةاملشروعةغريعمالاألقمعتفاقيةملكافحة اإلرهاب، بدءا من ا
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 أحكامها تعدِّل معاهدات أو اتفاقات التسليم املربمة بني الدول األطراف بقدر تعارضها ، على أن١٩٨٨َّ
ويف حال عدم وجود ).  أدوات التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية٣‐ ٢‐ ٢‐١انظر ( االتفاقيات مع نّص

  . واملساعدة القانونية املتبادلةية ذات صلة، ُيوصى بتطبيق األحكام األكثر تيسريا للتسليمأحكام تعاهد
  :أمثلة على األحكام التعاهدية ذات الصلة

ُتعترب أحكام ): "١٩٩٧ (االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل من ٩ من املادة ٥الفقرة 
 املربمة فيما بني الدول األطراف معدَّلة فيما بني هذه الدول فيما مجيع معاهدات وترتيبات تسليم اجملرمني

  ". الذي تتعارض فيه تلك األحكام مع هذه االتفاقية، إىل احلّد٢يتعلق باجلرائم احملدَّدة يف املادة 

 حني تكون: "١٩٦٩مايو / أيار٢٣ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املربمة يف ٣٠ من املادة ٣الفقرة 
مجيع األطراف يف املعاهدة السابقة أطرافا أيضا يف املعاهدة الالحقة، دون إهناء املعاهدة السابقة أو تعليق 

 مبقدار ما تكون أحكامها متوافقة مع أحكام ، ال تنطبق املعاهدة السابقة إال٥٩ّتنفيذها مبوجب املادة 
  ".املعاهدة الالحقة

ة لدول غرب أفريقيا بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل  من اتفاقية اجلماعة االقتصادي٣٥املادة 
 ُتبِطل هذه االتفاقية مجيع أحكام املعاهدات أو االتفاقيات أو االتفاقات السابقة ‐ ١): "١٩٩٢( اجلنائية

  (...)".املربمة بني اثنتني أو أكثر من الدول األعضاء واليت تسري على املسائل املنصوص عليها 

 التفاقية االحتاد األفريقي بشأن منع اإلرهاب ٢٠٠٤يوليه / متوز٨ من بروتوكول ٨ من املادة ٢ة الفقر
 اتفاقات تسليم  طرائق أو أيِّعندما يقع خالف بني األطراف بشأن تفسري أو تطبيق أيِّ: "ومكافحته

  ."ثنائية قائمة، تكون الغلبة فيما يتعلق بالتسليم ألحكام االتفاقية

أعضاء  لتزامات ا من ميثاق األمم املتحدة، فإن١٠٣َّ أن يؤخذ يف احلسبان أنه وفقا للمادة وينبغي أيضا
 .أي التزام دويل آخرمبوجب امليثاق تعلو على األمم املتحدة 

 
 
   

  أنشطة  
  

ُيرجى وضع قائمة مبعاهدات التسليم واملساعدة القانونية املتبادلة اليت يكون بلدكم طرفا   •  
التدقيق فيها بعناية والتحقق مما إذا كانت تأذن بتسليم مرتكيب مجيع اجلرائم وُيرجى . فيها

ويف حال وجود . املنصوص عليها يف االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب
ساما ، ما هي املعاهدة األكثر اّت)معاهدة ثنائية ومعاهدة إقليمية مثال(أكثر من معاهدة 

يث سرعة اإلجراءات والشروط املطبقة وغري ذلك؟ وما هي املعاهدة بالطابع العملي من ح
 ر أكرب محاية حلقوق الشخص املعين؟اليت ُيعتقد أهنا توفّ

  
 أدوات  

  
ات واجلرمية، اليت خّدرالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملفرع منع اإلرهابقاعدة بيانات  •  
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ا، وعددا من معاهدات التسليم واملساعدة  بلد١٤٠ التشريعات اجلنائية ألكثر من تضّم
  .html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https?: القانونية املتبادلة املربمة بني هذه البلدان

         
   املسلحةاعاتنـزاليف أوقات التعاون الدويل   - ٣- ١  

  
ب قمعها يف كل األحوال إلرهابية أن ترتكب يف وقت السلم كما يف وقت احلرب ويتطلّميكن لألعمال ا

 .تعاون الدول فيما بينها

 االتفاقية تنّص إذ ؛املسلحة اعاتنـزال أثناء اإلرهاب ملكافحة الدولية والربوتوكوالت االتفاقيات تنطبق ال
 األعمال على انطباقها عدم على أيضاً، الالحقة والصكوك ،)١٩٩٧ (بالقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع الدولية
 الذي هو الدويل القانون عن عاملتفّر الدويل اإلنساين والقانون .مسلح اعنـز أثناء حةمسلّ قوات ترتكبها اليت

 التفريق أنَّبيد  .ال أم دولياً اعنـزال كان سواء ح،مسلّ اعنـز اليت تؤول إىل حاملسلّ العنف أعمال حالة يف ينطبق
  .الغالب يف حتقيقه يصعب أمر نةمعّي حالة على قاملطّب النظام لتحديد القانونيني اإلطارين هذين بني
     

ل بالتفصيل  واليت حتلّمكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسانسة ملوضوع  املكّر٤انظر النميطة     
يل وحقوق اإلنسان التداخل بني اإلطار القانوين الدويل ملكافحة اإلرهاب والقانون اإلنساين الدو

  .وحقوق الالجئني
    

ضد األشخاص غري املشاركني يف " األعمال اإلرهابية" القانون اإلنساين الدويل صراحة على حظر ينّص
، باإلضافة إىل عدد من "نشر الرعب يف أوساط املدنيني"األعمال العدائية وحظر األعمال اليت ترمي إىل 

 أعماالً إرهابية عندما ترتكب يف وقت السلم، مثل جرمية القتل عدُّاليت قد ُت" املخالفات اجلسيمة"
  .وتعريض سالمة الشخص البدنية ألذى جسيم واالحتجاز غري القانوين وأخذ الرهائن

 والربوتوكول ١٩٤٩ لعاماألربع  جنيف اتفاقيات سيما وال الدويل، اإلنساين القانون معاهدات تعترب
 مبوجبها للحماية اخلاضعة املمتلكات أو األشخاص ضد ترتكب اليت ةاجلسيم املخالفات ، األولاإلضايف
 املعاهدات هذه تفرض العقاب، من اجلرائم هذه مرتكيب من أيٍّ إفالت دونوللحيلولة  .حرب جرائم
 املعاهدات تلك يف الواردةاجلسيمة  املخالفات مجيع الداخلية قوانينها يف تدرج أن األطراف الدول على
 .بشأهنا العاملية القضائية واليتها رتقّ وأن عليها قتطّب اليت املناسبة اجلنائية عقوباتال دحتّد وأن

، ) على التوايل١٤٦ و١٢٩ و٥٠ و٤٩املواد  (١٩٤٩ املواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف األربع لعام تقضي
وحماكمتهم أمام احملاكم " م كانت جنسيتهاأي" "خالفات اجلسيمةامل" الدول مبالحقة املتهمني باقتراف بإلزام

 من أجل ر لديها أدلة اهتام كافية ضد هؤالء األشخاصالوطنية أو تسليمهم إىل دولة طرف أخرى تتوفّ
  .حماكمتهم
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   كافالوقضية  :حالة دراسة  
 العسكرية الديكتاتورية حكم أثناء حبرية كضابط عمل أرجنتيين، مواطن كافالو، ميغل ريكاردو
 ويشتبه") القذرة احلرب "اسم عليها يطلق اليت الفترة (١٩٨٣ إىل ١٩٧٦ من الفترة يف لألرجنتني
 هضّد قضائية بإجراءات غارثون بالتاسار القاضي شرع ،١٩٩٩ عاميف  .مدنيني حق يف جلرائم بارتكابه

  .العاملية القضائية الوالية مبدأ إىل استناداً سبانياإ يف
 يف وتعذيب وإرهاب مجاعية إبادة جرائم ارتكاب بتهمة كافالو لتسليم رمسي بطلب نغارثو القاضي موتقدَّ
 قدامى بعض أنَّ كتب مكسيكي صحفي وبفضل .منتحالً امساً آخر املكسيك يف يعيش كافالو كان حني

 يف كافالو فطعن. ٢٠٠٠ أغسطس/آب يف كافالو على بضقُ عليه، فواتعّر قد األرجنتينيني سياسينيال السجناء
 املكسيك يف العليا احملكمة وافقت ،٢٠٠٣ عام من يونيه/حزيران ويف .املكسيكية احملاكم أمام التسليم طلب
 بتهمة التسليم طلب على توافق ملولكنها  .وإرهاب مجاعية إبادة جرائم ارتكاب بتهميت تسليمه طلب على

  .التعذيب ملرتكيب جرائم القضائية ملالحقةا على التقادم مبدأ قيطّب املكسيكي  القانونة أنَّحبّج التعذيب،
) سبانياإ يف قضائياً مالحقته بدء قبل (األرجنتني إىل جديد منُسلِّم  سبانيا،إ إىل كافالو تسليم وبعد

 األطراف، الدول جترب اليت عليها واملعاقبة اجلماعية اإلبادة جرمية منع اتفاقية من السادسة املادة مبوجب
 من ةخمتّص حمكمة أمام مجاعية إبادةجرائم  بارتكاب املتهمني حماكمة على جنتني،واألر سبانياإ ومنها
 من آخر اًضابط ١٥ مع للمحاكمة حالياً كافالووخيضع  .أرضها على الفعل ارتكب اليت الدولة حماكم
  .البحرية ضباط

 Escuela de Mecánica de la( نسبة السم املنشأة البحرية » ESMA «اة الع على القضية املسّمميكن االطّ

Armada( اليت احتجز فيها العديد من األشخاص وعذبوا وقتلوا أثناء حكم اجمللس العسكري، على املوقع 
 .html.esma/ar.gov.cij.www://http :الشبكي على العنوان التايل

 

  الوالية القضائية العاملية يف اتفاقيات جنيف واملعاهدات العاملية ملكافحة اإلرهاب  
حقة متهم بارتكاب ية القضائية اليت متارسها دولة ما يف مالرف الوالية القضائية العاملية على أهنا الوالّعُت

كان املكان الذاخمالفة ما، أي ة مرتكبها أو جنسية الضحايا  كانت جنسياي ارتكبت فيه هذه املخالفة، وأي
كانت األضرار اليت تلحق مبصاحل الدولةاوأي . 

 مكانكان  ا أياج بالوالية القضائية صراحة على ضرورة االحتج تنّص ال اتفاقيات جنيف صحيح أنَّ
  .على أهنا تستلزم ممارسة والية قضائية عامليةرهتا فّس بعض البلدان  أنَّإالّاجلرمية، 
 تشترط  تلك املعاهداتأنَّ حيث من جنيف اتفاقيات عن اإلرهاب ملكافحة العاملية املعاهدات ختتلف
 ممارسة الدولة على يتعّين الوفعالً،  .القضائية هاواليت الدولة لتمارس الدولة إقليم يف الشخص وجود
  .مهتسلّ وال إقليمها داخل املخالفة مرتكب فيها يتواجد اليت احلاالت يف إالّ القضائية واليتها
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 املتهمني بارتكاب مثل هذه املخالفات ةملقاضااذ مجيع التدابري الالزمة من أجل متكني الدول األطراف من اخت

األول أدوات تعاون دويل اإلضايف ر الربوتوكول ة دول، وفّب قمعها تعاون عّداجلسيمة اليت غالباً ما يتطلّ
  :تكميلية يف املسائل اجلنائية

  :املساعدة القانونية املتبادلةيف جمال 
 مجيع يف املساعدة القانونية املتبادلة من ممكن قسط أكرب لألخرى منها كل األطراف الدول متقّد  •

 التعاون األطراف الدول على ،مثّ من ،نيتعّيو .اجلسيمة باالنتهاكات املتعلقة اجلنائية اإلجراءات
 ".اجلسيمة االنتهاكات" بـ املتعلقة اإلجراءات مجيع يف ممكن وجه أكمل على بينها فيما

 القانون اإلنساين الدويل االلتزامات النامجة عن أحكام أية معاهدة أخرى م معاهدات أحكامتّسال   •
 ة املتبادلباملساعدة القانونيةة األطراف تنظم حالياً أو مستقبالً مجيع املسائل املتعلقة متعّددثنائية أو 

  .يف املسائل اجلنائية أو جزءاً منها
  :يف جمال تسليم اجملرمني

 عليهان ويتعّي .بذلك الظروف تسمح عندما اجملرمني تسليم جمال يف ألطرافا الدول تتعاون  •  
   .أراضيها على املزعومة املخالفة وقعت اليت الدولة لطلب الواجب االعتبار ويلت أن أيضاً

 إىل القضية إحالة الدولة على يتعّين التسليم، رفض حاليف و .اجملرمني بتسليم الدولة لزمُت ال  •  
  .العاملية القضائية الوالية املتهمني استناداً إىل مقاضاة بغية تصةاملخ سلطاهتا

 
 

   ح؟ املسلّاعنـزالعة بني دولتني متحاربتني يف أوقات هل تنطبق اتفاقية تسليم اجملرمني املوقَّ  
 غري مسألة متحاربني طرفني بني عةاملوقَّ اجملرمني تسليم اتفاقيات على حةاملسلّ اعاتنـزال أثر يزال ال

 اعنـزال أثرويراوح  .سياسية أبعاداً تكتسي املسألة هذه أنَّ الواضح منو .القانون نظر وجهة من حمسومة
 .وإهنائها االتفاقيات تلك تعليق بني والنظرية، العملية الناحيتني من التسليم، اتفاقيات على حاملسلّ

 هولندا، جملس الدولة، يف قضية(ني  حرباً ما قد أهنت اتفاقية لتسليم جمرمفقد قضت بعض احملاكم بأنَّ
؛ إيطاليا، حمكمة االستئناف يف ميالنو، يف قضية بارناتون ليفي، عام ١٩٧٦عام  شلوى فريوم‐ رينج
سيشيل، احملكمة العليا، يف قضية  (د تعليق لتلك االتفاقياتيف حني قضت حماكم أخرى مبجّر) ١٩٧٩
املخالفات املرتكبة أثناء فترة التعليق  " القول إنَّحّدوذهبت يف رأيها إىل ) ١٩٧٣مريوين، عام . سي. آر

الواليات املتحدة، يف قضية " (ميكن أن تستتبع عملية تسليم للمجرمني عندما يعود سريان مفعول االتفاقية
 .))١٩٧٣عام (وقضية رايان ) ١٩٦٠عام (غالينا 

    
 التقليدية االستثناءات مسألة ذكر على يأيت ال هأن إالّ التسليم، مكانيةإ على ينّص األول الربوتوكول أنَّ ومع
 .للمخالفة السياسي الطابع مثل التسليم، أمام عقبة لتشكّ أن ميكن واليت الوطنية القوانني عليها تنّص اليت
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 انطباق عدم على تنّص وطنية وتشريعات وإقليمية ثنائية معاهدات ةعّد خالل من املسألة هذه يتوُِّسوقد 
  .الدويل القانون نظر يف جرائم لتشكّ اليت املخالفات على السياسي الطابع ذات باملخالفة اصاخل االستثناء

تتجاوز احلدود "وكثرياً ما تنطوي إجراءات القمع املنصوص عليها يف القانون اإلنساين الدويل على عناصر 
 .ة يف كل دولةات املختّصف جزء كبري من فعاليتها على نوعية التعاون فيما بني السلط، ويتوقّ"اإلقليمية

      
 

 اإلرهاب؟ ملكافحة جديدة أداة هيهل  الدولية اجلنائية احملكمة  
  

 يوليه/متوز ١ يف النفاذ زحّي دخل الذي األساسي روما نظام مبوجب الدولية اجلنائية احملكمة أنشئت
 التحقيق مسؤولية األوىل الدائمة الدولية احملكمة هذهى وتتولّ .طرفاً دولة ١١٣ حالياً يضّم والذي ٢٠٠٢

  .وحماكمتهم قضائياً مرتكبيها ومالحقة العامل يف املرتكبة خطورة الدولية اجلرائم أشّديف 
 كونت ال عندما إالّ اختصاصها احملكمة متارسال  :للدول القضائية الواليات مع القضائية واليتها وتتكامل

 .ي التحقيقات أو املالحقاتو جّدأو القدرة من أجل أن تنجز على حن اإلرادة الدولة لدى
وأثناء املفاوضات بشأن النظام األساسي، نوقشت مسألة توسيع نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية ليشمل 

مبا يف ذلك األعمال املدرجة يف االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة (األعمال اإلرهابية 
، أن يقتصر اختصاص احملكمة على جرائم اإلبادة ٥ املادة ر يف هناية املطاف، يف، ومع ذلك تقّر)اإلرهاب

  .اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان
 تلك نتتضّم إذا إرهابية أعمال يف تنظر أن النظرية، الناحية من الدولية، اجلنائية للمحكمة ميكن ،مثّ ومن

 روما نظام من ٨ املادة فإنَّ احلرب، جبرائم يتعلق فيماا أّم .أعاله املذكورة اجلرائم أركان إحدى األعمال
  .أعاله املشار إليها" جنيف التفاقيات اجلسيمة االنتهاكات "حتديداً تستهدف األساسي

 إىل القضية إحالة عندها ميكن ذلك، على قدرة عدم أو جمرم مالحقة يف داًترّد ما دولة أظهرت فإذا
إليها " ملَّسُي "أن بدل الدولية اجلنائية احملكمة إىل باجلرمية املتهم" حيال "عندئذو .الدولية اجلنائية احملكمة
 بعدد عالتذّر على به املشتبه حتتجز اليت الدولة قدرة عدُم اإلحالة منومما ُييسِّر هذا النوع . تقين كإجراء

 احملكمة اعتبار غيينب فال ذلك،ومع  .التسليم قوانني مبوجب طبقنت ما عادة اليت الرفض أسباب من
 أداة اعتبارها جيب بل الدويل، القانون أنشأها اليت التقليدية الدويل التعاون آلليات منافسة الدولية اجلنائية
 .اختصاصها إلثبات الالزمة الشروط استيفاء مجيع عند إليها اللجوء ميكن ورافدة مكملة

 
    

 
  A-320 اإليرباص طائرةالقضية  :حالة دراسة  

 البلد باجتاه ألف البلد من انطالقاً فيه لةومسّج باء البلد طريان لشركة تابعة A-320 إيرباص طائرة أقلعت
 االنفجار أودى .لبلدكم تابعة صحراويةمنطقةفوقانفجرتو)دالالبلد (بلدكمأجواء فدخلت. باء



 

35 

 لكرة الوطين ملنتخبا فيهم مبا وباء، ألف لبلدينل رعايا من بني املسافرينوكان  .شخصاً ١٦٥ حبياة
  .والتصاحل باحلوار عىنُتاليت  وباء ألف للبلدين تابعةال دينيةال ماعاتاجل لووممثّ ألف للبلد القدم

 ضد جرمية أو مجاعية إبادة جرمية أنه على اجلو يف الطائرة تفجري وصف ميكن هل  - ١  
  الوصف؟ لذلك القانونية التبعاتهي  ما اإلنسانية؟

   الذي ميكنكم استخدامه حبسب القانون الدويل؟خراآل ما هو الوصف  - ٢  
    

 أنشطة  
  

 أوقات يف اإلرهاب مكافحة وبروتوكوالت اتفاقيات تطبيق نطاق حمدودية لمتثّ هل  •  
 ح؟مسلّ اعنـز أثناء إرهابية أعماالً بارتكاهبم املشتبه مقاضاة أمام عقبات حاملسلّ اعنـزال

  .األمر مناقشةيرجى 
 جبرائم يتعلق فيما لديكم احملاكم باختصاص املتعلقة بلدكم قانون امأحك حتديد يرجى  •  

 جرمية بارتكاب متهم مالحقة على قادرة بلدكم سلطات كانت إذا ما وحبث ،احلرب
 جنسية عن النظر بغض (لبلدكم انتماء عالقة أّي له كان إذا اعّم النظر بغّض حرب
 مبدأ كان إذا اعّم النظر بغّضو ).اجلرمية ارتكاب ومكان الضحايا وجنسية املتهم
 ومساوئ حماسن ذكر يرجى ال، أم بلدكم قانون يف اًمدرج العاملية القضائية الوالية
 .بلد أيِّ قانون يف هذا املبدأ إدراج

      
  تقييم املعارف املكتسبة    

 والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب يف أوقات االتفاقياتما هو نطاق تطبيق   •  
   ح؟اع املسلّنـزال

  ُيطّبق؟مىت و جنده؟ وثائق أيِّ يفو الدويل؟ اإلنساين القانون هو ما  •  
  اليت يقمعها القانون اإلنساين الدويل؟اإلرهابيةما هي األعمال   •  

 عليها يف القانون اإلنساين الدويل ملقاضاة املشتبه بارتكاهبم املنصوصما هي اآلليات   •  
  مسلح؟اعنـزأعماالً إرهابية أثناء 

 تصبح فيها مكافحة اإلرهاب من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية؟اليتما هي احلاالت   •  
    

 أدوات  
  

 وبروتوكوليها ١٩٤٩الع على نصوص اتفاقيات جنيف األربع لعام ميكن االطّ  •  
 عليها، وعلى حالة التصديق عليها يف قاعدة بيانات والتعليقات١٩٧٧اإلضافيني لعام
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 : باللجنة الدولية للصليب األمحر على العنوان التايلةن اإلنساين الدويل اخلاصالقانو
-geneva/law-customary-treaties/law-and-war/ara/org.icrc.www://http

jsp.ndexi/conventions  

 :التايل العنوان على متاح الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام  •  
-7ABE-4757-9AEE-16852ADD/rdonlyres/NR/int.cpi-icc.www://http

pdf.RomeStatuteAra/02886/284265CF7CDC9، اجلماعية اإلبادة جرمية أركان وترد 
icc.www://tpht- :التالية الوثيقة يف احلرب وجرائم اإلنسانية ضد واجلرائم

-45BD-91E4-6514-E851490A/rdonlyres/NR/int.cpi

pdf.ElementsOfCrimesAraWeb/283785/E47CF216A9AD 

أسئلة يكثر طرحها بشأن جوانب مكافحة اإلرهاب ذات الصلة " املعنونة الوثيقةس رِّتك  •  
جلرمية جزءاً ات واخّدرها مكتب األمم املتحدة املعين باملدَّاليت أع" بالقانون الدويل

  :للقانون اإلنساين الدويل
pdf.0981186V_AR/FAQ/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://https 

      
  معّمقةقراءات   

 اإلرهاب منع فرع بيانات قاعدة من التالية ألوىلا األربعة املقاالت حتميل ميكن  •  
 :التايل العنوان على واجلرمية اتخّدربامل املعين املتحدة األمم ملكتب التابع
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Christian/ Voneky, Silja/ Roeben, Volker/ Schorkopf, Frank (eds.), Terrorism as a Challenge 
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• Roberta Arnold, The ICC as a New Instrument for Repressing Terrorism, Transnational 
Publishers, 2004 
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      رمنيتسليم اجمل  -٢
 ؟رمنيما املقصود بتسليم اجمل  - ١- ٢  

  
  عامةالعتبارات املفهوم واال: مةمقّد  ‐ ١‐ ١‐ ٢    

إىل دولة أخرى تالحقه ) متلقّية الطلبالدولة (جد يف أراضي دولة ما يو فردُيقَصد بالتسليم إحالة 
 التسليم وُيعدُّ. ل به العقوبة اليت أصدرهتا حماكمها يف حقهنـزا بغرض حماكمته أو لكي ُتإّم) الطالبةالدولة (

 من أجنع أدوات التعاون واحدة املسائل اجلنائية، كما أنه مشهود له بكونه أقدم أشكال التعاون الدويل يف
وملا كان التسليم إجراء من إجراءات التعاون له تأثري مباشر يف حرية األفراد، فإنه . الدويل يف قمع اجلرمية

تلف يات، وال سيما بني الدول اليت ختقد يكون أيضاً أعقد اإلجراءات ويطرح أكرب قدر من التحّد
  . القانونية فيما بينهاهافأعرا

    
  نظرة عامة وجوانب مقارنة: إجراءات التسليم  ‐ ٢‐ ١‐ ٢    

 إجراءات  ذلك، فإنَّبناًء علىو. متلقّية الطلبختضع الكيفية اليت ينفَّذ هبا التسليم ألحكام القانون الداخلي للدولة 
فالدول .  القانونية السارية يف كل بلدلألعراف ، تبعاًحدته تتفاوتالتسليم ختتلف من بلد إىل آخر اختالفاً 

. اآلخذة بنظام القانون العام تّتبع إجراءات متشاهبة، خبالف البلدان اليت تعتمد نظام القانون املدين على سبيل املثال
ية ل عقبات أمام فعالية عمل، متثّلوضعي واإلجرائي الداخلي لكل بلدة يف القانون اوتنجم عن ذلك اختالفات ّمج

  .على أنه ميكن استنباط تسلسل زمين إلجراءات التسليم بغية توضيح اخلطوط العريضة لكيفية التسليم. التسليم
    

  تسليمالتسلسل الزمين إلجراءات على النظرة عامة   

مكتب األمم املتحدة ، التسليمل املمارسات املتعلقة مبسائفريق اخلرباء املعين بأفضل مرفق التقرير الصادر عن  (مراحل التسليم
 )٢٠٠٤، ات واجلرميةخّدراملعين بامل
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  ؤقّتاالعتقال امل: مرحلة ما قبل التسليم  ‐ ١‐ ٢‐ ١‐ ٢    

  
 للشخص املطلوب حبيث ؤقّت غالباً ما يسبق طلَب التسليم مبعناه الدقيق طلُب االعتقال امل- اعتبارات عامة

 إجراء من ؤقّتوُيعترب االعتقال امل.  العدالةفالت من وجهلإلال يستغل فرصة طول إجراءات التسليم 
أو مبقتضى القانون الوطين قبل التقدم بطلب /ة مبوجب معاهدة تسليم ومؤقّتإجراءات االعتقال ُيتَّخذ بصورة 

  .ويشكل هذا اإلجراء مرحلة ما قبل التسليم. التسليم
ذلك أن طلب االعتقال .  وطلب التسليمؤقّت املجيب عدم اخللط بني طلب االعتقال -املقتضيات اإلجرائية 

 فهو طلب غري  هو وثيقة ُيطلب مبوجبها اعتقال الشخص املطلوب قبل تقدمي طلب تسليمه رمسياً، ومن مثَّؤقّتامل
  .مة ومتهيداً لهل مقّدمكتمل مقارنة بطلب التسليم، كما أنه ال يقوم مقامه، لكنه يشكّ

    
      
  ؟ؤقّتنها طلب االعتقال امللومات اليت جيب أن يتضّمما هي املع: نصائح عملية  

  
إذا مل توجد هذه املعلومات يف نصوص املعاهدات الثنائية أو يف أحكام القانون الوطين، ميكن االستناد إىل 

 ؤقّت صياغة طلب االعتقال املحىت تكوناملعلومات نوع اتفاقيات التسليم اإلقليمية اليت تقتضي مجيعها نفس 
 ١٤ واملادة املطلوبنيتسليم شأن االتفاقية األوروبية بمن ) ٢ (١٦انظر على سبيل املثال املادة (ليمة سو وافية

اجلماعة االقتصادية لدول من اتفاقية ) ٢ (٢٢، واملادة اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم املطلوبنيمن ) ١(
  ).املساعدة القانونية املتبادلةتفاقية العربية بشأن  من اال٤٣، واملادة املطلوبني املتعلقة بتسليم غرب أفريقيا

  :وتشمل هذه املعلومات ما يلي
) أ) (٢ (١٢إحدى الوثائق املذكورة يف املادة ) دون احلاجة إىل إرفاق(اإلشارة إىل وجود   -  

 مستند آخر يكتسي  أو أيِّاعتقالمن االتفاقية، أي وجود قرار إدانة واجب التنفيذ، أو أمر 
  ؛الطالبةسلَّم وفق الصيغ املنصوص عليها يف قانون الدولة يحلجية، نفس ا

  اإلشارة إىل اعتزام إرسال طلب تسليم؛  -  
  بيان اجلرم املطلوب التسليم ألجله، وحتديد زمان ومكان اقترافه؛  -  
  .وصفاً للشخص املطلوب، بقدر اإلمكان  -  

)طلوبنياملتسليم شأن االتفاقية األوروبية بمن ) ٢ (١٦املادة (
    

 بأية وسيلة تتيح التسجيل الكتايب أو ما ؤقّت بوجه عام، ميكن إرسال طلب االعتقال امل- إرسال الطلبات
املنظمة الدولية ويرَسل الطلب يف الغالب األعم مباشرة إىل السلطة املركزية أو عن طريق . مادياًيعادله 

  ).اإلنتربول (للشرطة اجلنائية
إما بتعميمه، أي مباشرة من مكتب مركزي وطين إىل آخر : ن تبليغ الطلب بكيفيتنييف احلالة األخرية، ميك

 محراء بطلب من املكتب املركزي الوطين مذكّرة العامة اإلنتربول أو عرب نشر أمانة I-24/7عرب الشبكة 
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ل  احلمراء تشكّرةذكّ املوخالفاً للتعميم، فإنَّ.  السلطة القضائية طلببناًء علىف يتصّرالذي الطالبة للدولة 
  .وثيقة قانونية لإلنتربول

        
  محراء؟ذكّرةما املقصود مب    

  
ه إىل  وطين على الصعيد الدويل موّجاعتقال أمرنتربول، واليت تتيح نشر إل احلمراء اليت تصدرها اذكّرةامل

ات القضائية ، إىل السلط١٩٩٨توجَّه أيضاً، منذ سنة أصبحت  الشرطة بالدول األعضاء باملنظمة، أجهزة
 . تسليمهشخص ريثما يتّمل ؤقّتيستند إليه االعتقال امللتكون مبثابة أساس 

  
  )١( احلمراءمذكّراتالقيمة القانونية لل

 
     

  

  ؤقّت قيمة االعتقال املتسوِّغ منهجياً احلمراء باعتبارها ذكّرةدول تعترف بامل  

 ؤقّتاالعتقال املاً، لكن بشروط، تسوِّغ تلقائي احلمراء باعتبارها ذكّرةدول تعترف بامل   

   
و أ قرار صادر عن قاض بناًء على ؤقّتاالعتقال امل تسوِّغ احلمراء باعتبارها ذكّرةدول تعترف بامل

  يف كل حالة على حدةعن الشرطة

 ؤقّتعتقال امللال مسوِّغاً احلمراء ذكّرةدول ال تعترف بامل   

 دول مل ترّد على االستبيان   

───────────────── 
لدى  ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ليت أُجريت بتاريخ  احلمراء، امذكّراتص االستشارة بشأن القيمة القانونية للملّخ (1)

 دولة عضواً أرسلت ٥٨وقد شارك يف االستشارة حىت تارخيه ما جمموعه . جمموع الدول األعضاء يف منظمة اإلنتربول
  .ردودها إىل األمانة العامة
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  : احلمراءذكّرةن املضّموتت
صورة، ال، املالمح اجلسديةالوضع العائلي، اجلنسية، (نة هلوية الشخص املطلوب العناصر املكّو  -

  ؛)حتليل احلمض النوويبصمات األصابع، 
نوع اجلرم وتاريخ (ته  السلطة اليت تلقّجانب الطلب من لتقييم مدى مقبوليةالبيانات الالزمة   -

ألركان نة ص للوقائع املكّو، ملّخذكّرة، السلطة اليت أصدرت املاالعتقال رةمذكّومكان ارتكابه، 
 ؛)اجلرم

  ؛ؤقّتاتفاقية التسليم اليت استند إليها طلب االعتقال امل  -
 .ؤقّتضمان تقدمي الدولة الطالبة لطلب التسليم يف حال االعتقال امل  -

وهلذا السبب ال ،  على حقوق الشخص تأثرياً حمتمال امللوَّنةذكّراتهي أكثر مجيع امل احلمراء ذكّرة املإنَّ
أو حمكمة دولية، خبالف /ت طلباً بذلك من مكتب مركزي وطين وقّ إذا تلميكن لألمانة العامة نشرها إالّ

  . األخرىذكّراتامل
من  عدداً متزايداً فإنَّ ختتلف من بلد إىل آخر، ذكّرة القيمة القانونية اليت تكتسيها هذه املورغم أنَّ

  .ؤقّتاملعاهدات واالتفاقات تعترب اإلنتربول قناة لتبليغ طلبات االعتقال امل
  : على إرسال الطلب بالكيفية التاليةتسليم اجملرمنيلالنموذجية األمم املتحدة معاهدة ع وتشّج
 للشخص املطلوب إىل حني ؤقّتجيوز للدولة الطالبة يف حالة االستعجال أن تطلب االعتقال امل"

وميكن إرسال الطلب بوسائط املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، أو بالربيد أو . طلب التسليمتقدمي 
  )ؤقّتاالعتقال امل: ٩املادة " (.بالربق أو بأية وسيلة أخرى تتيح التسجيل الكتايب

  

معظم  تنّص  وجب إطالق سراح الشخص، إذ، وإالّيف غضون مهلة حمددةن إرسال طلب التسليم ويتعّي
 بعد مؤقّت طلب اعتقال بناًء على املعتقل الشخص احتجازعاهدات والقوانني على أنه ال جيوز متديد امل

  .ي طلب التسليمانقضاء مدة حمدَّدة دون تلقّ
 يوماً بالنسبة للدول األطراف ٤٠ و١٨وختتلف هذه املهلة فيما بني خمتلف املعاهدات اإلقليمية، إذ تتراوح بني 

اجلماعة  يوماً بالنسبة للدول األطراف يف معاهدة ٢٠وتبلغ ، املطلوبني املتعلقة بتسليم ةاألوروبييف املعاهدة 
 يوماً بالنسبة للدول األعضاء يف اتفاق جامعة ٣٠، واملطلوبني املتعلقة بتسليم االقتصادية لدول غرب أفريقيا
اتفاقية البلدان األمريكية بشأن ف يف  يوماً بالنسبة للدول األطرا٦٠، واملطلوبنيالدول العربية املتعلق بتسليم 

  .ويف حال عدم وجود معاهدة، ينبغي التقيد مبتطلبات الدولة املتلقية للطلب. تسليم املطلوبني
  

  
  ؤقّتنصائح عملية عامة حول االعتقال امل  

  
 مكتب األمم املتحدة املعين (التسليماملمارسات املتعلقة مبسائل فريق اخلرباء املعين بأفضل أصدر 

  :التوصيات التالية) ٢٠٠٤، ات واجلرميةخّدربامل
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يف التماس اعتقاهلم االستعانة باإلنتربول يف حتديد أماكن تواجد األشخاص املطلوبني أو زيادة   •
  .اًمؤقّت

د الدول الطالبة ى طلب تسليمهم، ينبغي أن تزّو يتلقّ أشخاص يف بلد ُيحتمل أالّاعتقالب لتجّن  •
 اإلبالغ عنهم، حتديد أماكن تواجد األشخاص املطلوبني فقط مثَّ: اضحةاإلنتربول بتعليمات و

  . اإلبالغ عنهمواعتقاهلم مثَّ أماكن تواجدهمأو حتديد 
ذلك أننا منيل، طبيعياً، عند :  يف حالة االستعجال احلقيقية إالّؤقّت االعتقال املاللجوء إىلعدم   •

واملتداولة وراً، وخباصة يف القضايا املعقدة  فاعتقالهحتديد مكان تواجد الشخص املطلوب إىل 
 هذا االعتقال سيسّرع من ، أن نعلم أنَّؤقّت أنه جيب، عند تقدمي طلب االعتقال املإالّ. إعالمياً

ا من شأنه أن يفضي إىل ممد هبا، ى دائماً التقّيمهلة إعداد الوثائق، وهي املهلة اليت ال يتسّن
ر ملثل هذا الطلب إذا كان احتمال اهلروب يبدو ن مّربوما م. اإلفراج عن الشخص املطلوب

متلقّية  يف الدولة متاماً يف جمتمعه أو حني يكون حمتجزاً فعالً يكون الشخص مندجماً حنيضئيالً، 
اعتقال تقدمي طلب مكتمل لتسليم الشخص ال طلب هو  يف هذه احلالة فاألفضل. الطلب
 . لهمؤقّت

      
  الطلب واختاذ قرار التسليممرحلة دراسة   ‐ ٢‐ ٢‐ ١‐ ٢    

يف الغالبية العظمى من دول العامل، تشترك السلطتان التنفيذية والقضائية للحكومات يف مباشرة إجراءات 
أو الداخلية، وهو ما يستتبع مرور /التسليم، حيث تضم السلطة التنفيذية وزراء الشؤون اخلارجية والعدل و

ا يطرح احتمال انعدام التنسيق بينها، وبالتايل إمكانية حصول طلب التسليم عرب قنوات رمسية خمتلفة، مم
  .تأخري ال يستهان به

 وبعدئذ .متلقّية الطلبوقد جرت العادة أن يقدَّم طلب التسليم عرب قناة دبلوماسية إىل وزارة خارجية الدولة 
 كلِّطة التنفيذية زمام معاجلة ى السلأن تتولّ يتعّين  إذا كانمار هذه األخرية، مبقتضى نظامها القانوين، تقّر

 ذلك أنه يبدو أنَّ.  حصرياً أو جزئياً إىل السلطة القضائيةإسنادهااملسائل املتعلقة بإجراءات التسليم أو ينبغي 
. ر يف احلريات الفردية قياساً إىل السلطة التنفيذية يف املسائل اليت تؤثّالسلطة القضائية هي اجلهاز األنسب للبّت

 السلطة يفحصر معاجلة مسألة التسليم إىل  بعض احلكومات حيث تعمدهذا األمر ال حيصل دائماً،   أنَّإالّ
  . يف طلبات التسليملت بلدان أخرى السلطات القضائية الصالحية احلصرية للبّتالتنفيذية وحدها، بينما خّو
  :يم السائدتني يف أغلب الدول قانونية خمتلفة لبيان مرحليت إجراءات التسلأعرافولْنمثل لذلك ببلدان ذات 

 القضائية بإصدار الوزير، استجابة لطلب من الدولة الطالبة، املرحلةيف كندا تبدأ : "القضائية"املرحلة   •
 ، يأذن مبوجبه بعقد جلسة استماع بشأن التسليم(Authority to proceed) قراراً افتتاحياً للدعوى
(Extradition Hearing) . الدولة الطالبة ساقتهر ما إذا كان الدليل الذي أن يقّروبعد ذلك للقاضي 

 القانون، بشأن وينّص. كندايف  كان اجلرم قد ارُتكب لو إحالة الشخص للمحاكمة  سيسوِّغكان
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بعة يف اإلجراءات جلسة االستماع املتعلقة بالتسليم، على إمكانية تقدمي الدليل بنفس الطريقة املّت
دة يف إحدى ، أو رهناً بالشروط احملّد) استدعاء الشهود على سبيل املثالمن قبيل(اجلنائية الوطنية 

، وهي "ملف"، أو بطريقة مستحَدثة، عرب ما ُيطلق عليه اسم )تقدمي الدليل كتابةً مثالً(املعاهدات 
ص األدلة اليت وسيلة جديدة لقبول الدليل تتيح جللسة االستماع املتعلقة بالتسليم عرض وثيقة تلّخ

ويستند امللف . ا الدولة الطالبة دعماً لطلبها اخلاص بالتسليم، فضالً عن وثائق أخرى ذات صلةمجعته
، إرسال األدلة اليت مجعتها من القانون املدين اليت تعتمد نظام البلدانإىل فكرة رئيسية قوامها متكني 

ويف حال . لك األدلةعرض تباعها يف على حاهلا، دومنا حاجة إىل تعديل الطريقة اليت دأبت على اّت
ر وزير العدل ما إذا ، يأمر حببس الشخص موضوع الطلب ريثما يقّراملقدَّمةاقتناع القاضي باألدلة 

  . أُخلي سبيل ذلك الشخصإصدار أمر بتسليمه، وإالّ يتعّين كان
 بلدان ب على ختفيف مقتضيات اإلثبات يفتقدمي األدلة مثال طّي اعتماد هذه الطريقة اجلديدة يف إنَّ  •

تعوق مسار إجراءات مقتضيات إثبات ثقيلة الوطأة دنا أن جند يف الغالب ، حيث تعّوالقانون العام
ب عليه ضرورة استيفاء مجلة شروط، فوجود إجراءات قضائية يف عدد من هذه الدول تترّت. التسليم

ىن أن تقّدم دليالً منها على سبيل املثال ضرورة أن تقيم الدولة الطالبة دعوى ظاهرة الوجاهة، مبع
ل أداة من أدوات  التسليم يشكّ، فإنَّالقانون املدين نظما يف أّم. كافياً على إدانة الشخص املطلوب

وهذه االختالفات . التعاون القضائي، حبيث ال تقوم السلطات بتحقيق إلثبات وجاهة دليل اإلدانة
  .هي اليت تقف وراء إبطاء بل وعرقلة إجراءات التسليم

 املسألة إىلقه من مراعاة الطلب لألصول القانونية، ا يف مدغشقر فيحيل وزير العدل، بعد حتقّأمَّ  •
  إذاإالّ(عي العام الذي ميلك االختصاص اإلقليمي والذي يصدر أمراً باحتجاز هذا الشخص املّد

 تاريخ ددوّحي، ) مراحل اإلجراءات القضائيةكلِّاقتنع بوجود ما يكفي من الضمانات لتمثيله يف 
بشأن  احملكمة اليت تعطي بعد ذلك رأيها إىل حييل القضية عقد جلسة االستماع املتعلقة بالتسليم مثَّ
  .طلب التسليم مشفوعاً حبيثيات هذا الرأي

    
      
  نصائح عملية حول جلسات االستماع املتعلقة بالتسليم  

    
فتلك  ،األشخاص املطلوبنيإدانة أو تربئة ر فيها تتقّرليست جلسات االستماع املتعلقة بالتسليم حماكمات 

 أنه ينبغي استبعاد كل مسألة ال متّت بصلة إىل أي. حماكم الدولة الطالبةمسألة تدخل يف صميم اختصاص 
  .التسليم بغية تسهيل إجراءاته والتعجيل هبا

 
  

 غرفة مأمايف مدغشقر، إذا جاء رأي احملكمة سلبياً، جاز للشخص املطلوب رفع طلب استئناف 
وإذا خلصت هذه األخرية إىل وجود أسباب تستدعي تسليم الشخص املطلوب، أحالت . االهتام

ويف املقابل، إذا خلصت الغرفة إىل عدم وجود أسباب تستدعي تسليم . امللف إىل وزير العدل
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ملوافقة على وال ميكن إذن اوليس هناك جمال للطعن يف قرارها، . الشخص أمرت بإطالق سراحه
ويف كندا، هناك أيضاً إمكانية ألن يستأنف الشخص املطلوب قرار القاضي املكلف .  التسليمطلب

  .مبسائل التسليم
  
      
    نصائح عملية حول إجراءات االستئناف     

 على إجراءات االستئناف كما هو احلال يف كندا أو يف مدغشقر عدم املساس باحلق األساسي النصيتيح 
 ٢، املادتان العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(م واالنتصاف للشخص املطلوب يف التظلّ

تبسيط اإلجراءات  إىل التعجيل بعملية التسليم، ، يف سبيلتسعى على الدول، بوجه عام، أن غري أنَّ). ٩و
ق اخلرباء فريوقد أوصى . واحلد من عدد طلبات االستئناف احملتملة وعدد احملاكم اليت ميكن أن ُترفع إليها

، ات واجلرميةخّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل (التسليماملمارسات املتعلقة مبسائل املعين بأفضل 
، إن كان ذلك ممكناً وموافقاً استئناف وحيدةتعتمد الدول، يف جمال تسليم املطلوبني، آلية "بأن ) ٢٠٠٤

رة  والقانونية، مع عدم النظر يف الطلبات املكّرللنظر يف املسائل الوقائعيةملبادئها الدستورية األساسية، 
  ". واجلزئية

  

 ضرورة تنفيذ التسليم من مدىر وزير العدل، يف املرحلة الثانية، يف كندا يقّر: املرحلة التنفيذية  •
عدمه، مع مراعاة مجيع الظروف ومجيع أسباب الرفض املنطبقة، مبقتضى املعاهدة السارية ومبوجب 

 دت احملكمة العليا بكندا أنَّ، أكّ)١٩٩٢(إدزياك ضد وزير العدل ففي قرار . اقالقانون وامليث
الربملان قد آثر أن  "حت بأنَّ ذات طبيعة سياسية وصّرنتاملرحلة الثانية من عملية اختاذ القرار كا

ل الدوبة كندا وشرفها يف عالقاهتا وعلى الوزير أن يراعي حسن نّي. مينح وزير العدل سلطة تقديرية
بقرار  تسليم الشخص  يف مسألةألنه يبّتع وزير العدل بنفس السلطة ويف مدغشقر، يتمّت". األخرى

  .يصدره عقب استكمال اإلجراءات القضائية
 كان الشخص املطلوب سيسلَّم ر السلطة التنفيذية ما إذاالقضائية بالتسليم، تقّر السلطة أن تأذنوبعد   

بإدارة  سياسية حمضة تتعلق مواءمة تنفيذ التسليم من عدمه مسألة ُرقراويبقى . إىل الدولة الطالبة أو ال
هذا  باإلمكان، يف مدغشقر كما يف كندا، الطعن يف على أنَّ.  لعالقاهتا اخلارجيةكل دولة من الدول
  ).judicial review وهو ما ُيطلق عليه يف كندا(ف يف استعمال السلطة القرار حبجة التعّس

    
  ليم الشخصتس  ‐ ٣‐ ٢‐ ١‐ ٢    

السلطة املختصة يف الدولة الطالبة بذلك لتنظيم  متلقّية الطلبعند املوافقة على طلب التسليم، ُتعلم الدولة 
  .عملية تسليم الشخص املطلوب

الدولة الطالبة، من املفيد وال  متلقّية الطلب الدولة ليستأو أكثر واحدة يف حالة عبور الشخص إقليم دولة 
  يف تسليم تأثرياً سلبياً ر ب كل ما من شأنه أن يؤثّ هذا العبور لتجّنطرائقلطالبة ط الدولة اأن ختطّ
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 واملقيمني  رعاياهبلد ال جييز تسليمفمن الناحية العملية، من شأن نقل الشخص عرب إقليم . الشخص إليها
ية ذلك جنسطلب احلصول على ينال من فرص تسليم هذا الشخص فيما إذا  بصفة دائمة، أن على أراضيه
  .البلد مثالً

  
  

 املتعلقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من اتفاقية ٢٧ املادة -مثال لطرائق العبور   
  املطلوبنيبتسليم 

هه مكتوب توّج[ طلب بناًء على املوافقة على طلب العبور عرب أراضي إحدى الدول تتّم  ‐ ١
 يتعلق األمر جبرم  بشرط أالّ] الدولة املتلقية للطلبوزارة العدل يفالدولة الطالبة إىل يف وزارة العدل 
 ٤ملادتني ا على ضوء املطلوب منها السماح بالعبور ذا طابع سياسي أو عسكري العضوتعتربه الدولة 

 . من هذه االتفاقية٧و

  .العبورب السماح لهميكن رفض طلب عبور أحد رعايا الدولة املطلوب منها   ‐ ٢

  .١٨ من املادة ٢ الوثائق املذكورة يف الفقرة يلزم تقدمي من هذه املادة، ٤أحكام الفقرة رهناً ب  ‐٣

  :يف حالة استعمال اجلو، تطبَّق األحكام التالية  ‐ ٤

 اليت ستعرب الطائرة ةَ الدول الطالبةُةُ الدولأشعرتراً، إذا مل يكن هبوط الطائرة مقرَّ  ‐أ
. ١٨من املادة ) أ( ٢ املذكورة يف الفقرة  بوجود إحدى الوثائق هبذا التحليق، وَشَهَدتأجواءها

 املنصوص عليه ؤقّتبت على هذا اإلشعار آثار طلب االعتقال املوإذا كان اهلبوط اضطرارياً، ترّت
  .العبورح باالسمطلباً مبنح حسب األصول  الدولة الطالبة ووجَّهت، ٢٢يف املادة 

بالسماح طلباً سب األصول ح الدولة الطالبة ووجَّهتراً، إذا كان اهلبوط مقرَّ  ‐ب
  .بالعبور

 عليها، أهنا ها جيوز للدولة أن تعلن عند توقيع هذه االتفاقية أو عند إيداع صك تصديقأنهغري   ‐ ٥
 وفق نفس الشروط املتعلقة بالتسليم أو لن تستجيب لطلب السماح بعبور شخص ألراضيها إالّ

  .ملثليف هذه احلالة ميكن إعمال قاعدة املعاملة باو. بعضها
  تسليمه عرب أراض يوجد من األسباب ما حيمل على االعتقاد بأنَّاملرادال جيوز نقل الشخص   ‐ ٦

دتني فيها بسبب عنصره أو قبيلته أو ديانته أو جنسيته أو آرائه يته قد تكونان مهّدحّر وأحياته 
 .السياسية أو جنسه

  

  
  )تابع (A-320قضية طائرة اإليرباص : دراسة حالة    

  
 ألف يف اجتاه البلدمن فيه انطالقاً لة  باء ومسّجطريان البلدان تابعة لشركة A-320قلعت طائرة إيرباص أ[

 وأودى. بلدكمل تابعةوانفجرت فوق منطقة صحراوية)البلد دال(فدخلت أجواء بلدكم. البلد باء
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 املنتخب الوطين مبا فيهم ألف وباء، املسافرين رعايا للبلدينوكان من بني .  شخصا١٦٥ً حبياةاالنفجار 
  .]اجلماعات الدينية للبلدين ألف وباء اليت ُتعىن باحلوار والتصاحللو  ألف وممثّللبلدلكرة القدم 

  .ع عام ببلدكمأنتم مّد.  جيم ُيشتبه يف ضلوعهم يف تفجري الطائرةالبلديتواجد يف أراضي بلدكم رعايا من 
 حقة مرتكيب هذا الفعل؟ وهل تعتقدون أنَّ واليتكم القضائية ملالإرساءهل ميكنكم   -٣  

 وما املصاحل البلدان واليتها القضائية؟ ما هي هذه إرساء األخرى مصلحة يف للبلدان
 أكثر من غريه ملالحقة مرتكيب هذا الفعل؟ لالبلد املؤّه يف نظركم هوكها؟ ما اليت حتّر

  ؟ائيةأرسى أكثر من بلد واليته القضوماذا أنتم فاعلون إذا حصل أن 
ل أكثر من غريه ملالحقة  املؤّههو باء البلد  ألف وباء وجيم، َتقرر أنَّبلدكم والبلدانبعد التشاور والتنسيق بني 

 باء إليكم بطلب البلد تقدَّم.  معظم الضحايا من رعاياه عن أنَّ الطائرة تابعة له، فضالًاملشتبه فيهم ألنَّ
.  محراءمذكّرةسليمه عن طريق شبكة اإلنتربول بإرسال  لشخص يدعى فوفانا قصد تؤقّتاالعتقال امل

  . احلمراءذكّرةباملتلك اإلجراءات  هذا الشخص وأُرفقت باعتقال باء تأمر البلدوبوشرت إجراءات قضائية يف 
ماذا  احلمراء؟ هل ستقومون باعتقال هذا الشخص؟ مذكّرةما القيمة اليت ستعطوهنا لل  -٤  

 سليمة؟مؤقّت اعتقال مذكّرة احلمراء باعتبارها ذكّرةلدكم املإذا مل يتلّق بأنتم فاعلون 
سواء  (م إليكمالطلب املقّد بناًء على احلمراء أو ذكّرة املبناًء علىا اً إمَّمؤقّتأخرياً تقومون باعتقال الشخص 

 املهلةد ّد باء مبعاهدة تسليم حتبلدكم والبلدرتبط ال ي). القنوات الدبلوماسية أم الأُرسل هذا الطلب عرب 
  . التقيد هبا يف إرسال طلب التسليمالبلدعلى  يتعّين الزمنية اليت
  الزمنية اليت ستعتمدوهنا؟املهلةما هي   -٥  

 
  أنشطة  

  
ي الطلب  تلقّإذا مل يتّم. دة بغية تسليمه احتجاز الشخص ملدة زمنية حمّدؤقّتيتيح االعتقال امل  •  

عليها كل من  ينّص  ما هي املدة الزمنية اليت. هذه املدة، أُطلق سراح الشخصيف غضون
قانون بلدكم واملعاهدات اليت وقّع عليها بلدكم؟ من الناحية العملية، هل ترون ضرورة إشعار 

