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  من اتفاقية األمم املتحدة ) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع     
      )٥٠-٤٤استعراض املواد (ملكافحة الفساد 

      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    
    مقدِّمة ونطاق التقرير وهيكله  -أوالً  

ــرتني    -١ ــاً للفقـ ــذ اتفاقيـــ     ٤٤ و٣٥وفقـ ــتعراض تنفيـ ــة اسـ ــي آلليـ ــار املرجعـ ــن اإلطـ ة  مـ
ــيعي معلومـــات عـــن تنفيـــذ     األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفـــساد، يعـــرض هـــذا التقريـــر املواضـ
جمموعــة مــن وهــو يكمِّــل آخــر  . الرابــع مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   الفــصل

ــا      ــستند إليهمـ ــة ويـ ــن االتفاقيـ ــع مـ ــصل الرابـ ــذ الفـ ــن تنفيـ ــرين عـ  CAC/COSP/2013/9(تقريـ
وأمثلـة بـشأن التنفيـذ فيمـا        سـائدة   ُعرضـت فيهمـا اجتاهـات       ، اللذين   )CAC/COSP/2013/10و

دولةً طرفـاً مـشمولةً باالسـتعراض يف الـسنوات األوىل والثانيـة والثالثـة مـن الـدورة                    ٤٤خيصُّ  
ــة  ــة االســتعراض الزمني ــر يف املقــام األول علــى    . األوىل آللي ــز هــذا التقري ــاً للتكــرار، يركِّ وجتنُّب

وإضــافةً إىل ذلــك، وكمــا يف تقــارير  )١(.ملــستكَملة حــديثاًاستعراضــاً مــن االستعراضــات ا ١٢
ــابقة، ُتعـــرَ  ــيعية سـ ــيِّن أشـــيع التحـــدِّيات املواَجهـــة   مواضـ ــام جممَّعـــة تبـ ض فيـــه جـــداول وأرقـ

وإضـافةً إىل   . واملمارسات اجليِّدة املتَّبعة يف التنفيذ خبصوص كل البلدان قيد الدراسة التحليليـة           
 يف تقريـر منفـصل حتليـل    ُدرِكمـا يَـ  . ٧ إىل ١ن التنفيـذ يف اُألطـر مـن         أمثلة تبيِّ  ُدرِذلك أيضاً، تَ  

  ).CAC/COSP/IRG/2014/3(الحتياجات املساعدة التقنية ذات الصلة باملوضوع 
    

                                                         
 .٢٠١٤فرباير / شباط١٤تستند هذه البيانات إىل االستعراضات القُطرية املستكَملة حىت  )1(  
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  مالحظات عامة بشأن التحدِّيات املواَجهة واملمارسات اجليِّدة املتَّبعة   -ثانياً  
    يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية

ــل ألشــيع      تجابة لاســ  -٢ ــى حتلي ــر عل ــوي هــذا التقري ــذ، حيت ــق اســتعراض التنفي طلــب فري
 وفقاً للمـادة ذات      املتَّبعة يف تنفيذ الفصل الرابع، مرتَّبةً      يِّدةالتحدِّيات املواَجهة واملمارسات اجل   

  االستعراضـات املـستكَملة     أدنـاه حتليـلَ     الـواردةُ   واألرقـامُ  وتشمل اجلداولُ . الصلة من االتفاقية  
  .دولةً طرفاً ٥٦ يف
 أشــيع التحــدِّيات الــيت ُتواجِــه التعــاون الــدويل هــي علــى املــستويني         وقــد تأكَّــد أنَّ   -٣

يــزال يفتقــر إىل األدوات  وبعــض الــدول األطــراف ال). ١ انظــر اجلــدول(التــشريعي والعملــي 
فاقيـة أساسـاً    االترة علـى اعتبـار      األساسية للتعاون، مبـا يف ذلـك التـشريعات الداخليـة، أو املقـدَّ             

ــا ــال     قانوني ــا قــد يعرقــل مقــدرهتا علــى التعــاون علــى حنــو فعَّ ــة، ممَّ . ، أو املــوارد البــشرية الكافي
أيــضاً لعــدد مــن الــدول األطــراف أن تنظــر يف إرســاء الوســائل الالزمــة جلمــع البيانــات  وينبغــي

  .اإلحصائية لكي تكون قادرةً على تقييم تنفيذ االتفاقية وتعزيزه
    

  ١اجلدول 
  أشيع التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية

 التحدِّيات املستبانة يف جمال التنفيذ املادة من االتفاقية

  حمدودية القدرات واملوارد  • )٤٤املادة (تسليم اجملرمني 
  حمدودية التنسيق فيما بني األجهزة  •
 الثغرات يف اإلطار القانوين الداخلي  •

  خصوصيات النظام القانوين والقيود الدستورية  • )٢، الفقرة ٤٤املادة (ية التجرمي ازدواج
 ضرورة مراقبة تطبيق مبدأ ازدواجية التجرمي  •

 تسليم مرتكبيها؛ استثناء ُيمكناجلرائم اليت 
 )٤، الفقرة ٤٤املادة (اجلرائم السياسية 

 ضرورة كفالة اعتبار جرائم الفساد كلها خاضعةً  •
  ة السجن الدنيا بشأهنامرتكبيها مبوجب مدَّلتسليم 

  ضرورة معاجلة استثناء اجلرائم السياسية بوضوح  •
ضرورة إدراج جرائم الفساد كلها يف املعاهدات   •