ُيرجى مناقشة املزايا عليها قانونكم؟  ينّص نظرائكم يف الدولة الطالبة باملدة الزمنية اليت
  . احملتملة لذلك اإلجراءواملساوئ

  . لشخص ماؤقّت األسباب اليت ميكن أن يستند إليها قرار االعتقال املحتديديرجى   •  
 ملدة قصرية االحتجازاحلبس االحتياطي أو و ؤقّت االعتقال املوجه االختالف بنيما هو   •  

 ؤقّتر االعتقال امل؟ من الذي ميكنه أن يقّر)البلدانتبعاً للمصطلحات املستخدمة يف خمتلف (
  للشخص يف بلدكم؟

 ُيرجى حتديدعليها قانون بلدكم؟  ينّص  اليتؤقّت إرسال طلب االعتقال املأساليبما هي   •  
  .األساليب من هذه أسلوباملزايا واملساوئ احملتملة لكل 
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 خمتلف مراحل هذه ُيرجى وصفعليها قانون بلدكم؟  ينّص ما هي إجراءات التسليم اليت  •  
  .اإلجراءات

  . بلدكم فيما يتعلق بالتسليم دور وزير العدل يفُيرجى ذكر  •  
 

  تقييم املعارف املكتسبة  
  

 قبل إرسال طلب ؤقّت؟ ملاذا يوجَّه طلب االعتقال املؤقّتما املقصود بطلب االعتقال امل  •  
  التسليم؟

  ؟ؤقّت إرسال طلب االعتقال املأساليبما هي خمتلف   •  
   احلمراء؟ذكّرةما هي امل  •  
  التسليم؟ما هي خمتلف مراحل إجراءات   •  

 

  أدوات  
  

صحيفة معلومات عملية حول دور اإلنتربول يف تعقب األشخاص قصد تسليمهم، متاحة يف   •  
  :املوقع اإللكتروين للمنظمة على الرابط التايل

  /ar/int.interpol.www://http 

، من إعداد بلداً يف حنو أربعني ؤقّتية لالعتقال امل الزمناملهالتجدول يستعرض بالتفصيل   •  
، متاح يف املوقع اإللكتروين )٢٠٠٤ستراسبورغ،  (باملسائل اجلنائيةبية املعنية واللجنة األور

 :للجنة على الرابط التايل
  _ extradition_Standards/oc-pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http

pdf.limits%20time%20-%20arrest%20_fr_engl_71_INF_OC/files_en 

األمم املتحدة املعين مكتب ، وكذا دليل معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم اجملرمني  •  
 فرع منع قاعدة بياناتاملتعلق هبذه املعاهدة النموذجية، متاحان يف ات واجلرمية خّدربامل

 :ات واجلرميةخّدر، التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملاإلرهاب
  ?html.treaties_laws_model/en/tldb/org.nodcu.www://https 

، الذي وضعه مكتب األمم املتحدة دليل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باإلرهاب  •  
 :ات واجلرمية، واملذكور سلفاً، متاح يف املوقعخّدراملعين بامل

  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

مكتب (التسليم تقرير فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين بأفضل املمارسات املتعلقة مبسائل   •  
  :عمتاح يف املوق) ٢٠٠٤، ات واجلرميةخّدراألمم املتحدة املعين بامل

  pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https  
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 ذات بلدانإجراءات التسليم يف لالطالع على ألغراض القانون املقارن، فيما يلي روابط   •  
  :ة قانونية خمتلفأعراف

 :منظمة الدول األمريكيةبالنسبة للبلدان األعضاء يف   -  

ادلة يف باملتالقانونية الشبكة القارية لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة ن قاعدة بيانات تتضّم  
، التابعة ملنظمة الدول األمريكية، معلومات عن إجراءات التسليم املعتمدة يف املسائل اجلنائية

 html.index/en/mla/juridico/org.oas.www://http :املنظمةالبلدان األعضاء يف 
 

 :باوبالنسبة للدول األعضاء يف جملس أور  -  

با صحائف معلومات عن إجراءات التسليم املعتمدة ون قاعدة البيانات اخلاصة مبجلس أورتتضّم  
  :عضاء يف اجمللسيف الدول األ

 asp.en_1information_Country/oc-pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http  
 

 :بالنسبة للدول األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي  -  

هة إىل الة خاصة بالتسليم واملساعدة القانونية املتبادلة موّجياغة طلبات فّعالصحائف العملية لص  
 :ات واجلرميةخّدردول جلنة احمليط اهلندي التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

 /internationalcooperation/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 
pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication   

 :بالنسبة لدول الكومنولث  -  
 -DE77-C7D427BFB%7/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

pdf.1pt_EXTRADITION_D5%7DE3F132562A-CCA8-8CB4 
 

 :بالنسبة للدول األخرى  -  

ات واجلرمية خّدر التابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل فرع منع اإلرهابتقاعدة بيانان تتضّم  
، األردن، أذربيجانإثيوبيا،  :ال سيما (يف بلدان أخرى عديدةأحكاماً قانونية تتعلق بالتسليم 

، باكستان، بروين بابوا غينيا اجلديدةأستراليا، إسرائيل، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران، 
لسالم، بنغالديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، ترتانيا، توغو، توفالو، تونس، دار ا

تونغا، تيمور، اجلزائر، جزر سليمان، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا، جيبويت، 
ساموا، سري النكا، سنغافورة، السنغال، سيشيل، الصني، ، روسيا، زمبابوي الرأس األخضر،

، فانواتو، الفلبني، فييت نام، قريغيزستان، كازاخستان، كوريا اجلنوبية، كستانطاجي
الكونغو، كرييبايت، كينيا، الو، ليربيا، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، مالوي، 
): موريشيوس، ميامنار، ميكرونيزيا، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، نيوي، اهلند

?html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https  
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  وثائق تكميلية  

  
  •  Systèmes de droit civil et de Common Law : questions et défis juridiques 

pour la coopération internationale en matière pénale) املدين ُنظم القانون 
) القضايا والتحديات القانونية املطروحة يف التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية: والقانون العام

  )نتيات واجلرمية بربنامج باوربوخّدرعرض ملكتب األمم املتحدة املعين بامل(
      

  ألسس القانونية للتسليما  - ٢- ٢  
 أو عاهدة أو اتفاق خاص أو إىل مبادئ املعاملة باملثلميكن أن يستند التسليم، من الناحية القانونية، إىل م

  . عادة التشريعات الداخليةدعمهااجملاملة، وهي املبادئ اليت ت
  

    املعاهدات‐ ١‐ ٢‐ ٢      

ة األطراف مربمة متعّدد املوافقة على طلب تسليم الشخص يف الغالب استناداً إىل معاهدات ثنائية وعملياً، تتّم
وتعرض هذه املعاهدات ملسألة التسليم حصراً أو .  الصعيد الثنائي واإلقليمي والعاملي من الدول علىعديدبني 
 عدم تناول هذه املعاهدات ملسألة مكافحة اإلرهاب على وجه التحديد ال على أنَّ. ن أحكاماً خاصة بهتتضّم

  .هبم أفعاالً إرهابيةتطبيقها واالستناد إليها يف طلب تسليم األشخاص املشتبه يف ارتكاإمكانية يعين عدم 
ل األساس القانوين بالنسبة لعدد كبري من الدول، خبالف تشكّكفيلة بأن ة األطراف تعّدداملعاهدات امل إنَّ

على اخلصوص بالنسبة مفيدة جداً فهي .  إىل آالف املعاهدات الثنائيةاحلاجةاملعاهدات الثنائية، مما يعفي من 
  . ال ُتستخدم كمالذ لإلفالت من التسليملكيدة للدول اليت ترهن التسليم بوجود معاه

ل أساساً قانونياً وتربز يف املقام األول االتفاقيات العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت ميكن أن تشكّ • 
 . كافياً بالنسبة للدول اليت حتتاج إىل وجود معاهدة

      
   قانوين للتسليمة األطراف كأساستعّددمثال للترابط بني املعاهدات الثنائية وامل  

 من قانون سري النكا املتعلق باهلجمات اإلرهابية بالقنابل األحكام األكثر شيوعاً ٨ و٧تعكس املادتان 
  :)١٩٩٧(جمات اإلرهابية بالقنابل يف تفعيل االلتزام الذي نصت عليه االتفاقية املتعلقة باهل

رف يف االتفاقية يف تاريخ بدء نفاذ  دولة ط  عند وجود اتفاق تسليم بني حكومة سري النكا وأيِّ‐ ٧
هذا القانون، ُيعترب ذلك االتفاق، ألغراض التسليم، األساس القانوين للتسليم فيما خيص اجلرائم احملددة يف 

  .مرفق هذا القانون

 أمر بناًء على عند عدم وجود اتفاق تسليم بني احلكومة وبني دولة طرف يف االتفاقية، جيوز للوزير،  ‐ ٨
 الدولة، وتلكيف اجلريدة الرمسية، أن يعترب االتفاقية، ألغراض التسليم، اتفاق تسليم بني احلكومة ُينَشر 

  . يف مرفق هذا القانوناحملددة اجلرائم فيما خيصيأذن بتسليم الشخص املطلوب 
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ية ذلك أن صكوكاً عامل.  املعاهدات العاملية ملكافحة اإلرهاب ليست اخليار الوحيد املتاحغري أنَّ  •
 ملنع وقابلية التطويعأخرى تتعلق باملسائل اجلنائية ميكن أن تكون على قدر كاف من املرونة 

ي عمليات اجلماعات اإلرهابية الضالعة يف أنشطة إرهابية، وإن مل يكن موضوعها التصّد
 عرب مةاجلرمية املنظَّاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  وهذا القول ينسحب على. للتهديدات اإلرهابية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من  الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، مثل إغفال، دون الوطنية
ل األساس القانوين ، اليت ميكن أن تشكّضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 .يف حالة ممارسة أعمال تعذيب
    
    

       عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاقية األمم املتحدة ملكافحة اتف األنشطة اإلرهابية بفضل إحباط    
 عرب اجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة بالنسبة إىل الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب، تتضمن 

 دولة، أحكاماً على قدر كبري من ١٦١ اآلن حىتقت عليها  واليت صّد٢٠٠٣، السارية منذ سنة الوطنية
، إىل القانونية املتبادلةفصيل حول طرائق التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية وأكثر حتديداً حول املساعدة الت
ى ولكي يتسّن". معاهدة صغرية للمساعدة القانونية املتبادلة" من االتفاقية ُتعترب أحياناً ١٨ املادة  أنَّحّد

مة يف جرائم عابرة للحدود اعة إجرامية منظَّاستخدام هذه األدوات، من الالزم االشتباه يف ضلوع مج
هو أهنا جيب أن تعمل " مةمجاعة إجرامية منظَّ" القيد الوحيد الذي يواجهنا يف تعريف على أنَّ. الوطنية

من أجل احلصول، بشكل مباشر أو غري مباشر، على "دف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية هب
، وهو ما ال ينسحب عملياً على سائر احلاالت فيما يتعلق باجلماعات "أخرىمنفعة مالية أو منفعة مادية 

  . اإلرهابية
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة أال وهو آخر من شأنه أن يكون جمدياً يف هذا اجملال، عاملي وهناك صك 

 ١٥١موعه  اآلن ما جمحىت، وصّدق عليها ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤، اليت بدأ نفاذها يف الفساد
  ").الفصل الرابع، التعاون الدويل"انظر  (دولةً

 
 
 

 تسليم اجملرمني جند عدداً من الصكوك ة األطراف اليت حتكم مسألةتعّدداملمن ضمن املعاهدات  • 
 على أنَّ.  قانونية مشتركة أو قواعد كرسها العرف يف بعض املناطقأعرافاًاإلقليمية اليت تعكس 
  ات اإلقليمية هو حمدودية نطاق تطبيقها اجلغرايف، ناهيك عن كوهنا ما يعاب على االتفاقي

 إذا كانتا تنتميان إىل جمموعة إقليمية ر أساساً قانونياً للتعاون الدويل بني دولتني إالّال ميكن أن توفّ
 .واحدة

لث أيضاً من االتفاقات الدولية اعتمدهتا دول الكومنوأنواع أخرى وهناك على الصعيد اإلقليمي   
خطة لندن بشأن  جند، هبذا اخلصوص، املطلوبنيففي جمال تسليم . ال ُتدرج يف عداد املعاهدات

  . داخل الكومنولثاملطلوبنيتسليم 
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  ما هي اتفاقات الكومنولث؟  

 الكومنولث املتعلق وآلية) املعروفة خبطة لندن( داخل الكومنولث املطلوبني لندن بشأن تسليم آلية
املطلوبني اتفاقان يتعلقان بتسليم مها ) طة هرارياملعروفة خب (املتبادلة يف املسائل اجلنائيةونية القانباملساعدة 

.  بني بلدان الكومنولث اعتمدمها وزراء العدل بالدول األعضاء يف الكومنولثوتبادل املساعدة القانونية
وليس االتفاقان .  بني هذه الدولاملطلوبنياملساعدة القانونية وتسليم تبادل تيسري إىل  االتفاقان يويرم

تبادل  أو املطلوبني قانون يتيح تسليم معاهدتني، بل مها إعالنان من جانب كل دولة تقبل مبوجبهما سّن
 بعد  إالّتتقيد هبما الدولوال . املساعدة بني دول الكومنولث، وفقاً للمبادئ املنبثقة عن هاتني اآلليتني

وتعمل . ة يف هذا اجملالوليست اآلليتان ملزمتني لكنهما ُتعتربان حّج.  الوطنيةتشريعاهتاإدراجهما يف 
  . بينهاالقانوينهباتني اآلليتني، مما يتيح قدراً كبرياً من تسهيل التعاون الكومنولث غالبية دول 

     
 اليت جتعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة للبلدانسداؤها ما هي النصائح اليت ميكن إ  

    بعُد طرفاً يف شبكة مهمة من املعاهدات؟واليت ليست 
مكتب األمم املتحدة املعين (فريق اخلرباء املعين بأفضل املمارسات املتعلقة مبسائل التسليم  يوصي

الدول اليت ليست بعُد طرفاً يف شبكة مهمة من املعاهدات أن تأذن ) ٢٠٠٤، ات واجلرميةخّدربامل
لنسبة لكل حالة على حدة، يف حال عدم وجود معاهدات ثنائية  باالستجابة لطلبات التسليم باألجهزهتا

 على إمكانية إبرامها، يف بعض احلاالت، تشريعاهتايف  تنّص ففي وسعها، مثالً، أن. ة األطرافمتعّددأو 
 كما هو شأن كندا، مع دول أخرى يف حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقيات؛اتفاقات تسليم خاصة 
  . جييز قانوهنا إبرام اتفاق خاص لتسليم شخص مطلوب بشأن قضية واحدةعلى سبيل املثال، اليت

ومثة إمكانية أخرى متاحة يف حال عدم وجود معاهدة، تتمثل يف رهن تسليم األشخاص مبوافقة رئيس 
ومن أمثلة ذلك جنوب أفريقيا، حيث ميكن تسليم كل . التشريعات على ذلك يف النصالدولة من خالل 

ن عن جرم يستوجب التسليم ارُتكب على أراضي دولة أجنبية ليست طرفاً يف اتفاق شخص متهم أو مدا
 املتعلق بالتسليم، ١٩٦٢قانون (تسليم، إىل هذه الدولة إذا وافق رئيس الدولة على ذلك كتابة 

  ).٢-٣املادة 
      

  اتفاق املعاملة باملثل واجملاملة  ‐ ٢‐ ٢‐ ٢    

 غالبية أنه يبقى بإمكان إالّ.  ترتبط معها مبعاهدةبلدان إىل تفضل دول عدة تسليم األشخاص املطلوبني
الدول يف مجيع األحوال أن تسلّم األشخاص املطلوبني استناداً إىل مبدأي املعاملة باملثل واجملاملة إن مل توجد 

  ). اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليمكأن ختلو مثالً من(معاهدة أو إذا كانت املعاهدة غري منطبقة 
تلتزم الدولة، عند طلبها التسليم استناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل، برّد اجلميل إىل الدولة اليت  • 

 مذكّرةوميكن التعبري، من الناحية العملية، عن ضمان املعاملة باملثل يف شكل . تستجيب لطلبها
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قانون أو ال ينّص يف صلب الطلب نفسه، ما ملُتدرج دبلوماسية ترفَق بطلب التسليم أو 
 .املمارسات الوطنية السارية على خالف ذلك

، يف هناية املطاف، يف  غالباً قرار تسليم شخص مطلوب أو االمتناع عن ذلك يندرجمبا أنَّ • 
نطاق حق الدول السيادي، فإن باإلمكان املوافقة على التسليم، يف حالة عدم وجود معاهدة، 

ناف مع النظام العام، وهو ما يساهم يف صون جودة استناداً إىل اجملاملة الدولية ما مل تت
 .العالقات بني الدول

      
     

  راماخنانقضية : دراسة حالة    

 ومجهورية بريطانياة أنه ال توجد معاهدة تسليم بني  يف قرار تسليمه حبّجبريطانياطعن شخص طالبت به 
 البالد كمة العليا مبوريشيوس بأنَّوقد ردت احمل.  ذلك، غري جائزبناًء على التسليم، موريشيوس وأنَّ

، أحدمها مع بلدان الكومنولث املطلوبنياعتمدت، غداة استقالهلا، نظامني منفصلني يف جمال تسليم 
 وجود معاهدة تسليم بني تقتضيوهكذا رأت احملكمة أنه إذا كانت احلاجة .  األجنبيةالبلدانواآلخر مع 

، باعتبارمها بلدين من بلدان وبريطانيالك بني موريشيوس  احلال غري ذ أجنيب، فإنَّوبلدموريشيوس 
 طلب التسليم ميكن أن يستند إىل مبدأ املعاملة باملثل على اعتبار أن لكال البلدين الكومنولث، وأنَّ

 ). ٢٠٠٢ضية السجون، ضد مفّو. ف.راماخنان م( مسألة تسليم املطلوبني تشريعات وطنية حتكم
 
  وينقضية فيوك: دراسة حالة   

 طلب ذلك أنَّ. مت إيطاليا الواليات املتحدة أفراداً مطلوبني استناداً إىل مبدأ اجملاملة الدولية فقطسلّ
ن اجلرم  املعاهدة ال تبّيالواليات املتحدة مل يستند إىل معاهدة التسليم الثنائية القائمة بني البلدين ألنَّ

الواليات املتحدة ضد فيوكوين، (دعي التسليم موضوع التسليم، باعتباره حالة من احلاالت اليت تست
١٩٧٢(.  

 
 
 
 

د القانون الوطين يف الدول اليت توافق على تسليم املطلوبني استناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل أو اجملاملة، حيّد
، مثالً، فكثري من البلدان الناطقة بالفرنسية. جمموع الشروط اليت ينفَّذ وفقها التسليم عند عدم وجود معاهدة

يف "على أنه  ينّص  الذياملطلوبني بشأن تسليم ١٩٢٧مارس / آذار١٠ق القانون الفرنسي الصادر يف تطّب
وإذا مل يوجد قانون ". د أحكام هذا القانون شروط التسليم وإجراءاته وآثارهحالة عدم وجود معاهدة، حتّد

 قانون اإلجراءات اجلنائية الساري، بل خاص بالتسليم، يستند العديد من املمارسني يف هذا اجملال إىل
، املطلوبنين أحكاماً حول تسليم ويعمدون أحياناً إىل توسيع نطاق تطبيق بعض القوانني اجلديدة اليت تتضّم

  .مكافحة غسل األموال والتعاون الدويل فيما يتعلق بعائدات اجلرميةمن قبيل قانون 
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  ؟املنطبقة األسس القانونية دتتعّدارسني عندما إىل املمميكن إسداؤها ما هي النصائح اليت  

إذا كانت دولة ما طرفاً يف عدة اتفاقيات تنطبق على حالة تسليم معيَّنة، ُينصح املمارسون بدراسة أحكام 
د االتفاقيات املنطبقة،  منها تنطبق قانونياً، ويف حال تعّدخمتلف االتفاقيات دراسة فاحصة بغية حتديد أيٍّ

 على معاهدةفعلى سبيل املثال، ميكن ترجيح .  االستجابة للطلبفرصيح منها أكرب قدر من اختيار ما يت
، أو لكوهنا ال تتيح متلقّية الطلبأخرى بالنظر إىل قناة التواصل اليت تتيحها بني الدولة الطالبة والدولة 

  . باستثناء اجلرم السياسي سبباً لرفض طلب التسليمالتذرعلدولة طرف 
 
 

 
  )تابع (A-320طائرة إيرباص قضية : سة حالةدرا    

 ألف يف اجتاه البلد من فيه انطالقاً باء ومسجلة طريان البلد تابعة لشركة A-320أقلعت طائرة إيرباص [
أودى و. بلدكمل تابعة وانفجرت فوق منطقة صحراوية )البلد دال(فدخلت أجواء بلدكم .  باءالبلد

 املنتخب الوطين مبا فيهم ألف وباء، املسافرين رعايا للبلدين بني وكان من.  شخصا١٦٥ًاالنفجار حبياة 
 يتواجد يف .اجلماعات الدينية للبلدين ألف وباء اليت تعىن باحلوار والتصاحل ألف وممثلو للبلدلكرة القدم 

  .]ببلدكمأنتم مدع عام .  جيم ُيشتبه يف ضلوعهم يف تفجري الطائرةالبلدأراضي بلدكم رعايا من 
اعتقاالً  باء باعتقال الشخص املطلوب البلدتم طلب التسليم بعد مرور بضعة أيام من قيام سلطات يتلقّ
  . سند قانوين يستند إليه تسليم الشخصن الطلب أيَّوال يتضّم. اًمؤقّت

أو البلد باء قد صّدقا / أن بلدكم وعلى افتراضروا شىت احلاالت ؟ تصّوماذا أنت فاعلون  - ٦  
  .الربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهابعلى االتفاقيات و

 
 

   le Triomphant السفينة قضية: دراسة حالة  

، اقتربت ثالثة زوارق دورية سريعة، على بعد ٢٠١٠أكتوبر من سنة / تشرين األول٣١- ٣٠يف ليلة 
نت تعمل اليت كا Le triomphant ألف، من السفينة البلد كيلومتراً قبالة ساحل شبه جزيرة غاليا من ١٨٠

حة على منت السفينة واختطفت عشرة صعدت عناصر مسلّ. يف حمطة نفط، رافعةً علم الدولة واو
 إصابات، يف حني ُدّمر جزء مل توقع عملية اقتحام السفينة أيَّ. أشخاص من أفراد الطاقم اخلمسة عشر

 باء البلدخر من  ألف، وآالبلدوكان من بني الرهائن شخصان من . من السفينة بسبب انفجار قنبلة
ت مجاعة تطلق على نفسها اسم وقد تبّن.  واوأشخاص من البلد جيم وستة البلدوشخص رابع من 

Gallia Freedom Fighters )د أفراد وهّد. املسؤولية عن عملية االختطاف )مقاتلو غاليا من أجل احلرية
وكشفت .  يف غضون ثالثة أيام ألف حواراًالبلداجلماعة بتصفية الرهائن إذا مل تباشر معهم حكومة 

  .لسريعة رجل أعمال من البلد نون مصدر الزوارق ايات أنَّالتحّر
العاملية ملكافحة اإلرهاب ) الربوتوكوالت(أو الربوتوكول / و)االتفاقيات(ما هي االتفاقية   - ١

به بضلوعهم املنطبقة يف هذه احلالة؟ أيها ستعتمدون كأساس قانوين لتقدمي طلب تسليم األشخاص املشت
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 ُيرجى إبداء األسباب اليت تستند إليها نون؟ الذي ينتمي للبلديف عملية االختطاف، ورجل األعمال 
 .إجابتكم

.  واووهو البلديتواجد اثنان من املشتبه بضلوعهم يف تنفيذ عملية االختطاف يف إقليم بلدكم،   - ٢
  جنائياً؟ااكمتهم واليته القضائية حمليعتقلهما وأن ُيرسيهل بوسع بلدكم أن 

 من الدول  أيٌّ.وسبب أو أسباب ذلك واليتها القضائية ترسي الدول اليت ميكن أن ُيرجى ذكر  - ٣
  . ُيرجى ذكر األسباب اليت تستند إليها إجابتكم. أن حتاكم هؤالء األشخاصيف رأيكم ينبغي 

    
  أنشطة   

ا يف ذلك مجيع معاهدات  على تسليم املطلوبني، مبة املنطبقُيرجى حصر تشريعات بلدكم  •
 .التسليم الثنائية واإلقليمية والدولية السارية على بلدكم

 هل سبق لبلدكم أن استند إىل معاهدة دولية أساساً قانونياً للتسليم؟  •

 هل ميكن لبلدكم أن يسلّم شخصاً دون وجود معاهدة؟ إذا كان األمر كذلك، إىل أيِّ  •
 غات ميكن أن يستند؟مسّو

 . مزايا ونقائص نظام تسليم يستند حصراً إىل املعاهداتكرُيرجى ذ  •

املعاهدة الع على  باالطّاإلملام مبا يشيع يف معاهدات التسليم من تعابري وهياكل ومضامنييرجى   •
 . لألمم املتحدةالنموذجية لتسليم اجملرمني، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة

 

  تقييم املعارف املكتسبة  

 ؟ليها دولة ما يف طلبها تسليم شخص القانونية املختلفة اليت ميكن أن تستند إما هي األسس  •
 ما هي مزايا وعيوب كل من هذه األسس القانونية؟  •
 هل تقبل مجيع الدول األسس القانونية لالستجابة لطلب التسليم؟  •
اهدة واليت  اليت جتعل املوافقة على طلبات التسليم مشروطة بوجود معالبلدانمباذا تنصحون   •

 ليست بعُد طرفاً يف شبكة مهمة من املعاهدات؟
  

  أدوات  

 :ة األطراف املشار إليها متاح يف املواقع اإللكترونية التاليةتعّددالنص الكامل للمعاهدات امل  •

 :االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب  -  
html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https  

 :االتفاقيات اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب  -  
html.instruments_regional/en/tldb/org.unodc.www://https   
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 : عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -  
TO/onventionC%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-Cebook 

 :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -  
-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024 

  html.039b/arab/humanrts/edu.umn.1www://http :اتفاقية مناهضة التعذيب  -  

مكتب (التسليم تقرير فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين بأفضل املمارسات املتعلقة مبسائل   •
 :متاح يف املوقع) ٢٠٠٤جلرمية، ات واخّدراألمم املتحدة املعين بامل

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://https  
ات واجلرمية، خّدرباملخالصة قضايا اإلرهاب اليت أصدرها مكتب األمم املتحدة املعين يف   •

، من قبيل الصالت القائمة بني اإلرهاب وسائر أشكال اإلجرامهناك عدة حاالت تبني 
  :اجلرمية املنظَّمةات وخّدرالفساد واالجتار بامل

 pdf.Arabic/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://pshtt  

حاالت لتسليم مطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة وغري ذلك من أشكال التعاون أمثلة  موجز  •
 ، عرب الوطنيةمية املنظَّمةاجلر إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الدويل يف املسائل القانونية، استناداً

)5.CRP/2010/COP/CTOC(متاح يف املوقع التايل : 
CR_2010_COP_CTOC/5COP/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_5CRP_2010_COP_CTOC/5P 
 :آليات الكومنولث متاحة يف املوقع  •

documents/38061/Internal/org.thecommonwealth.www://http/  
ملساعدة القانونية املتبادلة شأن اجمموعة االتفاقات الثنائية واإلقليمية والدولية ب  •

، املعدَّة خصيصاً للممارسني من عدد من البلدان اليت طلبت ذلك من مكتب وتسليم املطلوبني
tools-training/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://tpht- (:ات واجلرميةخّدراألمم املتحدة املعين بامل

html.guidelines-and(.  الدول األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي متاحة يف لفائدةاجملموعة املعدَّة 
:املوقع

U_Publication/internationalcooperation/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-NODC  

، الذي وضعه مكتب دليل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باإلرهاب  •
 :ات واجلرمية، املشار إليه أعاله، متاح يف املوقعخّدرملتحدة املعين باملاألمم ا

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

ات خّدر، ودليل مكتب األمم املتحدة املعين باملنموذجية لتسليم اجملرمنيمعاهدة األمم املتحدة ال  •
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 التابع  فرع منع اإلرهابقاعدة بياناتواجلرمية بشأن هذه املعاهدة النموذجية، متاحان يف 
 :القانون النموذجي بشأن التسليمات واجلرمية، وكذا خّدرملكتب األمم املتحدة املعين بامل

html.treaties_laws_model/tldb/org.unodc.www://https 
 

    

  شروط التسليم  - ٣- ٢  
  

ة يف حتديد  كل دولة، بوجه عام، حّر إجراءات التسليم ختضع للقانون الداخلي للدولة الطالبة، فإنَّمبا أنَّ
جاج هبا، وحتديد ما إذا كان هذا الرفض ملزماً أو تقديرياً، وذلك مبوجب أسباب رفض الطلب القابلة لالحت
  .التزاماهتا الناشئة عن القانون الدويل

يف [ليس هنالك "على أنه  ينّص "جامع"وتوضح االتفاقيات العاملية ملكافحة اإلرهاب هذه النقطة يف حكم 
 ."رى للدول واألفراد مبوجب القانون الدويل احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات األخما ميّس] االتفاقيات

 اإلطار القانوين امللزم ُع صياغة شروط التسليم وتطبيقها جممووجوب أن ُيؤخذ يف االعتبار عندوهذا يعين 
  .معاهدات حقوق اإلنسان وهو ما يشملللدولة على الصعيد الدويل، 

        
  نصائح عملية بشأن أي سبب حمتمل للرفض    

قنوات التواصل مع نظرياهتا يف الدولة الطالبة منذ بفتح  متلقّية الطلب سلطات الدولة ىتوصبوجه عام، 
وهذا التواصل كفيل بأن .  االستناد إليها يف تربير رفض الطلب أي مشكلة قد يتّملبيانبدء اإلجراءات 

لة، مثل تقدمي ما يلزم من معلومات أو وثائق لتسوية هذه املشككل يتيح لسلطات الدولة الطالبة إعداد 
  . عقوبة اإلعدامتوقيع وتطبيقبعدم  ضمان

    
 مكافحة اإلرهاب، واليت إطار املخصصة بالكامل لدراسة حقوق اإلنسان يف ٤انظر النميطة   

دراسات حاالت، أنشطة، أدوات، تقييم املعارف املكتسبة (توفر مجلة أدوات لالستعانة هبا يف التدريب 
  ).وببليوغرافيا

  
 

   الشروط املتعلقة بالشخص‐ ١‐ ٣‐ ٢    
  

    جنسية الشخص املطلوب‐ ١‐ ١‐ ٣‐ ٢      

 العديد من الدول،  أنَّ شخص، ولو كان من رعاياها، إالّلئن كان بوسع دولة ما أن تطلب تسليم أيَّ
  هذا ال يعين أنَّعلى أنَّ. ، قد دأبت على عدم تسليم مواطنيهاالقانون املدينوخباصة منها تلك اليت تعتمد 

وجود االختصاص القضائي يقابلها  تسليم املواطنني عدم فقاعدة: الء املواطنني جيدون مالذاً يف بلداهنمهؤ
من  على ما ارتكبوه واليتها القضائية وحماكمة مواطنيها بإرساء الذي يسمح هلذه البلدان اإلجيايبالشخصي 
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  الذي جييز هلاالقانون العامتمد نظام القاعدة يف معظم البلدان اليت تعوال وجود هلذه . اخلارجيف جرائم 
  .تسليم مواطنيها

وغالباً ما كانت هذه القاعدة موضع انتقاد، لكنها مل تعد تكتسي صبغة اإلطالق، إذ أبرم عدد من هذه 
إمكانية تسليم رعاياها أو االمتناع عن ذلك، على أن تلتزم  متلقّية الطلبالبلدان اتفاقيات ثنائية تتيح للدولة 

  ."إّما التسليم وإّما احملاكمة"لدولة، يف حالة الرفض، بإحالة القضية إىل سلطاهتا القضائية وفقاً ملبدأ هذه ا
 

   
  ما هي النصائح اليت ميكن تقدميها يف حالة االمتناع عن تسليم الرعايا؟     

طلوب وفقاً حماكمة الشخص امل متلقّية الطلبعندما ُيرفض التسليم بسبب اجلنسية، وُيطلب إىل الدولة 
متلقّية ف الدولة ، يكون لزاماً على الدولة الطالبة أن تضع رهن تصّر"إّما التسليم وإّما احملاكمة"ملبدأ 
ل قضية ويف هذا الصدد، تشكّ.  العناصر املتوافرة لديها عن طريق املساعدة القانونية املتبادلةكلَّ الطلب

إّما التسليم وإّما " الوالية القضائية ومبدأ  ‐٢‐٢‐٢‐١يف الفقرة (السيد محادي السالفة الذكر 
  . دراسة حالة جديرة باالهتمام)"احملاكمة

 بعض الدول توافق ذلك أنَّ. التسليم املشروطوبوسع الدول أن تبلور حالً بديالً لرفض التسليم، وهو 
وردت اإلشارة وقد . على تسليم الشخص بشرط إعادته إليها بعد حماكمته ليقضي العقوبة املفروضة عليه

انظر على سبيل املثال املادة (إىل هذه اإلمكانية يف االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة مبكافحة اإلرهاب 
  ).قمع متويل اإلرهاب اتفاقيةمن ) ٢( ١٠

  
 
 
 

  التداخل بني التسليم وإجراءات اللجوء:   مركز الالجئ‐ ٢‐ ١‐ ٣‐ ٢      

 لألحكام ذات الصلة من القوانني اختاذ التدابري املناسبة طبقاً"ـ الدول ب١٣٧٣طالب جملس األمن يف قراراه 
الوطنية والدولية، مبا يف ذلك املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، قبل منح مركز الالجئ، بغية ضمان عدم قيام 

  ".طاليب اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسريها أو االشتراك يف ارتكاهبا
 أنه ال ميكن لألشخاص الذين  الالجئني،مبركزن ا اخلاص١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١اتفاقية كما أوضحت 

رت أسباب جدية لالعتقاد بأهنم هلم احلق يف احلصول على مركز الجئ أن يكتسبوا هذا احلق إذا توفّ
ت نّصو".  يف هذا البلد بصفة الجئم خارج بلد اللجوء قبل قبوهل)غري سياسية(جرمية جسيمة "ارتكبوا 

 إذا توافرتمببدأ عدم اإلعادة القسرية باالحتجاج  الجئ أليِّسمح ال ُيتفاقية والربوتوكول على أنه االأيضاً 
ل، نظراً لسبق صدور حكم هنائي دواع معقولة العتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو اعتباره ميثّ

  .دعليه الرتكابه جرماً استثنائي اخلطورة، خطراً على جمتمع ذلك البل
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  ما املقصود مببدأ عدم اإلعادة القسرية؟  

 الالجئني أن مبركز اخلاصني ١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١اتفاقية من الدول األطراف يف ال جيوز ألية دولة 
دتني فيها يته مهّده بأية صورة من الصور إىل حدود األقاليم اليت تكون حياته أو حّرتطرد الجئاً أو ترّد
  ).٣٣املادة  (. أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معيَّنة أو بسبب آرائه السياسيةبسبب عرقه أو دينه

 

 
 

    األسباب اإلنسانية واألسباب املتعلقة بالتمييز‐ ٣‐ ١‐ ٣‐ ٢      

رت لدى ذا توفّ االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب على جواز رفض طلب التسليم إتنّص
بغية حماكمة، أو معاقبة، "م دِّتسليم قد قُال طلب أسباب وجيهة تدعوها إىل االعتقاد بأنَّ الطلبمتلقّية الدولة 

 شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله اإلثين أو رأيه السياسي، أو بأنَّ
  ."باب بوضع الشخص املذكور ألي من هذه األساستجابتها للطلب من شأهنا أن متّس

 كثرياً من االتفاقيات الثنائية والقوانني الوطنية جتيز رفض تسليم األشخاص املطلوبني  ذلك، فإنَّبناًء علىو
 عليه بسبب سنه أو حالته ألسباب إنسانية إذا تبّين أن تسليم الشخص املطلوب قد تكون له آثار وخيمة

  .الصحية
    

  

  قضية بينوشيه: دراسة حالة  

حماكمة متهم يف وضع صحي  "ة أنَّيطانية تسليم الديكتاتور السابق بينوشيه حبّجرفضت السلطات الرب
قرار " ( بلد من البلدانمات احملاكمة العادلة يف أيِّكوضع السيناتور بينوشيه ال ميكن أن تتوافر هلا مقّو

  ).٢٠٠٠مارس / آذار٢وزير الداخلية، 
 
 
 
 

    الشروط املتعلقة باألفعال‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

   جترمي األفعالية  ازدواج‐ ١‐ ٢‐ ٣‐ ٢        

 إالّ.  جترمي األفعال لتسليم املطلوبنييةال تشترط االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب ازدواج
ق  هذا املبدأ منصوص عليه يف عدد من املعاهدات الثنائية والقوانني اخلاصة بالتسليم، حبيث إذا مل يتحقّأنَّ

وتكمن القيمة املضافة لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة .  التسليمهذا الشرط ُرفض طلب
عليها يف قوانني الدول األطراف يف سبيل  تنّص اإلرهاب، يف هذا الصدد، يف كوهنا تتيح توحيد اجلرائم اليت

 . عائق من هذا القبيلب أيِّجتّن
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  ؟ التجرمييةزدواج معيار اما هي النصائح اليت ميكن تقدميها بشأن تفسري 

وفقاً هلذا املبدأ، ينبغي أن يشكل الفعل موضوع طلب التسليم جرمية مبقتضى قانون كلتا الدولتني املعنيتني 
 حىت ولو مل يسّم القانونان الفعل أو مل يعّرفاه أو َمْرعياًوينبغي اعتبار هذا املبدأ .  للطلبحىت ُيستجاب

فعلى قاضي الدولة .  جرمية يف الدولتني معاًالفعل هو اعتبار ذلك نافاحملك الوحيد ه. فاه بنفس الطريقةيصّن
 يستوجب عقوبة ما لو كان قد ارُتكب على أراضي هذه الفعل املعين أن يتحقق مما إذا كان ية للطلباملتلقّ
  .الدولة

   
 

   

  ٢٠٠٠يوليه / متوز٢قرار حمكمة النقض اإليطالية، : حالة دراسة    

 عضو يف اجلماعة اإلرهابية اجلزائرية املعروفة ، وهوىل إيطاليا لتسليم إرهايب مشتبه بههت فرنسا طلباً إوّج
 التجرمي تفسرياً مرناً جداً، حبيث يةوقد فّسرت احملكمة شرط ازدواج". اجلماعة اإلسالمية املسلحة"باسم 

ب إىل مجاعة إجرامية ويتعلق األمر هنا باالنتسا( ليس التوصيف القانوين للجرم  ما يهّمذهبت إىل أنَّ
وليس لزاماً أن .  يف النظامني القانونينيالفعل املعينبقدر ما هو معاقبة ) هتدف إىل ارتكاب أفعال إرهابية

يوليه / متوز٢حمكمة النقض اإليطالية، (ل مثل هذا الفعل نفس اجلرم أو خيضع لنفس العقوبات يشكّ
  :هاب فرع منع اإلرقاعدة بياناتيف ، القرار متاح ٢٠٠٠

www.unodc.org/tldb/showDocument.do?lng=en&documentUid=3321&country=ITA) 
 

      
ستناد إىل هذا السبب  قانون تسليم األشخاص املطلوبني بات مييل إىل املرونة يف االوجتدر اإلشارة إىل أنَّ

 التجرمي، يةفاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مثالً، جتيز اخلروج عن قاعدة ازدواج. لرفض الطلب
التفاقية ا من اجلرائم املشمولة بجيوز للدولة الطرف أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أيٍّحبيث 

  . إذا كانت تشريعاهتا تسمح بذلك،ب عليها مبوجب قانوهنا الداخليواليت ال يعاقَ
        

    قاعدة التخصيص‐ ٢‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب، فيما يتعلق بتسليم اجملرمني، على قاعدة  تنّص ال
هبا اإلقليمية ومعترف أو من معاهدات التسليم الثنائية كبري  هذه القاعدة واردة يف عدد  أنَّ إالّ.تخصيصال

وتعين هذه القاعدة أنه ال جيوز للدولة الطالبة أن حتاكم . العريف باعتبارها مبدأ من مبادئ القانون الدويل
 وال تغدو هذه احملاكمات، بوجه عام، ممكنة إالّ.  عن األفعال موضوع طلب التسليمالشخص املطلوب إالّ

إذا منحت  إالّث يشمل األفعال اجلديدة أو على توسيع نطاق التسليم حبي متلقّية الطلبإذا وافقت الدولة 
 .من تلقاء ذاته لكنه مل يغادرهاالً، مهلة معقولة ملغادرة البالد الشخص، أّو
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   املتعلقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااتفاقية : مثال لقاعدة التخصيص  
    املطلوبنيبتسليم   

   قاعدة التخصيص- ٢٠املادة 
  أو اعتقاله لتنفيذ عقوبة بشأن أيِّحماكمته الشخص الذي جيري تسليمه، وال ةمالحقال جتوز   ‐ ١

 قيود أخرى وال جيوز إخضاعه أليِّجرم ارُتكب قبل التسليم، ما عدا اجلرم املطلوب بشأنه التسليم، 
  : يف احلالتني التاليتنيعلى حريته الشخصية، إالّ

 طلب هبذا الشأن، مدعوماً بالوثائق مويقدَّ .إذا وافقت الدولة اليت سلّمته على ذلك  ‐أ
وُتمنح .  ومبحضر ألقوال الشخص الذي جرى تسليمه بشأن ذلك اجلرم١٨املذكورة يف املادة 

هذه املوافقة إذا كان اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه تسليم الشخص خيضع بدوره للتسليم مبقتضى 
  هذه االتفاقية؛

 ومل يغادرها م إليهااليت ُسلِّالدولة إقليم إذا كانت قد أُتيحت للشخص فرصة مغادرة   ‐ب
 بعد إقليمها يوماً من إخالء سبيله بصفة هنائية، أو إذا عاد الشخص إىل ٤٥يف غضون 
  .مغادرهتا

 الشخص مالحقة الفعل اجملرَّم خالل سري اإلجراءات، ال جتوز توصيفإذا طرأ تعديل على   ‐ ٢
  . تسمح بالتسليمأركان اجلرم املعتاد توصيفه  إذا كانت إالّحماكمتهالذي جرى تسليمه وال 

    
   إعادة التسليم إىل بلد ثالث- ٢١املادة 

متلقّية ، يلزم احلصول على موافقة الدولة ٢٠من املادة ) ب( ١باستثناء احلاالت املذكورة يف الفقرة 
تكون ثة قد ى للدولة الطالبة تسليم الشخص الذي تسلّمته إىل دولة أخرى أو دولة ثالليتسّن الطلب

 تشترط تقدميأن  متلقّية الطلبوجيوز للدولة .  من أجل جرائم ارُتكبت قبل التسليمإحدامها تالحقه
  .١٨ من املادة ٢دة يف الفقرة الوثائق احملّد

    \  
  للجرمية السياسي الطابع  ‐ ٣‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

  
من كبري ليم ويف القوانني الوطنية لعدد  يف معظم معاهدات التسبنداً منطياً يشيعُيعّد استثناء اجلرمية السياسية 

 اجلرم موضوع أنَّ متلقّية الطلبوقد جرت العادة أن ُترفَض طلبات التسليم إذا اعتربت الدولة . الدول
 دعم وجوب إىل القرن التاسع عشر، إىل عهدهويستند هذا املبدأ، الذي يعود . سياسيطابع التسليم ذو 

  .ريةمة القمع السياسي والديكتاتومقاو
 أنه يبقى مع ذلك نادر التعريف إن يف معروفاً على نطاق واسع، إالّ" اجلرمية السياسية"ولئن كان مصطلح 

 على اًعصيعلى الدوام كان  هذا االستثناء وفضالً عن ذلك، فإنَّ.  الوطنيةالتشريعاتاملعاهدات أو يف 
على أشكال التعبري غري العنيفة يف اخلطاب أو ، ما عدا يف أبسط أساليب تطبيقه ةالقانونيمن الناحية التحليل 
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 اجلرائم الشبيهة باجلرائم العادية املرتكبة ضد أشخاص وهذه الصعوبات التحليلية تظهر يف. النشاط السياسي
ويعود الفضل يف تفسري استثناء اجلرمية . ل يف كوهنا ارُتكبت بدافع سياسيأو ممتلكات، مع فارق واحد يتمثّ

سوابق القضائية للدول اليت استحدثت معايري خمتلفة لتقدير ما إذا كان اجلرم تعبرياً حمظوراً عن السياسية إىل ال
 قاعدة تطبيقية ومع ذلك، مل ُيكتب أليِّ.  أقرب إىل جرمية عاديةكانحماولة لفرض تغيري على حكومة ما أو 

فح عن االعتداءات اليت تستهدف سقة ومرضية أن ترى النور بعد، وبات ُينظر أكثر فأكثر إىل مسألة الصمّت
 تنامي ظاهرة اإلرهاب وغريه من أشكال على أنَّ. املدنيني األبرياء لدوافع سياسية على أهنا محاية لإلرهابيني

ا ببعض احلكومات إىل عدم األخذ هبذا االستثناء د عرب الوطنية خالل العقود األخرية قد حاجلرمية املنظَّمة
ة األطراف، وال سيما يف تعّددم اخلطرية واجلرائم الواردة يف املعاهدات امل اجلرائفئاتبالنسبة لبعض 

  .اهدات العاملية ملكافحة اإلرهاباملع
 سنة من اعتماد أول اتفاقية ٣٤ من املعاهدات أو الربوتوكوالت املتعلقة باإلرهاب، طوال د أيٌّومل حتّد

مكن اعتبار اجلرائم الوارد وصفها فيها جرائم ، ما إذا كان من امل١٩٦٣عاملية ملكافحة اإلرهاب يف سنة 
تطبيق االستثناء اخلاص باجلرائم السياسية الصريح لرفض وقد مت جتاوز هذه الصعوبات من خالل ال. سياسية

 سائُرنت وتضّم. ١٩٩٧اهلجمات اإلرهابية بالقنابل لعام االتفاقية الدولية لقمع دة يف على اجلرائم احملّد
ر متطلبات تطبيق استثناء اجلرمية السياسية، توكوالت الالحقة احلكم نفسه، حبيث ال تؤثّاالتفاقيات والربو

  .غات مقبولة، يف طلب التسليم يف حالة ارتكاب جرائم خطريةدون أن تسندها مسّو
    

االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات  من ١١ املادة -مثال لعدم إعمال استثناء اجلرمية السياسية   
    بالقنابلاإلرهابية 

 جرمية من ، اعتبار أيِّ بني الدول األطرافال جيوز، ألغراض تسليم اجملرمني أو املساعدة القانونية املتبادلة
كبت  جرمية سياسية أو جرمية متصلة جبرمية سياسية أو جرمية ارُت]االتفاقيةيف [اجلرائم املنصوص عليها 

د أنه سليم اجملرمني أو املساعدة القانونية املتبادلة جملّروبالتايل، ال جيوز رفض طلب بشأن ت. بدوافع سياسية
  .كبت بدوافع سياسيةيتعلق جبرمية سياسية أو جرمية متصلة جبرمية سياسية أو جرمية ارُت

 
 

 نطاق استبعاد االستثناء املنصوص عليه بشأن اجلرائم بتوسيعه هذا النهج ١٣٧٣د قرار جملس األمن وقد أيَّ
الدول إىل عدم االعتراف ) و (٣فعال اإلرهابية عموماً، حيث دعا القرار يف الفقرة السياسية ليشمل األ

  .باالدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم اإلرهابيني املشتبه هبم
 
 

    

 اخلطوط اجلوية الصينيةقضية رحلة طائرة  :دراسة حالة  

 ية وعلى متنها الصينطائرة تابعة للخطوط اجلوية ١٩٨٩ديسمرب /األول يف كانون مواطن صييناختطف 
 الطائرة على اهلبوط يف مطار إلجباروادعى اخلاطف أن دافعه . طائرةال بعد أن هدد بنسف ، راكبا٢٢٣

. ١٩٨٩يونيه / يف حزيرانني ساحة تيانامنحادثةياباين كان طلب اللجوء السياسي بسبب تورطه يف
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وُسلم .  اليابايناملطلوبني اجلرائم السياسية الوارد يف قانون تسليم  احلماية مبوجب استثناءطلبولذلك 
 اأصدرت احملكمة العليا يف طوكيو حكمأن  بعد ١٩٩٠فرباير / للحكومة الصينية يف شباطالشخص املعين

 له مل تكنأن االستيالء غري املشروع ب  ذلكوعللت احملكمة.  جرمية سياسيةمل تكن االختطافأن عملية ب
وعالوة على ذلك . كان حماولة لتفادي املالحقة القضائية بتهمة الرشوةبل غرض سياسي، بباشرة صلة م
ركاب الطائرة التجارية  خضع لهأُ الذي اإليذاء على ال تعلو ني ساحة تيانامنحبادثة ة سياسيصلة  أيَّفإنَّ

  ).ات واجلرميةّدرخ قضايا اإلرهاب، مكتب األمم املتحدة املعين باملخالصةمقتطف من ( هاوطاقم
    

    

  قضية باتيسيت: دراسة حالة  

فّر سيزار باتيسيت، الذي ُحكم عليه بتهمة القتل يف إيطاليا، إىل الربازيل بعد أن عَبر كالًّ من املكسيك 
 هذا ، لكن٢٠٠٩َّوقد ُمنح اللجوء السياسي يف الربازيل عام .  طلباً بتسليمهتااللتني كانتا قد تلقَّوفرنسا 
  .وطلبت إيطاليا من الربازيل تسليمه إليها.  أمام احملكمة العليا الفيدرالية بالربازيلاستؤنف القرار

قراراً باألغلبية يقضي بعدم إمكانية رفض طلب تسليم باتيسيت إىل العليا وأصدرت احملكمة الفيدرالية 
حيث استند طلب التسليم إىل إدانة ( اجلرمية عادية إيطاليا استناداً إىل الطابع السياسي للجرمية، معتربة أنَّ

 أربع جرائم قتل عندما كان عضواً يف منظمة ثورية سرية خالل الفترة املؤسسية العادية بارتكابباتيسيت 
وسيادة القانون، وأنه مل يكن وراءها أي دافع سياسي مباشر وال صلة هلا برد فعل مشروع إزاء نظام 

 املالحظات بناًء علىل القاضي مبنح باتيسيت وضع الجئ، كما ألغت احملكمة قرار وزير العد. قمعي
د  على الرئيس أن يتقّيوقررت احملكمة باألغلبية جواز تسليم الشخص إىل إيطاليا، وأنَّ. الواردة يف القرار

ر ومع ذلك قّر. ببنود املعاهدة املربمة مع إيطاليا بشأن تسليم هذا الشخص موضوع إجراءات التسليم
  .ت معلقةداً إىل احملكمة الفيدرالية العليا وظلّ، لتحال القضية جمّدباتيسيتليم الرئيس عدم تس

يبقى دراسة  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢ النطق باحلكم يف  أنَّ القضية ما تزال معلقة، إالّومع أنَّ
 :حالة جديرة باالهتمام

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Ext$.SCLA 
.%20E%201085.NUME.%29%20OU%20%28Ext.ACMS.%20ADJ2%201085.ACMS.%29&base= 
baseAcordaos 

      
    اجلرائم العسكرية‐ ٤‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

 عدداً ال  أنَّإالّ. اقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب على استثناء اجلرائم العسكريةاالتف تنّص ال
على حظر املوافقة على التسليم بشأن جرائم يعاقَب  ينّص يستهان به من االتفاقيات الثنائية والقوانني الوطنية

 تنّص كما . من صفوف اجليش أو العصيانعليها مبقتضى القانون العسكري للدولة الطالبة، من قبيل الفرار
  . على هذا االستثناءرمنيمعاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم اجمل
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 هذه األفعال جرائم مبقتضى القانون اجلنائي العام،  ُتعتربشرط أالّوعادة ما جند شرطني هلذا االستثناء، 
  .فها ضمن اجلرائم الدوليةيصّن تشكل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل الذي قد وشرط أال
    اجلرائم املالية‐ ٥‐ ٢‐ ٣‐ ٢      

 الكثري من املعاهدات الثنائية والقوانني الوطنية اخلاصة بالتسليم أيضاً على استثناء اجلرائم املالية، كتعبري ينّص
 املرتكبة يف إىل اجلرائم" اجلرائم املالية"ويشري مصطلح . عن سيادة الدول اليت تفرض الضريبة على مواطنيها