 مستقبالً

بات لَّعجيل باإلجراءات أو تبسيط املتطالت
 )٩، الفقرة ٤٤املادة (اإلثباتية 

صعوبات يف أعباء إجراءات التسليم الثقيلة   •
وارتفاع مستوى املتطلَّبات اإلثباتية؛ ضرورة 

 تبسيطها
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 التحدِّيات املستبانة يف جمال التنفيذ املادة من االتفاقية

  ، ٤٤املادة (التسليم أو املالحقة القضائية 
 )١١الفقرة 

التسليم أو املالحقة "ضرورة كفالة تطبيق مبدأ   •
بشأن الشركاء من غري األطراف يف " القضائية

 معاهدة أو إتاحة اجملال لتسليم املواطنني

، ٤٤املادة (جنبية إنفاذ أحكام العقوبة األ
 )١٣الفقرة 

ضرورة وضع تشريعات بشأن إنفاذ أحكام   •
  العقوبة األجنبية

ضرورة النظر يف تطبيق االتفاقية املباشر إلتاحة   •
اجملال لتنفيذ أحكام العقوبة يف احلاالت اليت ُيرفض 

 فيها التسليم ألسباب تتعلق باجلنسية

ورة إصالح التشريعات وتعديل املعاهدات من ضر  • )١٥، الفقرة ٤٤املادة (بند التمييز 
أجل معاجلة احلق يف رفض التسليم ألسباب تتعلق 

 بأغراض متييزية يف الطلب

ضرورة إرساء واجب بشأن التشاور قبل رفض   • )١٧، الفقرة ٤٤املادة (التشاور قبل الرفض 
 التسليم

  ، ٤٤املادة (االتفاقات أو الترتيبات 
  ؛ ٣٠ الفقرة ،٤٦؛ املادة ١٨الفقرة 
 )٢، الفقرة ٤٨ و٤٧ و٤٥املواد 

ضرورة إبرام اتفاقات جديدة وتوسيع نطاق   •
  االتفاقات القائمة

ضرورة مراجعة املعاهدات القائمة وإعادة التفاوض   •
  بشأهنا

 من أجل تعزيز ضرورة تطبيق االتفاقية مباشرةً  •
 فعالية تسليم املطلوبني

  حمدودية القدرة واملوارد  • )٤٥ة املاد(نقل األشخاص احملكوم عليهم 
عدم وجود تنسيق بني األجهزة، وخصوصيات   •

 م القانونيةظُالنُّ

  رداحمدودية القدرات واملو  • )٤٦املادة (لة املساعدة القانونية املتباَد
وجود ثغرات يف اإلطار القانوين، أو عدم كفاية   •

  التدابري املعيارية
يا من أجل م إدارة القضاظُضرورة حتسني ُن  •

 لةاالستجابة إىل طلبات املساعدة القانونية املتباَد

  ، ٤٦املادة (الشخصيات االعتبارية 
 )٢الفقرة 

ضرورة النظر يف اعتماد تدابري تشريعية واملواءمة   •
  بني األطر القانونية واملعاهدات
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 التحدِّيات املستبانة يف جمال التنفيذ املادة من االتفاقية

لة ضرورة تنظيم متطلَّبات املساعدة القانونية املتباَد  •
م اليت تقع تبعتها على فيما يتعلق باجلرائ

 الشخصيات االعتبارية

  لة أغراض املساعدة القانونية املتباَد
 )٣، الفقرة ٤٦املادة (

ضرورة مواءمة اإلطار القانوين جلعل أوامر تنفيذ   •
 التجميد أكثر مرونةً

، ٤٦املادة (الكشف التلقائي عن املعلومات 
 )٤الفقرة 

ص إرسال ضرورة النظر يف اعتماد تدابري خبصو  •
ة األجنبية املعنية، املعلومات إىل السلطات املختصَّ

دومنا طلب مسبق، حيثما ميكن أن تساعد تلك 
املعلومات يف التحقيقات يف اجلرائم واملالحقة 

القضائية ملرتكبيها، وإضفاء الصفة الرمسية على 
 هذه التدابري

لصفة الرمسية على التدابري اخلاصة ضرورة إضفاء ا  • )٨، الفقرة ٤٦املادة (السرِّية املصرفية 
بالتشارك التلقائي يف املعلومات وبالتعاون يف ذلك 

 جالت املصرفية واملاليةفيما يشمل السِّ

السلطات املركزية واإلجراءات املتَّبعة 
 )١٤ و١٣، الفقرتان ٤٦املادة (

ضرورة إبالغ األمني العام بالسلطة املركزية   •
 لة بشأن الطلبات املقدَّمةاملسمَّاة وباللغات املقبو

 ٢١، الفقرتان ٤٦املادة (أسباب الرفض 
 )٢٢و

ضرورة إضفاء الصفة الرمسية على أسباب رفض   •
املساعدة يف قوانني ومعاهدات، واحلرص على إجراء 

 مشاورات قبل رفض الطلبات أو تأجيل تنفيذها

حمدَّد أو عدم وجود تدابري عدم وجود إطار قانوين   • )٤٧املادة (نقل اإلجراءات اجلنائية 
  معيارية وافية بالغرض

 حمدودية القدرة واملوارد الالزمة للتنفيذ  •

، ٤٨املادة (التعاون يف جمال إنفاذ القانون 
 )٢ و١الفقرتان 

ل املعلومات السريع يف حتدِّيات عملية يف تباُد  •
  القضايا احلسَّاسة من حيث الوقت

لقائمة واستخدام ضرورة توسيع نطاق االتفاقيات ا  •
 للتعاون يف جمال إنفاذ  قانونيااالتفاقية أساساً