  .جمال الضرائب والرسوم اجلمركية ومراقبة صرف العمالت وغريها من اجلوانب املالية
 تنامي ظاهرة غسل األموال والفساد وتغلغل عائدات اجلرمية يف نسيج االقتصادات الوطنية  أنَّإالّ

.  كهذا جبالءواستخدامها يف متويل اإلرهاب كلها عوامل دفعت بأحدث املعاهدات إىل رفض استثناء
هذا النهج من حيث إهنا تلزم الدول األطراف بعدم اعتبار االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب وتعكس 

 وحده يف رفض املايل للجرمية بالطابع التذرعجرمية متويل اإلرهاب ألغراض التسليم جرمية مالية، وبعدم 
 الفساد وملكافحة  عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةفحة  األمم املتحدة ملكااتفاقيتان كما تتضّم. طلب التسليم

  . معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم اجملرمنيعلى غرارأحكاماً مماثلة، 
 
 

  بالعقوبةاليت تتعلق شروط ال  ‐ ٣‐ ٣‐ ٢    
  

  العقوبة  خطورة ‐ ١‐ ٣‐ ٣‐ ٢      

 اإلجراء، وملا كان أيضاً آلية وع هذاية الفرد موضملا كان التسليم إجراء من إجراءات التعاون يؤثّر على حّر
وتقاس خطورة اجلرم . فة بالنسبة للدول املعنية، كان من األصوب أن يقتصر على اجلرائم اخلطرية نسبياًلِّمك

 َتسرد قائمة الكثري من معاهدات التسليم والقوانني الوطنية أحياناً انطالقاً من طبيعة اجلرم نفسه، حبيث إنَّ
.  بشأن هذه القائمة احلصرية من اجلرائمز التسليم بشأهنا وال توافق على طلبات التسليم إالّاجلرائم اليت جيو

 االضطرار إىل إعادة التفاوض بشأن االتفاقية أو تكملتها يف حال ل يفأحد أبرز العيوب هنا يتمثّ على أنَّ
 اجلرائم، سهواً، جرمية خطرية على جرائم جديدة، أو إذا أغفلت قائمةُ تنّص كانت الدولتان تعتمدان قوانني

 من طول مدة املفاوضات وهكذا تفضل الدول، سعياً للحّد. يعاقَب عليها مبقتضى قوانني الدولتني
. وتكلفتها، تضمني أحدث االتفاقات بنداً عاماً يشترط درجة ما من خطورة العقوبة املنفَّذة أو احملكوم هبا

  .دة كشرط للموافقة على طلب التسليم حمّد مل يعد لزاماً سرد اجلرائم بصورةومن مثّ
   

  اجلرائم اجلائز :  من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم اجملرمني٢املادة  -مثال  
     التسليم بشأهنا

اجلرائم اجلائز التسليم بشأهنا هي، ألغراض هذه املعاهدة، جرائم تعاقب عليها قوانني كال الطرفني   ‐١
وإذا . أو بعقوبة أشّد] سنتني/سنة واحدة[ية ملدة ال تقل عن  من احلرمان من احلّربالسجن أو بشكل آخر

كان طلب التسليم يتعلق بشخص مالحق إلنفاذ حكم بالسجن أو بشكل آخر من احلرمان من احلرية 
] ستة/أربعة[ عن ية ال تقلّ إذا كانت مدة العقوبة املتبقّ املوافقة على التسليم إالّصادر بشأن اجلرمية، ال تتّم

  .أشهر
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  العقوبات  طبيعة بعض ‐ ٢‐ ٣‐ ٣‐ ٢    
  
   عقوبة اإلعدام ‐١‐٢‐٣‐٣‐٢      

  
وينسحب ذلك أكثر على . متتنع بعض الدول عن تسليم أشخاص لدولة ُيحتمل أن تنفَّذ فيها عقوبة اإلعدام

 الرامي إىل والسياسيةطراف يف الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية الدول األ
وخباصة داخل (، والدول األطراف يف الصكوك اإلقليمية ١٩٩١إلغاء عقوبة اإلعدام، الساري منذ سنة 

امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان الرامي إىل إلغاء  ١٩٩٠بروتوكول منظمة البلدان األمريكية، و
اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات  امللحق ب١٣قم با، والربوتوكول رو وداخل جملس أورعقوبة اإلعدام

 بوسع الدول أن تتفق على على أنَّ). ٢٠٠٢، لعام شأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف باألساسية،
 عقوبة توقيع إجيايب لطلب التسليم شريطة أن تلتزم الدولة الطالبة بعدم َمخرجوسيلة ما تكفل التوصل إىل 

 .تنفيذهادم بعاإلعدام أو 
 
 

      

   عقوبة اإلعدامخبصوص القضائي الفرنسي الفقه: دراسة حالة  

ال جييز التشريع اجلنائي الفرنسي، على سبيل املثال، تسليم أشخاص إذا كان الفعل املطلوب بشأنه 
. عام الفرنسيالتسليم يعاقَب عليه مبقتضى قوانني الدولة الطالبة بعقوبة أو بإجراء أمين يتنافيان مع النظام ال

أال ُتطلب هذه " عقوبة اإلعدام بشرط تطبِّق فرنسا توافق مع ذلك على تسليم أشخاص إىل بلدان  أنَّإالّ
د اإلشارة إىل وجود وقف للعمل بعقوبة ، حبيث ال يكفي جمّر"العقوبة أو يصدر حكم هبا أو تنفَّذ

فرباير / شباط٢٧جملس الدولة،  (عداماليت ألغت، يف واقع األمر، عقوبة اإلاإلعدام، بالنسبة للدول 
١٩٨٧.(   

 

، الدول األطراف )٢( ٦، يف مادته العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوفضالً عن ذلك، ُيلزم 
 حكم ومبقتضى اجلرائم خطورة على أشّدعقاباً  هذه العقوبة إالّ تفرض بأالّعقوبة اإلعدام، بعد  لغِاليت مل ُت

  .ومن الالزم أيضاً مراعاة هذه القيود عند الرد على طلب التسليم. ن حمكمة خمتصةهنائي صادر ع
    

تعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة خماطر ال  ‐ ٢‐ ٢‐ ٣‐ ٣‐ ٢      
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

  
من األسباب الوجيهة ما  من بني مبادئ القانون الدويل األساسية احلظر الصريح إلعادة شخص إىل بلد مثة

 من اتفاقية مناهضة التعذيب صراحة على ٣املادة  تنّص ض فيه للتعذيب، إذعلى االعتقاد بأنه سيتعّر ملحي
أو أن تسلّمه إىل دولة أخرى، إذا " ترّده"أن أو  شخص أو أن تعيده ال جيوز ألية دولة أن تطرد أيَّ"أنه 

ت املادة  كما نّص".عتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيبتوافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل اال
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ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة " على أنهالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  من ٧
وتبعاً لذلك، وجب على الدول األطراف أن ترفض ". ة بالكرامةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطّ

  .ضوا فيه للتعذيب أو لعقوبات أو معاملة من هذا القبيلليم أشخاص إىل بلد ُيحتمل أن يتعّرتس
 

       
       الدبلوماسيةوالتأكيداتخطر التعذيب   

 الدولة الطالبة لن ُتخضع الشخص املسلَّم إليها  بأنَّتأكيداتتوافق بعض الدول على التسليم إذا تلقّت 
ر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين املقّر غري أنَّ. ملة الالإنسانية أو املهينةغريه من ضروب املعا لوألتعذيب ل

الدول ال  "قد اعترب أنَّوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  التعذيب مبسألة
 املعاملة عند وجود  التأكيدات الدبلوماسية بوصفها وسيلة لدرء التعذيب وسوءتعتمد علىتستطيع أن 

والواقع ".  شخصاً ما معرَّض خلطر التعذيب أو سوء املعاملة لدى عودتهتدعو لالعتقاد بأنَّوجيهة أسباب 
 جمال ةفثّم:  الدبلوماسية تشوهبا مجلة عيوبالتأكيدات مثل هذه  الكثري من احلجج متيل إىل بيان أنَّأنَّ

 دبلوماسية من هذا القبيل بشأن حالة منفردة تأكيدات إعطاء ا إذا مل يكنللتساؤل، على سبيل املثال، عّم
وعالوة على ذلك، حيق لنا . يعين ضمناً ممارسة التعذيب على نطاق واسع وبصورة منهجية يف البلد املعين

 من الصعوبة مبكان نَّإاتفاقات غري ملزمة قانوناً، ومبوجب  ُتعطى الدبلوماسية التأكيدات هذه نَّ إالقول
 أن حتميه التأكيداتلشخص الذي ُيفترض يف هذه ا ليس أمامنه إ، والتأكيدات رصد االمتثال لتلك عملياً
  . التقيد هبام إن مل يتّمللتظلّسبيل 

     

  قضيتا شاهال ضد اململكة املتحدة وسعدي ضد إيطاليا: دراسة حالة 
  

 أنه ُيستحسن وبية حلقوق اإلنساناحملكمة األور، أوضحت بشاهال وسعدييف القرارين القضائيني املتعلقني 
ر، عند تطبيقها فعلياً، ما يكفي من الضمانة حلماية مقّدم توفّ"النظر فيما إذا كانت التأكيدات الدبلوماسية 

 للتأكيدات القيمة اليت ينبغي إعطاؤها إنَّ. ضه ملعامالت حمظورة مبقتضى االتفاقيةالشكوى من خطر تعّر
الظروف السائدة يف الفترة على ، يف كل حالة على حدة، تعتمدهلا الشخص الصادرة عن الدولة املسلَّم 

 ،١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥، شاهال ضد اململكة املتحدة". (املعنية
pdf.iun-royaume_c_chahal_19961115/pdf/eu.rtdh.www://httpفرباير / شباط٢٨،  ضد إيطاليا؛ سعدي

٢٠٠٨.( 

  
      

  قضية عجيزة ضد السويد: دراسة حالة  

، نظرت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف قضية عجيزة ضد السويد، اليت طُرد ٢٠٠٥ مايو/أياريف 
، على ٢٠٠١ول كانون األ/يف إطارها أمحد عجيزة وحممد الزاري من السويد إىل مصر، يف شهر ديسمرب

  .طهما يف أنشطة إرهابيةمنت طائرة تشغلها الواليات املتحدة، على أساس االشتباه يف توّر
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 من ض أيٌّ يتعّرواعتمدت السلطات السويدية على التأكيدات الدبلوماسية املقدَّمة من حكومة مصر بأالّ
. ا سُيمنحان احلق يف حماكمة عادلةاملشتبه هبما لعقوبة اإلعدام أو التعذيب أو إساءة املعاملة، وبأهنم

لني  شكل زيارات إىل مصر ملمثّعودهتما، وذلك يفواستعانت احلكومتان أيضاً بآلية لرصد األمور بعد 
ض السيد عجيزة للتعذيب وسوء غري أنه على الرغم من هذه التأكيدات، تعّر. عن السلطات السويدية

  .املعاملة
 من ٣طرد الدولة ملقدم الشكوى ُيعّد انتهاكاً للمادة "  اهلام إىل أنَّوذهبت اللجنة لدى اختاذ هذا القرار

ر، فضالً عن ذلك، أية ومل يكن احلصول على التأكيدات الدبلوماسية اليت مل توفّ. اتفاقية مناهضة التعذيب
  ." للحماية من هذا اخلطر اجللياًآلية إلنفاذها، كافي

ففي هذه احلالة مل تكن . ة قانونية على الصعيد الدويلحّج روفّوُتعترب قضية عجيزة أول قضية تسليم ت
أي أهنا ل يف التعذيب،  احلصول عليها كافية للحماية من اخلطر اجللي املتمثّالتأكيدات الدبلوماسية اليت متّ

  .كانت عدمية اجلدوى
طر التعذيب، وقد  من خ يف احلّددي كثرياًجت آليات رصد األمور بعد العودة ال اخلاص أنَّ رويرى املقّر

  .ل مسؤولياهتا يف هذا اجملال أو يف إلزام الدول بتحّم من التعذيبالوقايةيف إن أثبتت عدم فعاليتها 
رمز الوثيقة (انظر قرار جلنة مناهضة التعذيب اخلاص بقضية عجيزة ضد السويد 

CAT/C/34/D/233/2003( ،٢٠٠٥مايو / أيار٢٤ ، 

OpenElement?pdf.0542169G/pdf/05/421/69G/DER/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-documents://http  

املعاملة أو بالتعذيب وغريه من ضروب املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين مبسألة انظر أيضاً تقرير 
  ، )٢٠٠٥أغسطس /آب ٣٠، A/60/316رمز الوثيقة  (قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالع

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/49/pdf/N0547649.pdf?OpenElement 
 

 
 
 
 

  العقوبات األخرى  ‐ ٣‐ ٢‐ ٣‐ ٣‐ ٢      

على مستوى املمارسة، ترفض بعض الدول طلب التسليم أيضاً إذا كان الفعل املطلوب ألجله التسليم 
يعاقَب عليه بعقوبة ال تشملها قائمة العقوبات املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، من قبيل عقوبة األشغال 

  . بعض الدولاألغتهالشاقة اليت 
    

  تتعلق بالوالية القضائيةاليت شروط ال  ‐ ٤‐ ٣‐ ٢    

بعض املعاهدات الثنائية اخلاصة بالتسليم والقوانني الوطنية على عدم  تنّص - الوالية القضائية للدولة الطالبة
اهدات العاملية ع املغري أنَّ.  إذا كان اجلرم قد ارُتكب على أراضي الدولة الطالبةاالستجابة لطلب التسليم إالّ

ب حصول حاالت إفالت ، سعياً منها لتفادي رفض طلب التسليم هلذا السبب وحده وجتّنملكافحة اإلرهاب
ل اجلرائم، ألغراض تسليم اجملرمني عاَمت "ت على حيلة قانونية قوامها أنَّمن العقاب من جراء ذلك، قد نّص
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يف إقليم أيضاً ملكان الذي وقعت فيه فحسب بل كبت ال يف افيما بني الدول األطراف، كما لو أهنا ارُت
  ". واليتها القضائيةأرستالدولة اليت تكون قد 

 بعدم والتشريعات يقضي العديد من معاهدات التسليم الثنائية - متلقّية الطلبالوالية القضائية للدولة 
. متلقّية الطلبالدولة اضي  أرعلى رُتكبإذا كان اجلرم املطلوب التسليم ألجله قد ااملوافقة على التسليم 

  .متلقّية الطلبر اإلخالل بالنظام العام يف الدولة وتستند هذه القاعدة باألساس إىل مّرب
    

   تتعلق باإلجراءاتاليت شروط ال  ‐ ٥‐ ٣‐ ٢    
  

    املعاملة املنصفة‐١‐٥‐٣‐٢    

خص رهن االحتجاز، أو  شنح أيِّمب، ١٩٧٣، منذ سنة  تطالب صراحةًاملعاهدات العاملية ملكافحة اإلرهاب
ع ويشمل ذلك التمّت". معاملة منصفة" املعاهدات، هذه إجراءات مبوجب ذ حبقه أيَُّخّت شخص ُتأيِّ

عليها القانون الداخلي وأحكام القانون الدويل السارية، وال سيما ما  ينّص باحلقوق والتقيد بالضمانات اليت
االتفاقية أن جند هذه اإلحالة إىل القانون الدويل منذ إبرام وقد بات من املألوف . ق منها حبقوق اإلنسانتعلّ

ن، أعاد الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنساومن بني . ١٩٩٧ لعام الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل
ق كل فرد، لدى الفصل يف أية ، التذكري حب١٤، يف مادته العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، َب نظر منصف وعلين من ِقأن تكون قضيته حملّيف ، ه إليهائية توجَّهتمة جز
 من شأن أنَّ متلقّية الطلب ذلك، جيوز رفض طلب التسليم إذا تبّين للدولة بناًء على و.منشأة حبكم القانون

 عن حبقوق اإلنساناملعنية لجنة الأعربت  قدف. التسليم أن يعّرض اجلاين ملعاملة غري منصفة يف الدولة الطالبة
االستثنائية ملالحقة ، إىل احملاكم العسكرية أو غريها من احملاكم يف سياق مكافحة اإلرهاب من اللجوء، قلقها

  .اجلرائم املتصلة باإلرهابمرتكيب 
 

 

  قضية فيفانكو: دراسة حالة  

لتابعة للشرطة يف بريو، السيد خوسيه لويس ، أوقفت اإلدارة الوطنية ملكافحة اإلرهاب ا١٩٩٢يف العام 
وقد حكمت عليه الوحدة . غوتيرييث فيفانكو، وهو مواطن بريويف مشتبه بارتكابه هجوماً إرهابياً بالقنابل

، يف جلسة مغلقة بعشرين سنة حبساً ١٩٩٤اخلاصة ملكافحة اإلرهاب، التابعة للمحكمة العليا بليما سنة 
 احملاكمة من وراء نوافذ خاصة حتول إجراءاتأداروا " ينيقضاة سّر" مشكَّلة من وكانت هذه احملكمة. نافذاً

ف رات صوت تطمس أصواهتم فال سبيل إىل التعّرثون عرب مكّبف على وجوههم، وكانوا يتحّددون التعّر
  .عليها

ي امللحق الربوتوكول االختيارمن ) ٤(٥وقد ذكّرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، مستندة إىل املادة 
بويل كامبوس ضد ، بقرارها الذي أصدرته بشأن قضية بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

، واملتعلق باحملاكمات اليت جتريها حماكم يف غياب وجوه القضاة ودون السماح للجمهور حبضورها، بريو
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الدفاع إعداد مرافعاهتم  حمامير على ف فيها املتهمون على قضاهتم ويتعذّوهي حاالت ال يتعّر
ال " قضاة دون وجوه مكشوفة" هذا النظام القائم على مبدأ واعتربت اللجنة أنَّ. واستجواب الشهود

العهد الدويل من ) ١(١٤يضمن االستقاللية وال احليادية من جانب القضاة، مما خيالف أحكام املادة 
البالغ رقم  ‐وتيرييث فيفانكو ضد بريو السيد خوسيه لويس غ (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 .577/1994انظر أيضاً بويل كامبوس ضد بريو، البالغ رقم ، )678/1996
 
 
 
 

   

  غيابياًالتسليم واحملاكمة   

 عقب حماكمته غيابياً، الشخص املطلوب تسليمهر إدانة بالنسبة للدول اليت جتيز احملاكمة غيابياً، ال توفّ
ويف املقابل، ميكن االحتجاج هبذا األمر، بالنسبة للبلدان اليت ال تسمح . مسبباً لرفض طلب التسلي

 جيب عادةً أن املتهم  تعترب أنَّفهي. ، لعرقلة التسليم استناداً إىل مفهوم احملاكمة العادلةغيابياًباحملاكمات 
د من االجتهادات  العديغري أنه من اجلدير بالذكر أنَّ. حيضر حماكمته بغية ضمان إجراء حماكمة عادلة

 يف أن تكون قد أُتيحت أمام املتهم املدان غيابياً فرصة املشاركة األهم عملياً هو القضائية تعترب أنَّ
  .حىت جيوز تسليمهحماكمته أو استئناف القرار أو إجراء حماكمة جديدة، 

          
  قضية بوزانو: دراسة حالة    

  
ية مبدينة جنوة اإليطالية على السيد بوزانو غيابياً بالسجن ، حكمت حمكمة اجلنايات االستئناف١٩٧٥يف سنة 

عي عام اجلمهورية مبدينة جنوة أمر اعتقال يف حقه أعقبه إصدار الشرطة اإليطالية وقد أصدر مّد. داملؤّب
 الشرطة الفرنسية السيد بوزانو، وأصدرت أجهزة، أوقفت ١٩٧٩ويف سنة .  توقيف دولية ضدهمذكّرة

حكمة االستئناف مبدينة ليموج، اليت أحيلت إليها القضية، قراراً ضد تسليم السيد بوزانو غرفة االهتام مب
 أهموكان من . ة تعارض إجراءات احملاكمة غيابياً أمام حمكمة اجلنايات جبنوة مع النظام العام الفرنسيحبّج

 إدانته ولو أمام أعلى حمكمة، ن من استئناف قرار احملكمة أن السيد بوزانو مل يتمكّاستندت إليهااحلجج اليت 
 ). التسليم املقَنَّع‐٣‐٤‐٢انظر بقية تفاصيل القضية يف الفقرة (أي حمكمة النقض اإليطالية 

  

  قضية كولوتزا: دراسة حالة  

نسان اتفاقية محاية حقوق اإل من ٦ دون املثول أمام احملكمة خمالفة للمادة غيابياًاعُتربت حماكمة املتهم 
يف عرض قضيته ست احلق يف احملاكمة العادلة من خالل ضمان حق الشخص  اليت كّرساسيةيات األواحلّر

فصل يف صحة  وت للقانون،نشأ وفقاًيهة ُتنـزبطريقة عادلة وعلنية خالل مدة معقولة أمام حمكمة مستقلة و
 )http://cmiskp.echr.coe.int، ١٩٨٥فرباير / شباط١٢كولوتزا ضد إيطاليا،  (كل اهتام جنائي يوجه إليه
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  مبدأ عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرمية مرتني  ‐ ٢‐ ٥‐ ٣‐ ٢    

 النظم احملاكمة على ذات اجلرمية مرتني مبدأ عاماً من مبادئ القانون اجلنائي يف غالبية عدم جوازُيعترب مبدأ 
العهد الدويل اخلاص د ويؤكّ. أو معاقبته جنائياً على ذات األفعال أحد مالحقةالوطنية، ال جيوز مبقتضاه 

 تطبيق هذا املبدأ حمصور، بوجه عام، يف غري أنَّ. منه ١٤يف املادة  بدأباحلقوق املدنية والسياسية ذلك امل
  .النظام الوطين الواحد

، وهو ما يعين متلقّية الطلبمعاهدات التسليم بالنسبة للدولة وقد جرت العادة على إقرار هذا املبدأ يف 
يف هنائي حبكم ها ئ منّرُب أو بارتكاب األفعال ذاهتاله أن أدين  معارضتها تسليَم الشخص إذا كان قد سبق

  .متلقّية الطلبالدولة 
 
 
 

    

  ١٩٥٧ لعام االتفاقية األوروبية بشأن تسليم اجملرمني من ٩ املادة -مثال   
 جانبال ميكن املوافقة على طلب التسليم إذا كان الشخص املطلوب قد ُحكم عليه حبكم هنائي من 

وميكن رفض . اسليم من أجله التاألفعال املطلوب بشأن لطلباي الطرف متلقّالسلطات املختصة يف 
عدم الشروع يف مالحقة الشخص  متلقّية الطلبرت السلطات املختصة يف الدولة  قّرطلب التسليم إذا

 .بسبب األفعال ذاهتا أو إهناء إجراءات مالحقته بسببها
    

 باالعتراف نالبلدا حيث تلتزم األورويب هذا املبدأ، ال سيما داخل االحتاد تطبيقومثة اجتاه لتوسيع نطاق 
بية و توقيف أورمذكّرة، وفق شروط معيَّنة، رفض تنفيذ البلدانوجيوز هلذه . بالقرارات القضائية لكل منها

 نفس اليت أصدرت طلب التسليم بسببإذا سبق للشخص املطلوب أن حوكم يف دولة ثالثة غري الدولة 
 احملاكمة عدم جوازم الدول بتطبيق مبدأ ومع ذلك، ال توجد قاعدة عامة يف القانون الدويل ُتلز. األفعال

 بالنظر إىل أن الدول غري ملزمة بإعطاء القرارات الصادرة عن احملاكم األجنبية على ذات اجلرمية مرتني
  . صيغة تنفيذية

    
  والصَّفحالتقادم والعفو  ‐ ٣‐ ٥‐ ٣‐ ٢      

مثل التقادم يم إذا ُوجد عائق جوهري  غالبية القوانني الوطنية واالتفاقيات الثنائية على عدم جواز التسلتنّص
  .والعفو والصفح

 

 

  ذكر آجال التقادم: نصائح عامة  

بالنظر إىل االختالفات الكربى القائمة بني النُّظم القانونية، ُيحتمل أن تواجه الدولة الطالبة آجال تقادم 
ومن اجملدي للغاية أن .  هبادون أن تكون الدولة الطالبة على علم متلقّية الطلبللتسليم تعتمدها الدولة 

  .عة عليهجيوز بعده مالحقةُ الشخص أو تنفيذُ عقوبة موقّال  أجل يورد املمارسون يف طلب التسليم أيَّ
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  "اإلفراج عن رهائن نوكال "قضية: حالةدراسة    

ح يتكون من حنو عشرة أشخاص موقع الشركة األجنبية نوكال، حيث ُيستخدم هاجم كوماندو مسلّ
وقد نتج عن اهلجوم اختطاف ستة من العاملني، بينهم مخسة . رانيوم ألغراض الصناعة النوويةاليو

مت إىل احلكومة ت احلركة الوطنية من أجل العدالة املسؤولية عن عملية االختطاف، وتقّدوتبّن. أجانب
ختطَفني بعد وأُخلي سبيل امل. دت بتصفية الرهائن إن مل تلبَّ هذه املطالببقائمة من املطالب وهّد

  . املطالب مل تلبَّأسبوعني ولو أنَّ
املنجم، تواريا عن  يات عن وجود شريكني كانا يشتغالن حارسي أمن يف موقعوقد كشفت التحّر

اً ريثما مؤقّت احلدودي باء، واعُتقال البلدد مكان تواجدمها يف وُحّد. األنظار بعد عملية االختطاف
  . ه موقع املنجم والرهائن، حملاكمتهما جنائياً يوجد فيالذي ألف للبلديسلَّمان 

واستند الطلب إىل ضلوع الشخصني املطلوبني يف .  ألفالبلد باء طلب التسليم من البلدت سلطات تلقّ
 ألف، وهي املواد اليت للبلد من القانون اجلنائي ٣٢٠ و٣١٧ و١٩١ و٧١ املواد بناًء علىأفعال إرهابية 
  :أُرفقت بالطلب

، عن علم وبّينة، على أو أعان من ساعد كلُّ يف اجلناية أو اجلنحة متواطئاًُيعترب : ٧١املادة   
 أيضاً كل شخص حرض على ارتكاب الفعل أو متواطئاً وُيعترب .تيسري اإلعداد هلا أو ارتكاهبا

 ف يف استعمال السلطةأعطى تعليمات الرتكابه، وذلك هببة أو وعد أو هتديد أو أمر أو تعّس
  .معاقبة اجلاين املتواطئب ويعاقَ. ذأو النفو

ب باحلبس ثالثني سنة كل من يقبض على شخص أو خيتطفه أو حيبسه أو قَاعي: ١٩١املادة   
  .املنصوص عليها قانوناًحيتجزه دون أمر من السلطات املختصة ويف غري احلاالت 

ة عمداً مبشروع فردي أو ُتعترب اجلرائم اآلتية أفعاالً إرهابية، إذا كانت هلا عالق: ٣١٧املادة  
  :  اخلطري بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيباإلخاللمجاعي يهدف إىل 

 .االختطاف واالحتجاز املنصوص عليهما يف هذا القانون[...]   ‐ ١  

 حسبما ٣١٧ املادة اجلرائم املنصوص عليها يف علىُيرفع احلد األقصى للعقوبة : ٣٢٠املادة   
  : [...]هذه اجلرائم أفعاالً إرهابيةيلي إذا اعُتربت 

 .إذا كانت عقوبة اجلرم عشرين سنة سجناً، حتولت العقوبة إىل اإلعدام  ‐ ٢  

ق مما إذا كانت اجلرائم املطلوب بشأهنا التسليم يعاقَب  باء، مبوجب قانوهنا، أن تتحقّالبلدينبغي لسلطات 
  . التسليمى هلا املوافقة على طلبعليها يف قوانينها أيضاً لتتسّن

 من القانون ٢٤٦املادة (واالختطاف ) ٥٨املادة  (التواطؤ باء على أفعال للبلديعاقب القانون اجلنائي 
  :على النحو التايل)  من قانون مكافحة اإلرهاب١٥اجلنائي واملادة 
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 :القانون اجلنائي  

 الفعل ى ارتكابض علرَّح منكلُّ جناية أو جنحة  يف فعل ُيعترب كمتواطئيعاقب : ٥٨املادة   
السلطة أو  ف يف استعمالتعّس، وذلك هببة أو وعد أو هتديد أو هرتكابعطى تعليمات الأأو 
 ؛ أو حتايل أو تدليس إجراميالنفوذ

يف األعمال الرامية إىل  الفاعل أو الفاعلني للجرمية ، عن علم وبّينة،ساعد أو أعانمن كلُّ   ‐  
 امية إىل ارتكاهبا،إعدادها أو تيسريها أو يف األعمال الر

م أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى اسُتعملت يف ارتكاب الفعل، مع عمله قّدمن كلُّ   ‐  
 .بأهنا سُتستعمل يف ذلك

  شخصىعشر سنوات كل من يقبض علو سنة ملدة تتراوح بنييعاقب باحلبس : ٢٤٦املادة   
االت اليت جييز فيها القانون أو حيبسه أو حيجزه دون أمر من السلطات املختصة ويف غري احل

  . املتهمنيضبط
  

  : املتعلق بأخذ الرهائن٥الفصل /قانون مكافحة اإلرهاب  

 بالسجن ملدة  من القانون اجلنائي٢٤٦املادة يعاقب على األفعال املنصوص عليها يف : ١٥املادة   
 ثالث، كبت من أجل إكراه طرف سنة إذا ارُت)٣٠(ثالثني سنوات و) ١٠(تتراوح بني عشر 

، أو جمموعة من سواء أكان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
األشخاص، على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل معّين كشرط صريح أو ضمين لإلفراج عن 

  .الرهينة

  .اإلرهابيةن تعريفاً لإلرهاب وال لألفعال  قانون مكافحة اإلرهاب ال يتضّموحري بالذكر أنَّ
 إذا ق مماوالتحقّ بني خمتلف اجلرائم وعنصريها املادي والعمدي، ُيرجى إجراء مقارنة  - ١  

 . باءالبلدالتجرمي قد استويف طبقاً لقانون ازدواجية كان مبدأ 
 على التسليم لدولة تعاقب على فهو ال يوافق عقوبة اإلعدام، ألغى باء البلد مبا أنَّ  - ٢  

 ُوجدت ضمانات  إذاإالّ بعقوبة اإلعدام،  طلب التسليم من أجلهامّداجلناية اليت قُ
 ألف للبلد القانون اجلنائي وينّص. تنفيذهاعدم  عقوبة اإلعدام أو توقيعكافية بعدم 

، البلد ألففقد أعلن رئيس . ذها منذ عشر سنواتنفّ مل يعلى عقوبة اإلعدام، لكنه
هل .  اإلعدام يف البلد مبفعول فوريراً، عن وقف العمل بعقوبة مؤّخألقاهيف خطاب 

تعتربون البيان الرئاسي ضمانة كافية للموافقة على طلب تسليم الشخص؟ ما النصح 
  باء؟البلدالذي تسدونه لسلطات 

 احلركة الوطنية من أجل إنَّ حمامي الدفاع قالخالل جلسة االستماع بشأن التسليم،   - ٣ 
ومشلت . من نظام ديكتاتوري قمعي ودموي ألفالبلدكت بدافع إنقاذالعدالة حتّر



 

71 

وبالتايل دفع . يهةنـزمت إىل احلكومة تنظيم انتخابات دميقراطية واملطالب اليت قُّد
 هي جرمية الشخصني املتواطئنيحمامي الدفاع بأن اجلرمية املطلوب بشأهنا تسليم 

   ألف؟البلدموها لسلطات ما هي النصائح اليت ميكن أن تقّد. سياسية
  

    

  "مقاتلو اجلهاد "قضية: دراسة حالة  

 :بنيرِّللمدمالحظة 

. لة وقد سبق استخدامها يف تدريب جرى يف منطقة الساحلتقوم دراسة احلالة التالية على أمثلة متخّي
 اليت شاركت يف هذا البلدان املختارة يف احلالة العملية هي أمساء البلدان أمساء  أنَّوجتدر مالحظة

 ذلك يتيح  املشاركة يف دراسة حالة افتراضية؟ السبب أنَّالبلدان لوضع أمساء ما الداعي. التدريب
يف احلالة العملية  على حنو أكرب  بقوانني البعض اآلخر، واالخنراطواإلملامللمشاركني استعمال قوانينهم 

كما . رهتبعاً جلنسيات مجهو البلدانب على تغيري أمساء  كل مدّرولذلك حنثّ. من خالل تقاسم األدوار
ى من اهلدف املتوّخف. ا خاطئةا صائبة وإّم االستجابة هلذه املشكالت ليست بالضرورة إّم أنَّجتدر مالحظة

  .هذا السيناريو الومهي هو حفز النقاش
    

  الوقائع

أمادو أوفايبا مواطن مايل مقيم يف النيجر، وهو سائق مرشد للمواقع السياحية يف الصحراء، تشتبه 
ذات توجه " مقاتلو اجلهاد"ة يف ضلوعه يف عمليات إرهابية ملصلحة منظمة معروفة باسم السلطات املالي
  .فإسالمي متطّر

الصادر  ٢٠٠٨- ١٨ القانون بناًء على ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢أوقفته السلطات النيجريية يف 
 ١٩٦١يوليه /وز مت١٥ الصادر يف ٢٧-٦١القانون والذي يعدِّل ويكمِّل  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣ يف

 ٢٠وقع يف  إليه يف املشاركة يف هجوم بالقنابل املوّجهةل التهمة وتتمثّ. تنفيذ القانون اجلنائيبشأن 
وقد أسفرت هذه .  نقل عمومي بالقرب من تاهواحافالت شركةعلى  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

ثالثة أشخاص  االعتداءات بعد تلك شخصاً، واختطف املهامجون ١٥االعتداءات عن إصابة ما جمموعه 
ل سريع من ، غري أهنم اضطروا إىل إخالء سبيلهم عقب تدّخأحدهم نيجريي والثاين تشادي والثالث بنيين

  .ب املهامجنيقوات األمن اليت كانت تتعقّ
 أمادو أوفايبا كان قد شارك، قبل بضعة أشهر من ذلك، يف اهلجوم على مطار  أيضاً أنَّالتحقيقاتوبّينت 
  .ف الرحلة األسبوعية بني زيندر ونيامي لثالثة أسابيع متواليةاملدين الذي جنم عنه توقّر زيند

 أشخاصاً آخرين من دت النيجر واليتها القضائية للنظر يف هذه القضية، فقد اكتشفت أنَّوإذ أكّ
ض هؤالء  بعغري أنَّ. طني يف هذه اهلجمات وبادرت إىل اعتقاهلم رمبا يكونون متوّرةمتعّددجنسيات 

وقد جرى حتديد موقع أحدهم يف .  أخرى، خصوصاً يف موريتانيايف بلداناألشخاص كانوا يتواجدون
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 توقيف ملشاركته يف اعتداءات مذكّرةوصدرت حبقه . نواديبو بالضبط، وهو السيد حممد سيدي با
  .ة إرهابيعمليةبالقنابل يف إطار 

 شاهداً رئيسياً يف القضية، وهو  أيضاً أنه ُيحتمل أنَّوأثناء سري التحقيقات الحظت السلطات النيجريية
السيد احلسني، يوجد يف جانيت باجلزائر، وأنه قد يكون من الضروري أن يسمع إفادَته قاضي التحقيق 

  .ف بالنظر يف القضيةالنيجريي املكلّ
تشادية يدعى  مسار التحقيق قد قاد أيضاً السلطات القضائية بالنيجر إىل شخص من جنسية على أنَّ

 محراء على مجيع املكاتب مذكّرةمت اإلنتربول  توقيف فعمَّمذكّرةالسيد بني بيانغ، صدرت حبقه 
بني بيانغ ببوركينا فاسو، وألقت سلطات هذا البلد السيد د مكان تواجد وبعد شهر ُحّد. املركزية الوطنية

ني املشمولني  امسه يف سجل املساجنتي طلب تسليمه من النيجر، كما دّو تلقّالقبض عليه ريثما يتّم
 تسليمه حملاكمته يف أراضيه يف إطار هو اآلخر دان باعتقال السيد بني بيانغ طلب السووملا علم. بالتسليم

  .إجراءات قضائية بشأن تزويده مجاعات إرهابية باألسلحة
، ُنقل إىل نيامي على منت رت بوركينا فاسو يف هناية املطاف تسليم السيد بني بيانغ إىل النيجروعندما قّر

  .جاندطائرة توقفت أثناء رحلتها بأبي
مساعدة قانونية وحرصاً على ضمان إمتام التحقيق بنجاح، كان القاضي النيجريي قد بعث أيضاً بطلب 

أوفايبا يف مناسبتني .  إىل سلطات مايل لتفتيش بيت يقع يف املقاطعة الثالثة بباماكو أقام فيه السيد أمتبادلة
من العثور على وثائق تثبت هذه مكّنت عملية التفتيش و. ى األقل قبل وقوع االعتداءات يف النيجرعل

  .التخطيط ألفعال إرهابية بالنيجر
 على السيد أمادو أوفايبا بعشرين سنة سجناً مبوجب  احلكمضت احملاكمة اليت جرت يف النيجر عنومتّخ

  .القانون السالف الذكر
ر منها، عن رغبتها يف أن يقضي أوفايبا عقوبته و أوفايبا، أعربت مايل، اليت يتحّدوبعد إدانة السيد أماد

  .على أراضيها
    

  اجلزء األول

هل ميكن اعتبار األفعال اليت ارتكبها أمادو أوفايبا أفعاالً إرهابية مبقتضى الصكوك العاملية؟   -  
 ما هي الصكوك اليت تنطبق يف هذه احلالة؟

عليها  تنّص سيد بني بيانغ للسيد أوفايبا باألسلحة يف خانة اجلرائم اليتهل يندرج تزويد ال - 
 الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب؟

ما هي الدول اليت ميكنها أن تقيم واليتها القضائية ملالحقة مرتكيب هذه األفعال والتحقيق   -  
 معهم وحماكمتهم؟
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  اجلزء الثاين

  لثالث الفرعية ااجلماعاتأسئلة مشتركة بني 

ما الذي جيب أن تفعله السلطات القضائية بالنيجر لسماع شهادة السيد احلسني املقيم   -  
 ُيرجى ذكر أسس قانونية؟ جبانيت؟ وما نوع الطلب الذي ينبغي توجيهه للجزائر، وعلى أيِّ

 الشروط اليت ينبغي وفقها صياغة الطلب؟

طلب تسليم إىل موريتانيا حملاكمة السيد غات ميكن أن تستند النيجر يف توجيه  مسّوإىل أيِّ  -  
 حممد سيدي با أمام احملاكم النيجريية؟ ما الذي ستفعله موريتانيا بشأن هذا الطلب؟

 احلمراء اليت ذكّرةاً على أساس املمؤقّتهل حيق لبوركينا فاسو أن تعتقل السيد بني بيانغ   -  
 متها اإلنتربول؟نشرهتا وعّم

و طليب تسليم السيد بني بيانغ؟ يف إطار دراسة طليب التسليم، كيف ستعاجل بوركينا فاس  -  
تراود بوركينا فاسو تساؤالت عن مدى احترام السودان حلقوق اإلنسان؟ كيف للقاضي 

  هذه املسألة؟يتناولالذي أحيلت إليه القضية أن 

السيد بني  م بطلب خاص إىل السلطات اإليفوارية بالنظر إىل أنَّهل ينبغي للنيجر أن تتقّد  -  
 بيانغ عَبر أراضي كوت ديفوار يف إطار إجراءات تسليمه من بوركينا فاسو إىل النيجر؟

 أساس أوفايبا عقوبته فيها؟ وإىل أيِّ. ما الذي بوسع مايل أن تفعله لكي يقضي السيد أ  -  
 قانوين ميكن أن يستند طلبها؟

  ت مع مترين يف صياغة الطلبا٥تتمة دراسة احلالة يف اجلزء   
  
  

  )تابع( A-320طائرة اإليرباص قضية : حالةسة درا  

 ألف يف اجتاه فيه انطالقاً من البلدلة  باء ومسّجطريان البلد تابعة لشركة A-320أقلعت طائرة إيرباص [
 أودى. بلدكملتابعة وانفجرت فوق منطقة صحراوية )  دالالبلد(بلدكم فدخلت أجواء .  باءالبلد

 املنتخب الوطين مبا فيهم ألف وباء، املسافرين رعايا للبلدينوكان من بني . اً شخص١٦٥ حبياةاالنفجار 
 يتواجد يف .اجلماعات الدينية للبلدين ألف وباء اليت تعىن باحلوار والتصاحللو  ألف وممثّللبلدلكرة القدم 

 باء طلب لدالبأرسلت سلطات .  جيم ُيشتبه يف ضلوعهم يف تفجري الطائرةالبلدأراضي بلدكم رعايا من 
  .]ع عام ببلدكمأنتم مّد. تسليم إىل بلدكم

م طلب التسليم من دِّ اليت قُ على إدراج اجلرمية بلدكم قد أقدم للتّوعند دراستكم للطلب، أدركتم أنَّ
، يف حني مل االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل من ٢ يف القانون الداخلي، أي املادة أجلها

  . اجلرمية منصوصاً عليها يف القانون اجلنائي عند تقدمي طلب التسليمتكن هذه
 ل هذا األمر عائقاً أمام التسليم؟هل ميثّ  - ٧  
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عة داخل ، نشرت الصحافة ببلدكم شريطاً وثائقياً تلفزياً يعرض ظروف االعتقال املرّولتايليف اليوم ا

 . هناكض هلا السجناءاملنهجية اليت يتعّر باء واملعامالت املهينة والالإنسانية البلدالسجون يف 

 يتموه للتو؟ وقع قد يكون هلذا اخلرب على طلب التسليم الذي تلقّأيُّ  - ٨  
     

  أنشطة  

وأن دوا يف قانونكم الشروط املطلوب استيفاؤها للموافقة على طلب التسليم ّدُيرجى أن حت  •  
ة ملكافحة اإلرهاب ومعاهدات ت عليها املعاهدات الدولي باملقتضيات اليت نّصتقارنوها

د هبا،  بلدكم التقّييفما هي مبادئ القانون الدويل اليت ينبغي للممارسني . حقوق اإلنسان
لو مل تكن مدرجة يف قانونكم الداخلي؟ على مستوى املمارسة، هل تطبَّق هذه املبادئ حىت 

  مل تكن مدرجة يف قانونكم الداخلي؟حىت لويف بلدكم، 

 عليه قرار جملس لتعامل مع حاالت رفض التسليم على ضوء االلتزام الذي نّصكيف ميكن ا  •  
 ؟اإلرهابية واملعاهدات العاملية ملكافحة اإلرهاب مبحاكمة مرتكيب األفعال ١٣٧٣األمن 

    

  تقييم املعارف املكتسبة  

 ماذا يعين مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف القانون الدويل؟  •  

 م أحد مواطنيه، ما االلتزام الذي يقع على عاتقه مبوجب القانون الدويل؟إذا رفض بلد ما تسلي  •  

 ماذا يعين بند عدم التمييز يف القانون الدويل؟  •  

  التجرمي على مستوى املمارسة؟يةكيف ميكن تفسري مبدأ ازدواج  •  

 ماذا تعين قاعدة التخصيص؟  •  

  فعل إرهايب؟كيف ينطبق استثناء اجلرمية السياسية يف حالة ارتكاب  •  

 هل جيوز االحتجاج بالطابع املايل جلرمية متويل اإلرهاب يف رفض طلب التسليم؟  •  

  يف القانون الدويل؟" املعاملة املنصفة"ماذا يعين تعبري   •  
    

  أدوات    

مكتب األمم املتحدة املعين  ودليل معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم اجملرمني  •  
مها والقانون النموذجي الذي بشأن هذه املعاهدة النموذجية، متاحان ة ات واجلرميخّدربامل

 :  فرع منع اإلرهابقاعدة بياناتيف أعّده املكتب بشأن التسليم، 

  html.treaties_laws_model/tldb/org.unodc.www://https 

 :، متاح يف املوقع بوضع الالجئنيني اخلاص١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١تفاقية ا نّص  •  
  html.3026b11d4/org.arabic-unhcr.www://http 
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ويل لربوتوكول االختياري الثاين للعهد الد، واالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •  
اتفاقية مناهضة ، واخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

، وكذا مجيع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 law/arabic/org.ohchr.2www://http/ :، متاحة يف املوقعالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

التسليم تقرير فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين بأفضل املمارسات املتعلقة مبسائل   •  
 :متاح يف املوقع) ٢٠٠٤ات واجلرمية، خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(

pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https 

 املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة  للجنة حقوق اإلنسانتقرير املقرر اخلاص  •  
 لقرار  وفقاًمهّد، الذي قد نواكيمانفر، السيد أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

: نظام الوثائق الرمسية مبنظومة األمم املتحدة، متاح يف )A/316/60 (٥٩/١٨٢العامة اجلمعية 
-dds-documents://http

OpenElement?pdf.0547649N/pdf/49/05/476N/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny 

 ، مكتب األمم املتحدةدليل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باإلرهاب  •  
 :ات واجلرمية، املشار إليه سلفاً، متاح يف املوقعخّدراملعين بامل

  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

:  يف املوقعةات واجلرمية، متاحخّدر، مكتب األمم املتحدة املعين بامل قضايا اإلرهابخالصة  •  
Ar/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.abic  
حاالت لتسليم مطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة وغري ذلك من أشكال التعاون موجز   •  

 عرب اجلرمية املنظَّمةية األمم املتحدة ملكافحة اتفاق، استناداً إىل الدويل يف املسائل القانونيةالقضائي 
  :متاح يف املوقع) CTOC/COP/2010/CRP.5 (الوطنية

    CTOC/5COP/crime_ganizedor/treaties/documents/org.unodc.www://http  

pdf.A_5CRP_2010_COP_CTOC/5CRP_2010_COP_   

األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية بشأن محاية حقوق موجز السوابق القضائية اخلاص ب  •  
  : متاحة يف املوقع(HR/PUB/03/1) اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

    pdf.DigestJurisprudenceen/Publications/Documents/org.ohchr.www://http 

تسليم ( فصالً ذا صلة باملوضوع الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادن يتضّم  •  
 ): ١٧٥-١٦٧اجملرمني، الصفحات 

    html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http 
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  معّمقة قراءات    

اخلالصة الوافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة ن تتضّم  •  
ات واجلرمية، أحكاماً قّيمة بشأن خّدرعها مكتب األمم املتحدة املعين بامل، اليت وضاجلنائية

 وعقوبة املهينة لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أوا
  :اإلعدام

  pdf.ar_2006_compendium/compendium/pdf/org.unodc.www://http  

دليل اإلجراءات واملعايري لتحديد مركز  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنينشرت   •  
، وهو دليل  املتعلقني مبركز الالجئني١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١الالجئ مبقتضى اتفاقية 

املناسبة يف هذا امليدان عملي يسدي للسلطات الوطنية نصائح يف سبيل اختاذ القرارات 
 : وأخرى تتعلق حبق الالجئني، متاح يف املوقع

  html.0b32b6ae3/docid/refworld/org.unhcr.www://http 

، باعتبارمها موضوعني د ما بني تسليم اجملرمني واللجوءإذا كان لكم اهتمام بالتداخل املعقّ  •  
فوضية األمم على منشور ملا، ُيرجى االطالع وثيقمترابطان ترابطاً قانونني متمايزين لكنهما 
التداخل  (Interface Between Extradition and Asylum:  بعنواناملتحدة لشؤون الالجئني
 : وهو مصدر معلومات قّيم، متاح يف املوقع، )بني تسليم اجملرمني واللجوء

  html.4da846fe3/docid/refworld/org.unhcr.www://http 
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   وثائق تكميلية    

عرض ملكتب األمم املتحدة املعين  (التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باإلرهاب  •  
  ).ات واجلرمية بربنامج باوربوينتخّدربامل

  
  

 

  بديالً للتسليماملستخدمةأشكال إحالة املطلوبني   - ٤- ٢  
  

 ال يستلزمان أحاديا اجلانب، ومها فعالن انبالرعايا األجخيتلف مفهوم التسليم عن مفهوم ترحيل أو طرد 
طلباً من دولة أخرى، ويندرجان يف إطار تنفيذ سياسة خاصة باهلجرة واحلفاظ على النظام واألمن العامني 

  .جنائية على إجراء مالحقاترى أكثر مما يستهدفان مساعدة دولة أخ
 اجلنائية الدولية وكذا عن اإلجراءات وخيتلف التسليم أيضاً عن إجراءات إحالة األشخاص إىل احملاكم

  .بيةو التوقيف األورمذكّرةاملنصوص عليها على الصعيد اإلقليمي من قبيل 
   

 

 القضائية افلباحمل؟ يف اجلزء اخلاص بيةو التوقيف األورمذكّرةما هي : انظر اإلطار املتعلق بـ 
 .)٦‐٤ ( من هذه النميطةاإلقليمية ودون اإلقليمية

      
  هناك من جيادل، بوجه عام، بأنَّذلك أنَّ. ل أشكال أخرى إلحالة املطلوبني بديالً للتسليم ألسباب شىتوُتستعم

  . مدهتا تتيح للشخص املطلوب الفرار من جديدإجراءات التسليم مرهقة للغاية أو أهنا ال تفضي إىل نتيجة أو أنَّ
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لنظامية هي الوحيدة املمكن استعماهلا يف نقل  وسائل التسليم اعلى أنَّ ينّص وليس يف القانون الدويل ما
رت الدول عدم تنفيذها تعّين بيد أنه إذا قّر. اجلناة املشتبه فيهم من بلد إىل آخر بغرض حماكمتهم جنائياً

القانون  األدىن من مراعاة اإلجراءات لألصول القانونية مبوجب  احلّديف ظلّعليها أن تضمن تسليم الشخص 
 مرهقة تكونإجراءات التسليم كثرياً ما  وصحيح أنَّ .قوق اإلنسانحب كوك املتعلقةخاصة الصالدويل، 

 طبيعتها املعقَّدة ضرورية من أجل توفري احلّد األدىن من الضمانات لألشخاص املشمولني  أنَّإالّومطّولة، 
 للمحاكمة دميهقد يسمح بتق نقل الشخص اهلارب دون املرور عرب قنوات التسليم  إنَّمثّ. بطلب التسليم

 .ل يف احتمال إلغاء اإلجراءات يف الدولة الطالبة هناك خطراً يتمثّ أنَّ الوقت، إالّوبكسب
 

     

  قضية أوجالن: دراسة حالة    

دراسة حالة جديرة " قضية أوجالن" يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانل القرار الذي أصدرته يشكّ
هارب دون اللجوء إىل إجراءات التسليم الرمسية مقبوالً يف إطار باالهتمام يف مدى اعتبار تسليم شخص 

ب السيد لقد كانت السلطات التركية تتعقّ. ت عليها اتفاقية إقليمية حلقوق اإلنسانالضمانات اليت نّص
 التوقيف مذكّرات، وأصدرت يف حقه عدداً من ستاينزب العمال الكردأوجالن، الزعيم السابق حل

وبعد فشل السيد أوجالن يف احلصول على اللجوء السياسي يف . م تتعلق باإلرهابالدولية عن مجلة هت
. يونانيني موظفني بصحبة ١٩٩٩فرباير / شباط٢ كينيا يف وصل إىلبية، و األوركبري من البلدانعدد 

وروبية احملكمة األوكما جاء يف القرار الذي أصدرته .  سفري اليونانيف مقر، جرى إيواؤه التاليةويف األيام 
  :حلقوق اإلنسان

للسيد ( السفري اليوناين أعلنيف اليوم األخري من مقام مقّدم الشكوى يف نريويب، 
 يف املغادرة إىل ، على أثر حمادثاته مع وزير الشؤون اخلارجية الكيين، أنه حّر)أوجالن

م ، قّد١٩٩٩فرباير / شباط١٥ويف .  هولندا مستعدة الستضافتهحيث شاء وأنَّ
 وحيث إنَّ. م الشكوى إىل املطار كينيون إىل سفارة اليونان الصطحاب مقّدموظفون

م الشكوى إىل املطار شخصياً، فقد جرى نقاش السفري أعرب عن رغبته يف مرافقة مقّد
م الشكوى السيارة اليت يقودها موظف وأخرياً استقل مقّد. بينه وبني املوظفني الكينيني

نفصلت السيارة عن املوكب واجتهت، عرب طريق ويف الطريق إىل املطار، ا. كيين
ص لألمن، إىل املنطقة الدولية من مطار نريويب حيث دنت من طائرة كان على خمّص

 ساعة من ٢٠متنها ضباط أمن أتراك يف انتظار السيد أوجالن الذي اعُتقل بعد حنو 
  ).١٧الفقرة . ( الطائرةصعوده إىل

ته بإصدار قرار حول مدى مطابقة الفعل الذي قامت به ذي تلقّ على الطلب الواعتربت احملكمة، ردا
تسليم شخص  "، أن١٩٥٠َّ لعام يات األساسيةالتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلّراحلكومة التركية 

 إشكال  ذاته بقانونية االعتقال، وبالتايل ال يطرح أيَّ يف حّد تعاون بني الدول ال ميّسبناًء علىمطلوب 
  ).٩٠الفقرة " (٥دة مبقتضى املا
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 من االتفاقية املذكورة احلق يف احلرية واألمن الشخصي من خالل احلد على حنو كبري من ٥تضمن املادة 
 اعتقالهبأسباب  جيب إعالم الشخص املعتقلفعلى سبيل املثال، . احلاالت اليت يكون فيها هذا احلق مقيداً

 احملكمة دون هذهحق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل ص  هلذا الشخوتقدُميه بسرعة إىل العدالة، كما أنَّ
  .إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين

على شروط املوافقة على طلب تسليم شخص  ينّص ليس يف االتفاقية ما"وكما الحظت احملكمة، فإنه 
التسليم  أنه حىتوتعترب اللجنة . وافقة على التسليموال على اإلجراءات الواجب اتباعها حىت قبل امل ما،
أن يكون نتيجة تعاون بني الدول املعنية وأن يكون ال ميثل يف حد ذاته انتهاكاً لالتفاقية، شريطة ، املقنَّع

ر منها  اعتقال صادرة عن سلطات الدولة اليت يتحّدمذكّرةأمر االعتقال مستنداً من الناحية القانونية إىل 
  ).٩١الفقرة  ("املعينالشخص 
بية، وبالتايل ال ميكن اعتبارها ترسي و نطاق تطبيق االتفاقية األورتقتصر على حجج احملكمة  أنَّوصحيح

أنه ال ميكن أن ُتستبعد تلقائياً ة، مفادها ر إشارة ُتعترب حّجمبدأ ينطبق على سائر احلاالت، إال أهنا توفّ
  .أشكال التسليم الرمسيأشكال التسليم التوافقي اليت ختتلف عن 

االتفاقية ال تضع عوائق أمام  " على أنَّدتت احليطة إذ شّدتوّخ حلقوق اإلنسان األوروبية احملكمة غري أنَّ
التعاون بني الدول األعضاء، يف إطار معاهدات التسليم أو يف جمال الطرد، هبدف تقدمي اجلناة الفارين إىل 

 وهكذا فإنَّ). ٨٩الفقرة  (ستها االتفاقية حق من احلقوق اليت كّرأيِّ هذا التعاون بما مل ميّساحملاكمة، 
ل، يف السياق  تشكّاتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من ٥الضمانات الواردة يف املادة 

ت  إجراءاختتلف عن حتديد مدى قانونية ممارسات معيَّنة االستناد إليه يفيب، معياراً متيناً ميكن واألور
 )٢٠٠٥مايو / أيار١٢أوجالن ضد تركيا، (املقنَّنة على النحو الوايف التسليم 

 

 املطلوبني هذه حبيث ال تندرج ضمن فئات قانونية تسليمأشكال عاً شديداً تنّوع من الناحية العملية، تتنّو
 إذ ثابتة وصارمة، فئاتعدم اعتبارها  يتعّين دنا أدناه بعض املمارسات، ولو أنهولتوضيح ذلك، عّد. دةحمّد

  . املذكورةالتسليمة أنواع من أشكال  عّداحلاالتميكن أن تتداخل يف بعض 
  

   غري املشروعرَألْسوا  االختطاف ‐ ١‐ ٤‐ ٢      

 غري املشروع ألشخاص كبديل للتسليم واألسرحتدث، يف سياق مكافحة اإلرهاب، ممارسات االختطاف 
وجيري االختطاف من طرف عمالء دولة ما غري الدولة اليت .  مابغية تقدميهم إىل احملاكمة أمام حماكم دولة

 هذه الدولة، سواء مبوافقة السلطات فون حلسابيتصّريوجد فيها الشخص أو من ِقَبل أشخاص خاصني 
 غري املشروع الذي يقوم به عمالء الدولة اليت يوجد األسروخيتلف االختطاف عن . الوطنية أو بدوهنا

وهذه . خارج نطاق اإلجراءات القانونية" الطالبة" تسليمه إىل عمالء الدولة يعقُُبهمث الشخص على أراضيها، 
ل تشكّقد  سيادة الدول وانتهاك بالعالقات الدولية عرب املمارسات تطرح إشكاليات لكوهنا قد تضّر

  .انتهاكات حلقوق اإلنسان
حتماً، على انتهاك ملبدأ القانون وينطوي اختطاف شخص دون موافقة الدولة اليت يتواجد على أراضيها، 

  .العريف لسيادة الدول
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  قضية لوتيس: دراسة حالة  

 القيد اجلوهري الذي إنَّ" مببدأ سيادة الدول يف قضية لوتيس قائلة حمكمة العدل الدويل الدائمةذكّرت 
 إذا  دولة أخرى، إالّ ممارسة لقّوهتا على أراضيأيِّاستبعاد يفرضه القانون الدويل على الدولة يكمن يف 

  ).١٩٢٧سبتمرب / أيلول٧فرنسا ضد تركيا، قضية " (ُوجدت قاعدة متساهلة خمالفة
    

يكفلها  غري املشروع ينطويان، يف حد ذاهتما، على انتهاك للحقوق األساسية اليت واألسر االختطاف كما أنَّ
فاً واحلق يف  ومنع توقيفه أو اعتقاله تعّس، وال سيما حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه،القانون الدويل

 ويف الصكوك العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةاحملاكمة العادلة، وهي احلقوق املنصوص عليها يف 
 . وقد أدانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هذا النوع من االنتهاكات. اإلقليمية حلقوق اإلنسان

 
     
   بورغوسلوبيزقضية : دراسة حالة   

 بورغوس على يد األجهزة السرية لبلده أورغواي يف بوينس آيرس مبساعدة قوات لوبيزاخُتطف السيد 
  .أرجنتينية شبه عسكرية، واحُتجز هناك ملدة ناهزت األسبوعني مث ُنقل سراً إىل بلده

 وقوع جزء من تلك األفعال على أراضي دولة دت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أنَّوقد أكّ
 ال يعفي أورغواي مطلقاً مما ترّتب على ذلك -  سواء كان ذلك مبوافقة الدولة الثالثة أم بدوهنا - أجنبية 

العهد الدويل اخلاص ف.  تلك األفعال قد وقعت على يد عمالء تلك الدولةمن مسؤوليات بالنظر إىل أنَّ
حتت الوالية  " الواقعني احترام ما كُّرس من حقوق إزاء مجيع األشخاصيشترط باحلقوق املدنية والسياسية

. وهنا ُتطرح مسألة نوع العالقة بني الشخص والدولة املذنبة، بصرف النظر عن املكان. للدولة" القضائية
خالل من ) ٩املادة  (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةواعتربت اللجنة أنه حصل انتهاك للعهد الدويل 

 خالل مهلة معقولة، كما أنه ميثُل أمام قاضٍ الشخص املختطف مل في ألنَّاالختطاف واالعتقال التعّس
 اعترافات انُتزعت بناًء على حمكمة عسكرية أمام حوكم إذُحرم من حق االستفادة من اإلجراءات العادلة 

 بريغوس ضد لوبيز( ما يبدو مل يكن حمايداً علىو فُرض عليه فرضاًمنه حتت التعذيب وساعده جملس 
  )١٩٨١يوليه / متوز٢٩اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ، 52/1979أروغواي، البالغ 

    
 بعض احلكومات الوطنية استندت من بني الصعوبات اليت برزت يف هذا السياق، على املستوى العملي، أنَّ

وحسب هذه .  الشخص املختطف إىل احملاكمةيف تقدمي" االعتقال غري قانوين لكن احملاكمة عادلة"إىل قاعدة 
، ما أن ُيلقى القبض عليه بغض النظر  أمام حماكم الدولة اليت قامت باختطافهميكن حماكمة الشخصالقاعدة 

 ولذا مل يكن هلذه املمارسات أثر رادع ألهنا مكّنت من حتقيق .عن الوسائل املستخدمة يف تقدميه إىل احملاكمة
  .ة بالنسبة هلذه احملاكمنية سليمنتائج قانو
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  قضية ألفاريس ماتشني: دراسة حالة  

 تسليمه  اإلدارة األمريكية طبيباً مكسيكياً مبكسيكو، ومتّبأمر منفون اختطف مواطنون مكسيكيون يتصّر
وقد . إىل السلطات القضائية األمريكية من أجل تقدميه إىل احملاكمة لالشتباه يف ضلوعه يف أنشطة إجرامية

 وجود معاهدة لتسليم املطلوبني ال حيول دون احلصول على خلصت احملكمة العليا األمريكية إىل أنَّ
 احملكمة إىل تكما خلص. االختصاص القضائي الشخصي بوسائل أخرى ما مل حتظرها املعاهدة صراحة

ما دامت ال تنطوي على  الوسائل اليت ُجلب هبا الشخص إىل احملكمة ال تؤثّر عادة يف واليتها القضائية أنَّ
  . الالإنسانيةأشكال املعاملةالتعذيب أو غريه من 

وعلى أثر اجلدل الذي أثارته عملية االختطاف باشرت املكسيك . ويف النهاية بّرئت ساحة املتهم
ومل تدخل هذه . والواليات املتحدة مفاوضات حول إبرام معاهدة حتظر عمليات االختطاف عرب احلدود

وعالوة على ذلك، رفع ألفاريس ماتشني دعوى على حكومة الواليات املتحدة .  النفاذ بعدزاالتفاقية حّي
وحصل على حكم لصاحله يف حمكمة ابتدائية، لكن احملكمة العليا يف الواليات . ذوا عملية اختطافهومن نفّ

مبالحقة تسمح ، بأن القوانني املنطبقة ال ٢٠٠٤املتحدة، اليت أحيلت إليها القضية، حكمت، يف سنة 
ألفاريس ماتشني ضد الواليات  (املتحدة خارج أراضي الواليات وقعتفي  اعتقال تعّسذي عمليةمنفّ

 ).ات واجلرميةخّدر، مقتطف من خالصة قضايا اإلرهاب، مكتب األمم املتحدة املعين بامل١٩٩٢املتحدة، 
 
 
 

موضع " ل غري قانوين لكن احملاكمة عادلةاالعتقا" بعض احملاكم قد أخذت بنهج مغاير يضع قاعدة على أنَّ
 غري املشروع ال جيوز اعتبارمها وسيلتني واَألْسر االختطاف ة أنَّنقد، معتربة االختطاف غري قانوين حبّج
ق األمر بدولة ُرصد إرهايب على أراضيها وكانت هذه الدولة متتنع قانونيتني يف توقيف اهلاربني، حىت لو تعلّ

  . يف حماكمته، وأن ذلك ينطوي على انتهاك للقانون الدويلعن تسليمه وال ترغب
 
 

    

  قضية إبراهيم: دراسة حالة  
من  أمن من جنوب أفريقيا، مواطناً نا ضابطام، اعتقل شخصان قّدما نفسيهما على أهن١٩٨٦يف سنة 
  .ه هتمة اخليانةُنقل إبراهيم إىل بريتوريا، حيث ُوجهت إلي. براهيم مبملكة سوازيلندإ يدعى أفريقياجنوب 

وخلصت احملكمة إىل أهنا ال متلك االختصاص حملاكمة شخص ُجلب من دولة أخرى عن طريق 
دت احملكمة على أنه كان من الالزم محاية الشخص من وشّد.  أمر من الدولةبناًء علىاالختطاف 

 السيادة القانونية  وأنَّ، وأنه ال جيوز خرق القيود القضائية،القانونيةعمليات االعتقال أو االختطاف غري 
ف بغية صون  احملاكمة جيب أن تكون عادلة، وأنه من الالزم تفادي كل تعّس احترامها، وأنَّجيبالدولية 
فإذا .  هذا األمر يسري على الدولة أيضاًدت احملكمة أنَّوأكّ. اهة السلطة القضائية وتعزيزمهانـزكرامة و

م إىل  هو الشأن يف القضايا اجلنائية مثالً، وجب عليها أن تتقّداع، كمانـزكانت الدولة نفسها طرفاً يف
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طة يف عملية اختطاف عابر لكن إذا كانت الدولة نفسها متوّر. على حنو ما" طاهرة اليدين"احملكمة 
  . فال ميكن اعتبار يديها طاهرتنيللحدود، كما هو احلال يف هذه القضية،

 هذه ل انتهاكاً لقواعد القانون الدويل السارية، وأنَّ يشكّاالختطاف "هت احملكمة كذلك إىل أنَّونّو
د احملكمة االبتدائية من اختصاصها  خرق هذه القواعد جيّردة يف قانون جنوب أفريقيا، وأنَّالقواعد جمّس

ا حلق به من ورفع السيد إبراهيم دعوى مدنية فيما بعد ُحكم له فيها بتعويض عّم" .للنظر يف القضية
  ).١٩٩١الدولة ضد إبراهيم، (.  اختطافهأضرار بسبب

 
   

  ؟(extraordinary rendition) ما املقصود بالتسليم االستثنائي    
 يقع فيها اختطاف الشخص وتسليمه من دولة إىل حاالتللداللة على " استثنائياً"يوصف التسليم بكونه 

وخباصة عن طريق تعذيب الشخص دولة ثالثة، غري الدولة اليت اختطفته، هبدف احلصول على معلومات، 
كان ميكن أن ُتنفَّذ على أراضي الدولة اليت قامت ( إجراءات قضائية واحتجازه خارج نطاق أيِّ

  .ل هذا النوع من التسليم انتهاكاً واضحاً للقانون الدويلويشكّ). باختطاف الشخص
 

  قضية أبو عمر: دراسة حالة  
أسامة مصطفى حسن نصر، وهو  يف أنَّ اشُتبه. ذه املمارساتتتيح هذه القضية تسليط الضوء على مثل ه

عني  متطّودجنِّوُي بشبكات متطرفة يقيم عالقاتإمام مصري مقيم يف إيطاليا معروف بلقب أبو عمر، 
 يف أحد شوارع ميالنو وُنقل إىل مصر حيث ٢٠٠٣اخُتطف يف سنة وقد . للقتال يف العراق وأفغانستان

  .ومنذئذ أصبح بإمكانه العودة إىل إيطاليا. ض للتعذيبد أنه تعّراحُتجز، وأكّ
أدانت حمكمة ميالنو ضباطاً من أجهزة استخبارات بلد ثالث غيابياً، وضباطاً من أجهزة املخابرات 

  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤قضية أبو عمر، (اإليطالية ملشاركتهم يف عملية االختطاف 
http://www.icj.org/IMG/Abu_Omar_-_SentenzaRubrica_Charges_Defendants_List.pdf). 

ومع ذلك يبقى احلكم .  الدولةأسرارلكن احملكمة الدستورية اإليطالية ألغت قرار احملكمة حبجة إفشاء 
  . دراسة حالة جديرة باالهتمامونالذي أصدرته حمكمة ميال

 
 
 

    استعمال اخلداع‐ ٢‐ ٤‐ ٢      

 والذهاب إىل بلد آخرعملياً، ُيستعمل اخلداع أحياناً لدفع شخص إىل مغادرة البلد الذي يوجد على أراضيه 
وقد أوضحت بعض احملاكم أنه ال توجد أية قاعدة يف . للبلد الذي يالحقهمن أجل توقيفه أو تسليمه 

لكن . ن الدويل حتول دون تسليم أشخاص اقتيدوا خارج بلدهم األصلي عرب اللجوء إىل أسلوب احليلةالقانو
والبلد  يتواجد الشخص على أراضيه البلد الذيحماكم أخرى اعتربت أنه إذا ُوجدت معاهدة تسليم بني 

  .ل خرقاً للمعاهدة مما جيهض عملية التسليم ذلك يشكّالذي يطلب تسليمه فإنَّ
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  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٥قرار احملكمة الدستورية األملانية، : دراسة حالة  
رت احملكمة الدستورية االحتادية يف أملانيا، بعد التشاور مع السلطات الدولية، أنه ال توجد قاعدة يف قّر

. طريق احليلة عن خارج بلدهم األصليالقانون الدويل متنع التسليم عندما يكون األشخاص قد اسُتدرجوا 
وبينما كانا . فقد قام خمرب باستدراج مسؤول يف أحد البلدان اليت ال تسلّم رعاياها وسكرتريته إىل أملانيا

وطلب اهلاربان . ت أملانيا طلباً لتسليمهما، اعترضت عليه حكومة البلد الذي حيمالن جنسيتههناك، تلقّ
  شخص متّك قاعدة يف القانون الدويل حتظر تسليم أيِّ هنار أنَّمن احملكمة الدستورية األملانية أن تقّر
 غالبية وجد مثل هذه القاعدة، وأنَّتوقضت احملكمة بأنه ال . استدراجه بواسطة اخلداع ليغادر بلده

احملاكم جتيز تسليم املطلوبني يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص قد اسُتدرج عن طريق اخلداع ملغادرة 
 موقف بشأن احلاالت اليت يكون فيها الشخص املطلوب تسليمه قد اخُتطف كمة أيَّومل تتخذ احمل. بلده
  ).ات واجلرميةخّدر قضايا اإلرهاب، مكتب األمم املتحدة املعين باملخالصةمقتطف من . (بالقوة

     

  ١٩٨٢يوليه / متوز١٥قرار احملكمة العليا االحتادية بسويسرا، : دراسة حالة  

دت وأكّ. ة مواطناً بلجيكياً باستدراجه إىل سويسرا من أجل تسليمه ألملانياخدعت السلطات األملاني
ل  يشكّأنذلك من شأن   سويسرا ال ينبغي هلا أن تسلّمه ألملانيا ألنَّاحملكمة العليا االحتادية السويسرية أنَّ
ظر تسليم مواطنني بلجيكيني  أملانيا وبلجيكا وقّعتا معاهدة تسليم حتإخالالً بالتزاماهتا الدولية، باعتبار أنَّ

  )١٩٨٢يوليه / متوز١٥، السويسريةاحملكمة العليا االحتادية (ألملانيا 

 
 

  التسليم املقّنع  ‐ ٣‐ ٤‐ ٢      

حبكم  االلتفاف على هدفها األول وتفضي إىل تسليم  املطلوبني يتّمتتعلق بتسليمُتستعمل أشكال قانونية 
وهكذا تضع دولة ما، عن طريق تفعيل قوانينها اخلاصة . ليم املقنَّع بالتسعلى تسميته، وهو ما ُيصطلح الواقع

 سلطات دولة سيطرة، حاضراً أو مستقبالً، حتت  يقعباهلجرة أو عرب قوات الشرطة، الشخص يف وضعية جتعله
 إهنا طريقة تلجأ مبوجبها الدولة إىل استخدام قوانينها اخلاصة باهلجرة من أجل. أخرى تطلبه بغرض حماكمته

ويشمل . حرمان شخص أجنيب من امتياز دخول أراضيها أو البقاء فيها عن طريق إجراءات إدارية أو قضائية
  ب على هذه اإلجراءات ويترّت. الطرد والتجريد من اجلنسية املكتسبة وأذلك االستبعاد والترحيل 

ليت تالحقه أو يف  الدولة األخرى اسيطرة عمالءأن يوضع الشخص بصورة مباشرة أو غري مباشرة حتت 
 . متناول عمالئها

 الشخص مل ُيختطف وليس التسليم املقنَّع يف حد ذاته إجراء غري قانوين مبقتضى القانون الدويل من حيث إنَّ
 بعض جوانب هذه املمارسات ومع ذلك فإنَّ. جرى تسليمه عرب إجراءات وطنية إدارية أو قضائيةأنه قد و

يل، كما يف حال مل يستفد الشخص من حقه يف رفع طعن قضائي مالئم تنطوي على انتهاك للقانون الدو
، وفقاً للعهد تالحقه مثل هذا الطعن قبل تسليمه للدولة اليت رفع له يف الوقت املناسب وسريع، أو مل يتسنَّ

من الذي ال يستفيد  الشخص على حالةوينسحب ذلك أيضاً . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالدويل 
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ف يف تطبيق قوانني ، إذ حيصل يف الغالب تعّساالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئنينات املنصوص عليها يف الضما
  .اهلجرة أو عدُم تنفيذها

 
     

  قضية بوزانو: دراسة حالة  

، حكمت حمكمة اجلنايات االستئنافية مبدينة جنوة اإليطالية على السيد بوزانو غيابياً ١٩٧٥يف سنة 
 الشرطة استصدارعي عام اجلمهورية جبنوة أمر اعتقال يف حقه أعقبه وقد أصدر مّد. دبالسجن املؤّب

.  الشرطة الفرنسية السيد بوزانوأجهزة، أوقفت ١٩٧٩ويف سنة .  توقيف دولية ضدهمذكّرةاإليطالية 
 ضد تسليم وأصدرت غرفة االهتام مبحكمة االستئناف مبدينة ليموج، اليت ُرفعت إليها القضية، قراراً هنائياً

وبعد . ة تعارض إجراءات احملاكمة غيابياً أمام حمكمة اجلنايات جبنوة مع النظام العام الفرنسيبوزانو حبّج
 السيد بوزانو وأبلغته بإصدار وزارة الداخلية قرار طرد يأمره أجهزة الشرطةمرور بضعة أشهر، أوقفت 

رار، لكن استئنافه للقرار ُرفض فكان أن ُرّحل اعترض املعين باألمر على الق.  الفرنسيةاألراضيمبغادرة 
ويف غضون ذلك، كان .  سلمت سويسرا السيد بوزانو إىل إيطالياعندئذو. وُسلّم إىل الشرطة السويسرية

   .حماميه قد رفع طلباً إىل احملاكم الفرنسية يرمي إىل متكني املعين باألمر من العودة إىل فرنسا
 خمتلف األحداث اليت وقعت يف الفترة دت فيه أنَّ أكّباًمسّبالعليا قراراً ، أصدرت احملكمة ١٩٨٠ويف سنة 

الفاصلة ما بني وقت اعتقال السيد بوزانو وتسليمه إىل الشرطة السويسرية كشفت عن عيوب وخمالفات 
 مما يبعث على االستغراب كما الحظت أنَّ. صارخة وخطرية للغاية بالنسبة إىل النظام العام الفرنسي

 احلدود اإلسبانية هي األقرب إىل ياَر احلدود السويسرية حتديداً لترحيل السيد بوزانو، يف حني أنَّاخت
 هلا إصدار استنتاج بشأن احتمال خرق  احملاكم الفرنسية مل يتسنَّدت يف األخري أنَّوأكّ. مدينة ليموج

تبليغه بأمر الطرد رغم احتجاجه  بوزانو ُسلّم إىل الشرطة السويسرية فور قرار الطرد املتخذ ضده ألنَّ
 ذلك، بناًء علىذت قرارها بنفسها، وبدا للمحكمة، وبالتايل تكون السلطة التنفيذية قد نفّ. على القرار

د طرد على أساس قرار بذلك، وإمنا كانت تسليماً إىل الشرطة السويسرية  هذه العملية مل تكن جمّرأنَّ
  .ُرّتب له مسبقاً

 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حجج احملكمة الفرنسية، وال سيما وصفها دت، أك١٩٨٦ّويف سنة 
بالنظر إىل الظروف احمليطة هبذه احلالة يف جمملها، وبالنظر أيضاً إىل : "بالعبارات التالية" التسليم املقّنع"  لـ

من حريته غري  حرمان مقّدم الشكوى حجم العناصر السائرة يف االجتاه نفسه، خلصت احملكمة إىل أنَّ
 حرمان السيد بوزانو من إنَّ.  حبق الفرد يف األمان على شخصهوميّس) و) (١(٥قانوين مبقتضى املادة 

حريته هبذه الطريقة ُيعترب شكالً مقّنعاً من أشكال التسليم صيغ هبدف االلتفاف على قرار غرفة االهتام 
. ياً، ومل يكن اعتقاالً أملته ضرورة طرده والذي جاء سلب١٩٧٩مبحكمة االستئناف مبدينة ليموج لسنة 

من حيث إنه األوروبية حلقوق اإلنسان  موقف احملاكم الفرنسية ليكتسي أمهية بالغة بالنسبة للمحكمة وإنَّ
، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، بوزانو ضد فرنسا". (يبّين يقظة احملاكم الفرنسية يف هذا اجملال

١٩٨٦.(  
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 بدائل للتسليم أولتسليم ل مكاِفئةل إحالة املطلوبني هذه ال ميكن اعتبارها إجراءات  خمتلف أشكاإنَّ
 التسليم أفضل وسائل إحالة املطلوبني، على اإلطالق، ويأيت على رأس ما ذلك أنَّ. مقبولة وموصى هبا

طر يوصى به من طرائق اإلحالة، لكونه يتيح ضمان احترام سيادة الدول وحقوق اإلنسان وتفادي خ
 متكني الدول من ولعلّ. إلغاء اإلجراءات باستعمال وسائل غري قانونية أو مشكوك يف قانونيتها

ض امتثال الدول االستفادة من ممارسات تسليم بديلة يشجع على حدوث مزيد من االنتهاكات ويقّو
مارسة، وهو ما كفالة قدر أكرب من فعالية التسليم على مستوى املهو إذن ويبقى احلل . للقانون الدويل

  . من هذه النميطة٥سيعرض له الفصل 
        

  أنشطة  

هل يعترب .  يف بلدكم كبدائل للتسليماملستخدمة خمتلف أشكال إحالة املطلوبني ُيرجى ذكر  •  
ُيرجى البحث عن االجتهادات القضائية هذه األشكال بدائل قانونية للتسليم؟ الفقه القضائي 

 .كم هبذا الشأن موقف حماكمحتديدالصلة وذات 

 باء البلدم به رفض االستجابة لطلب تقّدُيرجى افتراض احلالة اليت يكون فيها البلد ألف ي  •  
وميتنع البلد ألف عن  باء، البلدشتبه يف ارتكابه هجوماً إرهابياً بالقنابل يف يلتسليم شخص 

   باء؟البلدمباذا تنصحون سلطات . حماكمته
   

  تقييم املعارف املكتسبة  

هل هي موافقة للقانون .  كبدائل للتسليماملستخدمةخمتلف أشكال إحالة املطلوبني ما هي   •  
 .ُيرجى إبداء األسباب اليت تستند إليها إجابتكمالدويل؟ 

هل يوجد شكل حمدَّد إلحالة املطلوبني إىل احملاكم اجلنائية الدولية؟ إذا كان األمر كذلك،   •  
 هو؟ ما

 كن اعتبار الطرد أو الترحيل انتهاكاً للقانون الدويل؟ من احلاالت مييف أيٍّ  •  

، ذلك البلد باء دون موافقة البلد ألف لشخص ما على أراضي البلدل اختطاف هل ميثّ  •  
  بغرض تقدميه إىل احملاكمة، انتهاكاً للقانون الدويل؟

 

  أدوات  

 law/arabic/org.ohchr.2www://http/ :الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان متاحة يف املوقع  •  

 فيما يتصل باالحتجاز السري يف سياق مكافحة  العامليةالدراسة املشتركة بشأن املمارسات  •  
 حماربةر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق  املقّرأعدَّها ،اإلرهاب

ر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو املقّر ومارتن شينني؛اإلرهاب، 
والفريق العامل املعين باالعتقال د نواك؛ ي، مانفرالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الفريق العامل املعين حباالت و؛ ي، شاهني سردار علوميثله نائب رئيس الفريقفي،التعّس
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) HRC/A/13/42( جريمي ساركني رئيس الفريق وميثله،  الطوعياالختفاء القسري أو غري
: نظام الوثائق الرمسية مبنظومة األمم املتحدةمتاحة يف 

A=language?asp.welcome/org.un.tsdocumen://http 

 ةات واجلرمية، متاحخّدر مكتب األمم املتحدة املعين باملا وضعهخالصة قضايا اإلرهاب، اليت  •  
 :يف املوقع

Ar/Cases_Terrorist_of_Digest/Publications/terrorism/documents/org.unodc.www://http

pdf.abic 
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  املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية  -٣
       

ام املساعدة القانونية املتبادلة يف دعم طلبات تسليم املطلوبني أو يف استخد: نصائح عملية      
   اليت يستعاض هبا عن تسليم املطلوبنياملالحقات القضائية

 أنَّبه إىل الدول تسليم املطلوبني يف تقريره املوّججمال  يف باملمارسات الفضلىر فريق اخلرباء املعين ذكَّ
سيلة شديدة الفائدة للحصول على األدلة الداعمة عند إمكانية إعداد املساعدة القانونية املتبادلة هي و

زاً عن طلب تسليم ويستحسن أن يكون طلب تبادل املساعدة القانونية متمّي. طلب لتسليم املطلوبني
 ةاملتلقي وعندما ُيطلب إىل الدولة ،) تتعلق باجلنسية مثاللدوافع( التسليم وعندما يتعذَّر أو ُيرفض. املطلوبني

، ينبغي )عندما جييز القانون الداخلي ذلك (إّما التسليم وإّما احملاكمةمالحقة الشخص املطلوب طبقاً ملبدأ 
 ، عند الضرورة،وميكن. متلقّية الطلب مجيع العناصر املتاحة هلا حتت تصرف الدولة الطالبةأن تضع الدولة 

 .ة القانونيةاحلصول على أدلة إضافية عن طريق تقدمي طلب لتبادل املساعد
    

  ما هي املساعدة القانونية املتبادلة؟  ‐ ١‐ ٣    
  

  املفهوم واالعتبارات العامة: مةمقّد  ‐ ١‐ ١‐ ٣      
  

 خارج اختصاصاهتا أن متارسحيظر مبدأ سيادة الدول على الوالية القضائية اليت ُترفع لديها قضية جنائية 
لذا ينبغي للوالية .  يتيح تقدميها تسوية املنازعةبنفسها يف دولة أجنبية األدلة اليت حدودها أو أن جتمع

ما مل ترفض هذه الدولة األخرية أن (القضائية اليت ُترفع الدعوة لديها أن تلتمس مساعدة الدولة األجنبية 
وهو ما يطلق عليه املساعدة ). ل يف إقليمها وكالء من دولة القاضي الذي ُرفعت أمامه القضية اجلنائيةيتدّخ

وُتعّرف بأهنا اآللية اليت تتيح للدول التعاون فيما بينها من أجل احلصول على األدلة الالزمة :  املتبادلةالقانونية
  . اجلنائيةواملالحقاتإلجراء التحقيقات 

     

  املساعدة القانونية املتبادلة ومجع املعلومات وتبادهلا بني أجهزة االستخبارات والكشف والردع  

 لدى الدول فيما بينها منذ عهد طويل من أجل مجع والكشف والردعرات تتعاون أجهزة االستخبا
وجيري ذلك بصفة خاصة .  اجلنائيةواملالحقاتاملعلومات واألدلة، وتبادل املعلومات يف إطار التحقيقات 

ومن ذلك، على سبيل املثال، . عن طريق االتصاالت الشخصية بني ضباط الشرطة أو عن طريق اإلنتربول
ف ، أو التعّر منهماموقع أيٍّ أو شاهد أو تعيني مشتبه فيهف على شخص علومات من أجل التعّرتبادل امل

 تبادلت من عنوان أو جواز سفر، أو ، والتثّب منهما أو تعيني موقع أيٍّعلى مركبة أو سالح ناري
افحة اإلرهاب أمهية شديدة يف إطار مكهذه ولوسيلة التعاون . درجة يف السجالت اجلنائيةاملعلومات امل

وال ُيستعاض عنها بآلية املساعدة القانونية املتبادلة وإمنا هي باألحرى ) ه النميطة من هذ٤نظر الباب ا(
 املعين باملمارسات الفضلى يف جمال فريق اخلرباء العامل غري الرمسي ويف هذا الصدد، فإنَّ. لة هلامكّم

: يوصي مبا يلي) ٢٠٠١ات واجلرمية، خّدرة املعين باملمكتب األمم املتحد(املساعدة القانونية املتبادلة
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 منأجهزة الشرطة يف بلد ما معلومات أو استخبارات ، حيثما أمكن وكخطوة أوىل، أن تطلب ينبغي"
بقدر أكرب اخلاص مثيلتها يف بلد آخر، وهو إجراء أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة من اإلجراء الرمسي 

وميكن القيام هبذه االتصاالت بواسطة املنظمة الدولية للشرطة . دلة قانونية متبابالتماس مساعدة
، أو ضباط الشرطة املسؤولني عن االتصال يف )اليوروبول(اإلنتربول، أو منظمة الشرطة األوروبية /اجلنائية

 تفاهم أو يف إطار الترتيبات اإلقليمية، الرمسية وغري الرمسية، احملتمل مذكّرةاملوقع، وذلك مبوجب 
  ". جودهاو

ى طلب الذي يتلقّ  بعض أمناط التعاون بني الدول تستلزم تدّخل السلطات القانونية للبلدمع ذلك فإنَّ
 تدابري قسرية، عندما تطلب دولة ما مثالً تفتيش مسكن أو حتاول وهو ما حيدث عند اختاذ: املساعدة

ملساعدة القانونية املتبادلة اليت  اللجوء إىل آلية اجيبويف هذه احلاالت، . احلصول على كشوف مصرفية
 .على حنو يكفل صحتها أمام احملاكمتتيح احلصول على التصرحيات الالزمة جلمع األدلة 

    
  حملة عامة وجوانب املقارنة: إجراء املساعدة القانونية املتبادلة  ‐ ٢‐ ١‐ ٣      

، ولكن االختالفات القانون العامدان  وبلالقانون املدينتتباين إجراءات تبادل املساعدة القانونية بني بلدان 
 ر ذلك أنَّومن بني األسباب اليت تفّس.  االختالفات يف حالة إجراءات تسليم املطلوبنيأقل حجماً منبينها 

  .ر إىل حّد بعيد باملعاهدات اليت متيل إىل التشابه فيما بينهاإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة تتأثّ
على وجوب تبادل الدول األطراف ألكرب قدر ممكن من  تنّص اليتملعاهدات الدولية  اراد عددويزداد باطّ

 قرار  العاملية بل وعلىاملعاهداتهذا القول على  يصحُّويف إطار مكافحة اإلرهاب، . املساعدة القانونية
: مبا يلي الدول األعضاء إذْ ُيلزم مجيَعإىل ما هو أبعد من ذلك الذي يذهب ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن 

 فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية املتعلقة ةتزويد كل منها األخرى بأقصى قدر من املساعد"
على حصول كل منها على ما لدى األخرى من  ةَاملساعدبتمويل أو دعم األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك 

  ".أدلة الزمة لإلجراءات القانونية
ي  سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصالحية تلقّتسميةن االتفاقيات الدولية  العديد ميشترطوهلذا الغرض، 

ومن هذه  .طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها
 . عرب الوطنية والفسادمةاجلرمية املنظَّات وخّدر األمم املتحدة بشأن مكافحة االجتار باملاتفاقيات االتفاقيات

      
  نصائح عملية فيما يتصل بتسمية سلطة مركزية       

    
 كلَّ عرب الوطنية والفساد اجلرمية املنظَّمةات وخّدر اتفاقيات األمم املتحدة بشأن مكافحة االجتار باملتطالب

  .اغ األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزية اليت تسميهأن تبلّبدولة طرف 
عليها إعداد  يتعّين مة الطلب اليت يتعلق األمر هنا مبعلومات شديدة الفائدة بالنسبة للدول مقّدملاذا ؟

على وجه "على هذه السلطة أن تضمن التنفيذ أو اإلحالة  يتعّينهسّيما وأنالوصياغة طلبات املساعدة،
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مساء تلك السلطات يف موقع وميكن االطالع على قائمة بأ". السرعة وعلى النحو الصحيح الواجب
org.unodc.www/ : ات واجلرميةخّدراالنترنت التابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

html.index/en/dct_compauth . ،تشجيع الدول األطراف على تسمية تلك السلطة جيبوهلذا السبب 
  .د من دقة وحداثة املعلومات احملالةالتأكّو

فريق اخلرباء العامل غري الرمسي بشأن أفضل ممارسة يف أنشطة املساعدة القانونية املتبادلة   يوصيكيف؟
  :بأن تقوم مبا يلييف تقريره الدول ) ٢٠٠١ات واجلرمية، خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(

بون يف جمال القانون من ذوي يعمل لديها أخصائيون متدّرتسمية السلطات املركزية اليت   -  
  . اخلربة والتجربة املتواصلة يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة

ات على خّدرب تسمية سلطات تقع على كاهلها مسؤولية هامة يف مكافحة املجتّن  -  
، ولكنها ال )كوزارة الصحة مثالً( تعمل يف جماالت أخرى يف حني أهناالصعيد الوطين 

  .متتلك اختصاصات يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل
لي ينبغي ضمان إمكانية االتصال مع ممثّ: استعداد السلطة املركزية على مدار الساعة  -  

الدولة الطرف، عند اللزوم، لغرض تنفيذ طلب طارئ للمساعدة القانونية املتبادلة خارج 
  .أوقات العمل

تسمية سلطة مركزية واحدة أو نفس السلطة ومن الناحية العملية، جيدر أيضاً توصية الدول بعدم 
، سواء أكانت تتعلق جبرائم الفساد، املركزية جلميع أنواع املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية

 . فعل إجرامي آخر أو بأيِّاجلرمية املنظَّمةأم 

      
ذ طلبات يمكن أن ُتنفّف. اين بني البلدان يف أسلوب تنفيذ نوع املساعدة القانونية املتبادلةويكمن وجه التب

متلقّية عني العامني، أو أجهزة إنفاذ القانون لدى الدولة املساعدة القانونية املتبادلة من قبل القضاة، أو املّد
وميكن أحياناً . بع يف كل بلدراء املّتف ذلك على اإلجويتوقّ). مبا يف ذلك أجهزة الشرطة واجلمارك( الطلب

عني العامني أو أحد القضاة من الدولة الطالبة بتنفيذ التحقيق يف بقيام أحد املّد متلقّية الطلبأن تأذن الدولة 
  .متلقّية الطلبللدولة السلطات القانونية  إقليمها، ولكن حتت إشراف

، عن طريق طلب للمساعدة القانونية )الدولة الطالبة(يف حالة طلب القضاء يف دولة ما   •  
 نتائج عمليات البحث وأن ترسل إليهاملتبادلة، من سلطة قائمة يف اخلارج أن جتمع األدلة 

وبالتايل ). قانون احملكمة(هي اليت تدير عملية مجع األدلة  متلقّية الطلب الدولة تلك، فإنَّ
عليها  ينّص قواعد اإلجرائية اليتد، من حيث املبدأ، مبوجب ال أساليب التنفيذ تتحّدفإنَّ

 األفعال صحة، والسلطات القضائية لتلك الدولة هي اليت تراقب متلقّية الطلبقانون الدولة 
سم خبصائص ينبغي مراعاهتا بعة يف كل بلد تّت اإلجراءات املّتوالواقع أنَّ.  يف إقليمهااليت تتّم

 .ولة الطالبة أثناء إجراء احملاكمةلكي تكون األدلة صاحلة فعالً لالستعمال من قبل الد
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كندا  (القانون العاممقارنة بني إجراءات مجع الشهادات وعمليات التفتيش يف بلدين يتبعان   

 )مايل والنيجر (القانون املدينوبلدين يتبعان ) وموريشيوس

  :مثال على مجع أقوال الشهود
 ودون مساعدة من احملامي، وذلك من قبل ضابط يف النيجر، جيري االستماع إىل الشهود حتت أداء القسم

ويف . يف حالة التحقيق القضائي) قاضي التحقيق (قاضٍالتحريات اجلنائية يف حالة التحقيق أو من قبل 
على  يتعّين وباملقابل،. االستماع إىل الشهود حتت أداء القسم) قاضي السالم (القاضيكندا، يتوىل 

عليه  ينّص ، مما الاستجواباً مضاداًأو حملامي املتهم باستجواب الشهود القاضي يف كندا أن يسمح للمتهم 
القانون يف النيجر حيث يتوىل القاضي، مبساعدة كاتب القضاء، االستماع إىل الشهود على حنو منفصل، 

 حضور الشهود أمام القاضي خالل يصل األمر إىل حد وجوبويف موريشيوس، . دون حضور املتهم
ويف . قانون النيجر على هذا احلضور ينّص سماح بإجراء االستجواب املضاد، بينما الاجللسة بغية ال

ع على كل صفحة من صفحاته كلّ من القاضي وكاتب القضاء كتابة حمضر حريف يوقّ يتعّين النيجر،
، أو ا يف شكل تقرير مكتوب بطريقة االختزالالتوقيع املشترك على الشهادة إّم يتعّين ويف كندا،. والشاهد

  .ل بواسطة جهاز للتسجيل الصويت يف بعض األقاليمتقرير شفوي مسّج
إذا مل جير االستجواب املضاد للشاهد يف النيجر على النحو املنصوص عليه يف     

ر يف النيجر مقبوالً يف كندا؟ وإذا التشريعات الكندية، هل يعترب احملضر احلريف الذي ُحرِّ
ادة إىل النيجر، هل ميكن للسلطات النيجرية أحالت كندا التسجيل الصويت للشه
  استخدام تلك الشهادة أثناء احملكمة؟

  
  :مثال على عمليات التفتيش

يشيوس، يلزم إطالع الشخص على حقوقه عند إجراء عملية تفتيش داخل مسكنه، كإبالغه مثالً ريف مو
  . هذا اإلجراءالقانون يف مايل على ينّص بينما ال. حبقه يف احلصول على مساعدة حمامٍ

إذا مل يبلغ ضباط الشرطة يف مايل الشخص الذي جيري تفتيش مسكنه بشأن حقوقه،     
  اليت يتم مجعها أثناء عملية التفتيش؟األدلةُيف موريشيوس أن ُتستخدم هل جيوز مع ذلك 

      
بع عادة ر لألسلوب املّتتنشأ املشكلة نتيجة لعدم كفاية املرونة يف القوانني مبا يتيح مجع األدلة بأسلوب مغاي

  .طالبةالوفقاً للقانون الداخلي للدولة 
متلقّية مراقبة، األنشطة اليت جتري يف الدولة  لعديد من البلدان أن تستقبل، من غريعلى اورمبا صُعب أيضاً 

يف ذة وتلك األنشطة املنفّ. ذت انتهاكاً ملبادئها األساسيةحيث ميكن أن تكون تلك األنشطة قد نفّ الطلب
 .طالبةالذها الدولة قد تعترب باطلة عموماً شأهنا شأن األنشطة اليت تنفّ متلقّية الطلبالدولة 
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  عة؟طالبة على استخدام األدلة اجملّمالب عدم قدرة الدولة  جتّنكيف يتّم: نصائح عملية  

 يف طلبها للمساعدة ةطالبة أن توّضح بدقّالمن الناحية العملية، جيب على السلطات املختصة لدى الدولة 
 وبدورها،. يف تقدمي املساعدة متلقّية الطلب الدولة أن تتقّيد هباالقانونية املتبادلة القواعد اإلجرائية اليت يلزم 

 ال يتعارض مع قانوهنا بالقدر الذيأن تسعى،  متلقّية الطلبعلى السلطات املختصة لدى الدولة يتعّين 
 أنشطة املساعدة القانونية املتبادلة طبقاً لإلجراءات إىل تنفيذيها، الداخلي وال ينتهك حقوق األشخاص ف

بشأن املساعدة القانونية " املعاهدات املصّغرة"ونرى هذا االلتزام أيضاً يف . الطالبةاحملددة يف طلب الدولة 
  .الفساد عرب الوطنية ومكافحة اجلرمية املنظَّمةاملتبادلة يف إطار اتفاقييت األمم املتحدة ملكافحة 

وعلى سبيل املثال، طلبت السلطات القضائية األمريكية إىل السلطات القضائية الفرنسية أن يستمع قاضي 
حتقيق يف فرنسا إىل شاهد حبضور حمامي الشخص الذي جتري مقاضاته، وإن كانت أحكام اإلجراءات 

رنسية وافقت على هذا الطلب  السلطات الفمع ذلك، فإنَّ. على هذا اإلجراء تنّص اجلنائية الفرنسية ال
دليل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية (القانون الفرنسي على ذلك  ينّص على سبيل اجملاملة، وإن مل

  ).ات واجلرميةخّدراملتعلقة باإلرهاب الذي أعده مكتب األمم املتحدة املعين بامل
طلب املساعدة  ا غري قادرة على تنفيذأهن متلقّية الطلبوُينصح أيضاً، عندما ترى السلطات يف الدولة 

، سواء أكان ذلك بصورة عامة أم وفقاً لإلجراء املطلوب، أن تتشاور مع السلطات  املتبادلةالقانونية
 جتاوز كان من املمكن، وذلك من أجل معرفة ما إذا رمسياًم رفضاً النظرية لدى الدولة الطالبة قبل أن تقّد

 . تعديل الطلب بطريقة تتيح تقدمي املساعدة املطلوبةكان من املمكنذا جهها أو ما إااملشاكل اليت تو

    
تطلب : واحلصول عليها بطريقة أخرىاملتبادلة وميكن كذلك طلب املساعدة القانونية   •  

احملكمة يف دولة ما إىل سلطة قائمة يف اخلارج أن حتيل إليها أشياًء أو وثائق لكي 
). وذلك كمثول شاهد أو مّتهم(ع إليهم بنفسها تفحصها بنفسها، أو أشخاصاً تستم

  . إدارة األدلة جتري داخل الدولة الطالبةوبالتايل فإنَّ
 هاتني الطريقتني للمساعدة القانونية املتبادلة يف نفس القضية، بل استخداموميكن أيضاً   •  

اول كما يف حالة استخدام وسائل االتصال احلديثة، كالتد: وحىت بالتزامن مع بعضهما
بالفيديو لغرض استماع الدولة الطالبة إىل الشاهد أو ملواجهة الشهود واستجواهبم 

ويف هذه احلاالت، جيري تنفيذ العمل الذي يشكل موضوع ). استجواب شاهد اخلصم(
. متلقّية الطلب كل من الدولة الطالبة والدولة نية املتبادلة بالتزامن يف إقليماملساعدة القانو

 هذه الطريقة على حتقيق ختفيض كبري يف تكاليف السفر، فضال عن تسريع باعّتاويساعد 
عرب  اجلرمية املنظَّمةاتفاقيتا األمم املتحدة ملكافحة  تنّص وعلى املستوى الدويل،. اإلجراء

باع هذه الطريقة، كما جيري استخدامها على الصعيد ّتالوطنية ومكافحة الفساد على ا
. األمريكية-يبرييةإلملثال بني دول االحتاد األورويب والدول ااإلقليمي أيضاً، على سبيل ا

  .زالت قليلة حىت اآلن عليها ما تنّص  التشريعات الوطنية اليتمع ذلك، فإنَّ
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  )فرنسا(حتقيق صحفي يف حمكمة بوبيين االبتدائية : تطبيق عملي للمداولة بالفيديو  
  

دى حماكم اجلنايات يف فرنسا استجواب شاهد  إحة رئيستيف إطار دعوى تتعلق بقضية قتل، أراد
  .موجود يف الواليات املتحدة باستخدام أسلوب املداولة بالفيديو

إىل املقابالت اليت )  األقوال املكتوبةأن تطالعواأو  (تستمعوا أن مويف إطار التحقيق الصحفي، ميكنك
  :جريت مع كلّ منأُ

 املداولة بكيفية إجراءوهو يذكّر . ين االبتدائيةأوليفيه كريسنت، األمني العام حملكمة بوبي  -  
  .بالفيديو

د على فائدة هذه األداة للعدالة وهي تؤكّ. مارتني دي ماكسيمي، رئيسة حمكمة اجلنايات  -  
  .واملتقاضني

وهي تشيد باستخدام . نغرسول، القاضية املسؤولة عن االتصال يف الواليات املتحدةإلورا   -  
  .ديوأسلوب املداولة بالفي

  ):باللغة الفرنسية فقط(الع على التحقيق الصحفي على العنوان التايل طّال امميكنك
http://www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-10030/la-visioconference-un-outil-efficace-pour-
laudition-de-temoins-17852.html 

 
       

عمليات التفتيش يف بلدين من بلدان تنفيذ  وأقوال الشهودحاالت مجع : دراسة حالة     
  ) والنيجرمايل (القانون املدينوبلدين من بلدان ) كندا وموريشيوس(القانون العام 

  
 :األسئلة املختلفة اليت طُرحت يف اإلطار السابق، بعد إعادة طرحها كما يلي يرجى دراسة

عليه التشريعات يف كندا، هل يعترب  تنّص اوفقاً ملالنيجر شاهد اخلصم تستجوب إذا مل     
احملضر الذي أجرته النيجر مقبوالً يف كندا؟ وإذا أرسلت كندا إىل النيجر التسجيل 

ديل هبا، هل ميكن للسلطات النيجرية استخدام هذه الشهادة أثناء أُفوي للشهادة اليت الش
  احملاكمة؟

مع  عن حقوقه، هل ميكن زله من تفتيش  يف مايل الشخص الذي متّالشرطةإذا مل تبلغ     
  اليت ُجمعت أثناء عملية التفتيش؟استخدام األدلةملوريشيوس ذلك 

 يف كندا ومايل وموريشيوس والنيجر من أجل إتاحة منظرائكعلى  قترحوهناتما هي احللول العملية اليت 
 املطلوبة؟األدلة استخدام مجيع 
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 افوكاتوز نحالة سي :دراسة حالة  
  

رات لقي القبض على شخص يشتبه يف أنه اشترى متفّجأُ، م طلب السلطات املختصة يف بلدكبناًء على
ري هذا أُجولقد . به موظف شرطة يف بلد آخر باستجوايف أحد املطارات وقامهجوم هبدف ارتكاب 

 .حمامٍاالستجواب دون مساعدة 

؟ مقانون بلدكحكام ل انتهاكاً حلقوق الدفاع وفقاً أل هذه الظروف تشكّ أنَّترونهل   - ١  
؟ وعلى افتراض تهاك بالنسبة لإلجراءات اجلنائيةويف هذه احلالة، ما هي نتيجة هذا االن

 املساعدة بشأن اًموا طلب الذين قّدم لزمالئكمبطل، ما هي نصيحتكأُ  قدعمل هذا الأنَّ
 ب تلك النتيجة؟لغرض جتّناملتبادلة القانونية 

ل انتهاكاً حلقوق هل تشكّ.  القانون الدويلزاويةيف هذه الظروف من النظر  اآلن يرجى  -٢  
 الدفاع؟

  
  أنشطة  

ات، خّدر املتحدة بشأن مكافحة املاتفاقيات األممعلى  م تصديق بلدكحالة ُيرجى فحص  •  
 كان قد م بلدكوعلى افتراض أنَّ.  عرب الوطنية، ومكافحة الفساداجلرمية املنظَّمةومكافحة 

؟ وهل هي نفس السلطة يةق على إحدى هذه االتفاقيات، هل قام بتسمية سلطة مركزّدص
إذا ق مما والتحقّ مابتكشرح إجيرجى ؟  املتبادلةى مجيع طلبات املساعدة القانونيةاليت تتلقّ

ثة  معلومات صحيحة وحمّدمكانت املعلومات بشأن السلطة املركزية يف بلدك
 :ات واجلرميةخّدرعلى موقع االنترنت التابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

html.index/en/dct_hcompaut/org.unodc.www://http  
شرح ُيرجى ؟ معليه قانون بلدك ينّص الذياملتبادلة ما هو إجراء املساعدة القانونية   •  

  .اخلطوات املختلفة اليت يتضمنها اإلجراء
 م بلدكُتعترب باطلة يف ،خارج البلدمت قّد  متبادلة مساعدة قانونيةُيرجى تقدمي مثال على  •  

 .ءات اجلنائية استخدامها يف اإلجراويتعذّر

 لغرض االستماع إىل شاهد ما؟ مبالفيديو يف بلدكلة هل ميكن استخدام أسلوب املداو  •  
السليب أو  مرّدكوإبداء األسباب اليت استند إليها  وممارساته، م قانون بلدكُيرجى فحص

  د نعم، ما هي شروط القيام بذلك؟وإذا كان الر. اإلجيايب
    

  املكتسبةارفتقييم املع    

 ما هي املساعدة القانونية املتبادلة؟  •  

 ؟والكشف والقمعما هي أوجه اختالفها عن التعاون بني أجهزة االستخبارات   •  
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ما هو االلتزام األساسي للدول مبوجب املعاهدات العاملية ملكافحة اإلرهاب وقرار جملس   •  
ه االختالف بني بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ؟ ما هو وج) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمن 