  القانون
عدم وجود قواعد حمدَّدة بشأن التعاون يف جمال   •

  إنفاذ القانون
صعوبات يف إنشاء قنوات فعَّالة لالتصال بني   •

  ةالسلطات املختصَّ
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 التحدِّيات املستبانة يف جمال التنفيذ املادة من االتفاقية

ضرورة تعزيز التعاون املباشر يف جمال إنفاذ   •
من أجل تيسري االتصاالت القانون، وخصوصاً 

 ل املعلومات والتعاون املباشر يف التحقيقاتوتباُد

حمدودية اخلربة يف إجراء حتقيقات مشتركة يف جمال   • )٤٩املادة (التحقيقات املشتركة 
 مكافحة الفساد

ي ضرورة وضع تشريعات ُتعىن بأساليب التحرِّ  • )٥٠املادة (ي اخلاصة أساليب التحرِّ
  ولية األدلَّة اإلثباتية املستمدَّة منهااخلاصة ومقب

  انعدم التنسيق فيما بني األجهزة  •
عدم وجود أساس قانوين حمدَّد خبصوص جرائم   •

  الفساد
  حمدودية القدرة  •
عدم وضوح املبادئ التوجيهية بشأن استخدام   •

ي اخلاصة بالنسبة إىل اجلهاز أساليب التحرِّ
  القضائي وأجهزة التحقيق

ديل التشريعات املعنية من أجل السماح ضرورة تع  •
 باستخدام هذه األساليب يف قضايا الفساد

    
ليـــة باملمارســـات اجليِّـــدة املـــضمَّنة  القائمـــة األوَّإىل الـــوارد أدنـــاه ٢ اجلـــدول ويـــستند  -٤
التقـارير الـسابقة، مبــا يف ذلـك املعلومـات اإلضــافية عـن احللـول االبتكاريــة خبـصوص تنفيــذ         يف

ل املـوظفني   وقد تدرَّجت هذه املمارسـات مـن تيـسري االتـصاالت غـري الرمسيـة وتبـادُ                . االتفاقية
م إلدارة القـضايا مـن أجـل        إىل طرائق التنـسيق بـني األجهـزة علـى الـصعيد الـوطين وإنـشاء ُنظُـ                 

ــة  ــسلطات املركزي ــة،      . ال ــذ االتفاقي ــة الــيت ميكــن أن تعــزِّز تنفي ــهوج العملي وُحــدِّد عــدٌد مــن الن
  .تطوير استراتيجيات جديدة يف مكافحة الفسادُتسهم يف  وأن

    
  ٢اجلدول 
  املمارسات اجليِّدة املتَّبعة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية أشيع

  املستبانة يف جمال التنفيذيِّدةاملمارسات اجل املادة من االتفاقية

) ١، الفقرة ٤٤املادة (تسليم اجملرمني 
 )٢، الفقرة ٤٤املادة (وازدواجية التجرمي 

التدريب على كيفية استخدام االتفاقية كأساس   •
  قانوين لتسليم اجملرمني
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  املستبانة يف جمال التنفيذيِّدةاملمارسات اجل املادة من االتفاقية

اتِّباع هنج مرن إزاء ازدواجية التجرمي، مع التركيز   •
على السلوك األساسي ال على التصنيف للفئات 

  احملدَّدة
  إنشاء أطر قانونية جديدة لتعزيز التعاون الدويل  •
مني تستند إىل إمكانية تطبيق أنظمة لتسليم اجملر  •

  منح املوافقة على التسليم دومنا وجود معاهدة
االستخدام الكفء لقاعدة بيانات إلكترونية   •

يتيح للموظف املعين بالقضايا رصَد التقدُّم  ممَّا
احملرز يف مسار الطلبات وحتديد إجراءات املتابعة 

 املناسبة

التعجيل باإلجراءات أو تبسيط املتطلَّبات 
 )٩، الفقرة ٤٤املادة (باتية اإلث

اتِّباع هنج تعريف العقوبات الدنيا بدالً من هنج   •
قائمة اجلرائم من أجل حتديد اجلرائم اخلاضعة 

  للتسليم
ل اتِّباع إجراءات تسليم مبسَّطة والقدرة على التعاُم  •

  مع حجم كبري من الطلبات املتعلقة جبرائم الفساد
 خالل قنوات مثل التعجيل بإجراءات التسليم من  •

) اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
 وبواسطة االتصاالت اإللكترونية

، ٤٤املادة (التسليم أو املالحقة القضائية 
 )١١الفقرة 

إمكانية تسليم مواطين الدولة، ممَّا ميكن أن يساعد   •
على معاجلة مسائل عدم جواز احملاكمة على اجلُرم 

 ية القضائية والتنسيقذاته مرتني والوال

، الفقرة ٤٤املادة (االتفاقات أو الترتيبات 
؛ ٤٧؛ واملادة ٣٠، الفقرة ٤٦؛ واملادة ١٨

 )٢، الفقرة ٤٨واملادة 

إبرام عدد كبري من املعاهدات املتعلقة بتسليم   •
ل املساعدة القانونية ونقل اجملرمني وتباُد

 لقانوناإلجراءات اجلنائية والتعاون يف جمال إنفاذ ا

استخدام االتفاقية كأساس قانوين يف جمال تقدمي   • )٤٦املادة (لة املساعدة القانونية املتباَد
  لةاملساعدة القانونية املتباَد

تطوير أدوات من قبيل قاعدة بيانات إلكترونية   •
لة، ممَّا يتيح تتبُّع مسار بشأن املساعدة القانونية املتباَد