 نطاق االلتزام مبوجب هذا القرار ونطاق االلتزام مبوجب املعاهدات ؟

 ما هي السلطة املركزية ؟ وما الفائدة منها ؟  •  

هل هو قانون الدولة : ما هو القانون الذي ينطبق على تنفيذ املساعدة القانونية املتبادلة  •  
 ؟متلقّية الطلب الدولة قانونأم الطالبة 

    
 دواتأ  

 :ميكن اإلطالع على الصكوك الدولية املذكورة آنفاً على العناوين التالية  •  
 : العاملية ملكافحة اإلرهابالصكوك    

?html.WNE__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https 

 : عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   
Conventi%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-CebookTO/on 

 :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024  

 :ات العقليةؤثّرات واملخّدرملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املاتفاقية األمم ا  
pdf.ar_1988_convention/conv/e/pdf/org.incb.www://http 

 جمال التعاون الدويل بني األمريكية بشأن استخدام التداول بالفيديو يف-يبرييةإلاالتفاقية ا  
 aspx.intrules/Pages/Video/EN/org.piaje.www://http :النظم القضائية

املتبادلة يف املسائل اجلنائية القانونية الربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقية األوروبية للمساعدة   
 بشأن االستماع عن طريق التداول ١٠/االستماع عن طريق التداول بالفيديو - ٩ملادة ا(

   :وهو متاح على العنوان التايل) باهلاتف
  htm.182/Html/Treaties/EN/Treaty/int.coe.conventions://http 

املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة بـني الـدول األعـضاء يف              القانونيـة   تفاقية املتعلقة باملـساعدة     اال  
 ١١ بــشأن االســتماع عــن طريــق التــداول بالفيــديو واملــادة   ١٠املــادة (االحتــاد األورويب 

  ):بشأن االستماع إىل الشهود واخلرباء عن طريق التداول عن بعد
  =uri?do.LexUriServ/LexUriServ/eu.europa.lex-eur://http  

PDF:EN:2000:197:0001:0023:C:OJ 

يف أنـشطة املـساعدة القانونيـة    ممارسـة  أفـضل  شأنتقرير فريق اخلرباء العامل غري الرمسـي بـ  •  
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  :، متاح على العنوان التايل)٢٠٠١( لليوندسيب املتبادلة التابع
    html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https 

داول تقرير األمانة بشأن اجتماع اخلرباء املعين بالصعوبات القانونية والتقنية يف اسـتخدام التـ                •  
م إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة          بالفيديو، املقدّ 
   : عرب الوطنية، متاح على العنوان التايلاجلرمية املنظَّمة

    html.5-session-cop-ctoc/treaties/en/nodcu/org.unodc.www://http 

ــاء   •   ــة الــــسلطاتقائمــــة بأمســ ــام املختــــصة املبلغــــة املركزيــ  لألمــــم املتحــــدة لألمــــني العــ
 عــــرب اجلرميــــة املنظَّمــــةات ومكافحــــة خــــّدرمبوجــــب اتفاقيــــات مكافحــــة االجتــــار بامل

  :الوطنية ومكافحة الفساد، متاحة على العنوان التايل
    html.index/en/dct_compauth/org.unodc.www://http 

املعاهدة النموذجية املتعلقة بتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة            •  
هـــدة، ومهـــا ، وكـــذلك دليـــل املعا٥٣/١١٢لتـــها يف قرارهـــا  وعّد٤٥/١١٧يف قرارهـــا 

  :تسمية السلطات املختصةبشأن نان أحكاماً يتضّم
  html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https 

ساعدة  تتــيح الوصــول إىل إجــراءات املــروابــط القــانون املقــارن، تــرد فيمــا يلــي ألغــراض  •  
  :ةمتعّددالقانونية املتبادلة املتبعة يف بلدان 

قاعـدة البيانـات التابعـة      :  الدول األعضاء يف منظمـة الـدول األمريكيـة         فيما خيصّ   -    
للشبكة القارية لتبادل املعلومـات ألغـراض تبـادل املـساعدة القانونيـة يف املـسائل                

ن معلومـات    وهي تتضمّ  اجلنائية بني الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية،       
  :بشأن إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة بني الدول األعضاء يف املنظمة

      html.index/en/mla/juridico/org.oas.www://http 

قاعــدة البيانــات التابعــة ن تتــضّم : الــدول األعــضاء يف جملــس أوروبــافيمــا خيــّص  -    
جمللس أوروبا بطاقات معلومات بشأن إجراءات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة بـني           

  :الدول األعضاء
   -pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http

asp.en_2information_ountryC/oc  
البطاقات العملية لتقدمي طلـب      : الدول األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي      فيما خيصّ   -    

فّعال لتسليم املطلوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة إىل الـدول األعـضاء يف جلنـة                 
   :ةات واجلرميخّدرها مكتب األمم املتحدة املعين باملاحمليط اهلندي اليت أعّد

international/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 
pdf.1.n_pratiques_esFich_COI-UNODC_Publication/cooperation 

  : دول الكومنولثفيما خيّص  -  
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865B%7/uploadedfiles/sfile_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http
-8C80-4611-CA41-658C6

pdf.2pt_AssistanceCriminalMatters_Mutual_D7%7A6449E4AFF4 

  :ألخرىدول اال فيما خيّص  -  
 منــع اإلرهــاب التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين  فــرعن قاعــدة بيانــات تتــضّم      

القانونيـة املتبادلـة   مـسائل املـساعدة    بـشأن   تـشريعية   اً  ات واجلرمية نـصوص   خّدربامل
االحتــاد الروســي، أذربيجــان، أســتراليا، إســرائيل، (للعديــد مــن البلــدان األخــرى 

ــا    ــابوا غينيـ ــواي، بـ ــسيا، أوروغـ ــدةإندونيـ ــان،  اجلديـ ــسالم، بوتـ ــروين دار الـ ، بـ
بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، تونغا، اجلزائر، جـزر سـليمان، جـزر مارشـال،       

فريقيــا،  الو الدميقراطيــة الــشعبية، جنــوب أ مجهوريــة املتحــدة، زانيــا تــنمجهوريــة 
جيبويت، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سري النكـا، سـنغافورة، الـسنغال، سيـشيل،             
ــو،      ــامريون، الكونغـ ــستان، الكـ ــام، كازاخـ ــي، فييـــت نـ ــانواتو، فيجـ ــصني، فـ الـ
كرييبـايت، كينيــا، ليربيـا، مــايل، ماليزيـا، املغــرب، موريـشيوس، ميامنــار، النيجــر،     

  ): جرييا، نيوزيلندا، نيوي، اهلند، اليابانني
      ?html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https 

    
  األشكال الرئيسية للمساعدة القانونية املتبادلة  - ٢- ٣  

 جبمع أقوال الشهود  تتخذ أشكاالً شديدة التباين، بدءاًمن بني فوائد املساعدة القانونية املتبادلة أهنا ميكن أن
وتذكر كل معاهدة أو كل . ، كالكشوف املصرفية أو التجارية، وإجراء التحقيقاتأدلة قاطعةوحىت تقدمي 

  .قانون للمساعدة القانونية املتبادلة أنواع املساعدة املختلفة اليت ميكن منحها
    

    
  دل أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونيةالتشجيع على تبا: نصائح عملية  

  
ع تشريعاهتا باملرونة  وأن تتمّت بّد من املساعدة القانونية، ال"أكرب قدر ممكن"مكّن الدول من تبادل حىت تت

. اليت تتيح هلا منح مجيع أنواع املساعدة، مبا يف ذلك أنواع املساعدة اليت قد حتتاج إليها يف املستقبل
، إتاحة هذه املرونة عن طريق صياغة األحكام التشريعية بأسلوب ال تكون فيه قائمة وميكن، بصفة خاصة

 ١٨يف هناية احلكم، كما هي حالة املادة " جامعة"أنواع املساعدة املذكورة قائمة كاملة، أو بإدراج صيغة 
عدة القانونية من أجل إذ ميكن طلب املسا:  عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 ".متلقّية الطلبتوفري كلّ أنواع املساعدة اليت ال تتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف "

    
  أشيع األعمال اليت تطلب الدول القياَم هبا من أجل احلصول على أدلة؟ما هي 
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 شخص ما  أن تلتمس االستماع إىلالطالبةميكن للدولة . مجع الشهادات أو أخذ األقوال    
  .  بأقواله، أي إعالن ما رآه أو مسعه أو علم به بالنسبة إىل فعل مت جترميهوإدالءه

ف توفري املساعدة من أجل وضع أفراد حمتجزين أو غريهم من األفراد حتت تصّر    
، ألغراض احلصول على شهاداهتم أو للمساعدة على الطالبةالسلطات القضائية للدولة 

  . إجراء التحقيق
 موقع آخر  شخص ما أو يف أيِّزل من يف أدلةتنفيذ عمليات التفتيش لغرض البحث عن     

  .ذي صلة، مبا يف ذلك نظام للمعلوماتية أو حاسوب، وضبط املمتلكات وجتميدها
  .فحص األشياء وزيارة املواقع    
  .لى حكموثائق قانونية أو اإلشعار هبا بغية احلصول مثالً على تكليف باحلضور أو عتسليم     
  .توفري معلومات، ووثائق إثبات وتقييمات خرباء    
قة منها، مبا يف ذلك الوثائق اإلدارية ّدأو ُنسخ مصذات صلة ملفات ووثائق أصول توفري     

  .منها واملصرفية واملالية والتجارية والوثائق العائدة إىل الشركات
األجهزة أو األشياء األخرى، من استبانة أو حتديد موقع عائدات اجلرمية، واملمتلكات و    

  .أجل مجع األدلة
 وحتركاهتم أو مجيع االتصاالت اليت املشتبه فيهممراقبة أو اعتراض أو تسجيل مجيع أنشطة     

نترنت وغريها، سواًء إلمبا يف ذلك االتصاالت احلاسوبية، وا(جيروهنا يف الدولة الطالبة 
وختضع املراقبة ). كاب األفعال اجملّرمةأكان يف الوقت احلقيقي أم يف وقت الحق الرت

االلكترونية عادة إىل حتكّم صارم من قبل السلطات القضائية وجيري تنظيمها مبوجب 
ل انتهاكاً حلرمة احلياة  ألهنا تشكّاستعماهلا إساءة جتّنبالعديد من األحكام القانونية بغية 

  .الشخصية
ا خروج شحنات غري مشروعة أو يشتبه يف  املراقب الذي جتيز عن طريقه دولة مالتسليم    

، أو عبور تلك الشحنات إلقليمها أو )كشحنة أسلحة مثالً(عدم شرعيتها من إقليمها 
شرافها، بغية التحقيق بشأن ُجرمٍ بتوجيه من سلطاهتا املختصة وحتت إدخوهلا فيه، 
  .طني يف ارتكابهواستبانة املتوّر

 ل داخلأجهزة الكشف والقمع بالتسلّمن ضباط  يقوم من خالهلا ضابط اختراقعملية     
  .أوساط منظمة إجرامية من أجل مجع األدلة

عني العامني أو غريهم من موظفي املّد وأقني  بدخول اإلقليم واإلقامة فيه للمحقّمؤقّتمنح إذن  -
ات تفتيش األشياء أو املواقع أو األشخاص، وجلمع الشهاد/القضاء لدى الدولة الطالبة لغرض مراقبة

 .أو األقوال واحلصول على األدلة
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الواردة فيما يلي، وهي تعرض بالتفصيل مجلة األنواع   نظر قائمة األدوات ا  

من املساعدة القانونية املتبادلة، وخباصة دليل املعاهدة النموذجية للمساعدة القانونية أعاله املذكورة 
لدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باإلرهاب الصادر عن مكتب املتبادلة يف املسائل اجلنائية ودليل التعاون ا

 .ات واجلرميةخّدراألمم املتحدة املعين بامل
     

    

 )تابع (Triomphant le السفينة دراسة حالة     

، اقتربت ثالثة زوارق دورية سريعة، على بعد ٢٠١٠أكتوبر من سنة / تشرين األول٣١-٣٠يف ليلة [
اليت كانت تعمل  Le triomphant ألف، من السفينة البلدلة ساحل شبه جزيرة غاليا من  كيلومتراً قبا١٨٠

حة على منت السفينة واختطفت عشرة أشخاص صعدت عناصر مسلّ.  واوالبلديف حمطة نفط، رافعةً علم 
السفينة  إصابات، يف حني ُدّمر جزء من مل توقع عملية اقتحام السفينة أيُّ. من أفراد الطاقم اخلمسة عشر

 باء وشخص رابع البلد ألف، وآخر من البلدوكان من بني الرهائن شخصان من . بسبب انفجار قنبلة
 Gallia Freedomت مجاعة تطلق على نفسها اسم وقد تبّن.  واوأشخاص من البلد جيم وستة البلدمن 

Fighters )فراد اجلماعة بتصفية وهدد أ. املسؤولية عن عملية االختطاف )مقاتلو غاليا من أجل احلرية
 مصدر وكشفت التحريات أنَّ.  ألف حواراً يف غضون ثالثة أيامالبلدالرهائن إذا مل تباشر معهم حكومة 

 ومن بني األشخاص املشتبه قيامهم باالختطاف هناك .لسريعة رجل أعمال من البلد نونالزوارق ا
  ".]واو" وهو البلد مشخصان موجودان يف إقليم بلدك

ألغراض تلك و. عدم تسليم األشخاص املزعوم ارتكاهبم عملية االختطاف، وحماكمتهم جنائياً مترلقد قّر
الذين مل جير اختطافهم، وكذلك إىل اخلمسة  االستماع إىل أقوال أفراد الطاقم ترغبون يف  أنتماحملاكمة

خطوفني، والقيام تفتيش الزوارق وموقع احتجاز امليف أيضاً وترغبون . أقوال املختطفني ورجل األعمال
  .بعمليات ضبط

 من أجل تنفيذ هذه التدابري؟ وما هي )تتخذوهنا(تتخذونه الذي ) األعمال(ما هو العمل   - ٤
   على استخدام األدلة اليت يتم مجعها يف احملاكمة اجلنائية؟مد من قدرتك للتأكّتتخذوهنا اليت االحتياطات

    
  أنشطة  

ساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك املعاهدات  املُيرجى فحص قانونكم فيما خيّص  •  
ما هي األنواع املختلفة من املساعدة . مة األطراف اليت يرتبط هبا بلدكتعّددالثنائية وامل

 يتيح منح أكرب قدر م قانون بلدك أنَّونالقانونية املتبادلة املنصوص عليها؟ هل تعتقد
ُيرجى  من الرّد على هذا السؤال، وان تتمكّ؟ ولكي املتبادلةممكن من املساعدة القانونية

 من مدى قوالتحقّ قائمة شىت أنواع املساعدة القانونية املتبادلة الواردة فيما يلي فحص
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قدرة دولتكم من دولة أخرى، وكذلك من طلب كل تلك األنواع  على مقدرة دولتك
  .طلب تتلقاه من دولة أخرى بناًء علىعلى تنفيذها كلها 

 لتنفيذ كل تدبري من م قانون بلدكاعليه ينّص اليت ةاجلنائيات  اإلجراءصُيرجى فح  •  
 وتوضيح.) خلإكجمع الشهادات والتفتيش والضبط والتجميد، (التدابري املذكورة آنفا 

  .زةصفاهتا املمّي

 
   املكتسبةارفتقييم املع 

جابتكم بإعطاء ُيرجى توضيح إ؟  املتبادلةلمساعدة القانونيةلما هي األشكال املمكنة   •  
  .أمثلة على أشيع األعمال اليت تطلب الدول القيام هبا من أجل احلصول على أدلة

 ملكافحة اإلرهاب منح مجلة أنواع املساعدة القانونية املتبادلة العامليةهل تتيح املعاهدات   •  
   السابق؟مك يف رّدذكرمتوهااليت 

  ما هو التسليم املراقب؟  •  
    

  أدوات 

عاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باإلرهاب الصادر عن مكتب األمم دليل الت  •  
 :ات واجلرمية املذكور آنفاً، ميكن احلصول عليه على العنوان التايلخّدراملتحدة املعين بامل

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

املعاهدة النموذجية املتعلقة بتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية اليت اعتمدهتا اجلمعية   •  
، وكذلك دليل ٥٣/١١٢لتها يف قرارها  وعّد٤٥/١١٧العامة لألمم املتحدة يف قرارها 

 :ماً بشأن تسمية السلطات املختصةنان أحكااملعاهدة، ومها يتضّم
html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https  

تقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملساعدة القانونية املتبادلة واملصادرة الدولية ذات الصلة   •  
 ):نكليزيةإل، باللغة ا١٩٩٣يوندسيب، ال(

  pdf.final_1993_maewg_lap/pdf/org.unodc.www://http  
ات واجلرمية، خّدر املتحدة املعين باملرهاب التابع ملكتب األممإلقاعدة بيانات فرع منع ا  •  

التشريعات اجلنائية للعديد من البلدان، مما يتيح للممارسني، بصفة ن جمموعة وهي تتضّم
خاصة، التعّرف على طرائق تنفيذ شىت أنواع املساعدة القانونية املتبادلة يف البلدان 

  html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https? :األخرى
تقدمي ات واجلرمية لغرض خّدرلبطاقات العملية اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملا  •  

طلب فّعال لتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة إىل الدول األعضاء يف جلنة 
، وهي تعرض اخلصائص التشريعية لكل بلد من تلك البلدان فيما يتصل احمليط اهلندي
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   :نة من املساعدة القانونية املتبادلةعيَّبتنفيذ أنواع م
operationinternationalco/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication/ 

ن فصالً هاماً بشأن هذه  التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهو يتضّمالدليل  •  
 ):١٩٤ إىل ١٧٨املساعدة القانونية املتبادلة، الصفحات من (املسائل 

html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http  
   

  معّمقة اتقراء      
  

 • Prost K., Pratique et nouvelles tendances de l’entraide judiciaire ; L’avenir de la 
coopération internationale (1998), www.oas.org/juridico/mla/fr/can/fr_can_prost98.html 

 
      

  ية للمساعدة القانونية املتبادلةاألسس القانون  - ٣- ٣  
 بشأن منح أكرب أن جيري تنفيذ التزام الدول األطراف يتعّين  ملكافحة اإلرهاب،العاملية املعاهدات مبوجب

 معاهدة قائمة أو اتفاق قائم بني تلك الدول بشأن قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة طبقاً ألحكام أيِّ
على الدول  يتعّين ويف حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاق من هذا القبيل،. املساعدة القانونية املتبادلة

  .الداخليةا األطراف منح تلك املساعدة طبقاً لتشريعاهت
    

  املعاهدات  ‐ ١‐ ٣‐ ٣      

ة تعّددطلبات املساعدة القانونية املتبادلة، من الناحية العملية، إىل املعاهدات الثنائية واملما تستند  كثرياً
وكما يف حالة تسليم املطلوبني، . األطراف القائمة بني دول عديدة على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل

ال يعين عدم إمكانية تطبيقها واستخدامها مبكافحة اإلرهاب حتديداً  ال تتعلقعاهدات، هذه املكون  فإنَّ
 عدد املعاهدات الثنائية للمساعدة وبالعكس، فإنَّ. يف هذا اجملالاملتبادلة لغرض طلب املساعدة القانونية 

 اليت الدول شأنه شأن عددلوبني،  بكثري عن مثيالهتا من املعاهدات املتعلقة بتسليم املطالقانونية املتبادلة يقلّ
  ما هي تلك املعاهدات؟ف )٢(.لديها تشريعات وطنية هبذا اخلصوص

  
 ملكافحة اإلرهاب اليت تتبادل مبوجبها الدول األطراف أكرب قدر ممكن العامليةاملعاهدات   •  

 من املساعدة القانونية يف إطار التحقيقات واحملاكمات اجلنائية املتصلة باجلرائم اليت
  .تستهدفها تلك املعاهدات

───────────────── 
   اً دولة عضو١٩٣ دولة من بني ٥٠ يقلّ عن الدول اليت لديها تشريعات وطنية يف هذا اجملال  عددُيقّدر أنَّ (2)

  .(C.Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, p.353)يف األمم املتحدة 
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 وضعها على الصعيد العاملي بشأن املسائل اجلنائية، ومنها بصفة متّالصكوك األخرى اليت   •  
 عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة اجلرمية املنظَّمةخاصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 وجتدر مالحظة. ذا الصددملكافحة الفساد، اللتان حيتمل أن تكون هلما فائدة كربى يف ه
،  املتبادلةبشأن املساعدة القانونيةشديدة التفصيل نان أحكاماً  هاتني االتفاقيتني تتضّمأنَّ

".  للمساعدة القانونية املتبادلةمعاهدتان مصغَّرتان"حىت أهنما توصفان أحياناً بأهنما 
 دة القانونية املتبادلة يف كلٍّ من املواد املتعلقة باملساع٢٩ إىل ٩ الفقرات من وبالفعل، فإنَّ

من هاتني االتفاقيتني هي أحكام تنطبق على الطلبات اليت جيري تقدميها عندما ال تكون 
  .عاهدة للمساعدة القانونية املتبادلةمبالدول األطراف مرتبطة فيما بينها 

ليمية ودون الصكوك اإلقليمية اليت ال تشمل االتفاقيات املعتمدة حتت مظلة املنظمات اإلق  •  
اإلقليمية فحسب، كاتفاقية البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية ملنظمة 
الدول األمريكية، وإمنا تشمل أيضاً آلية تبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية يف إطار 

خطة "ل اجلنائية أو الكومنولث، واملعروفة خبطة الكومنولث للمساعدة املتبادلة يف املسائ
  .، ويرد عرضها فيما يلي"هراري

        
يف اإلطارين ، وبصفة خاصة )٢- ٢ (األسس القانونية للتسليمحتت عنوان نظر ما ورد آنفاً ا      
ما  و عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة األنشطة اإلرهابية بفضل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة إحباط :املعنونني

 لكومنولث؟هي اتفاقات ا

    
  التفاهم على أساس املعاملة باملثل واجملاملة  ‐ ٢‐ ٣‐ ٣      

أو توفريها ال يشترط وجود معاهدة ما، وإن كانت الدول تستحسن املتبادلة طلب املساعدة القانونية  إنَّ
 مبادئ ميكن أن يستند أيضاً إىلاملتبادلة فطلب املساعدة القانونية . عموماً إسناد طلباهتا إىل معاهدة ما

  .الداخليةاملعاملة باملثل أو اجملاملة، وهي مبادئ تدعمها التشريعات 
 طبيعة قسرية، حيتمل أن يتاح أيضاً احلصول ذانة، حيث ال يكون العمل املطلوب ويف بعض احلاالت املعّي

، وتلك هي احلالة. على معلومات معّينة باخلروج عن السبل الرمسية ودون تقدمي طلب رمسي للمساعدة
 يف السجالت العامة أو األدلةأو عندما تتوافر تلك ) كتقدمي األقوال(مثالً، عند تقدمي األدلة بصورة طوعية 

  . مصادر أخرى متاحة لعموم الناسأيِّ
  

  
القضية بني نيجرييا وسويسرا، احلكم الصادر عن احملكمة االحتادية : دراسة حالة  
 ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٣السويسرية، 

  
 املقاضاة ضد السرقة وإساءة االئتمان واالشتراك يف تنظيم إجرامي وغسل األموال، التمست يف إطار

، وهو يف  املتبادلةسلطات القضاء يف نيجرييا من سلطات القضاء يف سويسرا إجراًء للمساعدة القانونية
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عاً بصفة تذّرموقد رفع الدفاع دعوى بالطعن، . احلسابات املصرفيةعلى بعض جز توقيع احلهذه احلالة 
دة أنه، ورفضت احملكمة االحتادية هذه الذريعة مؤكّ. املعاملة باملثلوجود إعالن سليم بشأن خاصة بعدم 

ق من  السلطات السويسرية ليست ملزمة بالتحقّ، فإنَّالدولوفقاً ملبدأ الثقة السائد يف العالقات بني "
نون األجنيب، وال من صالحيات السلطة اليت صدر  للقاالشكليةتطابق إعالن املعاملة باملثل مع القواعد 

 الطالبة الدولة أقرنتويف الوضع الراهن . [...]  إساءة واضحةما مل تكن هناك حالةعنها هذا اإلعالن، 
 حتتمل إثارة أيِّ  الوهذه الوثيقة هي وثيقة بسيطة وواضحة.  املعاملة باملثلبشأنطلبها تلقائياً بإعالن 

 اإلعراب عن ضمان مبدأ نَّإومن نافلة القول أيضاً . م الذي اختذته الدولة الطالبة بشأن االلتزاتساؤل
 املسألة على هذا النحو، َحَسَمتواحملكمة، إذ ".  دبلوماسيةمذكّرة يكون عادة على شكلباملثل املعاملة 

وميكن .  املتبادلةنونية للمساعدة القاقالً مستاً اللجوء إىل مبدأ املعاملة باملثل باعتباره أساسعتشّجفإهنا 
 عن احملكمة ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣احلكم الصادر يف . (إبراز هذه احلالة باعتبارها ممارسة جيدة

االبتدائية للقانون العام لدى احملكمة االحتادية السويسرية، خالصة من دليل التعاون الدويل يف املسائل 
  )ات واجلرميةخّدر املتحدة املعين باملاجلنائية املتعلقة باإلرهاب الصادر عن مكتب األمم

  
  أنشطة  

 اليت تنطبق على املساعدة القانونية املتبادلة، مبا م التشريعات القائمة يف بلدكُيرجى حصر  •  
الثنائية واإلقليمية والدولية املنطبقة املتبادلة يف ذلك مجيع معاهدات املساعدة القانونية 

  .معلى بلدك
   أية معاهدة دولية كأساس قانوين لتبادل املساعدة القانونية؟ فعالًم بلدكاستخدمهل   •  
إىل بلد آخر يف حالة عدم وجود متبادلة  أن مينح مساعدة قانونية مهل باستطاعة بلدك  •  

   إليها يف ذلك؟يستند اليت األسسمعاهدة؟ ويف حالة الرد باإلجياب، ما هي 
معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة يف سم هبا عادةً ُيرجى اإلملام باخلصائص اليت تّت  •  

 وذلك بقراءة املعاهدة املسائل اجلنائية، مثل التعابري املستخدمة فيها وهيكلها ومضموهنا؛
  .النموذجية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة

  
  تقييم املعارف املكتسبة  

ا أن تستند إليها يف تقدمي طلب هي األسس القانونية املختلفة اليت ميكن لدولة م ما  •  
  للمساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية؟

   املتبادلة؟ كل أساس من هذه األسس القانونية لطلب املساعدة القانونيةمزايا وعيوبما هي   •  
  ؟ املتبادلة األسس القانونية ملنح املساعدة القانونيةكل علىهل توافق مجيع الدول   •  
كن تبادل املعلومات واألدلة خارج قنوات املساعدة القانونية املتبادلة؟ ما هي هل مي  •  

  ؟عيوبه ذلك وما هي مزايا
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  أدوات 

ة األطراف املذكورة والعناوين اليت ترد تعّددفيما يلي النصوص الكاملة للمعاهدات امل  •  
  :فيها تلك النصوص

 :رهابإل ملكافحة االعامليةاالتفاقيات والربوتوكوالت   -  
html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https  

 :رهابإلملكافحة اة االتفاقيات اإلقليمي  -  
html.instruments_regional/en/tldb/org.unodc.www://https  

 : عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -  
Conventi%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/rgo.unodc.www://http

pdf.a-TOCebook/on  
 :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -  

-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024  

 :معاهدة البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية  -  
html.interam-lam-traites_en/traites/en/mla/JURIDICO/org.oas.www://http  

 :ميكن االطالع على آليات الكومنولث على العنوان التايل  •  
/documents/38061/Internal/org.thecommonwealth.www://http  

ارســـة يف أنـــشطة املـــساعدة  بـــشأن أفـــضل ممغـــري الرمســـيتقريـــر فريـــق اخلـــرباء العامـــل   •  
ــيب    ــابع لليوندســـ ــة التـــ ــة املتبادلـــ ــايل  ) ٢٠٠١(القانونيـــ ــوان التـــ ــى العنـــ ــاح علـــ  :متـــ

html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https 

 أخـرى   املـساعدة القانونيـة وأشـكال     تبـادل    و اجملـرمني تسليم  فهرس أمثلة القضايا املتعلقة ب      •  
اجلرميـة   إىل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة          استناداً التعاون الدويل يف املسائل القانونية       من

  :على العنوان التايل، والوثيقة متاحة (CTOC/COP/2010/CRP.5) عرب الوطنية املنظَّمة
    CTOC/5COP/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http  

pdf.A_5CRP_2010_COP_CTOC/5CRP_2010_COP_  
 لقــضاياواجلرميــة ات خــّدرها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملن اخلالصــة الــيت أعــّدتتــضّم  •  

ــني ا      ــصالت بـ ــح الـ ــدة توضـ ــاالت عديـ ــاب حـ ــسائل اإلرهـ ــق مبـ ــائر  إلتتعلـ ــاب وسـ رهـ
ــار بامل  ــة، كالفــــــــساد واالجتــــــ ــّدرأشــــــــكال اجلرميــــــ ــةات وخــــــ ــة املنظَّمــــــ  :اجلرميــــــ

pdf.French_ebook_86636-09/terrorism/sdocument/org.unodc.www://http  
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املعاهدة النموذجية املتعلقة بتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة              ترد    •  
، وكـذلك دليـل     ٥٣/١١٢ وعدلتها يف قرارها     ٤٥/١١٧العامة لألمم املتحدة يف قرارها      

 html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https :املعاهدة على العنوان التايل
ات خـــّدر مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين بامل  طلـــب عـــدد مـــن البلـــدان أعـــدّ بنـــاًء علـــى  •  

ة تــضم االتفاقــات الثنائيــة واإلقليميــ    للممارســني يف تلــك البلــدان جمموعــات     واجلرميــة 
ــرمني       ــسليم اجملــــ ــة وتــــ ــة املتبادلــــ ــساعدة القانونيــــ ــسائل املــــ ــشأن مــــ ــة بــــ : والدوليــــ

html.guidelines-and-tools_training/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http  
ت للدول األعضاء يف جلنة احملـيط اهلنـدي،   عّدأُنترنت على جمموعة  إل ا عرب االطالعميكن    •  

الــيت ميكــن االســتفادة منــها كأســاس قــانوين للمــساعدة القانونيــة  تــضم مجيــع املعاهــدات 
  :املتبادلة

  /crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 

pdf.complet_French_IOC_Compendium/internationalcooperation  
ه رهاب الذي أعـدّ إلميكن احلصول على دليل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة با       •  

 :ات واجلرميــة، املــذكور آنفــاً، علــى العنــوان التــايل خــّدرملعــين بامل ااملتحــدةمكتــب األمــم 
html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  

  
    

  ة املتبادلةشروط املساعدة القانوني  - ٤- ٣  
  

 
   رفضتقليل دوافع رفض املساعدة القانونية املتبادلة والتشاور قبل أيِّ: نصائح عملية  

    
مكتب األمم (فريق اخلرباء العامل غري الرمسي بشأن أفضل ممارسة يف أنشطة املساعدة القانونية املتبادلة د يؤكّ

ريا من دوافع رفض منح املساعدة القانونية املتبادلة  عددا كبأنَّ) ٢٠٠١ات واجلرمية، خّدراملتحدة املعين بامل
تسليم املطلوبني، حيث ميكن املوروثة من القانون واملمارسة املتعلقني ب" التركة"يعود إىل يف الوقت احلاضر 

 أنه قد ال تكون إالّ.  بقدر أكرب مباشر وفوريعلى حنوض حياة وحرية الشخص املستهدف للخطر أن تتعّر
 الدول يوصي الفريق وبالتايل فإنَّ.  بالضرورة الفائدة نفسها يف سياق املساعدة القانونية املتبادلةلتلك الدوافع

  يف سياق املساعدة القانونيةاإلبقاء عليهابأن تبحث بدقة دوافع الرفض القائمة ملعرفة ما إذا كان جيدر 
ساعدة فسيلزم تقليل دوافع رفض املساعدة م أكرب قدر ممكن من املإذا ما أردنا من الدول أن تقّد: "املتبادلة

من جانب و". متلقّية الطلبتدابري احلماية اليت تكتسي أمهية أساسية للدولة يف إىل أدىن قدر ممكن وحصرها 
املتبادلة يف املسائل اجلنائية الذي وضعه مكتب األمم القانونية  القانون النموذجي املتعلق باملساعدة آخر، فإنَّ
ب إدراج أحكام تتعلق بالرفض يف  على جتّنع الدولّيشّج) ٢٠٠٧(ات واجلرمية خّدرين باملاملتحدة املع

ن من ممارسة سلطتها تشريعاهتا الوطنية لكي ال تضطر كل سلطة من السلطات إىل الرفض ولكي تتمكّ
  .لرفض بغية تيسري تبادل الدول ألكرب قدر ممكن من التعاونيف االتقديرية 



 

105 

  
مع  اليت تعترب أهنا غري قادرة على تنفيذ الطلب بأن تتشاور متلقّية الطلبمل أيضاً الدولة ويوصي الفريق العا

ب على املشاكل القائمة التغلّكان من املمكن الدولة الطالبة، قبل تقدمي رفض رمسي، من أجل معرفة ما إذا 
بسبب العكوف على  املساعدة فلو تعذّر مثالً تقدمي.  تقدمي املساعدة املطلوبةيتسىنأو تعديل الطلب حبيث 

 تنفيذ الطلب حلني، رمبا أمكن االتفاق على تأجيل متلقّية الطلب يف الدولة إجراء حتقيقات أو مالحقات
 .رات رفض الطلب املشكلة وجب إبداء مّربر حلّلكن إذا تعذّ.  أو املالحقاتانتهاء تلك التحقيقات

     
  بنيشروط مماثلة لشروط تسليم املطلو  ‐ ١‐ ٤‐ ٣      

 تنّص  املعاهدات والتشريعات الوطنية املتصلة باملساعدة القانونية املتبادلةكما يف حالة تسليم املطلوبني، فإنَّ
ومن األمثلة . وهي تتشابه يف ذلك تشاهباً كبرياً مع شروط تسليم املطلوبني. على شروط تنفيذ تلك املساعدة

وشرط رهاب، وشرط عدم التمييز، إليما خيص جرائم اشرط منع استثناء الطابع السياسي للجرم فعلى ذلك 
 العامليةاملعاهدات وهي كلها شروط منصوص عليها يف  د جرمية مالية؛جمّررهاب إلاعتبار متويل اعدم 

  . الشروط املنطبقة على تسليم املطلوبنيومتاثلرهاب، إلملكافحة ا
ضاً، شأهنا شأن معاهدة األمم املتحدة أي تنّص  العديد من املعاهدات والتشريعات الوطنيةكذلك فإنَّ

يف حالة املتبادلة النموذجية املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، على رفض طلب املساعدة القانونية 
  . مرتني اجلرمعلى ذاتاجلرائم العسكرية أو يف حالة تطبيق مبدأ عدم جواز احملاكمة 

 هذه الشروط وتركيز االهتمام على الشروط اليت  املطلوبني فيما خيّصوجيدر مراجعة القسم املتعلق بتسليم
  .ينبغي فحصها يف إطار املساعدة القانونية املتبادلة

    
 

 ).٣-٢ (شروط تسليم املطلوبنينظر ما ورد ذكره آنفاً بشأن ا  
     

   جترمي األفعاليةازدواج  ‐ ١‐ ١‐ ٤‐ ٣      

 أن يكون اجلرم الدول تشترطفبعض . دلة وفقاً للقانون الداخلي للدوليتباين الوضع يف املساعدة القانونية املتبا
 دول أخرى تشترطال ، بينما املتبادلة منح املساعدة القانونية من أجلموضوع طلب املساعدة جرماً يف بلداهنا 

  .القال تشترط ذلك على اإلط أخرى  دوالً، يف حني أنَّ عندما ُيطلب إليها اختاذ تدابري قسريةذلك إالّ
، عند تقدمي مساعدة متصلة باألدلة، أن جتّرم الدولتان املعنيتان كلتامها ا إذا كان يلزمعّموميكن فعالً التساؤل 

. واالجتاه السائد، على صعيد القانون الدويل، هو تشجيع الدول على عدم تطبيق هذا املبدأ. األفعال املرتكبة
اتفاقية األمم املتحدة احلديثة بشأن فالتجرمي، ازدواجية ي رهاب ال تقتضإل ملكافحة االعامليةواملعاهدات 

التجرمي، ازدواجية مكافحة الفساد تشجع الدول األطراف على تقدمي املساعدة املطلوبة مع غياب شرط 
  .سيما عندما ال تنطوي تلك املساعدة على اختاذ تدابري قسرية وال
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  قاعدة اخلصوصية  ‐ ٢‐ ١‐ ٤‐ ٣      

رهاب هذه القاعدة إل ملكافحة االعاملية املعاهدات كرَّستساعدة القانونية املتبادلة، فيما يتصل مبسائل امل
يف  متلقّية الطلبمها الدولة ال جيوز استخدام املعلومات أو األدلة اليت تقّد:  على النحو التايلصراحةً

طُلبت املساعدة  تلك اليت من أجلهاخالف أخرى حتقيقات أخرى أو دعاوى جنائية أو إجراءات قانونية 
  .متلقّية الطلبدون احلصول على موافقة مسبقة من الدولة 

  
 

 قاعدة اخلصوصيةتباع هنج مبّسط يف تطبيق اتشجيع : نصائح عملية       
  

مكتب (فريق اخلرباء العامل غري الرمسي بشأن أفضل ممارسة يف أنشطة املساعدة القانونية املتبادلة الحظ 
باع اإلجراءات املُجهدة اليت ال ّتب اأنه، وبغية جتّن) ٢٠٠١ات واجلرمية، خّدراملاألمم املتحدة املعين ب

تطبيق ُنُهج أبسط من يف  من البلدان اآلن عددتكون يف معظم األحيان إجراءات ضرورية، فقد أخذ 
راً رمت مؤّخبأُعدد من معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة اليت  ينّص على سبيل املثال،. الناحية العملية

 عليها أن  وجبعلى استخدام األدلةدا  أن تفرض قيدا حمّديف متلقّية الطلبعلى أنه إذا ما رغبت الدولة 
  .فرضه وجب االمتناع عن رب ذلك القيد غري ضروريعُتتشري إىل ذلك، وإذا ا

ار املعاهدة،  ذهبت إىل ما هو أبعد من ذلك باالتفاق مباشرة، يف إطدولوعلى الصعيد اإلقليمي، هناك 
 قائمة عامة باالستخدامات املمكنة لألدلة دون اشتراط حصول الدولة الطالبة على موافقة مسبقة من على

وتلك هي احلالة يف الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية جملس . نةيف كل قضية معّي متلقّية الطلبالدولة 
 بالتدابريعلى ذلك فيما يتصل  ينّص  اجلنائية الذيأوروبا بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل

خطر فوري شديد الوطأة ب اشرة هبذه اإلجراءات أو ألجل جتّنالقانونية واإلدارية األخرى ذات الصلة املب
 .على األمن العام

  
  طبيعة بعض العقوبات وضمان املعاملة املنصفة  ‐ ٣‐ ١‐ ٤‐ ٣      

عقوبة اجلرم الذي هي عدام إلاكانت عقوبة القانونية املتبادلة إذا هناك بعض الدول اليت ترفض منح املساعدة 
ض الشخص إىل تعّراملتبادلة أن يؤدي  تنفيذ طلب املساعدة القانونية كان من شأنجيري التحقيق بشأنه أو إذا 

  .لة غري منصفةإىل خماطر التعذيب أو ضروب املعاقبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو إىل معام
يكمن أساس هذا الرفض، من ناحية القانون الدويل، يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية قد و

مناهضة التعذيب عدام، واتفاقية إلوالربوتوكول االختياري الثاين امللحق به الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة ا
 ملكافحة العاملية، وكذلك يف املعاهدات نية أو املهينةوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا

  . فيما يتعلق باملعاملة املنصفةاإلرهاب
  

 

  .)٣-٢ (بشأن شروط تسليم املطلوبنينظر ما ورد ذكره آنفاً ا 
   

يته  حياة الشخص أو حّرمن مسألة تسليم املطلوبني، ذلك ألنَّقل خطورة وتعترب دول أخرى هذه املسألة أ
  .ائماً بشكل مباشر أو فوري يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلةال تدخل د
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  الشروط اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة  ‐ ٢‐ ٤‐ ٣    
  

  حالة املساس باملصاحل العامة أو التعارض  ‐ ١‐ ٢‐ ٤‐ ٣      

ملعاهدات عليها ا تنّص سم أسلوب صياغة دوافع الرفض األخرى اليتخالفاً حلالة تسليم املطلوبني، يّت
إلفساح قدر أكرب ياً والتشريعات بشأن املساعدة القانونية املتبادلة بكونه أسلوباً أكثر عمومية، وذلك توّخ

للموافقة على منح املساعدة القانونية املطلوبة أو رفضها، وذلك  متلقّية الطلبمن اليسر واملرونة أمام الدولة 
  . لنوع اإلجراء املطلوبتبعاً
    

  

  افع الرفض اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة دو-توضيح 

تساعد معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية على توضيح ما 
   : املتبادلةعلى إمكانية رفض املساعدة تنّص ذكرناه ألهنا
 أن ميّساملتبادلة ساعدة أن من شأن تنفيذ طلب امل متلقّية الطلبإذا اعتربت الدولة   )أ  

  بسيادهتا أو أمنها أو نظامها العام أو أية مصاحل عامة أساسية أخرى؛

تطبيق تدابري  متلقّية الطلب على الدولة أن تفرضاملساعدة املطلوبة من شأن إذا كان   )ب  
 يف مالحقات لتحقيقات أو قد خضعاجلرم فيما لو كان تتعارض مع تشريعاهتا وممارساهتا، 

 .ر واليتها القضائيةإطا

  
  دافع الرفض هذا، فيما خيّصمع ذلك، جيدر التشديد على أنَّ. ويتباين مفهوم النظام العام بني دولة وأخرى

وتلك هي احلالة مثالً عندما ال يكون . بعض الدول، يشتمل على محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 تتعارض مع النظام العام الطالبةظام العام، ولكن عقوبته يف الدولة  خمالّ بالنمالحقة مرتكبيهاجلرم الذي جتري 

وهي احلالة . عدام أو األشغال الشاقة بالنسبة لبعض الدولإل، كما يف حالة عقوبة امتلقّية الطلبيف الدولة 
  الطلبمتلقّية خاضعاً للعقوبة مبوجب قانون الدولة مالحقة مرتكبيهأيضاً عندما ال يكون اجلرم الذي جتري 

 املساس إضافة إىل أنَّ. الزنا يف فرنسا مثال كما يف حالة أفعال التجديف أو: ولكنه خيل مع ذلك بنظامها العام
  .بالنظام العام ميكن أن ينتج عن منح املساعدة املتبادلة إىل بلد ال ُيضمن أن تكون احملاكمة فيه حماكمة منصفة

    
  رهابإلجلرائم املتصلة با افيما خيّصملصرفية رفع السرّية عن املعامالت ا  ‐٢‐٢‐٤‐٣    

  
ع بسرّية رهاب، ال جيوز للدول األطراف التذّرإلجبرمية متويل االقانونية املتبادلة عندما يتعلق طلب املساعدة 

 التحقيقات يف هذه املسائل تستلزم ملاذا؟ ألنَّ.  املتبادلةاملعامالت املصرفية لرفض طلب املساعدة القانونية
عليها التشريعات  تنّص يسمح برفع السرّية عن املعامالت املصرفية اليت؛ مما اح عن املستندات املاليةفصإلا

ر له من قبل األفراد أو الدول، وبالتايل  تدّخل ال مّرب من أيِّمال املواطنني اخلاصالوطنية من أجل محاية 
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ويرد هذا احلكم . ية ضمان نزاهة الساحة املاليةإتاحة تبادل املساعدة القانونية يف حالة اإلجراءات اجلنائية بغ
  . عرب الوطنية والفساداجلرمية املنظَّمةات وخّدرأيضاً يف نصوص اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة االجتار بامل

    
    

القضية بني الواليات املتحدة وسويسرا، القرار الصادر عن احملكمة االحتادية : دراسة حالة  
  ٢٠٠٦ هيولي/وز مت٤السويسرية يف 

 طلباً العدل يف الواليات املتحدة األمريكية إىل السلطة املركزية السويسرية وزارةهت ، وّج٢٠٠٢يف عام 
ويتعلق . ، وذلك امتثاال ملقتضيات حتقيق جيريه اإلدعاء العام األمريكي املتبادلة املساعدة القانونيةبشأن

تقوم، عن طريق ُيعتقد أهنا مة ف من حنو مائة منظَّ يتألّالذي، "صاد"ذلك التحقيق بالكيان املسمى 
 أهنا وُيعتقد". القاعدة"رهابية، وُيزعم أهنا ترتبط بعالقات مع دة، بتمويل عمليات إالت مالية معقّمعام

عي أهنا مؤسسات ت الواليات املتحدة إىل مؤسسات تّد مليون دوالر من دوالرا٢٦دفعت ما يزيد على 
 ماليني دوالر من ٧، ما يزيد على ٢٠٠١اليت دفعت بدورها، يف عام " ألف"ة خريية من بينها املؤسس

  ".سني"دوالرات الواليات املتحدة إىل حساب يف سويسرا باسم 
.  السويسريها، وحبساهبا يف مصرف"سني" أن حتصل على وثائق تتعلق بالشركة الطالبة يفترغب السلطة 
 ودعم أموال لتبادل املساعدة القانونية يتعلق جبرائم غسل ه إىل السلطات السويسرية طلباًلذا فهي توّج

يف جرسي الذي ُيزعم أنه " سني"وترسل الواليات املتحدة التماساً إضافياً لتحليل حساب . رهابيةإأنشطة 
. على ذلك" باء"وتعترض إدارة املصرف . وريخييف ز" باء"عن طريق املصرف " ألف"ى أمواالً من تلقّ

طعناً " سني"م املؤسسة وتقّد. لسويسرية توافق على االلتماس اإلضايف وترفض االعتراضولكن السلطات ا
املساعدة مبوجب القانون اإلداري، تطلب فيه إلغاء قرارات التنفيذ والتدابري القسرية، ورفض طلب 

  .القانونية املتبادلة والتماسه اإلضايف
وهي، يف هذه  (الطالبة السلطات ث ترى أنَّحي": سني" املؤسسة قدَّمتهترفض احملكمة الطعن الذي 

صحة الشبهات اليت أشارت إليها، بل وال ليست ملزمة بأن تثبت ) احلالة، الواليات املتحدة األمريكية
ضها بأسلوب مفهوم بدرجة أن تعّر وإمنا كل ما عليها هو ،حىت بأن ُتدلِّل على رجاحة تلك الشبهات

بداء رأيها رية املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة إلطة السويسالسناحية أخرى ليس على ومن . كافية
يف حالة وجود ثغرات أو أخطاء أو  متتنع عن التعاون إالّأن مدى رجاحة تلك الشبهات؛ وليس هلا بشأن 

ميكن . (في واضحتناقضات يف الشهادات، مما قد يظهر معه إجراء الدولة الطالبة وكأنه إجراء تعّس
  : على القرار على العنوان التايلاالطالع

html.extradition_et_entraide-2006_99_A1_2006_07_04_1543-atf/ch.lextel.www://http(  
  
  

  )تابع (A-320 اإليرباص  الطائرة قضية: دراسة حالة  

لة فيه انطالقاً من البلد ألف يف اجتاه البلد  تابعة لشركة طريان البلد باء ومسّجA-320أقلعت طائرة إيرباص [
وأودى االنفجار . وانفجرت فوق منطقة صحراوية تابعة لبلدكم)البلد دال(فدخلت أجواء بلدكم. باء
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ف وباء، مبا فيهم املنتخب الوطين لكرة القدم وكان من بني املسافرين رعايا للبلدين أل.  شخصا١٦٥ًحبياة 
يتواجد يف أراضي بلدكم  .للبلد ألف وممثلو اجلماعات الدينية للبلدين ألف وباء اليت ُتعىن باحلوار والتصاحل

أرسلت سلطات البلد باء طلباً إىل بلدكم تلتمس . رعايا من البلد جيم ُيشتبه يف ضلوعهم يف تفجري الطائرة
  ].ع عام ببلدكمأنتم مّد .طلوبنياملفيه تسليم 

رهاب يف البلد باء طلباً للبحث إل العام ملكافحة ايعاملّدإليكم ه وإىل جانب طلب تسليم املطلوبني، يوّج
 أيضاً االستماع إىل مويطلب إليك.  دليل، وضبط الدليل أو األدلة وإحالتها إليهيف حطام الطائرة عن أيِّ

 على وا أن تفرضمويطلب إليك. لطائرة، ومجع أقواهلم وإحالتها إليه اانفجاراألشخاص الذين شاهدوا 
 م االنفجار وقع فوق منطقة صحراوية تبعد عن حمكمتكألنَّال يروق لكم هذا األمر . الشهود أداء القسم

  . ساعات١٠  برامسافة يستغرق الوصول إليها

 وفيما يتعلق جبمع أقوال ؟أنتم فاعلون من البلد باء؟ ماذا م طلب زميلكونتتلقّكيف   - ٩  
على وجوب إدالء الشهود  ينّص م ال اإلجراءات اجلنائية لبلدكقانون الشهود، فإنَّ

  ؟فما العمل إذن. بأقواهلم حتت القسم

رات صادرة عن حساب مصريف  األموال اليت استخدمت يف شراء املتفّجيف سياق التحقيق، يتضح أنَّ
شاريع احلّد من الفقر ولكن يشتبه يف استخدامها لألموال مب ىن رمسياًاليت ُتع" مؤسسة مكافحة الفقر"باسم 

ة قضايا تتعلق باالجتار ولقد جرى فعالً االستماع إىل أمني صندوقها يف إطار عّد. يف متويل أنشطة إجرامية
وهي وريثة ثرية، قد تربعت مببلغ كبري عن طريق حتويل مصريف إىل " كنوز"وكانت السيدة . باألسلحة

  .ك احلساب املصريفذل

  ؟ فاعلونمأنتماذا   -١٠  
            

  حالة االجتار باألسلحة: دراسة حالة  
    

 أنشطة ذلك االجتار بني البلدان ألف ومتتّد. مة يف االجتار باألسلحة الناريةجرامية املنظَّإلا" صاد"تعمل مجاعة 
ل العدالة، اليت تستهدف حترير ال من أجللنض" سني"ألسلحة بصفة خاصة حركة وقامت بشراء ا. وباء وجيم

هذه السيطرة على الوزارات والربملان باستخدام األسلحة اليت " سني"وحتاول حركة . الدكتاتوريةالبلد باء من 
شرطة البلد ألف الذين اكتشفوا صناديق ضباط  الكشف عن االجتار بفضل ومتّ. لية الصنعز ناشترهتا وقنابل م

  . يف البلد ألف حتقيقاً هبذا الشأنةالعامالنيابة  وفتحت. ين ألف وباءلألسلحة على احلدود بني البلد
تطلب سلطات البلد ألف إىل سلطات البلد باء تزويدها جبميع األدلة املتعلقة باالجتار   - ١  

، أدلة تتعلق مةاملقّدمن بني األدلة و.  وترد سلطات البلد باء باإلجياب؛باألسلحة النارية
  .ارُتكبت يف البلد ألف منذ عدة أشهر هجوم بالقنابلبعملية 
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 بشأن فُتحدها هبا البلد باء يف التحقيق الذي هل ميكن لسلطات البلد ألف أن تستخدم األدلة اليت زّو
  االجتار غري املشروع باألسلحة النارية؟ 

بلغت بشأن التحقيق، إىل سلطات البلد باء وضع اليد أُتطلب سلطات البلد جيم، اليت   - ٢  
  .جرينيع املستندات املصرفية املتصلة باحلسابات العائدة للمّتعلى مج

أنتم ماذا ف.  طلب البلد جيمميتوقد تلقّ.  لدى السلطة املركزية املختصة يف وزارة العدلأنتم قاضٍ يعمل
  ؟فاعلون

    
  أنشطة 

 بشأن مسائل تسليم املطلوبني معليها قانون بلدك ينّص  الشروط اليتُيرجى مقارنة  •  
  .ساعدة القانونية املتبادلةوامل

ُيرجى .  ملنح املساعدة القانونية املتبادلةم الشروط اليت يقتضيها قانون بلدكُيرجى حتديد  •  
. رهابإل ملكافحة االعاملية املعاهدات املنصوص عليها يفاملقتضيات ب مقارنة تلك الشروط
ك ما يدعو إىل االحتفاظ هبا  هنا أنَّونهل تعتقد.  أيضاًدوافع الرفضُيرجى إنعام النظر يف 

  ق املساعدة القانونية املتبادلة؟يف سيا
يف حالة خطر املتبادلة  املساعدة القانونية طلبات على رفض مقانون بلدك ينّص هل  •  

إذا مل يكن التعرض للتعذيب أو العقوبات أو املعاملة القاسية أوالالإنسانية أو املهينة؟ 
ل يف هذه احلالة يشكّاملتبادلة نح املساعدة القانونية  م أنَّتقدوناألمر كذلك فهل تع

  انتهاكاً حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف القانون الدويل؟
كيف ميكن اجلمع بني التزام املصارف بعدم تقدمي معلومات عن زبائنها إىل جهة ثالثة   •  

منها فيها ت وُيطلب السلطااملصارف من اها اليت تتلقّاملتبادلة وطلبات املساعدة القانونية 
  احلسابات املصرفية لزبائنها؟ إفشاء معلومات ختّص

 لرفض جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرتني من البلد ألف مببدأ عدم مع نظريكيتذّر  •  
، م الشخص املعين، وهو املشتبه به يف قضيتكألنَّاملتبادلة  بشأن املساعدة القانونية مطلبك

. على هذا املبدأ ينّص  المقانون بلدكلكن . البلد ألف يف السابق يف حوكمكان قد 
 ذلك النظري م، يعرض عليكم يف إجراء حتقيقكم ومساعدتكموبغية املوافقة على طلبك

 عليه بعدم مقاضاة الشخص املعين بتهمة ارتكاب اجلرم نفسه الذي حوكم دواتتعّهأن 
   مقبوالً؟بديالً  هذا احللمذلك؟ هل يبدو لكيف  مما هو رأيك. يف البلد ألف

      
   املكتسبةاملعارفتقييم   

  
  ما املقصود بشرط عدم التمييز يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلة؟  •  
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  كيف ينطبق استثناء اجلرمية السياسية يف حالة تتعلق بفعل إرهايب؟  •  
   يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلة؟بقاعدة اخلصوصيةما املقصود   •  
 املساعدة طلباترهاب من أجل رفض إل جلرمية متويل ابالطابع املايلع ميكن التذّرهل   •  

  ؟ املتبادلةالقانونية
ية املعامالت املصرفية من أجل رفض طلب تقدمي ع بسّرهل ميكن ملصرف ما التذّر  •  

رهابية؟ وإن مل جيز له إمعلومات عن حساب مصريف يف إطار حتقيق بشأن متويل أفعال 
فيها أيضاً رفع السرية عن عليه  يتعّين األخرى اليت) احلاالت(هي احلالة ما فذلك، 

  املعامالت املصرفية؟
    

  أدوات  
  

ة األطراف املذكورة على العنوان تعّددميكن احلصول على النص الكامل للمعاهدات امل  •  
  :التايل

 : ملكافحة الفسادالعامليةاالتفاقيات والربوتوكوالت   -  
html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https?  

 :اجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -  
Conventi%20TOC/Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.a-TOCebook/on  

 :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -  
-08/Convention/Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.A_50024  

ــاري        -   ــسياسية، والربوتوكــول االختي ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال العه
دام، عـ إللغـاء عقوبـة ا    إالثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية اهلـادف إىل            

واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية            
 :أو املهينــــــة، وســــــائر الــــــصكوك الدوليــــــة األخــــــرى املتعلقــــــة حبقــــــوق اإلنــــــسان 

/law/arabic/org.ohchr.2www://http  
ء العامل غري الرمسي بشأن أفضل ممارسة يف أنشطة تقرير فريق اخلربا  •  

 :متاح على العنوان التايل) ٢٠٠١(املساعدة القانونية املتبادلة التابع لليوندسيب 
html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https  

، ترد ٢٠٠٧(انون النموذجي بشأن تبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية الق  •  
املعاهدة النموذجية املتعلقة بتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية اليت اعتمدهتا اجلمعية 
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، وكذلك دليل ٥٣/١١٢ وعدلتها يف قرارها ٤٥/١١٧العامة لألمم املتحدة يف قرارها 
 html.treaties_laws_model/en/tldb/org.unodc.www://https : التايلاملعاهدة على العنوان

دليل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باإلرهاب الصادر عن مكتب األمم   •  
 : عليه على العنوان التايلاالطالعذكور آنفاً، ميكن  املواجلرميةات خّدراملتحدة املعين بامل

html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
حة الفساد، وهو يتضمن فصالً هاماً بشأن هذه الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكاف  •  

 ):١٩٤ إىل ١٧٨املساعدة القانونية املتبادلة، الصفحات من (املسائل 
html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http  
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     التعاون الدويل األخرى يف املسائل اجلنائيةطرائق  -٤
الة الوحيدة جلنائية، مل تعد الطريقة الفّعبعة يف املسائل ا طريقة تسليم املطلوبني، وهي أقدم الطرائق املّتإنَّ

فلقد شّجعت املمارسة العملية على تطوير أشكال أخرى للتعاون . عرب الوطنيةلتحقيق العدالة يف الشؤون 
  .لتحقيق ذلكأيضاً  إضافية وسيلةتعترب 

    
    

 مراعاة الترابط بني طرائق التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية: نصائح عملية  

 الفضلى اتويدعو فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين باملمارس. ةيف نواحٍ عّدابط أدوات التعاون تتر
إىل منح اهتمام خاص ألوجه ) ٢٠٠٤ات واجلرمية، خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(ألنشطة التسليم 

  :تخذها يف مسائل تسليم املطلوبني يف القرارات اليت ستبأن تراعيها حق املراعاةالترابط تلك ويوصي الدول 
 الدرس احلقيقي الذي يلزم أن يستخلصه من ذلك الضباط املسؤولون عن تسليم املطلوبني هو إنَّ"

سّيما عندما تكون   عليها واالستجابة للقرارات النهائية، والف عن إعداد الطلبات، والرّدضرورة التوقّ
الة الوحيدة لتحقيق العدالة  الوسيلة الفّعهويم املطلوبني تلك القرارات قرارات سلبية، كما لو كان تسل

 كل أداة هي وسيلة إضافية لتحقيق العدالة إنَّ. يف الشؤون عرب الوطنية اليت تنطوي على جرائم خطرية
واختاذ القرارات ملعرفة أين جيدر حتقيق العدالة يف إطار قضية .  سواء أكانت دولية أم حمليةالقضايايف 
 ".مراعاة مجلة الوقائع والظروفيف ظل   أن يتّمبجينة معّي

        
  نقل اإلجراءات اجلنائية  - ١- ٤  

، ومنها بصفة خاصة اتفاقيتا األمم املتحدة ه التعاون هذطريقة بعض االتفاقيات الدولية احلديثة على تنّص
 ملكافحة العامليةعاهدات  املاعليه تنّص  عرب الوطنية ومكافحة الفساد، بينما الاجلرمية املنظَّمةملكافحة 

  .رهابإل اقضايا يف استخدامهارهاب، ولكن ذلك ال مينع بالطبع إلا
 إجراء تنقل الدولة بواسطته الدعوى اجلنائية إىل دولة أخرى على أساس أهنا األنسب وهذه الطريقة هي

 األفضل عمليا نقل وهي احملكمة اليت يعترب من. باحملكمة األنسبلتنفيذ ذلك اإلجراء، ويعرف ذلك أيضاً 
رهايب إلوقد تكون تلك الدولة مثالً هي الدولة اليت وقع الفعل ا. إجراء التداول إليها لصاحل حتقيق العدالة

الرئيسي فيها، أو الدولة اليت تتركز فيها معظم األدلة، مما يتيح إحالة إجراءات الدعوى وإصدار احلكم إىل 
وقد تكون أيضاً الدولة اليت يوجد فيها . ة على النهوض هباالسلطات املختصة لدى الدولة األكثر قدر

  . واليت ال ميكنها تسليمه نظراً لكونه من مواطنيهااملشتبه فيهالشخص 
 للدولة املؤهَّلةبعه السلطات  الذي تّتاإلجراءوهو " اإلبالغ الرمسي ألغراض املقاضاة" النقل عن طريق ويتّم

 إىل السلطات يف دولة لكي تطلب اجلرمية أو الفعل اإلجرامي النظر يفخمتصة باليت تكون سلطتها القضائية 
  .احملاكمةأخرى أن تتوىل بنفسها القيام بتلك 
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  املداننينقل : تنفيذ األحكام األجنبية  - ٢- ٤  
إىل إقليم دولة أخرى لقضاء العقوبة الصادرة دولة  إقليم يف من خالله نقل الشخص املدان هو إجراء يتّم

 السماح هلم بقضاء املدانني من خاللتيح هذه الطريقة تيسري إعادة االندماج االجتماعي لألجانب وت. حبقه
 الفعلي بالقرب من أسرهم املداننيوهي ترمي أيضاً لغاية إنسانية وهي وجود . عقوباهتم يف بلداهنم األصلية

لكنها منصوص عليها هذه الطريقة، على رهاب إل ملكافحة االعامليةاملعاهدات  تنّص وال. يف بلداهنم األصلية
  .ومكافحة الفساد عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةكافحة تفصيالً بشأن ماألكثر يف اتفاقييت األمم املتحدة 

    
  االعتراف باألحكام اجلنائية األجنبية  - ٣- ٤  

 ترفض ظلَّتوبالتايل  سيادهتا الوطنية، من زاويةاألحكام اجلنائية على النظر إىل  الدول منذ عهد طويل دأبت
 الدول توافق على تسليم املطلوبني وهو موقف متناقض، ذلك مثالً ألنَّ. االعتراف باألحكام اجلنائية األجنبية

وميكن . عائدات اجلرمية ألغراض تنفيذ العقوبة باالستناد إىل ُحكم أجنيب، وتنفذ العقوبات األجنبية، وتصادر
وحىت يومنا احلاضر، ال . عتراف بنتائج احلكم وبني االعتراف باحلكم نفسهتفسري ذلك من خالل التمييز بني اال

  .يوجد سوى صّك إقليمي واحد هبذا الشأن، وهو االتفاقية األوروبية املتعلقة بالصالحية الدولية لألحكام اجلنائية
    

  مصادرة عائدات اجلرمية  - ٤- ٤  
على املمتلكات والكشف عنها وجتميدها أو عندما تطلب الدولة إىل دولة أخرى مساعدهتا يف التعرف 

كما الحظناه املتبادلة  املساعدة القانونية بشأنل طلباً ضبطها، فإهنا بذلك تطلب مجع األدلة، وهو ما يشكّ
  .آنفاً

 مسائل املصادرة يف مبدأ املساعدة بشأنويكمن وجه التباين بني املساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل 
 التعاون يف هذا اجملال يتعلق أيضاً أنَّمما يعين  الواقع أن بعض البلدان تعترب املصادرة عقوبة جنائيةو. نفسه

اجلرمية  تعريف املصادرة يرد يف كل من اتفاقية مكافحة ومن جانب آخر فإنَّ. جنائية أجنبيةبتنفيذ قرارات 
ات ؤثّرات واملخّدرة االجتار غري املشروع يف امل عرب الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحاملنظَّمة

 ينّص كما". احلرمان الدائم من املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى"العقلية باعتباره 
  .رهابإلعليها القانون الدويل بشكل واسع يف إطار مكافحة متويل ا

صادرة عائدات اجلرمية يف إقليمها حتيل الطلب إىل ى طلبا يتعلق مب الدولة اليت تتلقّويف هذه احلالة، فإنَّ
ا لغرض تنفيذ قرار املصادرة الذي اختذته حمكمة الدولة الطالبة، أو لغرض إصدار قرار سلطاهتا املختصة، إّم

  . تنفيذهمثاملصادرة من قبل حماكمها ب
مة إىل بلد آخر رى مساعدة مقّدل دائماً عقوبة جنائية، حيث تعتربها بلدان أخ املصادرة ال متثّمع ذلك، فإنَّ

 والواقع أنَّ. يف مسائل مصادرة عائدات اجلرمية، وبالتايل فهي ُتعترب نوعاً من أنواع املساعدة القانونية املتبادلة
  .هذه البلدان متّيز متاماً بني املصادرة وبني العقوبات، وتصف املصادرة مثالً بأهنا تدبري إداري
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  رهاب بشأن مسائل املصادرة؟إلاالتفاقية الدولية لقمع متويل اعليه  تنّص ما الذي  

  
  :٨املادة 
 تتخذ كل دولة طرف التدابري املناسبة وفقاً ملبادئها القانونية احمللية لتحديد أو كشف وجتميد أو  ‐ ١

تية ، وكذلك العائدات اآل٢نة يف املادة  أموال مستخدمة أو خمصصة لغرض ارتكاب اجلرائم املبّيحجز أيِّ
  .من هذه اجلرائم وذلك ألغراض مصادرهتا عند االقتضاء

 تتخذ كل دولة طرف، وفقاً ملبادئها القانونية الداخلية، التدابري املناسبة ملصادرة األموال املستخدمة  ‐ ٢
  .، وكذلك العائدات اآلتية من هذه اجلرائم٢نة يف املادة صة لغرض ارتكاب اجلرائم املبّيأو املخّص

ية من على اقتسامها األموال املتأّت تنّص  لكل دولة طرف معنية أن تنظر يف إبرام اتفاقات جيوز ‐ ٣
املصادرة املشار إليها يف هذه املادة مع غريها من الدول، يف مجيع األحوال أو على أساس كل حالة على 

  .حدة

ن عمليات املصادرة ى معلى ختصيص املبالغ اليت تتأّت تنّص  تنظر كل دولة طرف يف إنشاء آليات ‐ ٤
، الفقرة الفرعية ١، الفقرة ٢املشار إليها يف هذه املادة، لتعويض ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

  .، أو تعويض أسرهم)ب(أو ) أ(

 .ةق أحكام هذه املادة دون املساس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النّي تطّب ‐ ٥
       

  جهزة االستخبارات مجع املعلومات وتبادهلا بني أ  - ٥- ٤  
  وأجهزة الكشف والقمع      

 يف التعاون بني أجهزة اًعاً كبري، شهدت السنوات األخرية توّسرهابإليف إطار مكافحة ا
، حيث تستلزم تلك املكافحة قدراً كبرياً جداً من عمليات وأجهزة الكشف والقمعاالستخبارات 

 معادال لألشكال ال التعاون الدويل ال يعّد هذا الشكل من أشكغري أنَّ. مجع املعلومات وتبادهلا
األخرى اليت سبق ذكرها، وال توجد بشأنه معاهدة سارية املفعول كما يف حالة تسليم املطلوبني أو 

. ، كما أنه مل ُيدرج يف املعاهدات املتصلة باملساعدة القانونية املتبادلة املتبادلةاملساعدة القانونية
 عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة اجلرمية املنظَّمةم املتحدة ملكافحة وتتناول كل من اتفاقية األم

ولكن هذه املمارسات، نظراً لكوهنا غري منظمة . ملكافحة الفساد هذا التعاون ولكنهما ال تنظمانه
على الصعيد الدويل ولعدم مراقبتها عموماً على الصعيد الوطين من قبل السلطات القضائية عند 

ارج اإلقليم الوطين، تفرض حتديات من حيث الفعالية واحترام احلق يف حرمة احلياة تنفيذها خ
  )٣(.الشخصية، فضالً عن احترام حقوق اإلنسان بوجه عام

  
───────────────── 

   (3)C. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, pp. 368-377.  
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 ، متاٌحرهابإلالتحقيقات املشتركة، شكل مفيد من أشكال التعاون الدويل يف مكافحة ا     
 ف املمارسنيحتت تصّر

 مكافحة جمالكة شكالً من أشكال التعاون الدويل ميارس منذ سنوات عديدة يف ل التحقيقات املشترمتثّ
 وأو املالحقات أوفيما يتصل بالشؤون اليت تشكل موضوع التحقيقات .  عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمة

، ميكن ة ومتوائمةق منّسإجراءاتباع ّتاب اإلجراءات القضائية يف دولة واحدة أو أكثر، واليت تتطلّ
ة متعّددوميكن القيام بذلك على أساس اتفاقات ثنائية أو . مشتركحتقيق ة دول إنشاء فريق ولتني أو عّدلد

 .األطراف، أو يف حالة عدم وجودها، على أساس كل حالة على حدة

 عرب الوطنية واتفاقية األمم اجلرمية املنظَّمةبصفة خاصة كلّ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  وتنّص
العملية، فائدة  وهلذه التحقيقات، من الناحية. دة ملكافحة الفساد على موضوع التحقيقات املشتركةاملتح

سبانية ملكافحة إلوعلى سبيل املثال، أنشأت السلطات القضائية ا. رهابإل مكافحة اجمالكربى يف 
  .سّيما مع فرنسا والربتغال رهاب العديد من أفرقة التحقيق العاملة املشتركة، الإلا

  

 كلّ من تيريي فرانيويل، نائب الرئيس أُجريت مع إىل املقابالت اليت ُيرجى االستماع    
املسؤول عن التحقيق لدى مركز مكافحة الفساد التابع حملكمة باريس االبتدائية الكربى، وآن 

ة احة باللغتم(رهاب يف حمكمة باريس إلكوستوماروف، نائبة االدعاء العام، ورئيسة قسم مكافحة ا
equipes-les-sur-zoom/10030-ministere-du-actualite/fr.gouv.justice.www://http-): الفرنسية فقط

html.14446-denquete-communes  

        
   القضائية اإلقليمية ودون اإلقليميةافل  احمل- ٦- ٤  

سّيما جمال  ع غالبية البلدان يف إطار منظمات دون إقليمية أو إقليمية تعمل يف جمال العدالة اجلنائية، والتتجّم
ولقد دعمت هذه املنظمات إعداد اتفاقيات التعاون اإلقليمي يف املسائل . التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

 جملس وتلك هي احلالة مثالً فيما خيّص. ائية، اليت متثل أدوات للتعاون بني املمارسني العاملني يف اإلقليماجلن
بل أنشأت منظمات أخرى . أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

الذي " جوستيس "حمفلليت أنشأت ، كما هي حالة جلنة احمليط اهلندي، احمافل إقليمية للتعاون القضائي
سؤولة عن إجراءات تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية يف كلّ بلد من امللتنسيق ا من جهات يتألف

 قضائية حقيقية، كما هي حمافلوهناك منظمات ذهبت إىل أبعد من ذلك عن طريق إنشاء . البلدان األعضاء
  . التوقيف األوروبيةرةمذكّ أنشأ حالة االحتاد األورويب الذي
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  التوقيف األوروبية؟مذكّرةما هي  

 اإلجراءات التقليدية لتسليم  حملّ، لتحل٢٠٠٢ّ هيوني/ حزيران١٣ التوقيف األوروبية يف مذكّرةاعُتمدت 
وهي قرار تتخذه السلطة القضائية للدولة العضو هبدف . املطلوبني بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

وتطبق .  يف دولة عضو أخرى، وتسليمه لغرض مقاضاته أو لغرض تنفيذ عقوبة حبقهمالحقيف شخص توق
 التوقيف األوروبية مذكّرةوُتلزم الدول األعضاء بتنفيذ .  التوقيف األوروبية مبدأ االعتراف املتبادلمذكّرة

  .املالحقوتسليم الشخص 
ل تعاوناً قضائياً بكل يم املطلوبني من حيث أهنا تشكّز عن طلبات تسل احلدود وتتمّيتتجاوز ذكّرةوهذه امل

وتنحصر دراسة الطلب يف نطاق السلطة القضائية .  أقاليم االحتاد األورويب يسري على كلمعىن الكلمة
ر بشأن تسليم أو عدم تسليم الشخص املطلوب إىل  فهي وحدها، وليس احلكومة، اليت تقّر؛فحسب

 وتعّجل تيّسر ذكّرة هذه امل وباملقارنة مع إجراء التسليم التقليدي، فإنَّ.السلطة القضائية للدولة العضو
  .إجراء التسليم بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

       
مع فلورنس مريلوز، القاضية لدى وزارة العدل اليت أُجريت  إىل املقابلة ُيرجى االستماع 

  ):متاحة باللغة الفرنسية فقط( األوروبية  التوقيفمذكّرةواحلريات الفرنسية، بشأن فائدة 

http://www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-10030/zoom-sur-le-mandat-darret-europeen-

19534.html 
    

  اللجوء إىل القضاء  - ٧- ٤  
ومثة بلدان عديدة اتفقت . جيري التعاون يف املسائل اجلنائية على املستوى الدويل أيضاً يف إطار اللجوء إىل القضاء

 ملواطين كل بلد من هذه وهذا يعين أنَّ.  داخل بلداهناالقضاءإىل املتبادل  اللجوء فرصإتاحة على فيما بينها 
 اتفاقاً من هذا القبيل، واالستفادة من اأبرم بلدهم معهالبلدان اليت فع دعوى جنائية أمام القضاء يف البلدان حق ر

 كل بلد من هذه حماميويشمل ذلك أيضاً حق . القانون عليها وعند وجودها ينّص  عندماالقضائيةاملساعدة 
ويف معظم هذه األحوال جيري . وبني بلداهنمالبلدان يف املرافعة أمام القضاء يف البلدان اليت يوجد اتفاق بينها 

ولكن هذا التعاون ميكن أن .  يف معاهدات التعاون القضائي املربمة بني البلدانه التعاون هذطريقةالنص على 
  .يتحقق أيضاً خارج إطار االتفاقيات، وذلك باالستناد إىل االتفاقات املعقودة بني نقابات احملامني

    
   

   العدالة بني مجهورية النيجر ومجهورية مايلجمالالعامة للتعاون يف االتفاقية : توضيح  

  اللجوء إىل القضاء: الباب األول

ميكن ملواطين كل طرف من الطرفني املتعاقدين الساميني اللجوء حبرية وسهولة إىل احملاكم : ٣املادة 
وبشكل خاص، ال . حقوقهم، لغرض املقاضاة والدفاع عن األخرىاإلدارية والقضائية يف إقليم الدولة
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 تسمية كانت، بداعي كوهنم من مواطين الدولة األخرى، جيوز أن تفرض عليهم كفالة، وال وديعة، بأيِّ
  .أو ألهنم ال يسكنون يف البلد أو ليسوا مقيمني فيه

 فيه الفعل، تنطبق الفقرة السابقة على األشخاص ومع مراعاة أحكام النظام العام للبلد الذي يتّم
  .عنيالبلدين املوقّأحد  تشكيلهم أو إجازهتم مبوجب قوانني عتباريني الذين متّاال

حدى الدولتني ممارستها حبرية أمام القضاء يف إميكن للمحامني الذين أجيز هلم ممارسة مهنتهم يف : ٤املادة 
  . تقاليد املهنة مراعاةويف ظلّ، طبقاً لتشريعات هذه الدولة األخرىالدولة 

 أن يتخذ عنوان اآلخر حمام يتوىل الدفاع عن األطراف أو متثيلهم أمام قضاء البلد  على كلجيبمع ذلك، 
  .عليها القانون ينّص  اإلشعارات اليتكلِّي أحد احملامني يف ذلك البلد مقراً خمتاراً له، وذلك لغرض تلقّ

 يف القضائيةادة من املساعدة ع مواطنو كل طرف من الطرفني املتعاقدين الساميني حبق االستفيتمّت: ٥املادة 
، شأهنم يف ذلك شأن مواطين تلك الدولة أنفسهم، شريطة امتثاهلم لقانون البلد الذي األخرىإقليم الدولة 

 .سُتطلب فيه املساعدة
    

  

   ديالبومباقضية: دراسة حالة  

 مقتل شخص ب االنفجار يفوتسّب. انفجرت قنبلة يف مقهى يقع يف حي السفارات يف عاصمة البلد ألف
 العثور على شخص يشتبه يف كونه واضع ومتّ. واحد وإصابة عدة أشخاص من البلدان ألف وباء وجيم

  .القنبلة يف البلد دال الذي حيمل جنسيته
 الشخص هو ولكن الطلب ُيرفض ألنَّ. يطلب البلد ألف إىل البلد دال تسليم الشخص لغرض مقاضاته

  . بتسليم مواطنيهمن مواطين البلد دال الذي ال يقوم

بلد التعاون مع سلطات الب تنصحوهنم على وجه اخلصوص به سلطات البلد ألف؟ هل تنصحونما الذي 
  ).املقترحة(التعاون املقترح ) طرائق (طريقة رجى حتديدُي نعم، ّددال بأسلوب آخر؟ إذا كان الر

    
  أنشطة 

ة، عدا عن تسليم املطلوبني  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيُيرجى حتديد طرائق  •  
، مبا يف ذلك االتفاقيات الثنائية معليها قانون بلدك ينّص واملساعدة القانونية املتبادلة، اليت

هل ُتستخدم مجيعها .  أن تستخدمهام، واليت ميكن لسلطات بلدكماليت يرتبط هبا بلدك
  مزايا وعيوب كل طريقة من تلك الطرائق؟من الناحية العملية؟ ما هي 

هل . إىل عضويتهام  اليت انضم بلدكاإلقليمية املنظمات اإلقليمية ودون ُيرجى سرد  •  
 لتلك املنظمات دور يف التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟ هل هناك اتفاقيات ختّص

 ُيرجى حتديد التفاوض بشأهنا يف إطار تلك املنظمات؟ إذا كان الرد نعم، مسائل متّ
  .مفة هلذه الصكوك بالنسبة للممارسني يف بلدكاملضا)القيم(القيمة
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  تقييم املعارف املكتسبة  

 تسليم املطلوبني طريقيت التعاون الدويل القائمة يف املسائل اجلنائية عدا عن طرائقما هي   •  
  .واملساعدة القانونية املتبادلة

  ما هو الفرق بني جتميد عائدات اجلرمية وضبطها ومصادرهتا؟  •  
  صود بنقل اإلجراءات اجلنائية؟ما املق  •  
   إىل بلداهنم األصلية؟املدانني فيها نقل ما هي احلاالت اليت يتّم  •  
   يف إطار اللجوء إىل القضاء؟التعاونما هي عناصر   •  
يات اليت ميكن أن يطرحها التعاون الدويل بني أجهزة االستخبارات ما هي التحّد  •  

  رهاب؟اإلوأجهزة الكشف والقمع يف إطار مكافحة 
 إىل م بلدكيه املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت انضّمما هو الدور الذي تؤّد  •  

  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟جمال عضويتها يف 
  

  أدوات  

القرار (معاهدة األمم املتحدة النموذجية بشأن نقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية   •  
   :لوثائق الرمسية ملنظمة األمم املتحدةمتاحة يف نظام ا) ٤٥/١١٨

    /documents/ar/org.un.www://http  
رهاب الصادر عن مكتب األمم املتحدة إلدليل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ملكافحة ا  •  

، يعاجل بصفة خاصة نقل اإلجراءات  الذي ورد ذكره آنفاً،ات واجلرميةخّدراملعين بامل
وتبادل املساعدة القانونية ألغراض مكافحة متويل )  جيم٤(ونقل املدانني )  باء٤ (اجلنائية

وهو متاح على ).  جيم٢(ي األثر والتجميد والضبط واملصادرة االستبانة وتقفّ: رهابإلا
  :العنوان التايل

    html.tools-assistance-technical/terrorism/ra/unodc/org.unodc.www://http  
دليل أفرقة التحقيق املشتركة، الذي وضعته وحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد   •  

شروع يتعلق بأفرقة يف إطار م) يوروبول(والشرطة األوروبية ) يوروجست(األورويب 
  :يان تنفيذه معا، متاح على العنوان التايلالتحقيق املشتركة تتولّ

    pdf.fr/manual/jit/eu.europa.europol.www://http  
دلة واملصادرة الدولية ذات الصلة  فريق اخلرباء العامل املعين باملساعدة القانونية املتباتقرير  •  

 ):نكليزيةإل، باللغة ا١٩٩٣اليوندسيب، (
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    pdf.final_1993_maewg_lap/pdf/org.unodc.www://http  
  :الصكوك الدولية اليت ورد ذكرها آنفاً، متاحة على العناوين التالية  •  
  :إلرهاب ملكافحة االعامليةالصكوك     
    ?html.NEW__list_instruments_universal/ar/tldb/org.unodc.www://https  

  :اجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     
 Publications/UNTOC/treaties/documents/org.unodc.www://http 

pdf.a-TOCebook/Convention%20TOC/   

  :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
  /Publications/UNCAC/treaties/documents/org.unodc.www://http  

pdf.A_50024-08/Convention  

  :املدانني بشأن نقل األوروبيةاالتفاقية   
    htm.112/Html/Treaties/en/Treaty/int.coe.conventions://http  

  :االتفاقية األوروبية املتعلقة بالصالحية الدولية لألحكام اجلنائية  
    htm.070/Html/Treaties/ne/Treaty/int.coe.conventions://http 

 التوقيف مذكّرة بشأن ٢٠٠٢ هيوني/ حزيران١٣خ القرار اإلطاري للمجلس املؤّر  •  
   :األوروبية وإجراءات التسليم بني الدول األعضاء

  =uri?do.LexUriServ/LexUriServ/eu.uropae.lex-eur://http 

HTML:EN:0584F32002:CELEX  

القضائي اإلقليمي التابع للجنة احمليط " جوستيس "حملفليرد على العنوان التايل عرض   •  
  :اخلاصة بهاهلندي، وعناوين جهات التنسيق 

  -cooperation-international/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http

html.networks 
ن الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الصادر عن مكتب األمم يتضّم  •  

، الصفحات املداننينقل (ات واجلرمية فصالً هاماً يف هذا الصدد خّدراملتحدة املعين بامل
  ):١٩٧- ١٩٤، ونقل اإلجراءات اجلنائية، الصفحات ١٧٨- ١٧٥

  html.guide-technical/CAC/treaties/en/unodc/org.unodc.www://http 
 دليالً بشأن ٢٠١١ات واجلرمية يف عام خّدرعين باملكما سيصدر مكتب األمم املتحدة امل  •  

 org.unodc.www :نترنت التايلإلنقل املدانني سيتاح على موقع ا
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      ال يف املسائل اجلنائيةالتحديات ونصائح عملية للتعاون بشكل فّع  -٥
  ليم اجملرمني صياغة القوانني ومعاهدات تس  - ١- ٥  
  واملساعدة القانونية املتبادلة      

  
    

  وضع قائمة بالقوانني واملعاهدات: نصائح عملية  

أساس قانوين مالئم لتلبية االحتياجات الراهنة واملرتقبة يف لديها ن على كل دولة أن حتدد ما إذا كان يتعّي
اء العامل غري الرمسي املعين بأفضل ممارسة يف ويوصي فريق اخلرب. جمال التسليم واملساعدة القانونية املتبادلة

بأن تقوم كل دولة ) ٢٠٠٤ات واجلرمية، خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(أنشطة تسليم اجملرمني 
بوضع قائمة بقوانينها ومعاهداهتا املتعلقة بالتسليم واملساعدة القانونية املتبادلة والنظر فيها بعناية قصد 

وينبغي إيالء عناية خاصة . ؤ هباها للتعاون بشأن مجيع اجلرائم اخلطرية اليت ميكن التنّبد من تيسريالتأكّ
 األنظمة أبرمتها رمسي وتلك اليت شبه بشكل أُبرمتلالتفاقات املنشورة واملنسية واالتفاقات اليت 

ام الدولة انقستطرح مشكال يتعلق باخلالفة يف حال وتلك اليت  ال تزال منطبقة ولكنهااالستعمارية 
 .ة دول منفصلةالواحدة إىل عّد

    
 املعاهـدات املـصدق عليهـا دون وضـع          ق مباشرة نصّ   بعض الدول تستطيع، نظريا، أن تطبّ      على الرغم من أنَّ   

بات املعاهدات العاملية ملكافحة اإلرهـاب   من الصعب عمليا االمتثال ملتطلّ تنفيذي أو تطبيقي خاص، فإنَّ     نّص
يف حال عدم وجود إطار قانوين عام على املستوى الوطين يسمح بتقدمي املساعدة القانونيـة               املشار إليها أعاله    

ن هــذا اإلطــار كِّــوينبغــي أن مي. ي هــذه املــساعدة واســتالم هــؤالء املطلــوبني  وتــسليم املطلــوبني وتلقّــاملتبادلــة
 حبيث ال يقتصر األمر على     عمومااجلنائية  السلطات الوطنية من املشاركة يف التعاون الدويل خبصوص اجلرائم          

 .اجلرائم املتصلة باإلرهاب

 اسـتيفاؤها مـن أجـل اسـتخدام اآلليـات           ينبغـي للدولـة   وليس مثة قائمة هنائية بالشروط التـشريعية املـسبقة الـيت            
ــة   ــة املتبادل ــاه . املتاحــة يف جمــال التــسليم واملــساعدة القانوني ــرد أدن ــارات  ومــع ذلــك ت ــة عــن اخلي  بعــض األمثل

ــة أن تنظــر فيهــا عنــدما    توالتــساؤال ــ الــيت ينبغــي للــسلطات الوطني ــة يف جمــايل تفكّ  ر يف اعتمــاد معــايري وطني
 :وتسليم املطلوبنياملساعدة القانونية املتبادلة 

أي (هــل مــن األفــضل اعتمــاد قــانون عــام : خبــصوص نطــاق تطبيــق اإلطــار القــانوين الــوطين    
 مكافحـة اإلرهـاب فحـسب وإمنـا يـشمل           قانون ال يشمل اجلرائم املشار إليهـا يف معاهـدات         

 تفـضيل   ؟ وغالبـا مـا يـتمّ       بعينها دة جنائية حمدّ  جرائمأم قانون يستهدف    ) أيضا جرائم أخرى  
  . وممارسات قضائية متعارضة ومبهمةإرساء نظمالقانون العام قصد تفادي 

لقانونيـة؟ بوجـه    ما هي األسس القانونية اليت ستقبل للموافقة على التسليم أو تقـدمي املـساعدة ا                  
 أوسـع جمموعـة مـن األسـس القانونيـة قـصد تيـسري        علـى قبـول  البلـدان   تـنّص   عام، يوصى بـأن   
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ة تعـــّددالتعـــاون الـــدويل يف املـــسائل اجلنائيـــة، وال ســـيما أن تـــستطيع اســـتخدام املعاهـــدات امل
و  على أسـاس املعاملـة باملثـل فقـط أ          املطلوبنيأن تستطيع تسليم    بل و األطراف كأساس قانوين    

  .تقدمي املساعدة القانونية على أساس اجملاملة
ي وتنفيذ طلبات التـسليم أو املـساعدة القانونيـة املتبادلـة؟       ل هلا تلقّ  ما هي السلطة اليت سيخوّ        

ويفّضل اختيار سلطة مركزية واحدة حىت تتمكن الدول األخرى من االتصال بسهولة أكرب  
ملـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة            نـوع مـن أنـواع ا       بالسلطة املختصة بشأن أيِّ   

  اجلنائية؟اجلرائمبعة بشأن خمتلف أنواع وتنسيق املمارسات املّت

 شـكل  هل ميكن للشخص املطلوب تـسليمه اسـتئناف قـرار تـسليمه إىل الـسلطات؟ ويف أيِّ                
  مهلة زمنية يكون ذلك؟وضمن أيِّ

 مـدى ميكـن تطبيـق القـوانني      دولـة أخـرى، إىل أيِّ     يف معرض جتميع دولـة مـا لألدلـة لـصاحل              
 هـذه األدلـة قـد ال تكـون مقبولـة يف      اإلجرائية هلذه الدولة األخـرية؟ فهـذه مـسألة هامـة ألنَّ         

 .اإلجراءات اجلنائية يف دولة ما إذا مل تراع اإلجراءات املعمول هبا فيها

. ال للعدالـة اجلنائيـة    د هياكل أساسـية لنظـام فعّـ       التفاصيل املقدمة واملسائل الواردة أعاله وجو     مسبقاً  وتفترض  
اجلنائيـة وإحقـاق     األدىن مـن أداء املؤسـسات الوطنيـة املكلفـة بوضـع الـسياسات                 تأمني احلـدّ   ومن البديهي أنَّ  

 .العدل شرط مسبق

وعلــى املــستويني الثنــائي واإلقليمــي، قــد يكــون أيــضا مــن املفيــد للبلــدان الــيت لــديها عــدد كــبري مــن القــضايا  
  .ع نطاق تطبيق املعاهدات القائمةأو توسيجديدة املشتركة التفاوض بشأن إبرام معاهدات 

       
  دة للصياغة التشريعيةأدوات حمّد  

املتعلقة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف النموذجية معاهدات األمم املتحدة   •  
 املتعلق بتلكات واجلرمية خّدرة املعين باملاملسائل اجلنائية وكذلك دليل مكتب األمم املتحد

كتب األمم التابع ملمتاحة على قاعدة بيانات فرع منع اإلرهاب النموذجية املعاهدات 
  : ات واجلرميةخّدراملتحدة املعين بامل

    html.treaties_laws_delmo/tldb/org.unodc.www://https  
ــدويل          •   ــاون ال ــصال حــول التع ــشمل ف ــاب ت ــضة لإلره ــة املناه ــشريعية النموذجي ــام الت األحك

  :)ليزية والفرنسيةكباللغتني اإلن(
    _EF_mod_BDgislatives_BF_EF_l_Dispositions/pdf/tldb/org.unodc.www://https 

doc.terrorisme_le_contre_BDles_BF  

يف املسائل اجلنائيـة الـيت      املتبادلة   النموذجية بشأن تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية        القوانني  •  
 ):ليزية والفرنسيةكباللغتني اإلن(رمية ات واجلخّدرملها مكتب األمم املتحدة املعين باأعّد

    html.treaties_laws_model/tldb/org.unodc.www://https  
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 األعرافات واجلرمية قوانني منوذجية خاصة ببعض       خّدر مكتب األمم املتحدة املعين بامل      أعدّ كما  •  
  :)html.laws-and-treaties-model/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http( نونيةالقا

ساعدة القوانني النموذجية بشـأن تسليم اجملـرمني واملـ       : بالنسبة للبلدان اليت تطّبق القانون العام       -  
 ):ليزيةكباللغة اإلن(يقات عليها يف املسائل اجلنائية واألدلة األجنبية مع التعلاملتبادلة القانونية 

      html.awsl-and-treaties-model/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http  
يتعلــق بالتعــاون  منــوذجي قــانون :  القانونيــة اإلســالمية األعــراف ذات للبلــدان بالنــسبة  -  

 : ات العقلية والسالئفؤثّرات واملخّدراملب غري املشروع االجتارالقضائي الدويل يف جمال 
      pdf.fr_d_islamic_law_model/pdf/org.unodc.www://http  

 يتعلق بالتعـاون القـضائي الـدويل      منوذجي  قانون  :  للبلدان اليت تطبق القانون املدين     بالنسبة  -  
 :ات العقلية والسالئفؤثّرات واملخّدراملبيف جمال االجتار غري املشروع 

    pdf.fr_cooperation_internat_leg-mod_civil_lap/pdf/org.unodc.www://http  
رهـــاب الـــيت وضـــعها املكتـــب مقترحـــات لإل املناهـــضة األحكـــام التـــشريعية النموذجيـــة تـــوفر  •  

ــة يف الفــــــصل     ــسائل اجلنائيــــ ــاون الــــــدويل يف املــــ ــال التعــــ ــصياغة يف جمــــ : ٥تتعلــــــق بالــــ
BDl_BF_EF_mod_BDgislatives_BF_EF_l_Dispositions/pdf/tldb/org.unodc.www://http

doc.terrorisme_le_contre_es،        عي لنظـام قـانوين عـاملي        وكذلك الشأن بالنـسبة للـدليل التـشري
ملكافحــة اإلرهــاب يف جزئــه اخلــامس والــدليل اخلــاص بإدمــاج الــصكوك العامليــة ملكافحــة         

ه فرع منع اإلرهـاب مبكتـب األمـم املتحـدة املعـين             اإلرهاب يف التشريعات وتنفيذها الذي أعدّ     
  :ات واجلرمية يف جزئه الرابعخّدربامل

    ?html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https  

كتب األمم املتحدة املعين التابع ملألغراض القانون املقارن، قاعدة بيانات فرع منع اإلرهاب          •  
ــدان يف جمــال     خــّدربامل ــد مــن البل ــة للعدي ــشريعات اجلنائي ــسليم ات واجلرميــة الــيت جتمــع الت ت

ة األطراف املتعلقة   تعّدد واملساعدة القانونية املتبادلة، وكذلك املعاهدات الثنائية وامل       املطلوبني
  html.index/ar/tldb/org.unodc.www://https?: هبذا اجملال

  
  دة وحمّدمعّمقة قراءات    

 • Chryssikos D., Commentary on the United Nations Draft Model Law on Extradition, p. 377s 

& Commentary on the United Nations Draft Model Law on Mutual Assistance in Criminal 

Matters, p. 403s, in Bassiouni C., “International Criminal Law” 3rd Ed. Vol, II, 2008 
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   واملساعدة القانونية املتبادلةاملطلوبنيصياغة طلبات تسليم   -٢-٥  
  

  وغريهـا  الـسلطات الوطنيـة املختـصة       :  االتـصاالت املـسبقة واملـستمرة      تعزيز  ‐١‐٢‐٥    
 من جهات وشبكات االتصال

 يف سم االتصاالت املباشرة بني السلطات املختصة يف كل بلد بأمهية حامسة يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبـا    تّت
 لـشخص  ؤقّـت العتقـال امل أو امتبادلـة  ذلك املرحلة السابقة على إرسال طلب للحصول على مساعدة قانونية    

 .أو تسليمه/مطلوب و

ويف جمـال املـساعدة القانونيـة       . ؟ كثريا ما يساعد هذا االتصال على توفري الوقـت واجتنـاب سـوء التفـاهم               ملاذا
 اليت ينبغي اسـتيفاؤها  يةشروط الشكلال، مثال، مبعرفة متلقّية الطلب املتبادلة، يسمح االتصال بالنظري يف الدولة   

أو بتبسيط اإلجراءات إذا كان من املمكن احلصول على إحدى املعلومات دون تقدمي طلب رمسي للحـصول                 
، يـساعد هـذا االتـصال علـى االطـالع علـى مجيـع        املطلـوبني ويف جمـال تـسليم     .  متبادلـة  على مـساعدة قانونيـة    

 .ليت تشترطها من أجل تسليم الشخص، ال سيما معايري اإلثبات امتلقّية الطلبولة شروط الد

 مباشرة بني موظفي السلطات املركزية الذين ترد بيانـات االتـصال اخلاصـة هبـم                إجراء اتصاالت ؟ ميكن   كيف
ائـر الـشرطة أو     ات واجلرمية املتاح على اإلنترنت أو عن طريـق دو         خّدريف دليل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      

 األوروبيـة   ئيةشبكة القـضا  الـ موظفي االتصال املعارين أو املـوظفني القنـصليني أو عـن طريـق الـشبكات، مثـل                  
 واملنتديات القضائية اإلقليمية ملنطقة الساحل وجلنة احمليط اهلندي أو حىت           كومنولثوشبكة مراكز التنسيق بال   

  .عن طريق هياكل أخرى مثل رابطة القضاة الدولية
        

  بنظرائكم؟اخلاصة  بيانات االتصال تعثرون علىكيف     
  

متاحة على املوقع اإللكتروين ملكتب األمم املتحدة االتصال بشكل عام، مجيع شبكات   •  
legal/en/unodc/org.unodc.www://http-:  التايلالعنوانات واجلرمية على خّدراملعين بامل

html.networks-cooperation-international/tools  

 إبالغها إىل األمني العام ملنظمة األمم املتحدة قائمة السلطات املركزية املختصة اليت متّ  •  
الوطنية عرب  رمية املنظَّمةاجلات وخّدرطبقا للمعاهدات املناهضة لالجتار غري املشروع بامل

  : والفساد، وبيانات االتصال هبا متاحة على العنوان التايل
    html.index/en/dct_compauth/org.unodc.www://http  
و ومايل سبوركينا فا(قائمة منسقي املنتديات اإلقليمية القضائية لبلدان الساحل   •  

ومدغشقر وسيشيل جزر القمر وفرنسا (وجلنة احمليط اهلندي ) وموريتانيا والنيجر
 :وبيانات االتصال هبا متاحة على العنوان التايل) وموريشيوس

internationalcooperation/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

pdf.IOC_points_Focal/ .قني على اإلجابة عن مجيع األسئلة وقد وافق مجيع هؤالء املنّس
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يف ذلك  واملساعدة القانونية املتبادلة مع بلداهنم، مبا املطلوبنياملتعلقة بإجراءات تسليم 
  .مشاريع الطلباتإعطاء رأيهم خبصوص 

أستراليا وأنتيغوا وبربودا وأوغندا وبابوا غينيا  (كومنولثشبكة مراكز التنسيق بال  •  
وترينيداد  اجلديدة وباكستان وبربادوس وبروين دار السالم وبليز وبنغالديش وبوتسوانا

 وجزر سليمان وجنوب أفريقيا زانيا وتوفالو وتونغا وجامايكا وجزر البهاما نوتوباغو وت
يا وساموا، وسانت كيتس ونفيس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، بودومينيكا وزام

النكا وسنغافورة وسوازيلند وسرياليون وسيشيل وغامبيا وغانا  وسانت لوسيا وسري
 وكينيا وليسوتو يتوغرينادا وغيانا وفانواتو وفيجي وقربص والكامريون وكندا وكرييبا

 وملديف واململكة املتحدة وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا ية وماليزيا ومالوومالط
  :متاحة على العنوان التايل) وناورو ونيجرييا ونيوزيلندا واهلند

  -A815-4F9DC0D1/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

 COMMONWEALTHNETWORKOF_77D46E718209-D9B8-E0B4

pdf).CNCP(CONTACTPERSONS  
ف من  مبوظ اتصاالت مباشرةءإجرامثة جمتمع افتراضي من املمارسني ميكن بفضله   •  

 التدريبمنتدى  بلدان العامل، وهو متاح عن طريق يف معظمموظفي العدالة اجلنائية 
ات خّدروالتعاون عن طريق اإلنترنت ملكافحة اإلرهاب مبكتب األمم املتحدة املعين بامل

  org.unodc.ctlp://https:  على العنوان التايلواجلرمية
ذا اجملتمع عبارة عن فضاء متاح باجملـان علـى اإلنترنـت يـسمح ملـوظفي جهـاز العدالـة           وه  

االتــصال بنظــرائهم، وتبــادل اخلــربات وكــذلك تبــادل املعلومــات عــن أحــدث    باجلنائيــة 
  . املستمر من أجل مكافحة اإلرهابالتدريبالتطورات القانونية واالستفادة من 

  :ممارسني ثالثة أنواع من األنشطةوتقدم ألعضاء اجملتمع االفتراضي لل    
ميكن للممارسـني املـشاركة يف نقاشـات أو     : األحداث املنظمة على اإلنترنت     -١  

ات خـّدر مهـا مـن حـني آلخـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل             ينظّ" موائد مستديرة "
 .واجلرمية ويديرها ضيف خاص أو شخصية مرموقة أو خبري يف مكافحة اإلرهاب

ميكن للممارسني إجراء مناقشات مـع نظـرائهم        : ناقشة على اإلنترنت  منابر امل   -٢  
 .داخل خمتلف املنتديات املخصصة ملسائل خمتلفة تتعلق مبكافحة اإلرهاب

 هذان من جمموع املمارسني، أعضاء      يتعلق األمر بشبكة تتكوّ   : أعضاء اجملتمع   -٣  
إجراء اتـصاالت سـريعة     اجملتمع، الواردة أمساؤهم يف إحدى احلوليات بغية السماح بـ         

وميكــن لكــل عــضو إجــراء مناقــشات ثنائيــة عــرب  . ومباشــرة ومــستمرة مــع نظــرائهم
 ".الدردشة" غرف

 اجملتمع؟هذا  االنضمام إىل  ميكنكيف  
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لكي تصبح عضوا يف اجملتمع االفتراضي      . org.unodc.ctlp://http: اتصل باملنرب   -١  
.  انطالقـا مـن صـفحة التـسجيل علـى املنـرب            عليـك التـسجيل أوالً     يتعّين   مارسني،للم

 ". بعدلغري مسّج "صندوقيف " تقدمي الترشيح"على مربع انقر 

ــسجيل   -٢   ــات  دون امــأل اســتمارة الت ــسيان مــلء اخلان ــة ن وعليــك أن . اإلجباري
 األمسـاء   ال تـستعمل  . الدقـة يف تـدوين مجيـع البيانـات         ى أقـصى قـدر ممكـن مـن        تتوّخ

 .عناية باسم املستخدم وكلمة السرواحتفظ ب. املختصرة

ــار   -٣     علــى مربــع انقــر، مثّ"االنــضمام إىل اجملتمــع فقــط  "ضــع عالمــة علــى اخلي
ستصلك علـى العنـوان اإللكتـروين الـذي أشـرت إليـه يف اسـتمارة          ". تقدمي الترشيح "

 . رسالة إلكترونية تفيد باستالم طلبكالتسجيل
      

  )حمتوى الطلب( صياغة طلب ناجع  ‐ ٢‐ ٢‐ ٥      
  

 متلقّيـة الطلـب   إجيايب من الدولة  املعلومات الضرورية لتيسري احلصول على ردّ     كلَّينبغي أن يشمل كل طلب      
 نظمع دول ذات ب صعوبات التفسري والعقبات اليت قد تظهر يف حال التعاون م   والسماح بتنفيذ الطلب وجتنّ   

 .قانونية خمتلفة

 القانونيـة لألطـراف األخـرى وممارسـاهتا؛ علـى           لـنظم  كل طـرف يعـرف نفـسه ويعـرف ا          نَّضمنا أ ذلك يعين    إنَّ
وكيفيـة تبليـغ الطلـب إليهـا، ومـا هـي املعلومـات            متلقّيـة الطلـب    هي السلطة املختصة يف الدولـة        ماسبيل املثال،   

ي األسـس القانونيـة الـيت    حىت يكـون مقبـوال، ومـا هـ       متلقّية الطلب والوثائق الضرورية مبوجب تشريعات الدولة      
وجوب أن تراعيها الدولـة      متلقّية الطلب  الدولة   تشترط، وما هي معايري اإلثبات اليت       متلقّية الطلب تقبلها الدولة   

ن مـن طلبـات املـساعدة        اتباعهـا لتنفيـذ نـوع معـيّ        جيب، وما هي اإلجراءات اجلنائية اليت        التسليم الطالبة حىت يتمّ  
، ومـا هـي اللغـة الـيت         الطالبـة ذ مقبوال ضـمن اإلجـراءات اجلنائيـة للدولـة            يكون التدبري املنفّ   القانونية املتبادلة حىت  

 .ونية املتبادلةر هبا الطلبات وما إذا كان من املمكن احلفاظ على سرية طلبات املساعدة القان أن حتّرجيب

ات خـّدر تحـدة املعـين بامل    ومن أجل منح املمارسني مجيع فرص النجاح وتيـسري التعـاون، قـام مكتـب األمـم امل                 
 .وضع عدد من األدوات رهن إشارهتمواجلرمية ب

          
  أدوات خاصة بتحرير الطلبات  

ات واجلرمية أداة تسمح بالتحرير اآليل لطلبات خّدروضع مكتب األمم املتحدة املعين بامل  •  
. متبادلة حمرر طلبات احلصول على مساعدة قانونية:  متبادلةاحلصول على مساعدة قانونية

ي ردود مفيدة وهتدف هذه األداة إىل مساعدة املمارسني يف إرسال طلبات مالئمة وتلقّ
 الدولية، االتفاقياتوفضال عن اجلرائم املنصوص عليها يف . وتسريع اإلجراءات القضائية

.  نوع من أنواع اجلرائم املرتكبة يف إقليم دولة ماميكنها أن تكون مفيدة بالنسبة أليِّ
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النظام بتوجيه املمارس يف كل مرحلة من مراحل حترير طلب مساعدة متبادلة  هذا ويسمح
تظهر على  خيارات خمتلفة ضمن قائمة بعرضمن خالل القيام، يف استمارات على الشاشة، 

وبالنسبة لكل خيار، من الضروري القيام فيما بعد بإعطاء املعلومات املطلوبة يف . الشاشة
 الطلب بسهولة الستيفاء املتطلبات القضائية تعديل، ميكن وعندئذ. ة لذلكاخلانات املعّد