  إجراءات املتابعة املناسبةالطلبات املقدَّمة وحتديد 
 وضع استراتيجية شاملة ملكافحة الفساد  •
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  املستبانة يف جمال التنفيذيِّدةاملمارسات اجل املادة من االتفاقية

زاهة، هلا سلطة قانونية لكي تشترط  إنشاء هيئة للن  • )٨، الفقرة ٤٦املادة (السرِّية املصرفية 
سات املالية، من خالل أمر قضائي، على املؤسَّ

تقدمي املعلومات ذات الصلة، على سبيل املتابعة 
 إليهالطلب ُيقدَّم 

لة يف حال عدم تقدمي املساعدة القانونية املتباَد  • )٩، الفقرة ٤٦املادة (ازدواجية التجرمي 
  وجود اشتراط ازدواجية التجرمي

تفسري اشتراط ازدواجية التجرمي بالتركيز على   •
 السلوك األساسي ال على التسمية القانونية للُجرم

الدور االستباقي للسلطة املركزية بشأن   • )١٣، الفقرة ٤٦املادة (السلطات املركزية 
  االتصاالت الرمسية وغري الرمسية

وضع مبادئ توجيهية بشأن املساعدة القانونية   •
لة فيما خيصُّ تدريب املهنيني املمارسني على املتباَد

 اإلجراءات املتَّبعة يف هذا الصدد

اإلسراع بتنفيذ طلبات املساعدة القانونية 
 )٢٤، الفقرة ٤٦دة املا(لة املتباَد

إجراء مشاورات غري رمسية مع السلطات األجنبية   •
قبل تقدمي الطلبات من أجل توضيح عدم اليقني 
  القانوين الذي مينع من تقدمي املساعدة املطلوبة

مراجعة مسودات صيغ الطلبات قبل تقدمي طلبات   •
  لةرمسية بشأن املساعدة القانونية املتباَد

ية الالزمة لتنفيذ طلبات املساعدة ِقَصر املهل الزمن  •
لة نتيجةً لعملية معاجلة األعمال القانونية املتباَد

  القضائية املتدفِّقة
استخدام قنوات مثل اإلنتربول أو اهليئات اإلقليمية   •

من أجل التعجيل بتقدمي املساعدة، مع النظراء يف 
 املنطقة نفسها

 كثرياً إىل املشاورات غري الرمسية مع اللجوء  • )٢٦، الفقرة ٤٦املادة (املشاورات 
السلطات األجنبية قبل رفض طلب تعاون على 

 الصعيد الدويل
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  املستبانة يف جمال التنفيذيِّدةاملمارسات اجل املادة من االتفاقية

، ٤٨املادة (التعاون يف جمال إنفاذ القانون 
 )٢ و١الفقرتان 

اتِّباع هنج مرن ُيفضي إىل التعاون الفعَّال مع   •
سلطات إنفاذ القانون الوطنية األخرى، وخصوصاً 

  فاء أثر املوجودات وجتميدهافيما يتعلق باقت
االنتساب إىل عضوية جمموعات أو شبكات دولية   •

  بغية تيسري التعاون
التعاون على الصعيد الداخلي فيما بني سلطات   •

ل الشرطة واجلمارك ومراقبة احلدود من أجل تباُد
  املعلومات

االتفاق على تعيني خرباء دوليني يف مناصب بصفة   •
اط االتصال وترتبط ضبَّتتجاوز نطاق صالحيات 
  بأداء وظائف عمومية حملية

اط االتصال حول العامل تتيح إنشاء شبكة من ضبَّ  •
اط االتصال للتصرُّف بالنيابة عن جهاز اجملال لضبَّ

  الشرطة التابع أليِّ بلٍد شريٍك إقليمي 
إرساء تدابري تعاون على الصعيدين الوطين   •

 اخلربات لوالدويل، ُتضمُّ إىل تدابري تباُد
االختصاصية يف التحقيق يف قضايا الفساد، بغية 

  تقدمي املساعدة للنظراء يف جمال إنفاذ القانون 
إنشاء جمموعة شاملة من أدوات التحقيق من أجل   •

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون على الصعيد الدويل
املمارسة املتَّبعة يف تطبيق الالمركزية على معاجلة   •

ردة بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القانون، الطلبات الوا
  من أجل ضمان االستجابة العاجلة إىل الطلبات

تقدمي املساعدة يف بناء القدرات إىل سلطات إنفاذ   •
  القانون يف البلدان النامية

  تعزيز قنوات التعاون على الصعيد دون اإلقليمي  •
املشاركة يف اهليئات اإلقليمية اليت ُتعىن بتيسري   •

       دمي املساعدة يف جمال إنفاذ القانونتق
 أكثـر التحـدِّيات واملمارسـات اجليِّـدة          دولـةً طرفـاً أنَّ     ٥٦وقد أكَّدت العيِّنة احلاليـة مـن          - ٥

ــة، كمــا ُيظهــر       ــة نفــسها مــن االتفاقي ــواد القليل ــى هــذه امل ــق عل ــشكالناملــستبانة تنطب  ٢و  ١   ال
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ن خــالل مــا تبذلــه مــن جهــود ملواجهــة هــذه  ولــذلك فلعــلَّ الــدول تــودُّ، مــ . الــواردان أدنــاه
وبغية مواصلة .  تستمدَّ ما يفيدها من املمارسات اجليِّدة املتَّبعة يف بلدان أخرىالتحدِّيات، أنْ

ــادُ  ــة يف     تيــسري هــذا التب ــدول الراغب ــسنَّى بواســطته لل ــاً شــبكيا يت ــةُ موقع ل، اســَتحدثت األمان
ــدة املـــستبانة مـــن خـــالل عمليـــات  التـــشارك يف مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن ممارســـاهت   ا اجليِّـ