وال ميكن للمستخدم االنتقال من شاشة إىل أخرى دون .  املعنيةالطالبةواإلجرائية للدولة 
ب هذا النظام طلبات املساعدة القانونية غري الكاملة ويتجّن. املطلوبةتقدمي مجيع املعلومات 

د احلصول على البيانات هبذه الطريقة، ومبجّر. ا تنفيذها أو رفضهر يفل من خماطر التأّخويقلّ
 سوى يبقىجتمع أداة التحرير املعلومات وتكتب تلقائيا طلبا صحيحا وكامال حبيث ال 

 تلقائيا يف قاعدة احلاسوبيةداة األرة بواسطة ل مجيع الطلبات احملّروتسّج. ق منه وتوقيعهالتحقّ
  .ت متاحة يف أي وقوتبقىبيانات 

 تنيليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية وكذلك باللغكوهذه األداة متاحة باللغات اإلن    
طلب، ال بناًء علىالربتغالية والصربية، اللغتني  األسود و اجلبلولغةوالكرواتية البوسنية 

 .html.index/en/mla/org.unodc.www://http:  العنوان التايلعلى

fr/mla/org.unodc.www://http/  :ومثة فيديو استعراضي متاح على العنوان التايل    

true=stream?html.videodemo وكذا دليل تشغيل وخمطط توضيحي لعملية كتابة طلب 
TOOL%20MLA/mla/docs/org.unodc.www://http: احلصول على مساعدة قانونية

pdf.English_process%20workflow%20 
  

ضل املمارسات يف جمال تسليم ات واجلرمية قائمة بأفخّدر مكتب األمم املتحدة املعين باملأعدَّ  •  
 ميكنها مساعدة الدول ضوابط منوذجيةقائمة  واملساعدة القانونية املتبادلة ووضع املطلوبني
وترد هذه األخرية .  متبادلةتسليم واحلصول على مساعدة قانونيةال يف صياغة طلبات الطالبة

 شطة تسليم اجملرمنييف مرفق تقارير فريق اخلرباء العامل املعين بأفضل ممارسة يف أن
)pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https( واملساعدة القانونية 

 ).html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https(املتبادلة 

 لتقدمي طلب ناجع صحف وقائعات واجلرمية خّدر املتحدة املعين باملاألمم مكتب أعدَّ  •  
 :مساعدة قانونية متبادلة إىل بعض الدولمنح  واملطلوبنيلتسليم 

  : دول جلنة احمليط اهلندي -    
     /crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http

fpd.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication/internationalcooperation؛  

ــساحل  -   ــا فا(دول ال ــا والنيجــر  ســبوركين ــايل وموريتاني ــداد، ســتكون   ) (و وم ــد اإلع قي
ــروين     ــع اإللكتـــ ــى املوقـــ ــا علـــ ــة قريبـــ legal/en/unodc/org.unodc.www://http-: متاحـــ

html.networks-cooperation-ternationalin/tools. 
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 : مماثلة للدول األعضاء يف جملس أوروباصحف وقائع جملس أوروبا أعدَّ  •  
asp.en_1information_ryCount/oc-pc/standardsetting/dghl/t/int.coe.www://http  

ن قاعدة بيانات الشبكة القارية للدول األعضاء يف منظمة الدول كما تتضّم  •  
األمريكية لتبادل املعلومات بغرض املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية 

 : األعضاءلدوهلامعلومات هامة لتقدمي طلبات ناجعة 
html.index/fr/mla/juridico/org.oas.www://http 

  :، توجد معلومات مماثلة على العنوان التايلكومنولثبالنسبة لدول ال  •  
  -C7D427BFB%7/uploadedfiles/files_asp_shared/org.thecommonwealth.www://http

pdf.1pt_EXTRADITION_D5%7DE3F132562A-CCA8-8CB4-DE77 
    
 وثائق تكميلية  

ل على حلصوا اتوطلب) صحوبة بأمر اعتقال دويلامل (املطلوبني تسليم اتنسخ من طلب  •  
 .املتبادلة بشأن أعمال إرهابيةاملساعدة القانونية 

    
   طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلةتوجيه  ٣- ٥  

يف حني ميكن جملرم ما أن يعرب نصف العامل يف أقل من يوم واحد، قد يأخذ طلب تسليم جمرم، عن طريق 
 طلبات تسليم اجملرمني، شأهنا وينبغي توجيه.  إىل املرسل إليهالقنوات الدبلوماسية مثال، أسابيع قبل أن يصل

اال حقا ويسمح شأن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، بأسرع وقت ممكن حىت يكون التعاون القضائي فّع
 .ألعمال اإلرهابية إىل العدالةبتقدمي مرتكيب ا

          
   وطلبات تسليم اجملرمني؟تؤقّ املاالعتقال طلبات اإلسراع بتوجيه  ميكنكيف      

 ٢‐٢‐١‐٢انظـر أعـاله     ( طلبات تسليم اجملرمني تقليديا عن طريق القنوات الدبلوماسية          توجَّهكما رأينا،   
 أن تكون   الطالبةوهذه القنوات موثوق هبا وميكن للدولة       ). مرحلة دراسة طلب التسليم واختاذ قرار بشأنه      

ومع ذلك، ميكـن أيـضا أن تكـون هـذه           . رى ذات سيادة  واثقة من أن الطلب صحيح ويصدر عن دولة أخ        
. القنوات جد بطيئة كما يؤكد ذلك فريق اخلرباء العامـل املعـين بأفـضل ممارسـة يف أنـشطة تـسليم اجملـرمني             

 تأخري يف معاجلة املراسالت الدبلوماسية، يوصي هذا األخري، ما مل تكـن هنـاك تـدابري خاصـة                   ولتفادي أيِّ 
 :رمني، مبا يلي لتسليم اجملاتفاقيةيف 

انظـر  ( عـن طريـق اإلنتربـول بـدل القنـوات الدبلوماسـية              ؤقّـت  امل االعتقـال  طلبـات    توجيه  -  
 ؛)"ؤقّت املاالعتقال:  مرحلة ما قبل التسليم١‐٢‐١‐٢"أعاله 

 الطلب عرب القنوات توجيهويف حال كان من الضروري . إرسال طلب التسليم مباشرة  -  
أيضا بإرسال نسخة مباشرة إىل السلطة املكلفة بالتنفيذ يف  بالقيام يوصيالدبلوماسية، 

ي لتمكينها من دراسة الطلب وإعداد الوثائق اخلاصة به قبل تلقّمتلقّية الطلبالدولة
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يف الدولة فة بالتنفيذ وينبغي اعتبار تقدمي الطلب الرمسي إىل السلطة املكلّ. الطلب الرمسي
افيا الستيفاء املعايري الواردة يف املعاهدات أو بدل السلطة القضائية ك متلقّية الطلب

 .ؤقّت املعقب االعتقالالتشريعات الداخلية املتصلة بتقدمي طلب 
    

 
  ؟ املتبادلة طلبات احلصول على املساعدة القانونيةاإلسراع بتوجيه  ميكنكيف    

: املتبادلة القانونية طلبات احلصول على املساعدةيف توجيهتشجيع استخدام التقنيات احلديثة     

ق ائـ  طر د فريق اخلرباء غـري الرمسـي العامـل املعـين بأفـضل ممارسـة يف أنـشطة املـساعدة القانونيـة املتبادلـة أنَّ                        يؤكّ
واملرسـلة عـرب احلقيبـة الدبلوماسـية أو     املختومـة   املكتوبة الوثائقمثل تبليغ  (بطئاً أكثر التسليم التقليدية، اليت تعدّ   

للخوف من تدعو ع الفريق، إذا كانت هناك أسباب ويشّج.  تقدمي املساعدة يف الوقت املناسبقد تعيق) الربيد
علــى  تقــدمي املــساعدة بــشكل ســريع،  اختفــاء األدلــة أو إحلــاق ضــرر كــبري بأشــخاص أو ممتلكــات إذا مل يــتمّ  

متلقّيـة  الدولـة  طالبـة و الن على الدولـة  ويتعّي.  السريع كاهلاتف أو الفاكس أو اإلنترنت  التوجيهاستخدام وسائل   
دا فيما بينهما كيفية ضمان صحة وأمن هذه االتصاالت وتسوية مسألة معرفة ما إذا كان جيـب                 أن حتدّ  الطلب

 االتصال املباشـر بـني      وجتدر مالحظة أنَّ  .  من خالل القنوات املعتادة    كتايب يوجَّه  هذه االتصاالت بطلب     باعاّت
 املتبادلـة، خالفـاً   يف حالة طلبـات احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة     بعة املّتالسلطات املركزية هو القاعدة العامة   

 .لطلبات التسليم

 عرب الوطنية والفـساد تـشجع علـى اسـتخدام           اجلرمية املنظَّمة  اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة      ويالحظ أنَّ 
 وسـيلة كفيلـة بـأن       أيِّبـ "م كتابـة أو     على أن الطلبات ميكن أن تقدّ      تنّص   فهي. هذه املمارسات األسرع  

جيوز أن تقدَّم الطلبات شـفويا، علـى أن         "على أنه يف احلاالت العاجلة،       تنّص   كما".  مكتوبا الًتنتج سج 
 ".تؤكَّد كتابة على الفور

يف احلـاالت العاجلـة     ) اإلنتربول(التفكري يف استخدام املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية            
 :قانونية املتبادلةات املساعدة ال طلبمن أجل توجيه

، وجدت اإلنتربـول نفـسها تـضطلع شـيئا      املتبادلةاملساعدة القانونية إزاء عدم وجود نظام عاملي لتبليغ طلبات 
وتنبـع الثقـة   . ة األطـراف متعـّدد  ثنائيـة و واتفاقـات ة اتفاقيـات   هذه الطلبـات وفقـا لعـدّ     لتوجيهفشيئا بدور قناة    

عاهــدات يف اإلنتربــول مــن مــشروعية هــذه املنظمــة بوصــفها شــبكة  هــذه املعلــى عــة الــيت تــضعها الــدول املوقّ
 عـن طريـق اإلنتربـول    فالتوجيـه . شبكات الربط العامليـة الـيت أفلحـت يف إرسـائها    للتعاون الدويل وكذلك من     

فة بتطبيق القـانون وخـبرية بـاإلجراءات الدوليـة ومـن             الطلب سيصل إىل مصلحة مكلَّ     يعطي الضمانة على أنَّ   
 ضمانات للحيـاد    يوفر هذا التوجيه  وباإلضافة إىل ذلك،    .  إىل السلطة القضائية املختصة    توجيهه على    قادرة مثّ

 .تعترف هبا الدول األعضاء) AG-2006-RES-04 األساسي للمنظمة، النظام من ٣املادة (واالستقاللية 

 طلبـات   توجَّـه : عـرب الوطنيـة    اجلرميـة املنظَّمـة   من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          ) ١٣ (١٨مثال من املادة    
. يها الـدول األطـراف     مراسالت تتعلق هبا إىل السلطات املركزيـة الـيت تـسمّ           املساعدة القانونية املتبادلة وأيُّ   

 دولة طرف يف أن تشترط توجيه مثـل هـذه الطلبـات واملراسـالت إليهـا عـرب                    هذا الشرط حق أيِّ    وال ميسّ 
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العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، فعن طريق املنظمـة          ا يف احلاالت    القنوات الدبلوماسية، أمّ  
 .الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك

ق من أن املعاهدة  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مدعوون للتحقّتوجيهوهلذا فالقضاة الذين يرغبون يف 
 .على حكم مماثلّص  تناملنظمة لطلب املساعدة القانونية هذاأو االتفاقية 

      
   تنفيذ طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة - ٤- ٥  

  
) ٢(بتسليم اجملرمني  العامة املتعلقة األجزاءمة يف يات والنصائح العملية املقّدانظر أعاله التحّد  

 اليت ية واجلوهريةروط الشكلشال القانون املنطبق و، ال سيما فيما خيّص)٣ (واملساعدة القانونية املتبادلة
) ٢‐ ٣(وشروط تسليم اجملرمني ) ٢‐ ١‐٢(إجراءات التسليم : ينبغي استيفاؤها لتنفيذ الطلبات

 وكذلك )٤‐٣(وشروط املساعدة القانونية املتبادلة ) ٢‐١‐٣(وإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة 
 ٢‐ ١‐ ٣ات املساعدة القانونية املتبادلة يف الفرع استخدام املؤمترات املعقودة عن طريق الفيديو لتنفيذ طلب

 ).ر داخل احملكمةمبا يف ذلك شريط الفيديو املصّو(

        
  تيسري إجراءات تسليم اجملرمني عن طريق التسليم املوافق عليه ‐ ١‐ ٤‐ ٥      

مه مبوجـب   ومطلـوب تـسلي    اًمؤقّتـ  ُمالحـق، اعُتقـل اعتقـاالً     ط لتـسليم شـخص      التسليم املوافق عليه إجراء مبسّ    
رهـا  ى عـن احلمايـة الـيت توفّ   وهـو يتخلّـ  . الطالبةطلب تسليم رمسي، يوافق رمسيا على تسليمه لسلطات الدولة          

ويسمح هذا اإلجراء بتقليص عـدد  .  إجراء رمسي آخر   اإلجراءات الكاملة للتسليم ويسلم تبعا لذلك دون أيِّ       
 الـشخص ال يـستطيع االحتجـاج بـبعض          ألنَّومـع ذلـك، و    . وتكاليف إجراءات التسليم يف العديد من الدول      

د من أن الـشخص وافـق طوعـا ويعـي نتـائج      التأكّبق غالبية الدول من أن يقوم موظف قضائي      احلقوق، تتحقّ 
 .جتاوزاتب أية هذا االختيار من أجل جتّن

      
 إدارة الطلبات املتنافسة  ‐ ٢‐ ٤‐ ٥      

إلرهـاب، مثـل اتفاقيـة قمـع متويـل          املكافحـة   يـة   العامليف حال تعدد طلبات التسليم، تـشجع بعـض املعاهـدات            
 علـى بـدء اإلجـراءات       األقـدر اإلرهاب، الدول األطراف على التشاور وتنسيق عملها من أجل حتديد الدولـة             

ح  معيـار تـرجّ   أيِّبناًء علـى د املعاهدات كيفية التوصل إىل مثل هذا التنسيق، وال     ومع ذلك، ال حتدّ   . القانونية
ويهـدف هـذا النـوع مـن األحكـام إىل تـوفري             .  لدولة ما على الوالية القضائية للدول األخرى       الوالية القضائية 

 .تاركاً للدول األطراف هامش مناورة واسعاًإطار عام للتعاون، 
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  نصائح عملية ملعاجلة طلبات التسليم املتنافسة 

  
يف ل باعتمـاد واسـتخدام املعـايري التاليـة          يوصي فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعـين بتـسليم اجملـرمني الـدو             

 :املقام األول
معرفة ما إذا كانت الطلبات قـدمت تطبيقـا ملعاهـدات أم ال ألنـه عنـدما يكـون التـسليم مطلوبـا                         •  

 مبوجــب مبوجــب معاهــدة مــا، يكــون إلزاميــا يف بعــض الظــروف وعنــدما ال يكــون مطلوبــا إالّ  
 ي؛التشريعات، فغالبا ما يكون له طابع تقدير

 اجلزء األكرب من اخلـسائر  شهدتالدولة اليت ارتكب فيها اجلزء األكرب من اجلرمية أو الدولة اليت             •  
 أو األضرار؛

 يه؛تاريخ كل طلب والتسلسل الزمين لتلقّ  •  
 ؛الطالبةقدرة وإمكانية القيام بعمليات تسليم الحقة بني الدول   •  
 اجلـرائم لـصاحل مجيـع الـدول         مالحقـة كـل مـرتكيب      يف القضايا عرب الوطنيـة، قـدرة دولـة مـا علـى              •  

 األخرى؛
 ؛ النسبيةتاريخ كل جرمية ومكاهنا ومدى خطورهتا  •  
 أماكن الشهود ومنح احلماية هلم؛  •  
 ؛املُالحقجنسية الشخص   •  
 إمكانية مشاركة الضحايا يف اإلجراءات أو متابعتها؛  •  
  عادلة ومنصفة؛إجراء حماكماتبالنسبة لكل دولة، مدى إمكانية   •  
 وجود األدلة يف كل دولة ومقبوليتها النسبية؛  •  
 مدة اإلجراء؛  •  
 ؛املُالحق اإلدماج االجتماعي للشخص الذي تتوافر فيه أفضل ظروف إعادةكان امل  •  
  استخدام أدوات التعاون األخرى؛وطرائقإمكانيات   •  
 .طالبةاملصاحل األخرى لكل دولة   •  

ويرى فريق اخلرباء أهنا خيار .  مشاكل الطلبات املتنافسة الشخص الحقا حلّليمإلعادة تسوميكن أيضا 
 عند انتهاء احملاكمة أو بعد قضاء العقوبة يف الدولة ممتاز، حىت إن مل يكن من املمكن االستفادة منها إالّ

 تالحقل املتنافسة  تنجح على اإلطالق إذا كانت الدوأالّ إعادة التسليم هذه ميكن  أنَّإالّ. ذات األسبقية
 ميكن أن حيول مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص على ذات اجلرم مّرتنيف. الشخص بسبب نفس اجلرمية

 .دون إعادة تسليمه
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 حتمل تكاليف التنفيذ  ‐ ٣‐ ٤‐ ٥      

 واالحتجـاز  االعتقـال ل كل دولة املصاريف املرتبطة بالتـسليم داخـل إقليمهـا، وهـي مـصاريف             تقليديا، تتحمّ 
راسة والغذاء وإحالة الشخص وحجز ونقل املمتلكات، واملصاريف املرتبطة باملـساعدة القانونيـة املتبادلـة               واحل

لكـن  .  الشهادات ومجعومنها، على سبيل املثال، فحص املمتلكات وزيارة املواقع وعمليات التفتيش واحلجز            
اقيـل القائمـة أمـام تـسليم شـخص مـا أو        التكاليف أحد العر ، تعدّ متلقّية الطلب الطالبة و بالنسبة لبعض الدول    

 .تقدمي املساعدة القانونية

 خاصـة لـدعم   طرائـق  الـنص علـى   علـى الـدول أن تتـشاور فيمـا بينـها ألنـه قـد يـتمّ         يتعـّين  ويف الواقع العملي، 
 ،طلبمتلقّية الموارد أكرب مقارنة بالدولة     متلك   الطالبةالتكاليف بني الدول املعنية، ال سيما إذا كانت الدولة          

 املـساعدة   أنـشطة ل التكـاليف عوضـها، بـل وتـوفري اخلـربات الـضرورية إلجنـاز                حيث تقبل الدولـة األوىل حتمّـ      
فعلـى سـبيل املثـال، طلبـت بورونـدي مـن فرنـسا تـوفري خـبري يف جمـال املقـذوفات يف إطـار                          . القانونية املتبادلة 

 .إجراءات للمساعدة القانونية املتبادلة
      

 

  
  مترين لصوغ طلب تسليم: بات سوبرماركت الطّي:دراسة حالة     

    
 :مالحظة للُمدرِّب

وقد قام بتحرير هذا . طلب ومهي لتسليم شخص يف قضية مرتبطة باإلرهابيعتمد على   هذا التمرين    نصُّ
شوب تـ لذا . قليل اخلربة مبسائل تسليم اجملرمنيحكومي موظف )  الشفوية املصاحبة لهذكّرةمع امل(الطلب  

 إعـادة صـوغ الطلـب       بـشأن أن يسدوا املشورة إىل املوظـف       ببني  املتدّرُيرجى مطالبة   . وب كثرية الطلب عي 
بني علـى   ع املتـدرّ  يشجُيرجى ت . متلقّية الطلب ال من جانب الدولة     عاجل وفعّ تنفيذه على حنو    لتعزيز فرص   

  . فرةمطالعة املعلومات اخللفية بعناية وعلى التفكري املبتكر باالستعانة باملواد املتو

 تقـسيم طلـب التـسليم إىل أبـواب، يطـرح كـل منـها مـشكلة                  دة، متّ ولتسهيل حتليل املـسائل القانونيـة احملـدّ       
 . أثناء النقاشبنياملتدّرعن  حتجبوها أن موكل باب متبوع بتعليقات، ينبغي لك. دة حمّدهامةقانونية 

الرمسـي املعـين بأفـضل ممارسـة يف أنـشطة           وقد أُعدَّ هذا التمرين على أساس تقرير فريق اخلـرباء العامـل غـري               
 ). ٢٠٠٤ات واجلرمية، خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل. (التسليم

 : التمرينمن أجل أداء هذاالنصوص اليت توزَّع على املشاركني 

 االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل  •

 االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب  •

عني حبمايــة دوليــة، مبــا فــيهم املوظفــون  قيــة منــع ومعاقبــة اجلــرائم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمــتّ  اتفا  •
 الدبلوماسيون
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 اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية  •

  عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   •
    

 معلومات خلفية

حان سـوبرماركت    يداهم شخصان مـسلّ    ٢٠٠٧يناير  /الثاينكانون   ٢٤ من مساء يوم     ٣٠/١٧الساعة  يف  
ى إىل وفـاة  ، ويطلقان النار، مما يؤّدسني اهليئات الدبلوماسية يف عاصمة الدولة حّيمن شديدة  على مقربة   

ــاس كــبري عــدد  ــة األحــرف    . مــن الن ــرذاذا لكتاب ــستعمالن م ــل، ي ــة القت ــى جــدران  " BBB"وبعــد عملي عل
 من أجل إحـداث تغـيري سياسـي         جداً تكافح منظمة معروفة   إىل اسم   رف  هذه األح وترمز  . السوبرماركت

ن الـرجالن مـن   ويـصل أفـراد الـشرطة إىل مكـان اجلرميـة بعـد فـوات األوان، حيـث يـتمكّ                   . نييف الدولة سـ   
 .مستقلني سيارةًاهلروب سريعا 

هـا شـكل   فيـات مردّ  ويف األيام القليلة التالية، تعلن كربيات املستشفيات يف العاصمة عن أكثـر مـن عـشر و                
 يف املائـة مـن األفـراد        ٩٠  أنَّ سـني وتكتـشف سـلطات الدولـة       . حاد من أشكال األمراض التنفسية النـادرة      
وإضـافة إىل ذلـك،     . ة كانوا قد زاروا السوبرماركت يوم اهلجوم      الذين يشكون من مشكالت تنفسية حادّ     

 .سوبرماركت وعلى أرضيتهتكشف األدلة اجلنائية عن آثار سم خطري عثر عليها على رفوف ال

وكالمهـا سـبق لـه    . ذي اهلجـوم قني من حتديد هوية السيد ألف والسيد باء بوصفهما منفّ      احملقّ ن األدلةُ كّومت
 .نياهلروب من السجن يف الدولة س

وبعد بضعة أيام، تبلغ الدولة     .  محراء هبذا الصدد   مذكّرة من اإلنتربول إصدار     سنيوتطلب سلطات الدولة    
 .امؤقّت وتصدر طلبا باعتقاله ني الدولة سعدُّوُت. أحد الرجلني عثر عليه يف أراضيها  أنَّصاد

 طلـب تـسليم إىل      ني الدولـة سـ    وترسـل . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١ السيد ألف يف     صادوتعتقل الدولة   
 . عن طريق القنوات الدبلوماسيةصادالدولة 

ري إعـداده    طلبـا بتـسليم الـسيد ألـف جيـ           رمسيـة أنَّ    بـصفة غـري    نيويف الوقت ذاته، تعلم سلطات الدولة سـ       
 .عني بعض ضحايا اهلجمة على السوبرماركت من رعايا الدولة نَّإ إذ عني؛أيضا من جانب الدولة 

    
 : شفويةمذكّرة

االتفاقيـة  [ وتتشرف بأن تـشري إىل       صادياهتا إىل وزارة خارجية الدولة       حت سنيهتدي سفارة الدولة      -١
 .الدولتان سني وصادعتها اليت وقّ] م اجملرمنياإلقليمية لتسلي

    
 :تعليق

ينبغـي  ). من خـالل التـصديق أو االنـضمام       ( يف اتفاقية التسليم     ان كلتا الدولتني طرف   أنَّهو  املهم يف املسألة    
 . من حماذير التأخري وسوء التفسريللدولة الطالبة أن تستخدم مصطلحات قانونية دقيقة للحّد
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مـن مـواطين الدولـة      وهـو   ، تـسليم الـسيد ألـف،        سـني  تطلب، باسم الدولـة      ذكّرةومبوجب هذه امل    -٢
فربايــر / شــباط٤ الـسيد ألــف قــد اعتقـل يف   نَّبــأيفيـد  ويــأيت هـذا الطلــب إثــر تبليـغ مــن حكــومتكم   . سـني 

 .سني طلب السلطات املختصة يف الدولة بناًء على ٢٠٠٧
  

   : تعليق
 أن قت ممـا إذا كـان قـد سـبق للدولـة صـاد        حتقّ، ولكن هل    ؤقّتدا لالعتقال امل   طلبا حمدّ  سنيمت الدولة   قّد

  هلذا الغرض؟ اً صاحلاً طلبباعتبارها احلمراء الصادرة عن اإلنتربول ذكّرةاعترفت بامل

سـني بتهمـة     املذكور أعاله مطلوب لكي حيـاكم أمـام احملـاكم املختـصة لـدى الدولـة                  الشخص إنَّ  -٣
 كـانون  ٢٤يف الـيت وقعـت   ، فيمـا يتعلـق باألحـداث املأسـاوية     "ولـة حماولة تقـويض النظـام الدسـتوري للد       "

 .سني يف مكان عام يف عاصمة الدولة ٢٠٠٧يناير /الثاين

فيمـا يتعلـق بتقـدمي الوثـائق، وحرصـا علـى        حكـم دقيـق    ن أيَّ وملا كانت االتفاقية اإلقليمية املعنية ال تتـضمّ       
 أن ترفـق الوثـائق التاليــة   سـني العامـة يف الدولـة   تعجيـل جتهيـز هـذا الطلـب، فقـد اختـارت سـلطات النيابـة         

 :ممهورة خبامت الدولة

 .  طلب االعتقالمنقة نسخة موثّ  •

 ضد الـسيد ألـف، واجلـرائم املـسوغة لطلـب التـسليم،              املوّجهة لألحداث الداعية إىل االهتامات      اًوصف  •
 . واألحكام القانونية املعمول هبا

  
   : تعليق

ــيبــدو أنَّ ــة الطالب ــة ة مل تنظــر يف متطلّ الدول ــائق، وهــي   صــادبــات الدول بــات متطلّ فيمــا يتعلــق بتقــدمي الوث
 .دة واردة يف املعاهدات املعمول هباضرورية حىت يف غياب أحكام حمّد

 .دا عن فائق تقديرها جمّدصاد هذه الفرصة لتعرب لوزارة خارجية الدولة سنيوتغتنم سفارة الدولة   -٤
  

   :تعليق
ومبوجـب العديـد مـن      . صـاد  بعد أكثر من شهر من تاريخ االعتقال من جانب الدولـة             مطلب التسليم مقدّ  

مـن أن   متلقّيـة الطلـب  ن الدولـة  املعاهدات والقوانني الوطنية، تعترب هذه الفترة طويلـة جـدا حبيـث ال تـتمكّ        
للتــسليم، ، مبوجــب االتفاقيــة األوروبيــة ؤقّــت االعتقــال املمثــال ذلــك أنَّ. متــضي يف تنفيــذ طلــب االعتقــال

)htm.024/Html/Treaties/FR/Treaty/int.coe.conventions://http (  ــاريخ  ١٨جيــوز إهنــاؤه بعــد  يومــا مــن ت
 حـال مـن األحـوال       أيِّبـ  جيـوز  الطرف املعين طلب التسليم والوثائق ذات الـصلة، وال           االعتقال إذا مل يتلقَّ   

 . يوما٤٠متديد فترة االعتقال حبيث تتجاوز 
  

 :طلب التسليمب إرفاقها يتعّين يت الالوثائق

 قة من طلب االعتقالنسخة موثّ  •
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غة لطلـب التـسليم،    ضد السيد ألـف، واجلـرائم املـسوّ   املوّجهةوصف لألحداث الداعية إىل االهتامات       •
 .اواألحكام القانونية املعمول هب

، يــدخل مــن البــاب اخللفــي  ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٢٤ مــساء يــوممــن  ٢٥/١٦ الــساعة يف  -١
مني وكانــا ملــثّ. ســنييف عاصــمة الدولــة ] اســم الــشارع[رجــالن إىل ســوبرماركت الطيبــات، الواقــع يف  

يهما ات ازدحامـا، أخرجـا مـن كيـس         يف واحد مـن أكثـر املمـرّ        وبينما مها واقفان  . وحيمالن كيسني كبريين  
ودام إطـالق النـار حنـو دقيقـة، وبعـدها أعـاد         .  وشرعا يطلقان النار على الناس عشوائيا      بندقيتني شبه آليتني  

 كتـب هبـا     منـها بـضع ثـوان يف اهلـواء مثّ          ورشَّ.  إىل كيسه وأخرج منه زجاجـة مـرذاذ        بندقيتهأحد الرجلني   
وبعد . ماركت من الباب الرئيسي    غادر الرجالن السوبر   مثّ. على جدران السوبرماركت  " BBB"األحرف  

وقد أبلغ عـن هـذه الوقـائع بـصورة     .  بسرعة فائقةتنطلق" ِسباق"بضع دقائق شوهد الرجالن داخل سيارة   
 .العيانمن شهود كبري سقة عدد مّت

 ونقـل أربعـة وثالثـون     . حيث عثر على عشرة قتلـى      الشرطة وسيارات اإلسعاف بعد بضع دقائق        تووصل
 حالة خطرية، وتوىف ستة منهم يف طريقهم إىل املستشفى، واثنان يف األيام القليلـة          شخصا إىل املستشفى يف   

 .عني اثنني من الضحايا كانا من رعايا الدولة د أنَّوقد تأكّ. التالية كنتيجة مباشرة إلصابتهم بالرصاص

ي للـسوبرماركت   الواقعـة قبالـة البـاب اخللفـ       فـاء وقد أمكـن، بفـضل آلـة تـصوير فيـديو تابعـة لـسفارة الدولـة                  
واألغلب أن السيد ألف والسيد باء خيـل إليهمـا          . ف إىل هوية املهامجني، السيد ألف والسيد باء       التعّرمباشرة  

وقـد  .  بعـد دخـول الـسوبرماركت       إالّ يرتديا قناعيهمـا   مل   حيث أهنما  املدخل اخللفي ليس مراقبا بالفيديو،       أنَّ
 .هما، على نطاق واسع يف أحناء البالد قناعيارتداءنشرت صور الفيديو للرجلني، قبل 

  
   :تعليق
 عـدد  د صـحتها أكّ الوقائع املبلغ عنها يف الطلب  بأنَّيفيد  مت هبا الدولة الطالبة من بيان       ف األدلة اليت تقدّ   تتألّ

ب بات أدلة اإلثبات، ولكـن قـد يتطلّـ        نة تبسط متطلّ  وقد يكون هذا كافيا يف إطار معاهدات معيّ       . من الشهود 
 من حتديد شكل التوثيـق  وال بّد(من الدول أن تكون إفادات الشهود وغريها من املواد الداعمة موثقة      العديد  

 "السبب احملتمل "إثبات صحةب  بعض البلدان يتطلّبل إنَّ). متلقّية الطلببات الدولة  متطلّاستناداً إىل

قني إىل سـرعة    حـدا بـاحملقّ     سـلع مثينـة مـن الـسوبرماركت، ممـا          مل يأخذ السيد ألف والسيد باء أيَّ        -٢
 .فا بدافع السرقة الرجلني مل يتصّراخللوص إىل أنَّ

  
   :تعليق

بطبيعــة ) صــادالدولــة ( متلقّيــة الطلــبة حجــج إلقنــاع الدولــة بعــّد) ســنيالدولــة (تــستعني الدولــة الطالبــة 
غــري ة ويف معــرض ذلــك، يــساق عــدد مــن احلجــج الــضعيف. األعمــال اإلرهابيــة الــيت ارتكبــها الــسيد ألــف

 .يان السرقة مرتكيب اجلرمية مل يكونا يتوّخ، منها أنَّالقانونية

مسعـة  تقـويض   زعزعـة و  ، الذي طاملا سـعى إىل       BBBسني لتنظيم    السيد ألف من األعضاء املؤسِّ     إنَّ  -٣
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٤واالعتـداء علـى سـوبرماركت الطيبـات يف          .الدولة سني باعتبارها دولة دميقراطيـة
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 يف صـفوف املـدنيني      ملـوت  لنـشر الـذعر وا     BBBشاهد علـى أسـاليب العنـف الـيت ينتـهجها تنظـيم               ٢٠٠٧
 .األبرياء يف عاصمة الدولة

  
   :تعليق
دت هوية السيد ألف بوصفه إرهابيا، ولكن ال ذكر ألنه سبق أن هرب أكثر من مرة من الـسجون يف                    ّدُح

 كـان   :مـن معرفـة أنـه إرهـايب        متلقّيـة الطلـب   لدولـة    هذه املعلومات أكثر أمهية يف نظـر ا        ولعلّ. سنيالدولة  
ل إىل قـرار   مـن إمكانيـة التوصّـ      بـأن يهـرب، وذلـك للحـدّ        اً مثـة خطـر    ن بوضوح أنَّ   أن تبيّ  سنيعلى الدولة   

 .متلقّية الطلببإطالق سراحه بكفالة أثناء إجراءات التسليم يف الدولة 

يف قائمــة اجلماعــات اإلرهابيــة الــيت  مــدرج BBBعــالوة علــى ذلــك، ال ميكــن جتاهــل أن تنظــيم    -٤
.  االنــضمام إليهــا قريبــاصــاد وتعتــزم الدولــة ســني تنتمــي إليهــا حكومــة الدولــة  ] منظمــة إقليميــة [ُتعــدُّها

ر الـدول األعـضاء بعـضها لـبعض أكـرب قـدر ممكـن مـن املـساعدة يف                    تـوفّ "والقائمة مـصحوبة باشـتراط أن       
 بـشأن سـلطاهتا   جتريهـا    الـيت    واملالحقـات يتعلـق بالتحريـات     مكافحة األعمال اإلرهابيـة، وأن تبـذل، فيمـا          

ــع         ــا جلمي ــا يف وســعها وفق ــك، كــل م ــها ذل ــدما يطلــب من األشــخاص املدرجــة أمســاؤهم يف القائمــة، عن
 ".القائمةاالتفاقات الدولية 

  
   :تعليق

إرهابيـة مـن    مـدرج بوصـفه مجاعـة    BBB تنظيم بأن من الضروري تسليم السيد ألف ألنَّ  القائلة  ة   احلجّ نَّإ
إذ . واهيـة ة حجّـ )  االنـضمام إليهـا    هازاماعت بعد طرفا فيها، رغم      سنيليست الدولة   (جانب منظمة إقليمية    

قـائم بالنـسبة    املتبادلـة   فواجـب املـساعدة القانونيـة       .  بقواعـد تلـك املنظمـة      عتتـذرّ  أن   سـني ال ميكن للدولـة     
 . تلك املنظمة فقط، وهو واجب عامللدول األعضاء يف

كتجميـد   (عقوبـات معـيَّن   بـة علـى اإلدراج يف القائمـة هـي تطبيـق نظـام               النتيجة القانونيـة املباشـرة املترتّ      إنَّ
 .وجوب تسليم الشخصتطبيق عقوبات جنائية أو ال وجوب ) األصول مثال

 أسـاس قـانوين مـتني للحـصول علـى التعـاون،       وإجيـاد ه كان من األفضل التركيز على اجلرم املرتكـب،    ولعلّ
 . إذا كان باإلمكان توصيف األفعال قيد النظر بأهنا إرهابيةرص على معرفة مادون احل

 معاهدة تسليم نافذة بني الدولتني، هنالك احتمال استخدام اتفاقية منع ومعاقبـة        عدم وجود وعلى افتراض   
سا يستند إليه   عني حبماية دولية، مبا فيهم املوظفون الدبلوماسيون، أسا       اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتّ    

االعتداء حـدث علـى مقربـة مـن سـفارة، فهنالـك علـى األقـل احتمـال أن يكـون بـني الـضحايا               ألن   نظراً(
 ).بعض األشخاص املتمتعني حبماية دبلوماسية

ف الذي يقوم علـى أساسـه طلـب التـسليم ينـايف احلـق يف احليـاة، وهـو حـق معتـرف بـه                     التصرّ إنَّ  -٥
وعلـى هـذا األسـاس      . سان بوصفه جوهر مجيع احلقـوق واحلريـات األخـرى         عامليا يف معاهدات حقوق اإلن    

 .جرمية سياسيةال ميكن وصفه بأنه فإنه 
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   :تعليق
 انتهاك حق ما، مهما كان أساسيا، ميكن أن يعترب فعال غـري سياسـي مـن جانـب الدولـة      د أنَّمن غري املؤكّ 

 الـدول هتـتم عـادة    يبيِّن أنَّ  فقه القانون    فإنَّف ما،   ويف معرض تقدير الطابع السياسي لتصرّ     . مة الطلب مقّد
ويف غيـاب  . ، ومنـها تناسـب الغايـة مـع الوسـيلة املـستخدمة، وغـري ذلـك               ن من العوامـل األخـرى     بعدد معيّ 

. ة حتمـل قيمـة أخالقيـة أكثـر منـها قيمـة قانونيـة            تـسوق هنـا حجّـ      الطالبـة  الدولـة    حجج أكثـر إقناعـا، فـإنَّ      
 قــانون املعاهــدات الدوليــة عمومــا، ميكــن أن ة القائلــة إن األفــراد، يف ظــلّ احلّجــوعــالوة علــى ذلــك، فــإنَّ

 .حيّملـوا مباشرة مسؤولية انتهاك حقوق اإلنسان، قد ال تكون مقبولة لدى دول أخرى

ــإنَّ   -٦ ــك، ف ــرار   إضــافة إىل ذل ــدعو، يف الق ــدول إىل  )٢٠٠١ (١٣٧٣ جملــس األمــن ي ــع ال أن "، مجي
علـى عـدم االعتـراف باالدعـاءات بوجـود بواعـث سياسـية كأسـباب                ...] [حترص، وفقا للقـانون الـدويل       

 ".لرفض طلبات تسليم اإلرهابيني املشتبه فيهم
  

   :تعليق
.  قـانوين آخـر    يف البحث عن أساس   مفيدة  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ميكن أن تكون اإلشارة إىل قرار جملس األمن         

 .ية لكنها غري ملزمة قانوناوالفقرة املشار إليها ذات حّج

 هذا التنظيم معروف نَّإ، إذ BBBنشطة تنظيم أل  هنائيوضع حّد من مصلحة كل البلدان إننا نرى أنَّ  -٧
 له، يف األسـابيع الـيت سـبقت االعتـداء علـى             ت السيد ألف كان   مثال ذلك، أنَّ  . عملياته االنتقامية الدولية  بجيدا  

ف بـصالته الدوليـة وقـد بـاع مـواد       السيد جيم، وهو مستشار مستقل معرو     ب اتصاالت عديدة السوبرماركت،  
 جـزءا   عتقد أنَّ ُيقة،  وبعد االحتفاظ بنسبة مئوية من األرباح احملقّ      . ة لعدد من اجلماعات اإلجرامية األجنبية     مشّع

الـيت هـرب فيهـا الـسيد       " الـسباق " لشراء سيارة     اإلرهابية، وعلى األخصّ   BBBلدعم أنشطة   اسُتخدم  من املال   
 اليت هي يف آخر مراحل عملية       ال السيد جيم خمتبئ حاليا يف الدولة د       شرات تفيد بأنَّ  ومثة مؤ . ألف والسيد باء  
 بعد وقد أشارت سلطاهتا إىل أنه ال ميكن تقدمي طلب صاحل للتسليم إالّ.  اإلقليمية اتفاقية التسليم التصديق على   

 .ن بضعة أسابيع، األمر املرتقب أن حيدث يف غضوالأن تصبح معاهدة التسليم سارية يف الدولة د
  

    :تعليق
 علـى تـسليم   للموافقـة  اإلقليميـة كأسـاس قـانوين    اتفاقيـة التـسليم  إذا كان من غري املمكن االستناد اآلن إىل    

 .مة الطلب أن تستكشف إمكانية االعتماد على أسس قانونية أخرى على الدولة مقّدالسيد جيم، فإنَّ

ر أساسـا هلـذا الغـرض، ولـذلك فهـي تنطـوي علـى         تـوفّ أن  العاملية  وميكن جلميع صكوك مكافحة اإلرهاب      
بالنسبة إىل الدول اليت ال حتتاج إىل       وعلى وجه التحديد،    . خليارات بعدد من ا   الطالبةإمكانية تزويد الدولة    

 قبـول معاهـدات مكافحـة اإلرهـاب كأسـاس لـذلك هـو        دة للموافقة على التسليم، فـإنَّ   معاهدة تسليم حمدّ  
 قبـول معاهـدات   خـضع التـسليم لوجـود معاهـدة تـسليم، فـإنَّ      النسبة إىل الـدول الـيت تُ    ا ب أّم (تعاهديالتزام  

 : األمور التاليةمراعاة، ميكن احلايلويف هذا السيناريو ). مكافحة اإلرهاب كأساس مسألة اختيارية
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ــة     • ــواد النوويـ ــة للمـ ــة املاديـ ــة احلمايـ ــان  (اتفاقيـ ــيم كـ ــسيد جـ ــرالـ ــوم   يّتجـ ــشعة ويقـ ــاملواد املـ ــا بـ  دوليـ
 ؛)بتهريبها

 لالعتـداء الـذي قـام بـه الـسيد ألـف       أمـواالً ر الـسيد جـيم وفّـ   (االتفاقية الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب        •
 ؛)والسيد باء

 "جرميـة خطـرية  " الـسيد جـيم   ارتكـب هـل  ( عـرب الوطنيـة    اجلرمية املنظَّمة األمم املتحدة ملكافحة    اتفاقية    •
 ) فيها مجاعة منظمة عرب وطنية؟شاركت

ة أمـور منـها مـا إذا        ، عليها أن تنظـر يف عـدّ       الطالبة األساس الذي تريد االستناد إليه     رر الدولة    تقّ وعندما
يف الوقـت    متلقّيـة الطلـب    يف قـانون الدولـة       مذكورةكانت اجلرائم املنصوص عليها يف املعاهدة املختارة        

هـا  قـد أدرجـت أو أدرجـت لتوّ   ة فقد ال تكون مثال جرمية هتريب املواد املشّع. الذي ارتكبت فيه اجلرمية   
، بينمـا قـد تكـون جرميـة متويـل اإلرهـاب مدرجـة فعـال                 متلقّيـة الطلـب   لدولـة   ل الداخليفقط يف القانون    
 .وقت ارتكاهبا

 األفعـال الـيت ارتكبـها       ، فـإنَّ  سـني م، ووفقا ألحكـام قـانون العقوبـات يف الدولـة            يف ضوء ما تقدَّ     -٨
ــع      ــات تق ــوبرماركت الطيب ــف يف س ــسيد أل ــادة   ال ــاق امل ــام   "، أي [...]ضــمن نط ــويض النظ ــة تق حماول

 ".الدستوري للدولة
  

   :تعليق
كامـل بـشأن   تقيـيم  إجـراء  ن مـن   لكـي تـتمكّ  على مـا يكفـي مـن معلومـات     متلقّية الطلب الدولة  حتصلمل  

 وال  غري مستنسخ، وليس هنالك مـن تفـسري حملتوياهتـا،         [...]  املادة   فنّص: التجرميازدواجية  معايري   استيفاء
 . إشارة إىل العقوبات املنطبقةأيُّ

سـتجد يف قوانينـها اجلنائيـة جرميـة مكافئـة            متلقّيـة الطلـب    الدولـة    د أنَّ ومهما يكن من أمر، ليس من املؤكّ      
وبوسـع الدولـة    . سـني فهذه املادة تقتصر على جترمي اإلضـرار مبـصاحل الدولـة            [...]. لتلك الواردة يف املادة     

ر حتديـدا علـى مـصاحل       ف يـؤثّ  ة أهنا ال تـستطيع أن تعاقـب علـى تـصرّ           ه بسهولة حبجّ  أن ترفض  متلقّية الطلب 
 .نيالدولة س

 العيــارات الناريــة الــيت أطلقــت يف     وفــاة العديــد مــن األشــخاص، فــإنَّ    ب يفالتــسّبوإضــافة إىل   -٩
مـر  ب على ذلك اضطراب شديد يف مكان عـام، وهـو أ       ترتّ وقد. ة أضرار باملبىن  عّدالسوبرماركت أحلقت   

، يف إطار جرم تعطيل نشاط جتـاري أو إحلـاق الـضرر مبكـان               سنييقع يف نطاق قانون العقوبات يف الدولة        
 الشرطة، وضرورة االستعجال يف تقدمي هـذا الطلـب،          لت إليها توّص اليت التحقيق   نتائجة   قلّ غري أنَّ . جتاري
 على وجه الدقة حتديد التهم   ثما يتمّ وري. ز حىت اآلن فقط على أخطر اجلرائم املرتكبة        السلطات تركّ  جعلتا

 ضد السيد ألف خبصوص هذه اجلرائم اجلانبية، يلتمس اإلذن مسبقا ملقاضـاته بـشأن األضـرار الـيت             املوّجهة
 ).إذا جرى تسليمه فيما يتعلق باجلرائم اليت هي موضوع هذا الطلب(أحدثها 
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   :تعليق
 :بيد أنَّ. ليم وقف العمل بقاعدة ختصيص التسالطالبةتلتمس الدولة 

 متلقّيـة الطلـب   م قبـل أوانـه بكـثري، حـىت قبـل أن تتخـذ الدولـة                 دِّطلب وقف العمل بقاعدة التخصيص قُ       •
 .قرارا بشأن طلب التسليم ذاته

 املوّجهـة  التـهم  بعـد تـسليم الـسيد ألـف، فـإنَّ     قد وصـل   التماس وقف العمل مببدأ التخصيص    كانحىت لو     •
، وال مـا إذا   استيفاء معايري ازدواجية التجرمي    تقّيمال ميكنها أن     متلقّية الطلب ة  فالدول. ةد بدقّ ضده مل تتحدّ  

بـل مـن احملتمـل أن تكـون جنايـات إحلـاق الـضرر قابلـة                 (كانت اجلنايات البسيطة املذكورة قابلـة للتـسليم         
ه غالبيـة   بـ  من احلكم األدىن بالسجن ملـدة سـنة واحـدة الـذي تتطلّ             للعقوبة بأحكام خفيفة، قد تكون أخفّ     

 ).معاهدات التسليم
وكان مـن   . لن تكون قادرة على مقاضاة السيد ألف بشأن هذه التهم اإلضافية           متلقّية الطلب  الدولة   ولعلّ

 أن تقاضـي  ني الدولـة سـ  تـودّ د بوضوح يف طلب التـسليم مجيـع اجلـرائم الـيت      أن حتّدالطالبةاألفضل للدولة   
 هـذه اجلـرائم خطـرية مبـا فيـه الكفايـة لتكـون قابلـة لتـسليم                   وحىت لو مل تكـن بعـض      . السيد ألف الرتكاهبا  

 . العديد من الدول تسمح بالتسليم فيما يتعلق باجلرائم اليت ختضع لتسليم مرتكبهامرتكبها، فإنَّ
 يف هـذا الطلـب مـن بـاب األولويـة، وذلـك       ل بـالنظر تتفـضّ وأخريا، نرجو من سلطات بلـدكم أن          -١٠

 .ون طلبات تسليم من دول أخرى بشأن الشخص ذاتهتتلقّحبكم احلالة الراهنة حيث قد 
  

   :تعليق
. تسوق حججـاً جوهريـة يف هـذا الـصدد     على ضرورة إيالء طلبها األولوية، ولكنها ال      الطالبة الدولة   ُتصرُّ

 وليس إىل دول أخرى قد تكـون لـديها أسـباب وجيهـة              نيفلماذا من املهم تسليم السيد ألف إىل الدولة س        
 ه كـان  ولعلّـ ". أسبقية التقـدمي  " على أساس    يقّيم تفترض أن طلبها سوف      الطالبة الدولة   يبدو أنَّ حملاكمته؟ و 

من املفيد االتصال بصورة غري رمسية بالدول األخرى الـيت هلـا مـصلحة يف حماكمـة الـشخص ذاتـه والعمـل                       
 .على تنسيق اإلجراءات مجاعيا

 .أو وثائق إضافية قد حتتاجون إليها لتلبية هذا الطلب معلومات تام ملوافاتكم بأيِّ إننا على استعداد  -١١

   :تعليق
ــة الطلــب  خمــاطر مــن للحــّد ــائق  ) أو تلبيتــه بعــد فــوات األوان ( عــدم تلبي بــسبب نقــص املعلومــات أو الوث

اجلهـات  ببـع هنجـا أكثـر فاعليـة، واالتـصال بـصورة غـري رمسيـة                  أن تتّ  الطالبـة الداعمة، كان بإمكان الدولة     
 . الرمسيطلبها هلا قبل تقدمي اظرةاملناألجنبية 

    
 )تابع" (مقاتلو اجلهاد ":دراسة حالة 

 :مالحظة للُمدرِّبني

. لة وقد سبق استخدامها يف تدريب جرى يف منطقة الساحلتقوم دراسة احلالة التالية على أمثلة متخّي
 اليت شاركت يف هذا دانالبل املختارة يف احلالة العملية هي أمساء البلدان أمساء أنَّوجتدر مالحظة
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 ذلك يتيح  املشاركة يف دراسة حالة افتراضية؟ السبب أنَّالبلدانما الداعي لوضع أمساء . التدريب
يف احلالة العملية واإلملام بقوانني البعض اآلخر، واالخنراط على حنو أكرب للمشاركني استعمال قوانينهم 

كما . تبعاً جلنسيات مجهوره البلدانى تغيري أمساء ب عل كل مدّرولذلك حنثّ. من خالل تقاسم األدوار
ى من اهلدف املتوّخف. ا خاطئةا صائبة وإّم االستجابة هلذه املشكالت ليست بالضرورة إّم أنَّجتدر مالحظة

  .هذا السيناريو الومهي هو حفز النقاش
    

  الوقائع
لسياحية يف الصحراء، تشتبه أمادو أوفايبا مواطن مايل مقيم يف النيجر، وهو سائق مرشد للمواقع ا

ه ذات توّج" مقاتلو اجلهاد"السلطات املالية يف ضلوعه يف عمليات إرهابية ملصلحة منظمة معروفة باسم 
  .فإسالمي متطّر

 الصادر يف ٢٠٠٨-١٨ القانون بناًء على ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢أوقفته السلطات النيجريية يف 
 ١٩٦١يوليه / متوز١٥ الصادر يف ٢٧- ٦١القانون ل ويكمِّل والذي يعدِّ ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣

 ٢٠وقع يف  إليه يف املشاركة يف هجوم بالقنابل املوّجهةل التهمة وتتمثّ. تنفيذ القانون اجلنائيبشأن 
وقد أسفرت هذه .  نقل عمومي بالقرب من تاهواحافالت شركةعلى  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

ثالثة أشخاص بعد تلك االعتداءات  شخصاً، واختطف املهامجون ١٥جمموعه االعتداءات عن إصابة ما 
ل سريع من ، غري أهنم اضطروا إىل إخالء سبيلهم عقب تدّخأحدهم نيجريي والثاين تشادي والثالث بنيين

  .ب املهامجنيقوات األمن اليت كانت تتعقّ
بضعة أشهر من ذلك، يف اهلجوم على مطار  أمادو أوفايبا كان قد شارك، قبل  أيضاً أنَّالتحقيقاتوبّينت 
  .ف الرحلة األسبوعية بني زيندر ونيامي لثالثة أسابيع متواليةاملدين الذي جنم عنه توقّزيندر 
 أشخاصاً آخرين من دت النيجر واليتها القضائية للنظر يف هذه القضية، فقد اكتشفت أنَّوإذ أكّ

 بعض هؤالء غري أنَّ.  اهلجمات وبادرت إىل اعتقاهلمطني يف هذه رمبا يكونون متوّرةمتعّددجنسيات 
وقد جرى حتديد موقع أحدهم يف .  أخرى، خصوصاً يف موريتانيايف بلداناألشخاص كانوا يتواجدون 

 توقيف ملشاركته يف اعتداءات مذكّرةوصدرت حبقه . نواديبو بالضبط، وهو السيد حممد سيدي با
  .ة إرهابيعمليةبالقنابل يف إطار 