  .االستعراض، أن تفعل ذلك على أساس طوعي
    

  الشكل األول
    التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، حسب املادة

      
  الشكل الثاين

    التفاقية، حسب املادةاملمارسات اجليِّدة املتَّبعة يف تنفيذ الفصل الرابع من ا
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    تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية  -ثالثاً  
    تسليم اجملرمني  - ألف  

ُيبيِّن الـشكالن الثالـث والرابـع الـواردان أدنـاه عـدد التحـدِّيات املواَجهـة واملمارسـات                     -٦
  .٤٤يف تنفيذ أحكام املادة  املتَّبعةاجليِّدة 

  
  لثالشكل الثا

     من االتفاقية، حسب الفقرة٤٤التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ املادة 

    
  الشكل الرابع

     من االتفاقية، حسب الفقرة٤٤املمارسات اجليِّدة املتَّبعة يف تنفيذ املادة 
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ن تــسليم اجملــرمني أا قواعــد تنظيميــة بــشوضــعت الــدول األطــراف املــستعَرَضة مبعظمهــ  -٧
ــة        يف ــدويل أو يف مدون ــاون ال ــسليم اجملــرمني أو يف جمــال التع ــوانني خاصــة بت الدســتور أو يف ق

حـد  أويف  . طـراف تـشريعات هبـذا اخلـصوص       ومل يكـن لـدى ثـالث دول أ        . اإلجراءات اجلنائية 
د، وقُـدِّمت توصـية إليـه       البلدان، كان جيري إعداد قـانون بـشأن التعـاون الـدويل يف هـذا الـصد                

ــسليم     ــراءات الت ــن أجــل توضــيح إج ــسها إىل      . م ــة نف ــة احلالي ــن العيِّن ــران م ــدان آخ ــار َبل وأش
البلــدان، أحــد وكــان لــدى . تــشريعاهتما اخلاصــة بتــسليم اجملــرمني قيــد املراجعــة التــشريعية   أنَّ

خـر بـأن يـضع مبـادئ     باإلضافة إىل التشريعات، أدلَّة إرشادية إدارية معمول هبا؛ وأُوصي بلـد آ      
َم معلومـــاٍت لكـــي يتـــيح للمـــوظفني توجيهيـــة بـــشأن تـــسليم اجملـــرمني، وبـــأن يـــستحدث ُنظُـــ

. املـــسؤولني االطِّـــالع يف الوقـــت املناســـب علـــى املعلومـــات عـــن إجـــراءات عمليـــة التـــسليم  
لوساكــسوين، فكــثرياً مــا حتتــوي التــشريعات اخلاصــة بتــسليم  غبلــدان القــانون العــام األن يف أمَّــا
ملطلوبني على جدول بالدول اليت ميكن أن ُيوافَق على تسليم اجملـرمني إليهـا، ومنـها مـثالً دول              ا

ويف إحــدى الــدول، مل يتــسنَّ . الكومنولــث أو الــدول املَربمــة معهــا معاهــدات يف هــذا الــشأن 
  .حتديد البلدان املسمَّاة حتديداً يتَّسم باليقني

مة والترتيبات اإلقليمية، فقد أوردت ثالثة بلـدان مـن     أمَّا فيما خيصُّ الترتيبات غري امللزِ       -٨
أُشـري   كمـا .  إىل خطة لندن لتسليم املطلـوبني داخـل الكومنولـث           مرجعيةً العيِّنة احلالية إشاراتٍ  
 الـصادر عـن جملـس االحتـاد األورويب بـشأن أمـر التوقيـف                JHA/2002/584إىل القرار اإلطـاري     

ة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي للمــساعدة القانونيــة   األورويب، وكــذلك إىل بروتوكــول اجلماعــ 
لة يف املسائل اجلنائية، واتفاقية أمريكا الوسطى بشأن تسليم املطلـوبني، ومعاهـدة أمريكـا               املتباَد

البلـدان األمريكيـة     الوسطى بشأن أوامر التوقيف وإجراءات تسليم املطلوبني املبسَّطة، واتفاقيـة         
البلـدان األمريكيـة     ، واتفاقيـة  ١٩٣٣ع عليها يف مونتيفيـديو يف عـام         بشأن تسليم املطلوبني املوقَّ   

بشأن مكافحة الفساد، واالتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني، ومعاهـدة تـسليم املطلـوبني       
اخلاصــة جبماعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة، وكــذلك أيــضاً إىل معاهــدات متعــدِّدة األطــراف     

فاق املتعدِّد األطراف بـشأن إجـراءات تـسليم املطلـوبني املبـسَّطة بـني               خمصَّصة الغرض، مثل االت   
  .إسبانيا والربازيل والربتغالواألرجنتني 

 أكثريـــة الـــدول األطـــراف تتَّبـــع، وتأكَّـــد مـــن العيِّنـــة احلاليـــة مـــن االستعراضـــات أنَّ   -٩
رائم الــيت جيــوز اجلــ"تــشريعاهتا أو معاهــداهتا، هنجــاً يقــوم علــى معيــار حــدٍّ أدىن يف تعريــف    يف

، الـيت ُتَعـدُّ جـرائم ُيعاقَـب عليهـا باحلرمـان مـن احلريـة ملـدَّة ال تقـلُّ عـن سـنة                          "تسليم مرتكبيهـا  
 لتـسليم  ويف معظـم الـدول مـن مثَّ ُتعتـرب جـرائم الفـساد كلـها خاضـعةً         . واحدة أو بعقوبـة أشـدّ     