 شاهداً رئيسياً يف القضية، وهو ناء سري التحقيقات الحظت السلطات النيجريية أيضاً أنه ُيحتمل أنَّوأث
السيد احلسني، يوجد يف جانيت باجلزائر، وأنه قد يكون من الضروري أن يسمع إفادَته قاضي التحقيق 

  .النيجريي املكلف بالنظر يف القضية
سلطات القضائية بالنيجر إىل شخص من جنسية تشادية يدعى  مسار التحقيق قد قاد أيضاً العلى أنَّ

 محراء على مجيع املكاتب مذكّرةمت اإلنتربول  توقيف فعّممذكّرةالسيد بني بيانغ، صدرت حبقه 
بني بيانغ ببوركينا فاسو، وألقت سلطات هذا البلد السيد د مكان تواجد وبعد شهر ُحدِّ. املركزية الوطنية

ني املشمولني نت امسه يف سجل املساجي طلب تسليمه من النيجر، كما دّو تلقّّمالقبض عليه ريثما يت
 تسليمه حملاكمته يف أراضيه يف إطار هو اآلخر دان باعتقال السيد بني بيانغ طلب السووملا علم. بالتسليم

  .إجراءات قضائية بشأن تزويده مجاعات إرهابية باألسلحة
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 املطاف تسليم السيد بني بيانغ إىل النيجر، ُنقل إىل نيامي على منت رت بوركينا فاسو يف هنايةوعندما قّر
  .جاندفت أثناء رحلتها بأبيطائرة توقّ

مساعدة قانونية وحرصاً على ضمان إمتام التحقيق بنجاح، كان القاضي النيجريي قد بعث أيضاً بطلب 
أوفايبا يف مناسبتني .  أقام فيه السيد أ إىل سلطات مايل لتفتيش بيت يقع يف املقاطعة الثالثة بباماكومتبادلة

من العثور على وثائق تثبت هذه مكّنت عملية التفتيش و. على األقل قبل وقوع االعتداءات يف النيجر
  .التخطيط ألفعال إرهابية بالنيجر

ضت احملاكمة اليت جرت يف النيجر عن احلكم على السيد أمادو أوفايبا بعشرين سنة سجناً مبوجب ومتّخ
  .قانون السالف الذكرال

ر منها، عن رغبتها يف أن يقضي أوفايبا عقوبته وبعد إدانة السيد أمادو أوفايبا، أعربت مايل، اليت يتحّد
 .على أراضيها

    
  :دة لكل فريق فرعياملهام احملّد

 : ما يلي حتريراًيري نيجاًيطلب منكم بصفتكم قاضي

 .اع السيد احلسني، املقيم جبانيته إىل اجلزائر قصد مس طلب موّج:١الفريق الفرعي 

  .ه إىل موريتانيا بغرض مقاضاة السيد حممد سيدي با طلب تسليم موّج:٢الفريق الفرعي 
موجـه إىل مـايل، قـصد تفتـيش مـرتل يف            متبادلـة    طلـب احلـصول علـى مـساعدة قانونيـة            :٣الفريق الفرعي   

 .باماكو كان السيد أمادو أوفايبا قد أقام فيه
    

 أنشطة  
  

 بــشأن كــل إجــراءات تــسليم م قائمــة بــالقوانني واملعاهــدات املنطبقــة علــى بلــدكُيرجــى وضــع  •  
ر التعـاون   ق مـن أهنـا تيـسّ      تحقّـ الة و  بدقّـ  وُيرجـى دراسـتها   . اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلـة    

 . ملكافحة اإلرهابالعاملية اجلرائم املنصوص عليها يف املعاهدات كلِّبشأن 

 مـستقبال يف  تتعـاملوا معهمـا   بعـد وحيتمـل أن    تتعـاملوا معهمـا    العـامل مل     ر بلدين يف  ُيرجى اختيا   •  
 احلــصول علــى بيانــات ُيرجــى الــسعي إىل. جمــال تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة

 .االتصال بالسلطات املختصة يف هذين البلدين

بـشأن   مـن أجـل حتريـر طلـب نـاجع             يلـزم القيـام هبـا      قحقُّـ عمليـات تَ   حوايل عـشر     ُيرجى ذكر   •  
 .تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة

 وتـسليم   ؤقّـت طلبـات االعتقـال امل     بـشأن توجيـه    املنصوص عليها يف قانونكم      الطرائقما هي     •  
ــا كــل طريقــة مــن تلــك الطرائــق    اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة؟   ُيرجــى حتديــد مزاي

 .وعيوهبا احملتملة
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هل يسمح قانونكم بتبـسيط اإلجـراءات يف حالـة موافقـة الـشخص علـى تـسليمه؟ ومـا هـي             •  
؟ وهـل تـرون أن هـذه    جتـاوزات الضمانات املنصوص عليها يف قانونكم من أجل تفـادي أيـة    

 الضمانات كافية؟

ونكم د طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، مـا هـي املعـايري املنـصوص عليهـا يف قـان           يف حال تعدّ    •  
من أجل املساعدة يف اختيار الدولة اليت يسلم إليها اجملرم؟ وعند االقتضاء، ما هي املعـايري الـيت                  

 تفضلوهنا عمليا من أجل اختيار هذه الدولة؟
    

 أدوات  

 أعاله من أجل صياغة القوانني واملعاهدات وطلبات تسليم اجملرمني احملددة املذكورةانظر األدوات 
 : وكذلك٢‐ ٥ و١‐ ٥ اجلزأينية املتبادلة يف واملساعدة القانون

تقريــــر فريــــق اخلــــرباء العامــــل غــــري الرمســــي املعــــين بأفــــضل ممارســــة يف أنــــشطة التــــسليم،      •  
: متـــاح علـــى العنـــوان التـــايل، )٢٠٠٤ات واجلرميـــة، خـــّدرعـــين باملمكتـــب األمـــم املتحـــدة امل(

pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https  

ات مخـّدر تقرير فريق اخلرباء العامل غري الرمسي التابع لربنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل              •  
متـاح علـى العنـوان       ، وهـو  )٢٠٠١(اعدة القانونية املتبادلـة     بشأن أفضل ممارسة يف أنشطة املس     

 html.guides_legislative/en/tldb/org.unodc.www://https :التايل

ات خـّدر تحـدة املعـين بامل    مكتـب األمـم امل    ، الصادر عـن     دليل استجابة العدالة اجلنائية لإلرهاب      •  
  :اح على العنوان التايلمت، وهو واجلرمية

   html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http 

قوانني اجلنائية ن ال تتضّمالتابع للمكتب املذكور، اليت فرع منع اإلرهاب قاعدة بيانات  •  
بات الشكلية  املتطلّق منعلى وجه اخلصوص بالتحقّ واليت تسمح بلداً ١٤٠ألكثر من 
 :املتبادلةة ليم اجملرمني واملساعدة القانوني هلذه الدول، من أجل صياغة طلبات تسواجلوهرية

?html.index/ar/tldb/rgo.unodc.www://https 
 

 املعارف املكتسبةتقييم   
ــل تتطّ  •   ــدات  ه ــب املعاه ــة ملل ــراف أن تكــون     اكافحــة العاملي ــدول األط ــن ال ــاب م  لــديهاإلره

 دة بشأن تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف إطار مكافحة اإلرهاب؟تشريعات حمّد

  األجنبية؟البلدانالسلطات املختصة يف  العثور على بيانات االتصال بكيف يتّم  •  
ُيرجـى ذكـر    تسليم اجملرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة؟         بشأن   صياغة طلب ناجع     كيف تتمّ   •  

تــسليم اجملــرمني طلبــات الــتفكري فيهــا مــن أجــل صــياغة   يتعــّين  عــشر مــسائل عــنمــا ال يقــلّ
 .واملساعدة القانونية املتبادلة
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 وتـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة      ؤقّـت  االعتقـال امل   لتوجيه طلبات عة   الناج الطرائقما هي     •  
 املتبادلة؟

 ؟"التسليم املوافق عليه"ما معىن   •  

 أن تساعد دولـة     التسليم،د طلبات    ثالثة معايري ميكنها، يف حال تعدّ       عن ُيرجى ذكر ما ال يقلّ      •  
  .ر الدولة اليت ستسلم هلا اجملرمما على اختيا

 ل املصاريف املرتبطة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة؟تتحّماليت دولة ال يما ه  •  

 

 وثائق تكميلية  
  

عــرض ملكتــب األمــم (ممارســات وأدوات لتيــسري تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة   •  
 )بوينتباورات واجلرمية بواسطة برنامج خّدراملتحدة املعين بامل
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  التفاعل : ال القانونية من أجل تعاون فّعالنظمجتاوز الفوارق بني   -٦
      القانون املدين والقانون العام نظمبني   

 القانونية إجراءات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة، النظمكما شهدنا، تبطئ الفوارق بني 
بون على ع املدّرجَّشُيمارسني على جتاوزها،  مساعدة املومن أجل. الل عقبات أمام تعاون فّعوتشكّ

 القانونية للبلدان األخرى واجلوانب النظمختصيص جزء من تدريباهتم، بل وتدريب كامل، ملعرفة 
  .ةتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيدة للل مشاكل حمّداليت متثّ

    
  استعراض عام للنظم القانونية الرئيسية يف العامل  - ١- ٦  
  :ي يف العامل هةونية الرئيسية اخلمسالنظم القان
يستمد وهو نظام  أو النظام الروماين اجلرماين أو الروماين املدين القانون املديننظام    

فقد كان القانون . جذوره من القانون الروماين ويعطي األسبقية للقانون املكتوب
 لإلمرباطور  املدنيةاجملموعة القانونية(ن يف شكل قانون مدين الروماين أول قانون يدّو

رت عملية تدوين القواعد أكثر فأكثر، ال سيما خالل القرنني الثامن  تطّو، مثّ)جوستينيان
وكان اهلدف من ). املدنية األملانيةمن قانون نابليون إىل القوانني (عشر والتاسع عشر 

م هو ظاوهذا الن. ملواطننيا وأيسر قراءةً لدىالتدوين هو جعل القواعد أكثر وضوحا 
  .األكثر استخداما يف العامل

 الفقه القانوين نظام بين أساسا على  وهواألنكلوسكسوينالنظام  أو القانون العامنظام   
فقد تطور على . ن القانون املدين املدّوعلى التقابل معوضعه القضاة، اجتهد يف الذي 

 حلل ء إنكلتراإىل كل أرجااخلصوص من خالل ممارسة متثلت يف إرسال امللوك قضاةً 
. لون قراراهتم؛ وكان هؤالء القضاة يعودون إىل لندن ويناقشون احلاالت ويسّجزاعات الن

 داً يف كلفقهاً قانونياً مشتركاً وموّحوهبذه الطريقة، وضع هؤالء القضاة شيئا فشيئا 
اليوم عون وقد قام املشّر. القانون العام: البلدربوع إنكلترا، أي قانونا تتقامسه كل ربوع 

ق هذا النظام القانوين يف بعض املستعمرات ويطّب. القانون العامبتدوين العديد من مبادئ 
  .هطورية الربيطانية اليت قامت بنشرالسابقة لإلمربا

ست  األعراف، وهي أعراف قانونية شفوية تكّر وهو نظام يقوم علىالقانون العريفنظام   
يوجد اليوم قانون عريف باملعىن الدقيق يكاد وال . ن إقليم معّيوقبلها سكانمبرور الزمن 

ومع .  هتيمن عليها األعرافنظماًوحدها منغوليا وبوتان وسري النكا تعتمد . والتام
ي دورا، يكتسي أمهية كبرية يف بعض األحيان، ال سيما ذلك، ال يزال القانون العريف يؤّد

 القانونية النظمدان ذات يف جمال األحوال الشخصية، يف عدد مرتفع نسبيا من البل
  .ددان األفريقية وكذلك الصني واهلناملختلطة؛ على غرار بعض البل
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 القرآن  وهو نظام مستقل يطبق القانون الديين باملعىن الدقيق، ويعّدالقانون اإلسالمينظام   
 سوى علىهذا النظام ، ال ينطبق ة اإلسالميالبلدان ذات التقاليدويف بعض . عماده الرئيسي
  .ةخصياألحوال الش

  .النظمة حبد ذاته، لكنه مزيج من ل فئالنظام القانوين املختلط ال ميثّ  
  

    
   القانونية يف العاملللنظماستعراض عام   

  

    
 

   
  
  
  
    

 موسوعة ويكيبيديا: املصدر
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CarteSystemesJuridiquesFR.png 

         
  القانون املدين والقانون العام نظمقارنة بني   م- ٢- ٦  

  
سم من بلدان العامل تّتاملائة  يف ٨٠ من أكثر؟ ألن القانون العام ونظم القانون املدين نظما نقارن بني ملاذ

ه حنو ، رغم بروز توّجالقانون العام أو القانون املدينخبصائص بارزة من التقاليد القانونية القائمة على 
 االهتامية النظم ملدين تعتمد عناصر منفبعض البلدان اليت تطبق القانون ا. التقريب بني هذين النظامني

  .سوالعكس بالعك
    

 العامليف القانونيةالنظم
الروماين اجلرماينالقانون

العامالقانون
العريفالقانون
اإلسالميالقانون

والقانون العامالروماين اجلرماينالقانون   
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مصادر : ستعراض عام لنظامي القانون املدين والقانون العام  ا‐ ١‐ ٢‐ ٦      
   القضائية واإلجراءات اجلنائيةوالنظمالقانون 

نهج  والالقانون املدينبالنسبة للفوارق بني النهج األحادي للبلدان ذات التقاليد القائمة على      
 ‐ ٣‐ ١‐ ١ اجلزء النميطة، انظر يف بداية هذه القانون العاماملزدوج للبلدان ذات التقاليد القائمة على 

لنظام التنفيذ غري "تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، األدوات الرئيسية 
 ."املباشر

      
ة قوانني تامة ومتكاملة تعاجل بشكل منفصل عدة  مثالقانون املدين نظميف : عملية التدوين •  

القانون   نظمأما يف. مواضيع قانونية، مثل القانون املدين والقانون اجلنائي والقانون التجاري
 مجعها أحيانا يف شكل مدونات تعكس القواعد القانونية متّ) لوائح(، فثمة أيضا قوانني العام

  .الفقهية القانونية ميكنها قلب القواعد اليتاملضمنة يف القرارات القضائية أو 
، يعد القانون املدينيف البلدان اليت تعتمد : دور األحكام القضائية يف إقامة القانون • 

  أنَّفصحيح، القانون العامأما يف البلدان اليت تطّبق . املصدر األول للعدل هو القانون
  أنَّملصدر الرئيسي للعدل، إالّشكل ملدة طويلة ا) السوابق القضائية (الفقه القانوين

 القائمة على القانون املدين، يطبق القضاة النظمففي . القوانني صارت أكثر فأكثر أمهية
 القضاة هم مصدر يمكن القول إنَّف القائمة على القانون العام، النظمالقانون أما يف 

القانون مة على  القائللنظموهكذا، وخالفا ). األمر املشرع حيثما مل حيسم(القانون 
 مبادئ القانون املوضوعة على أنَّ تنّص ، توجد قاعدة مراعاة السوابق القضائية اليتاملدين

 مل يتم إلغاؤها مبوجب قرار الحق صادر عن حمكمة ما داممبوجب قرار قضائي ملزمة 
ُمقيَّدين  القضاة جتعلكما جيري احلديث عن السابقة اليت . أعلى أو من نفس الرتبة

  .ةذها قضاة آخرون بشأن وقائع مماثلرارات اليت سبق أن اختبالق
  القانويناالستدالل القائمة على القانون املدين، يكون النظميف :  القانويناالستدالل • 

 القضاة يبنون أحكامهم على مقتضيات املدونات والقوانني، استنباطيا، أي أنَّ
 القائمة على القانون النظم أما يف .نةويستندون عليها يف استنباط حلول حلاالت معّي

فانطالقا من املبادئ العامة أو القواعد :  استقرائيةفتكون عملية االستداللالعام، 
نة ق على حالة معّيالقانونية اخلاصة بالسوابق، ُيستخلص احلكم املنطبق الذي سيطّب

  ).أو القاعدة القانونيةالقانوين  املشرع املبدأ حيثما مل ُيدوِّن(
عون العامون على حد سواء  يعد القضاة واملّدالقانون املدين القائمة على النظميف : القضاة •  

فون بإصدار أحكام عندما يكونون ضمن هيئة احملكمة يكلّ" أعضاء يف السلك القضائي"
). عون العاموناملّد(تطبيق القانون عندما يكونون ضمن النيابة العامة ب وباملطالبة) القضاة(
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مسابقة جترى فور  بناًء علىفون فهم يوظَّ: سارهم الوظيفي خمتلف عن مسار احملامنير مفتطّو
. نهم وزير العدل ويعّييبـتدريون تدريبهم خصيصا يف معهد  دراستهم للقانون، ويتلقّإهنائهم
ختارون عادة بعد أن يثبتوا مهاراهتم خالل ُي، فالقضاة القانون العامئمة على  القاالنظمأما يف 
وشأهنم شأن مجيع احملامني، فهم غالبا ما يدرسون القانون يف هناية . ستهم كمحامنيممار

لترقِّي كما ال يوجد نظام خاص .  خاصة بالقضاةكليةون تدريبا يف دراساهتم العليا وال يتلقّ
  .القانون املدين القائمة على النظم لدى احملاكم العليا على غرار ما يوجد يف القضاة

 صةمتخّص مدونات منفصلة وكذلك حماكم القانون املدين القائمة على دى النظمل: احملاكم • 
ملعاجلة جماالت قانونية خمتلفة، مثل القانون الدستوري والقانون اجلنائي والقانون اإلداري 

 حماكم متكاملة نظم، فثمة تقليديا القانون العامأما يف . والقانون التجاري والقانون املدين
م تنظر يف القضايا اجلنائية وكذلك يف أغلب الشؤون املدنية، مبا يف ذلك ذات اختصاص عا

لكن االجتاه السائد حاليا يف . القضايا اليت تشمل القانون الدستوري واإلداري والتجاري
  .وغرف متخصصة حماكم إنشاء هو لعامالقانون االبلدان اليت تطبق 

 القائمة على النظم يف . لإلجراءات استعراض عام:من ارتكاب اجلرمية إىل احملاكمة • 
حماكمة يتم خالهلا حتليل اجلرمية ومسؤولية املتهم، أما يف : ، مثة حدث واحدالقانون العام

بل على العكس من ذلك، : ، فليس مثة حدث واحدالقانون املدين القائمة على النظم
ت اليت تليها سلسلة من اجللسات املتعاقبة واملشاوراب تقترنيتعلق األمر بإجراءات 

ويف املرحلة اليت تسبق احملاكمة، يقوم أحد القضاة بتحليل الوقائع والبحث عن . حماكمة
األدلة ويستدعي املتهم والشهود ويستجوهبم، بينما ميكن للمحامني أن يطرحوا أسئلة 

ويتعلق األمر بقاضي التحقيق الذي يتمثل دوره يف حتديد ما إذا كانت التهم . تكميلية
. السلطة القضائية املختصةإىل  إلحالة األمر للشخص اجلاري حماكمته كافية هةاملوّج

أما .  الشرطة يف حبثها عن األدلةيشرف قاضي التحقيق على جهود هذه املرحلة، وطوال
ق ئ مرحلة ما قبل احملاكمة حيث حتقّ القائمة على القانون العام، فالشرطة هتّيالنظميف 

 أحد استصدار إذن من إذا كان  دون أي مراقبة خارجية، إالّبشأن اجلرمية وجتمع األدلة
عي العام بإعداد القضية ويقوم املّد. القضاة ضروريا بالنسبة لبعض التدابري القسرية

ويكون هؤالء احملامون الفاعلني الرئيسيني يف . للمحاكمة، شأنه شأن حمامي الدفاع
وخالل مرحلة ما . د خالل اجللساتمون األدلة ويستجوبون الشهواحملاكمة، ألهنم يقّد

 على الطرفني تقاسم األدلة ذات الصلة يف إطار إجراءات الكشف يتعّين قبل احملاكمة،
(Discovery) . ويلتزم القاضي احلياد ويدير احملاكمة وحيكم بني حمامي االدعاء العام

القانون ة على  القائمالنظمفني، حيثما توجد يف ويف ما خيص هيئة احمللّ. وحمامي الدفاع
  .ن الطرفان املتنازعايعرضها عليها لوقائع اليتد احتّداليت  وحدها دون غريها، فهي عامال

ف ، غالبا ما تكون األدلة نتيجة حتقيق يشرالقانون املدين القائمة على النظميف : األدلة • 
استنادا إىل  القاضي فيها ويبتُّقبل مجيع أنواع األدلة ُتو). قاضي التحقيق(عليه القاضي 
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القانون  القائمة على النظمأما يف . وعلى العموم، تفضل األدلة املكتوبة. ما َيقرُّ يف يقينه
   تفضيل لألدلة الشفوية، وهناك. ، فالقواعد اخلاصة باألدلة صارمة ورمسية نسبياالعام

وللقاضي، بوجه عام، . ال سيما بالنسبة للشهادات اخلاضعة الستجواب شهود اخلصم
باع القواعد ر على نزاهة اإلجراءات، باّتة استبعاد بعض األدلة إذا كان ذلك يؤثّسلط

  .ة القضائيةاخلاصة باألدلأو املدوَّنة /الفقهية و
    

   التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةالتحديات العملية اليت تواجه  ‐ ٢‐ ٢‐ ٦      

) ٢‐ ٣ و٢‐ ١‐ ٣ اجلزأينانظر أعاله ( املرونة  اليت تفتقد إىلباإلضافة إىل املشاكل اليت تثريها القوانُني
 حمددة أمام التعاون الدويل يف عملية اللغوية، ما هي أبرز اجلوانب اليت تثري صعوبات ُقأو الفوار

  املسائل اجلنائية؟
    

، ال سيما يف األجزاء اليت سبق إبرازها على امتداد هذه النميطةانظر أعاله عناصر املقارنة     
 .)٣ (واملساعدة القانونية املتبادلة) ٢ (بتسليم اجملرمنيعلقة العامة املت

    
، القانون العاممة من البلدان اليت تطبق يف الطلبات املقّد:  القانونيةاملصطلحات فهم َتَعذُُّر  •  

فهمها إال إذا ورد خمتلفة مصطلحات يتعذر على املمارسني العاملني يف نظم قانونية توجد 
وهو تصريح خطي يكتب  "Affidavit"  األمر على سبيل املثال مبصطلحويتعلق. تعريف هلا

ويوجه ي اليمني اه ويشهد عليه شخص مأذون له حبكم القانون بتلقّبعد حلف اليمني ويتلقّ
وهو أمر بإحضار  "mandat/bref d’habeas corpus"و مصطلح لالستخدام أمام العدالة؛ أ

 ممارسوكما يستخدم . صحة اعتقالهخري يف  القاضي لكي يبت هذا األمعتقل أمامشخص 
 القانونية ملمارسي األعراف تثري نفس املشاكل بالنسبة طلباهتم مصطلحاتالقانون املدين يف 

وهو وثيقة تقوم مبوجبها  "procès verbal" ويتعلق األمر على سبيل املثال مبصطلح. األخرى
وتدون مباشرة جرمية أو تثبت ، الشفويةسلطة خمولة لذلك بتلقي الشكاوى والبالغات 
يف  ""commission rogatoire و مصطلحنتيجة العمليات املنجزة من أجل جتميع األدلة؛ أ

لسلطة قضائية تابعة صالحياته  وثيقة يفوض أحد القضاة مبوجبها ويعين: السياق الدويل
  .نيابةً عنهالقيام باإلجراءات القضائية بشأن لدولة أخرى 

: املصطلحات اليت ال تؤدي املعىن املراد إن هي ُترمجت ترمجة حرفيةه أيضا إىل وينبغي االنتبا    
، يوصى، على سبيل املثال، بعدم إغفال أنه القانون العامفي حال التعاون مع بلدان تطبق ف

 règle de" فيما خيص املساعدة القانونية املتبادلة، وخبالف تسليم اجملرمني، ال يترجم مصطلح

la spécialité" مبصطلح "rule of specialty" ،مبصطلحوإمنا "limitations on use"    
  ."use limitations "أو
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 الدول ذات النظام القانوين تشترطيف أغلب احلاالت، : استخدام أسس قانونية خمتلفة •  
وهذا يعين بالنسبة للبلدان اليت .  وجود معاهدة لتسليم اجملرمنيالقانون العامالقائم على 

ة األطراف مثل تعّددق القانون املدين أن عليها أن تبين طلباهتا على املعاهدات املتطب
وال تستخدم .  ملكافحة اإلرهاب أو املعاهدات الثنائية أو اإلقليميةالعامليةاملعاهدات 
  .كومنولث يف الأعضاًء وليست ون املدينالقان مع البلدان اليت تطبق كومنولثاتفاقيات ال

، ال سيما دور قاضي  طيلة اإلجراءات اجلنائيةم أدوار ووظائف كل فاعل فهَتَعذُّر • 
 النظم ودور الشرطة واحملامني والقاضي يف القانون املدين القائمة على النظمالتحقيق يف 
  .ملقانون العااالقائمة على 

  :ة املتطلبات املتعلقة باألدلعدم معرفة • 

 أغلب البلدان اليت تطبق القانون شترطتفيما خيص التسليم، : لدليل األويلا  -    -
م أدلة إدانة وجود دعوى ظاهرة الوجاهة، أي أن تقّد الطالبة الدولة ُتثبتالعام أن 

 القانون املدين على علم هبذه القاعدة ممارسو وينبغي أن يكون .الشخص املالحق
على  للموافقة اإلدانةحتقيق أويل بشأن مسألة إجراء ألهنم ليسوا يف حاجة إىل 

  ).٢‐ ٢‐ ١‐ ٢ انظر أعاله(تسليم جمرم 
فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة، عندما يطلب قضاة التحقيق : لدليل املعقولا  - 

 القانون العام قيام نظرائهم يف البلدان اليت تطبق القانون املدينالتابعون للبلدان اليت تطبق 
معقولة  لديهم أسباباً أنَّعليهم إثبات ّين  يتعبإجراء قضائي، كالتفتيش على سبيل املثال،

(reasonable grounds)  بأهنم سيحصلون بفضل هذا التفتيش على حتملهم على االعتقاد
 اجلرمية أو معلومات من شأهنا كشف مكان املشتبه به، حىت يقوم قاض بإصدار أدلة بشأن

  .ة يف احلاالت العاجلحىت ُيجرى التفتيشأمر تفتيش أو 
 املنتمون إىل البلدان املمارسونكما ينصح : (hearsay evidence) ليل السماعيالد  - -

مة إىل البلدان  يف طلباهتم املقّداالعتماد على األدلة السماعية بتفادي القانون املديناليت تطبق 
  .ة ما تكون مقبولنادراًفهذه األدلة ؛ القانون العاماليت تطبق 

تطبق أغلب البلدان اليت تشترط : (cross-examination) ستجواب شهود اخلصما  - 
 ٢‐ ١‐ ٣ انظر أعاله( أن تكون لدى املتهم إمكانية استجواب شهود اخلصم العام القانون

يف وعمليات التفتيش مقارنة إجراءات مجع الشهادات : إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة
 وال تشترطهوهو أمر ال  ).ق القانون املدينق القانون العام والبلدان اليت تطّبالبلدان اليت تطّب

  .القانون املدينتعرفه دائما البلدان اليت تطبق 
 تشترطهينبع أحد الشروط البارزة فيما يتعلق باألدلة من الشكل الذي : كل األدلةش  - 

 أن تبلغ مجيع األدلة يف شكل إفادة يشترطفبعضها . القانون العامالعديد من البلدان اليت تطبق 
القانون ق  البلدان اليت تطّبالتبادل املسبق هلذه الشروط بني املمارسني املنتمني إىل ويعّد. مكتوبة
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 من أجل االتفاق على شكل مقبول أمراً بالغ األمهية وتلك اليت تطبق القانون العام املدين
  .ةكتوب اإلفادة امل حملّلتقدمي األدلة، مثل إضافة تصريح لقاضي التحقيق إىل امللف ليحلّ

ق  والبلدان اليت تطّبالقانون العامق ف البلدان اليت تطّبتعّر: التجرميازدواجية تفسري مبدأ  • 
 يف هذا النظام ال نظري مماثالً هلا متاماًثمة جرائم ف اجلرائم على حنو خمتلف، القانون املدين

التواطؤ اإلجرامي و يف البلدان اليت تطبق القانون العام أ  conspiracyمثال التآمر (أو ذاك 
l’association de malfaiteurs وينبغي تناول تفسري ). القانون املدين يف البلدان اليت تطبق

 عراقيل ب أيِّ خمتلفة لتجّننظماًهذا املبدأ على حنو أكثر مرونة بني البلدان اليت تطبق 
عدة  املساخيص فيما ١‐١‐٤‐ ٣ فيما خيص تسليم اجملرمني و١-٢-٣-٢ انظر أعاله(

  ).ةالقانونية املتبادل
 وغالبا ما القانون املدين الذي جنده يف أغلب البلدان اليت تطبق رفض تسليم الرعايا •  

جنسية الشخص  ١‐١‐٣‐٢ انظر أعاله (القانون العامتعارضه البلدان اليت تطبق 
جنسية  هذا املبدأ يصاحبه مبدأ وينبغي االنتباه، مع ذلك، إىل عدم إغفال أنَّ). املطلوب

حبيث ال ينظر  الذي يسمح للبلدان اليت ترفض التسليم مبحاكمة الشخص املطلوب لفاعلا
قضائية فقد يكون من الصعب على هيئة .  ملرتكيب األعمال اإلرهابيةإليها باعتبارها مالذاً

 أن تفسر مثل هذا الرفض من خالل تطبيق مبدأ املعاملة باملثل إزاء بلد القانون العامتطبق 
ت الذي ال يسمح قانوهنا ق القانون املدين ورفض تسليم رعاياها إىل هذا البلد يف الوقيطب

  .ممبحاكمته
 قرار صدور من الضروري حيثما يكون، القانون العامق يف البلدان اليت تطّب: السرية •  

 أحد القضاة، من أجل احلصول على أمر تفتيش على سبيل املثال، يصبح حمتوى يتخذه
. ة القانونية املتبادلة علنيا، مما من شأنه أن يعيق التحقيقات املنجزة باخلارجطلب املساعد

نصح املمارسون بالبلدان اليت تطبق القانون املدين، إذا كانوا يرغبون يف احلفاظ على وُي
أن خترب الدولة  متلقّية الطلبن على الدولة روه؛ ويتعّيسرية طلباهتم، بأن يطلبوا ذلك ويّرب

يتسىن للدولة الطالبة أن ا كانت ال تستطيع احلفاظ على الطابع السري حبيث  إذالطالبة
  .ية السررغم انعدامب  ما إذا كانت ترغب يف تنفيذ الطلرتقّر

 عن القانون العامق ز البلدان اليت تطّبتقليديا، تتمّي:  (in abstentia)اإلجراءات الغيابية •  
 يف  متهمأيِّالفئة األوىل ترفض إمكانية حماكمة  بكون القانون املدينق البلدان اليت تطّب

 أن يكون جيب عادةًوترى البلدان األوىل أن املتهم . غيابه بينما تقبلها الفئة األخرية
  .ةأثناء حماكمته لضمان حماكمة عادلحاضرا 

    
ملعاملة ا"ودراسات احلالة املذكورة يف " تسليم اجملرمني واحملاكمة غيابيا"نظر أعاله اإلطار ا    
  ).١‐٥‐٣‐٢(" العادلة
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 وتلك القائمة القانون املدين القائمة على النظم فوارق هامة بني ، شاهدناكما  هناك،نَّخالصة القول هي إ
وا هنجا مرنا  ويتبّننظمهم يف ويدركوا ما يناظرهاد أن يعرفها املمارسون ومع ذلك، مبجّر. القانون العامعلى 

بون جزءا من ص املدّروهلذا، يوصى بأن خيّص. الفوارقب على هذه مكن التغلّيف هذا اجملال، يصبح من امل
دة وتبطئ إجراءات تسليم  القانونية للبلدان األخرى واجلوانب اليت تثري صعوبات حمّدالنظمالتدريب ملعرفة 

  .ةني واملساعدة القانونية املتبادلاجملرم
    

  ٧٣٧طائرة بوينغ ال قضية: دراسة حالة      
  
  :حظة للمدربنيمال

أجل تناول الصعوبات الناشئة يف جمال التعاون من رها  تصّوتعتمد دراسة احلالة التالية على أمثلة ومهية متّ
 أمساء ومن املهم اإلشارة إىل أنَّ.  القائمة على القانون املدين وتلك القائمة على القانون العامالنظمالدويل بني 

ملاذا نضع أمساء الدول املشاركة يف دراسة حالة . لية هي أمساء الدول املشاركةالبلدان املختارة يف احلالة العم
الع على قوانني بعضهم البعض، واالخنراط يف  هذا يسمح للمشاركني باستعمال تشريعاهتم، واالطّألنَّ ومهية؟

  .ردراسة احلالة بتبادل األدوا

فاهلدف من . حة أو خاطئة عن هذه املشاكلوجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد بالضرورة إجابة واحدة صحي
وحتقيقا هلذا الغرض وبغية حتسني فهم املشاكل احملتملة اليت قد . هذا السيناريو الومهي هو تشجيع املناقشة

أن يقوم املشاركون، بالنسبة لكل سؤال يطرح، يف إطار التمارين يوصى ب القانونية املختلفة، النظمتطرح بني 
  .ةتلف الفرضيات املمكنة انطالقا من وقائع هذه القضية وأن يربزوا الصعوبات احملتملالعملية، باقتراح خم

  
  الوقائع

 ٢٨٤ وهي تقلّ. كار يف اجتاه نريويبا، من دKq47لة بكينيا،  تابعة لشركة طريان مسّج٧٣٧تقلع طائرة بوينغ 
 إقالعها من باماكو فوق اجملال ، تنفجر بعد٢٠٠٩ه يوني/ حزيران١٥ يف مايل، أجواءوأثناء عبورها . مسافرا

  .ن شخصا أغلبهم كينيون وماليون وسنغاليو٢٤٥وتسفر هذه احلادثة عن مقتل . اجلوي لغانا
 غانا للتحقيق  يفقون كينيون إىل مكان احلادثويذهب حمقّ. بلديهماوتفتح كينيا وغانا حتقيقات قضائية يف 

لكنه ى عيد أبو، وهو سنغايل اجلنسية فجار سببه شخص يسّم االنويكتشفون أنَّ. قني الغانينيإىل جانب احملقّ
  .وايل، وركب من مطار باماكميقيم يف 

 السيد وتكتشف أنَّ. واستنادا إىل تلك املعلومات، تفتح السلطات املالية، من جهتها، حتقيقا قضائيا يف مايل
. ليت استخدمت يف االعتداءرات اعيد أبو استفاد من دعم شركاء يقيمون بنيجرييا للحصول على املتفّج

رات ميكن أن تكون قد وردت من منظمة خدمت يف شراء املتفّج األموال اليت اسُتوخالل التحقيق، يتضح أنَّ
  .اموية باملنطقة ويوجد مقرها بأبوجغري حكومية تنجز برامج تن

يا لتفتيش مقر املنظمة غري وأثناء التحقيق القضائي املفتوح بباماكو، يرسل قاضي التحقيق بباماكو طلبا لنيجري
كما يطلب إخضاع أعضاء جملس . احلكومية ال سيما من أجل االطالع على كشوف حساباهتا املصرفية

 .ةت على املكاملات اهلاتفيا للتنّصإدارهت
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 أحد شركاء السيد أبو هو شخص يدعى دافيد مينساح، وهو غاين اجلنسية، ويشتبه يف أنه ويتضح أيضا أنَّ
ويتم  .واعتقاله قصد البحث عن دافيد مينساح ا اعتقال دوليَرأموتصدر السلطات املالية . راتتفّجر له املوفّ

 حتديد موقع الشخص املطلوب وبعد مرور شهر، يتّم.  محراء من اإلنتربول إىل الدول األعضاءمذكّرةتبليغ 
وتودع غانا الشخص املعين السجن يف .  احلمراءذكّرةوتعترف غانا بالقيمة القانونية هلذه امل.  يف أكراواعتقاله
  .ةوبعد مرور شهرين، يصل طلب التسليم إىل السلطات الغاني. ي طلب تسليمهانتظار تلقّ

فقد كان هذا . ويف إطار التحقيق الذي ينجز يف مايل، يظهر اسم شخص آخر، من كينيا، يدعى كاماو
الصعيد العاملي أصدرته كينيا بسبب مشاركته  نشره على الشخص، الذي يقيم بكاوو، موضوع أمر اعتقال متّ

ومع ذلك، ال يسمح التحقيق . فتعتقله السلطات املالية. قبل بضعة أشهراملفترضة يف اعتداء إرهايب آخر وقع 
م إىل وعندما تعلم كينيا بالقبض عليه، تقّد Kq47 طائرة بوينغالبإثبات مشاركته يف االعتداء الذي استهدف 

م كينيا كما تقّد. لبا لتسليم هذا الشخص قصد حماكمته على اجلرائم اليت ارتكبها يف كينياالسلطات املالية ط
  ).مايل( مقر إقامة السيد كاماو يف كاوو تفتيشبغية املتبادلة طلبا للمساعدة القانونية 

    
  أسئلة مشتركة بني اجملموعات

األقدر  وما هو، يف رأيك، البلد  واليتها القضائية؟إرساءما هي البلدان اليت كان من مصلحتها  •  
   أساس؟ أيِّبناًء على واليته القضائية؟ وعلى إرساء

 مايل إىل هته وّجالذي تسليم اجملرمني يرتكز إليها طلبما هي األسس القانونية املمكنة اليت  •  
الذي  املساعدة القانونية لطلب كينيا إىل مايل؟ وما هي األسس القانونية هتهوالذي وّجغانا 
   كينيا إىل مايل؟والذي وجهته مايل إىل نيجرييا هتهوّج

  
  متارين خاصة بكل جمموعة

القانون العام والقانون املدين، وينقسمون : ينقسم املشاركون إىل جمموعتني منفصلتني: بنيملحوظة للمدّر
 بالنسبة ٢لفرعية  واجملموعة ا١اجملموعة الفرعية : داخل هاتني اجملموعتني إىل جمموعتني فرعيتني منفصلتني

ع املشاركون املنتمون إىل ويتوّز.  بالنسبة للقانون املدين٢ واجملموعة الفرعية ١للقانون العام واجملموعة الفرعية 
مه بعد ذلك إىل اجملموعة ر الطلب وأن تقّدن على كل جمموعة أن حتّرويتعّي. نفس البلد بني اجملموعات الفرعية

  .ال إذا كان الطلب مقبوه وتقرير مااألخرى قصد مناقشت
  

   املدينالقانونجمموعة   •  
ه إىل نيجرييا، من يوّجمتبادلة ر، بوصفك قاضي التحقيق مبايل، طلب مساعدة قانونية حرِّ :١اجملموعة الفرعية 

ا ورصد ت على املكاملات اهلاتفية ألعضاء جملس إدارهتأجل تفتيش مقرات املنظمة غري احلكومية والتنّص
  .ة املصرفيااهتكشوفات حساب
ه إىل غانا، من أجل تسليم السيد ر، بوصفك قاضي التحقيق مبايل، طلب تسليم يوّجحرِّ: ٢اجملموعة الفرعية 
  .كينغ مينساح
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  القانون العام جمموعة • 

ل تسليم السيد ر، بوصفك السلطة القضائية بكينيا، طلبا إىل السلطات املالية من أجحرِّ: ١اجملموعة الفرعية 
  .هو بغرض مقاضاتكاما

ها ر، بوصفك السلطة القضائية بكينيا، طلبا يف إطار املساعدة القانونية املتبادلة، موّجحرِّ :٢اجملموعة الفرعية 
  .يلإىل السلطات املالية، من أجل فحص مكان إقامة السيد كاماو، يف كاوو، مبا

    
كندا  (لقانون العاما قانيطّب بلدينحالة مجع الشهادات والتفتيش يف : دراسة حالة  
  )مايل والنيجر( القانون املدين قانوبلدين يطّب) وموريشيوس

  
مقارنة إجراءات مجع الشهادات والتفتيش  :إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة ٢‐١‐٣ انظر اجلزء 

 وكذلك )نيجرلمايل وا( القانون املدين قانوبلدين يطّب) كندا وموريشيوس( القانون العام قانبلدين يطّبيف 
  .ااألنشطة املرتبطة هب

    
  أنشطة 

 بإعطاء مك رّدُيرجى شرح؟ م القانونية اليت يقوم عليها النظام القانوين ببلدكاألعرافما هي  •  
  ؟م القانونية لبلدكاألعرافن بأفضل شكل أمثلة تبّي

 م تعاونت أنم سبق لكحيث األعراف القانونية أومن يرجى اختيار بلد يتشابه مع بلدكم  • 
 وحتديد على قانونه العُيرجى االطّ.  معه يف املستقبليتعاون قد م أن بلدكأو ترونمعه 

التحديات الرئيسية اليت قد تطرح عمليا خالل إجراءات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية 
  .اب عليه التغلّوسائل، وكذلك ممع بلدكاملتبادلة 

 اخلصائص القائمة لتنفيذ تدابري وحتديد ماجلنائية اخلاصة بك اإلجراءات ُيرجى إنعام النظر يف • 
، الطالبة يف الدولة م هبا نظراءكختربوا من املهم أن  أنَّتروناملساعدة القانونية املتبادلة اليت 

  .م قانونية خمتلفة عن بلدكأعرافال سيما إذا كانت هلا 
    

  املعارف املكتسبةتقييم   
  

ق  والبلدان اليت تطّبالقانون املدينة القائمة بني البلدان اليت تطبق ما هي الفوارق الرئيسي •  
  ؟)من ارتكاب اجلرمية إىل احملاكمة( سري اإلجراءات اجلنائية  فيما خيّصالقانون العام

القانون  ملمارسيبالنسبة  "mandat d’habeas corpus"و "affidavit"مصطلحات ما معىن  •  
  ؟القانون العام ملمارسيبالنسبة  "commission rogatoire"و "procès-verbal" واملدين

  ."الدعوى الظاهرة الوجاهة"ُيرجى شرح قاعدة ، نون املدينالقا ملمارسيبالنسبة  •  
  .ق دور قاضي التحقيُيرجى شرح، نون العامالقا ملمارسيبالنسبة  •  
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  أدوات  

 القانونية النظمابع جلامعة أوتوا بتصنيف قام فريق البحث املعين بالنظم القانونية يف العامل الت •  
دد كبري من املراجع للدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة، وكذلك الشأن بالنسبة لع

  php.index/onu-syst/eng/ca.juriglobe.www://http#: ةالببليوغرافي
دليل استجابة العدالة اجلنائية لإلرهاب، الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين ن يتضّم •  

القانون  ة خصوصيات للبلدان اليت تطبقات واجلرمية، عدة مراجع مقارنة ويربز عّدخّدربامل
  :القانون األورويبوالعام 

  html.tools-assistance-technical/terrorism/ar/unodc/org.unodc.www://http  
 باألعرافات واجلرمية القوانني النموذجية اخلاصة خّدر مكتب األمم املتحدة املعين باملأعّد •  

  :القانون املدين والقانون العامق ّبالقانونية للبلدان اليت تط
  html.laws-and-treaties-model/tools-legal/en/unodc/org.unodc.www://http   

 اخلرباء العامل غري الرمسي املعين بأفضل ممارسة يف أنشطة تسليم اجملرمني فريقكما يربز تقرير  •  
بعض خصوصيات البلدان اليت ) ٢٠٠٤ات واجلرمية، خّدر املعين باملمكتب األمم املتحدة(

  :قانون املدينال والبلدان اليت تطبق القانون العامتطبق 
     pdf.FR_Extradition_practices_Best/pdf/tldb/org.unodc.www://https  
ات واجلرمية لتقدمي طلب ناجع خّدرها مكتب األمم املتحدة املعين باملقائع اليت أعّدصحف الو •  

 املتبادلة إىل دول جلنة احمليط اهلندي تسمح بتكوين نظرة لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية
 ن تطبقوبلدا) موريشيوس وسيشيل (القانون العام بلدين يطبقانملموسة ومقارنة بني 

  ):جزر القمر وفرنسا ومدغشقر (القانون املدين
    rnationalinte/crime_organized/treaties/documents/org.unodc.www://http 

pdf.1.n_pratiques_Fiches_COI-UNODC_Publication/cooperation  
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   اإلرهابكافحةملريب بشأن التعاون الدويل  أمثلة جلداول أعمال التد-ترفقاامل
    

  مثال جلداول أعمال حلقات عمل تدريبية وطنية: املرفق األول
  

  ) أيام٣: املدة(لقضاة بشأن آليات التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب اتدريب 
  

 )١(جدول األعمال 

  افتتاح حلقة العمل  - ١  

  تقدمي منهجية العمل واملشاركني  - ٢  
  : اإلرهاباملتعلقة مبكافحةالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية آليات   - ٣  

 ملكافحة اإلرهاب وآليات تسليم اجملرمني العاملياإلطار القانوين : مة عامةمقّد -أ  
  ) ات واجلرميةخّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(واملساعدة القانونية املتبادلة 

  )اليوم األول(
ية يف جمال التسليم وشؤون املساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف  التشريعات الوطنعرض -ب  

  ) خرباء دوليون(ة األطراف للبلد يف هذا اجملال تعّددذلك االلتزامات الثنائية وامل
  )اليوم األول(

تبادل اخلربات : تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف الواقع العملي -ج  
ات واجلرمية وخرباء خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(ت ودراسات حالة ومناقشا

  )اليوم الثاين) (دوليون
ات واجلرمية خّدر مكتب األمم املتحدة املعين باملاستحدثهااملمارسات واألدوات اليت  -د  

مكتب األمم املتحدة (من أجل تيسري تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة 
  )اليوم الثالث) (ت واجلرميةاخّدراملعين بامل

  )اليوم الثالث(ية املتبادلة دور اإلنتربول يف تسليم اجملرمني واملساعدة القانون  -هـ  
  استنتاجات واختتام حلقة العمل  - ٤  

    
  )٢(جدول األعمال 

  مراسم افتتاح التدريب  - ١  
  تقدمي املشاركني وسري التدريب وأهدافه  - ٢  
مقدمة : دويل يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة اإلرهابالتعاون ال:  األوىلاجللسة  - ٣  

  )اليوم األول(عامة، اإلطار القانوين الوطين والدويل 
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ما معىن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة اإلرهاب؟ ما : مةمقّد -أ  
عرض خلرباء (؟ على القضاة االضطالع به يتعّين الذي جيعله ضروريا؟ وما هو الدور الذي

  )ات واجلرميةخّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل
ما هو اإلطار القانوين للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة اإلرهاب  -ب  

عرض يقدمه اخلرباء حول القوانني الوطنية ذات الصلة (؟ )البلد املستفيد(بالنسبة لقضاة 
  )مية املنطبقةواالتفاقيات الثنائية واإلقلي

لتيسري ) البلد املستفيد(رها القانون الدويل لقضاة ما هي األدوات القانونية اليت يوفّ - ج  
  )ات واجلرميةخّدرعرض خلرباء مكتب األمم املتحدة املعين بامل(تعاوهنم مع البلدان األخرى؟ 

  )اليوم الثاين(تبادلة حترير طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية امل:  الثانيةاجللسة  - ٤  
حالة عملية مع (حترير طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة : التنفيذ  - د  

طلب كتابة  الثانية وتتوىل التسليم  طلبةكتاب األوىل جمموعتني تتوىل إىل املشاركنيتقسيم 
تعليقات كل /ى، ردود، وتقدمي الطلبات إىل اجملموعات األخر املتبادلةاملساعدة القانونية

  )جمموعة
أدوات ونصائح عملية لتحرير طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة  -هـ  

  )ات واجلرميةخّدرعرض خلرباء مكتب األمم املتحدة املعين بامل(
 جلسة( طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة توجيه:  الثالثةاجللسة  - ٥  

  )اليوم الثالث) (ة مع ممثلي وزارة اخلارجيةمشترك
 طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة لتوجيهما هو اإلطار القانوين  -و  

  ) املستفيديقدمه البلدعرض ( وزاريت اخلارجية والعدل؟ بنيوالتنسيق 
  )شاركونامل(تبادل اخلربات، مناقشة : تقييم احلالة الراهنة -ز  
 الناجع لطلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية التوجيهائح عملية بشأن نص -ح  

  )ات واجلرميةخّدرعرض خلرباء مكتب األمم املتحدة املعين بامل(املتبادلة 
 الطلبات على حنو أكثر جناعة توجيهاستنتاجات وتوصيات هبدف ضمان   -ط  

  )ونشاركامل(
   حلقة العملاستنتاجات عامة واختتام  - ٦  
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   قانونية خمتلفةأعرافمثال جلدول أعمال حلقة عمل دون إقليمية لتدريب بلدان ذات : املرفق الثاين
    

تلك اليت وق القانون املدين تدريب لتعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية بني البلدان األفريقية اليت تطّب
  ) أيام٣: املدة (كومنولث بالتعاون مع أمانة الُينظَّمالقانون العام،  قتطّب
    

  جدول األعمال

  االجتماعافتتاح   - ١  
   وأهداف االجتماع ومنهجية العمل املقترحةاملشاركنيتقدمي   - ٢  
ق القانون العام وتلك تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية بني البلدان األفريقية اليت تطّب  - ٣  

  :القانون املديناليت تطبق 
القائمة على القانون املدين والقانون العام والصعوبات  للنظماستعراض عام  -أ  

مة عامة، مقّد: والتحديات القانونية القائمة أمام التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
 )ات واجلرميةخّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(مناقشة وتبادل اخلربات و

  :مالقانون العادين ولى القانون امل القائمة عالنظمتيسري التعاون بني   -ب  
إىل البلدان اليت ُموجَّهة ياغة طلبات لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ص  ‘١‘   

مشاركون (حالة عملية  ‐ القانون العام ق وتلك اليت تطّبق القانون املدينتطّب
دين وجمموعة خاصة جمموعة خاصة بالقانون امل: مون إىل جمموعات عملمقّس
ات واجلرمية خّدريديرها خرباء مكتب األمم املتحدة املعين بامل ‐م ن العابالقانو
  )كومنولثوأمانة ال

 واملمارسات بالنظمتبادل املعرفة : تعزيز التعاون بني البلدان املشاركة  ‘٢‘      
  ) بلد على أساس استبيانمه كليقّدعرض (القانونية للبلدان املشاركة 

 وتنفيذ طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة يهوتوجأدوات عملية لتحرير  ‘٣‘      
ات واجلرمية وأمانة خّدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل(القانونية املتبادلة 

  )كومنولثال
  استنتاجات عامة واختتام االجتماع  - ٤  
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  مثال لتدريب على اإلنترنت: املرفق الثالث

داة رئيسية يف مكافحة اإلرهاب، يكتبها ويديرها أ: تدريب حول تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
 أسابيع، ٦: املدة(ات واجلرمية واإلنتربول خّدرخرباء فرع منع اإلرهاب مبكتب األمم املتحدة املعين بامل

  ) اخلمس الواردة أدناهتناظر النمائط املوضوعيةنترنت ومخسة أسابيع اإلف على أدوات أسبوع للتعّر
    

  ةاملواضيع املتناول
  :ة اخلمس التاليالنمائطالتدريب من ن تكّوي

  مةمقّد  - ١  
  أهداف التدريب  -أ  
  حمتوى التدريب -ب  
  واردامل  - ج  
  ستعراض عام لدور منظمة األمم املتحدة واإلنتربولا  ‘١‘    
  ستعراض عام لإلطار القانوين العاملي ملكافحة اإلرهابا  ‘٢‘    

   اإلرهابمنعتدابري   - ٢  
   يف قرارات جملس األمننع اإلرهاب، الواردةاملتعلقة مباألحكام  -أ  
   يف املعاهداتاملتعلقة مبنع اإلرهاب، الواردةاألحكام  -ب  

  بادل معلومات الشرطةت  - ٣  
  اإلطار القانوين العام -أ  
  أدوات اإلنتربول املتعلقة مبكافحة اإلرهاب -ب  

  ةيف املسائل اجلنائياملتبادلة املساعدة القانونية   - ٤  
   املساعدة القانونية املتبادلةتعريف -أ  
  األسس القانونية للمساعدة القانونية املتبادلة -ب  
  مبادئ املساعدة القانونية املتبادلة - ج  
  إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة - د  

   اإلرهابيني وتسليمهممالحقة  - ٥
   اإلرهابينيمالحقة -أ  
 تسليم املرتكبني املفترضني ألعمال إرهابية -ب  
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