 ئم خاضـعةً  مرتكبيها؛ ويف بعـض الـدول، قُـدَّمت توصـيات مـن أجـل ضـمان جعـل هـذه اجلـرا                     
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وتستخدم إحـدى الـدول حـدا أدىن يعتمـد علـى عقوبـة مـدَّهتا سـنتان بـشأن              . لتسليم مرتكبيها 
بــدَّ مــن أن تــستويف   تــسليم املطلــوبني إىل بلــدان الكومنولــث؛ ويف إحــدى الــدول األخــرى ال  

قـدَّم  اجلرمية اليت جيـوز تـسليم مرتكبيهـا اشـتراط العقوبـة الـدنيا يف الـدولتني مقدِّمـة الطلـب وامل                     
  .إليها الطلب

ــا،           -١٠ ــسليم مرتكبيه ــيت جيــوز ت ــاجلرائم ال ــوائم ب ــستند إىل ق ــدول هنجــاً ي ــع بعــض ال وتتَّب
 منــها ميكنــها أيــضاً أن تنظــر يف بعــض اجلــرائم غــري   واحــدةًتــشريعاهتا أو معاهــداهتا، مــع أنَّ يف

 ازدواجيــة املدَرجــة يف القــوائم، باعتبارهــا جــرائم جيــوز تــسليم مرتكبيهــا حيــث يكــون عنــصر  
 يف تلـك القـوائم، فقـد         جـرائم الفـساد ليـست كلـها مـشمولةً          ومن حيـث إنَّ   . التجرمي مستوىف 

أُوصــيت بــإدراج مجيــع اجلــرائم املــشمولة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد باعتبارهــا  
 إضـافة   م، وذلـك لـضمان املرونـة يف       جرائم جيوز تسليم مرتكبيها يف املعاهدات اجلديدة اليت ُتربَ        

ه ينبغي هلا أن تنظر فيما إذا كان من شأن اتِّباع هنج يقـوم علـى حـدٍّ أدىن    جرائم أخرى، أو بأنَّ 
  .خبصوص العقوبة أن يضمن تلك املرونة

 جرمية مـن اجلـرائم الـيت         كلَّ ومل تستطع سوى قلَّة قليلة جدا من البلدان أن تؤكِّد أنَّ            -١١
ها جرمية جيوز تسليم مرتكبيها يف كل معاهـدات تـسليم           َرجة بأنَّ ُتطبَّق عليها االتفاقية ُتعترب مد    

 ٤٤  مـن املـادة    ٤  يف الفقـرة   منـصوص عليـه    هـو    وفقا ملا اجملرمني اليت تكون الدولة طرفاً فيها،       
ويف أحد البلدان، ُيعترب غسل األموال فقط مدرجاً يف أيِّ معاهدة بـشأن تـسليم               . من االتفاقية 

ت ذات الــصلة، وقــد قُــدِّمت إليــه توصــية بــإدراج مجيــع اجلــرائم   املطلــوبني مبوجــب التــشريعا
ــشريعاته    ــساد يف ت ــة مكافحــة الف ــشمولة يف اتفاقي ــدول األطــراف أنَّ  . امل ــدت بعــض ال ــا وأكَّ ه

درجت تلك اجلـرائم باعتبارهـا جـرائم جيـوز تـسليم مرتكبيهـا عنـد إبـرام معاهـدات جديـدة                       أَ
  .بشأن تسليم املطلوبني

، يف حـني    "اجلـرائم الفرعيـة   "ة الدول األطراف تـسليم املطلـوبني يف         وقد أجازت أكثري    -١٢
ه ال ميكن تسليم املطلـوبني فيمـا   دول من العيِّنة احلالية، أنَّ ٣دولةً طرفاً، ومن بينها  ١٢أكَّدت  

  .خيصُّ اجلرائم الفرعية
ــأنَّ   -١٣ ــغ ب ــسليم املطلــ     وأُبل ــشأن ت ــا ب ــرب شــرطاً معياري ــة التجــرمي ُيعت . وبني شــرط ازدواجي
اثنتني من الـدول ميكنـهما أن تتنـازال عـن هـذا االشـتراط إذا مـا كفلـت الدولـةُ الطالبـةُ                      أنَّ غري

 حتقِّــق هــذا اهلــدف ومبــستطاع بعــض الــدول أنْ. املعاملــةَ باملثــل خبــصوص هــذه املــسألة نفــسها
سلوك نفسه من خالل تطبيق االتفاقية مباشرةً، وبعضها فعلت ذلك أيضاً حينمـا كـان ُيعتـرب الـ             

ه جييز تسليم مرتكبيه مبقتضى معاهدة بشأن تسليم املطلوبني أو حينما تستثين معاهـدةٌ قائمـةٌ                أنَّ
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يكــن  وبالنــسبة إىل إحــدى الــدول، مل. بــشأن تــسليم املطلــوبني تطبيــق مبــدأ ازدواجيــة التجــرمي
د مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي الزمـاً مبقتـضى ترتيـب إقليمـي قـائم، وأبلغـت عـن وجـود ترتيـب قيــ            

ويف ثالثـة بلـدان، واحـٌد منـها         . اإلعداد فيما بني عدَّة أقاليم حيتوي على الئحـة تنظيميـة مماثلـة            
من ضمن العيِّنة احلالية، أُعرب عن دواعي قلق بشأن عدم التجـرمي التـام لكـل جـرائم الفـساد،                    

  .رمي لذلك من املمكن أن ُتواجه مشاكل فيما خيصُّ اشتراط ازدواجية التجه نتيجةًوعن أنَّ
لــسبب ســوى  وال ميكــن ملعظــم الــدول األطــراف أن تــرفض طلــب تــسليم مطلــوبني ال   - ١٤
يوجـــد عـــائق مـــن هـــذا النحـــو  ويف أكثريـــة البلـــدان ال. اجلرميـــة تـــشتمل علـــى أمـــور ماليـــة أنَّ
 اجلـرائم املتعلقـة     تشريعاهتا الوطنيـة، يف حـني تـنصُّ تـشريعات بعـض البلـدان صـراحةً علـى أنَّ                   يف

ويف ثالثة بلدان، مل ُتتَّخذ أيُّ تـدابري حمـدَّدة بـشأن            . لية جتيز هي أيضاً تسليم مرتكبيها     باألمور املا 
وأحدها يستبعد التسليم إذا ما كانت اجلرمية الرئيـسية يف القـضية            . تنفيذ هذا احلكم من االتفاقية    

  .الرفض  يقوم عليهتتعلق بأمور مالية؛ ويف بلد آخر، ُيَعدُّ التورُّط يف أمور مالية سبباً تقديريا
ــسليم      -١٥ ــها أن توافــق علــى الت ــدول األطــراف ال ميكن ــة ال ــها أن ترفــضه (وأغلبي ) أو ميكن
 البنـود الدسـتورية   وذلـك إمَّـا ألنَّ   . ة دواعي قلق بشأن التمييز فيما يتعلق بالطلب       ما كان مثَّ   إذا

 هنـاك ضـوابط   ا ألنَّالعامة الـيت حتظـر التمييـز هـي الـيت ُتعتـرب الـسبب الـداعي إىل الـرفض، وإمَّـ                 
تنظيميــة حمــدَّدة هبــذا اخلــصوص يف قــوانني تــسليم املطلــوبني أو قــوانني اإلجــراءات اجلنائيــة          

ــسليم  أو ــه      . معاهــدات الت ــديل معاهدات ــشأن النظــر يف تع ــدِّمت توصــية ب ــدان، قُ ويف أحــد البل
  .اخلاصة بتسليم املطلوبني بغية ضمان امتثاهلا لالتفاقية

ولُ األطـراُف كلـها تقريبـاً الطـابَع الـسياسي للجرميـة املرتكَبـة ضـمن                 وقد أَدرجت الـد     -١٦
سليم املطلـوبني، حـسبما هـو مقـنَّن يف التـشريعات بـشأن التـسليم أو يف               تـ أسباب رفض طلـب     
ويف ثـــالث دول أطــراف، تتـــضمَّن معاهــدات التـــسليم تعريفــاً للجرميـــة    . معاهــدات التــسليم  

ويف معظـم   . ك التعريف يف أحكام أو تشريعات دستورية       ذل ُدرِالسياسية؛ ويف بلدين آخرين، يَ    
علـى أسـاس كـل قـضية        " اجلرميـة الـسياسية   "الدول األطراف األخرى، ُيبـتُّ يف مـسألة مفهـوم           

. على حـدة، بالتعويـل يف كـثري مـن األحيـان علـى معـايري حمـدَّدة بإحكـام يف اجتـهادات فقهيـة                        
هــا جرميــة سياســية، فقــد قُــدَّمت  ل، علــى أنَّحــني ال ُتعاَمــل جرميــةُ الفــساد، يف أكثــر الــدو  ويف

توصيات يف دول أخرى بشأن توضيح ما ينصُّ عليـه القـانون يف هـذا اخلـصوص، مبـا يف ذلـك                      
. توصيات بشأن تعريف اجلرائم السياسية يف التشريعات، أو بشأن رصد تطبيـق هـذا االسـتثناء               

سياسية؛ ويف إحــدى الــدول ومل يكــن لــدى دولــتني طــرفني أيُّ اســتثناءات خاصــة بــاجلرائم الــ 
ويف ثالثــة بلــدان، تعــذَّر . ُتَعــدُّ اجلــرائم الــسياسية ضــمن األســباب التقديريــة لــرفض الطلــب  ال

  .احلصول على معلومات يف هذا الشأن
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ــا، أو     - ١٧ ــسليم رعاياهـ ــراف تـ ــدول األطـ ــم الـ ــن ملعظـ ــها أنْ ال وال ميكـ ــل ميكنـ ــك تفعـ  ذلـ
. وعـشر دول ميكنـها تـسليم رعاياهـا     . مكانية صراحةً  املعاهدات السارية على هذه اإل     تنصَّ مل ما

ويف إحــدى الــدول مــن العيِّنــة احلاليــة، ُيَعــدُّ تــسليم مــواطن ممكنــاً إذا مــا مسحــت بــذلك معاهــدة  
 اإلجــراءات مَربمــة، وإذا مــا صــدر تعهُّــد باملعاملــة باملثــل، وإذا مــا قُــدِّمت ضــمانات بــشأن كــلِّ  

ويف مخـس دول    . ن تلـك الدولـة علـى أسـاس هـذه االشـتراطات            وقد ُسلِّم عدَّة رعايا مـ     . اجلنائية
شخـصاً   ٢٩شخـصاً مـن      ٢٨ويف إحـداها، كـان      . أطراف، ُتَعـدُّ اجلنـسية سـبباً تقـديريا للـرفض          

 يــسلِّم رعايــاه  ميكنــه أنْ وأحــد البلــدان ال . الــذين ُســلِّموا يف الــسنوات األخــرية مــن رعاياهــا     
ميكــن تــسليم أفــراد ممَّــن لــديهم  ه الالبلــدان حتديــداً أنَّــوذكــر أحــد . إطــار ترتيــب إقليمــي يف إالَّ

  .جنسية مزدوجة
ــاًء علــى        - ١٨ ــسليم بن ــدول األطــراف، مــن شــأن أيِّ رفــض للموافقــة علــى الت ويف معظــم ال

منـصوص   هـو  مثلمـا  يـدفع علـى مباشـرة املالحقـة القـضائية للـشخص املعـين،        أسباب اجلنسية أنْ  
 التـشريعات أو الدسـتور، يف بعـض الـدول،           ويف حـني تـنصُّ    . ٤٤  مـن املـادة    ١١  يف الفقـرة   عليه

، فهـو ُيطبَّـق يف دول أخـرى اسـتناداً إىل معاهـدات أو باعتبـاره                 "التـسليم أو احملاكمـة    "على مبـدأ    
 عـن  باشـرة اإلجـراءات القـضائية مـستقالًّ      ويف أحد البلدان، ُيَعـدُّ االلتـزام مب       . مبدأً عاما يف القانون   
وهناك ثالثة بلدان، كلها من العيِّنة احلاليـة، مل حتـدِّد أيَّ التـزام بإحالـة             . طلبطلب البلد مقدِّم ال   

  . وقد قُدِّمت إليها توصيات يف هذا الشأن؛ةالقضايا من هذا النحو إىل سلطاهتا املختصَّ
    

  ١اإلطار 
 

   من االتفاقية٤٤مثال على تنفيذ املادة 
نائية، تضمُّ مـدَّعني عـامِّني وقـضاة وأعـضاء     يف أحد البلدان، هناك شبكة قضائية للمسائل اجل  

من وزارة العدل، جتتمع مرتني يف كل عام وتبحث يف حلول ملشاكل تسليم املطلـوبني، مـن                 
  .أجل إحالتها إىل حماكم الدرجات األدىن أو احملاكم اإلقليمية

     
ة تــسليم وأشــارت مثــاين دول أطــراف، ثــالث منــها ضــمن العيِّنــة احلاليــة، إىل إمكانيــ     -١٩

مواطنيها مؤقَّتاً بشرط إعـادهتم إليهـا بعـد حماكمتـهم لقـضاء مـدَّة العقوبـة الـيت تفرضـها علـيهم                     
وتعاجل ثالث منها هذه املـسألة يف سـياق معاهـدات    ). ٤٤ من املادة    ١٢الفقرة  (الدولة الطالبة   

  .أو ترتيبات إقليمية
ة األجنبيـــة الـــيت تـــصدر ومل يكـــن مبـــستطاع دول أطـــراف كـــثرية إنفـــاذ أحكـــام العقوبـــ   -٢٠
) ُيقـدَّم ألغـراض إنفـاذ حكـم العقوبـة         (القضايا اليت ترفض فيها تلك الدول طلبـاً بـشأن التـسليم              يف
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 النـصف تقريبــاً مــن عـدد هــذه الــدول   ومــن ضــمن العيِّنـة احلاليــة، فــإنَّ . علــى أســباب اجلنـسية  بنـاءً 
 عقوبة أجنيب وإمَّا لـيس لـديها سـوى          األطراف إمَّا ليس لديها أيُّ الئحة تنظيمية بشأن إنفاذ حكم         

ميكــن  وال. وثالثــة بلــدان لــديها تــشريعات ذات صــلة . أحكــام واردة يف بعــض املعاهــدات الثنائيــة
  .عليه  تنفِّذ سوى حكم بعقوبة السجن وذلك مبوافقة الشخص احملكومإلحدى الدول أنْ

تـشترط وجـود    أكثريـة الـدول ال   أمَّا فيما خيصُّ األساس القانوين لتسليم املطلوبني، فـإنَّ          -٢١
وأحد البلدان من العيِّنة احلاليـة ال يـشترط وجـود أسـاس مـن معاهـدة سـوى        . أساس من معاهدة 

يـشترط وجـود معاهـدة       لوساكـسوين ال  غوبعـض بلـدان القـانون العـام األن        . بشأن تسليم مواطنيه  
وجــود معاهــدة كأســاس لتــسليم مواطنيــه فيمــا بــني بلــدان الكومنولــث، يف حــني ُيــشترط فيهــا   

وتتيح أربع دول أطراف اإلمكانية     . تنتمي إىل الكومنولث   كأساس لتسليم املواطنني إىل بلدان ال     
" بلـدان تـسليم   "لسلطاهتا املختصَّة إلصـدار إعـالن خمـصَّص بـشأن البلـدان األخـرى الـيت تعتربهـا                   

ى التـسليم بـصرف     ويف الـدول األطـراف الـيت ميكـن فيهـا املوافقـة علـ              ". بلدان جماملة قـضائية   " أو
  . املعاملة باملثل أو اجملاملة القضائيةالنظر عن وجود معاهدة، يستند التسليم إىل مبدأْي

ــدة واحــدة          -٢٢ ــني معاه ــراف ب ــها دول أط ــيت أبرمت ــسليم ال ــدات الت ــدد معاه ــراوح ع ويت
  .وثالث دول فقط مل ُتربم بعُد أيَّ معاهدات ثنائية. معاهدةً ١٣٣و

ه غـري أنَّـ  .  كـثرية اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس لتـسليم املطلـوبني      وتستطيع دول أطراف    -٢٣
ومـن بـني البلـدان الـستة يف العيِّنـة      .  يكثر اتِّباعهـا ُيَعدُّ ممارسةً  ذلك ال تأكَّد من العيِّنة احلالية أنَّ    

احلالية اليت ميكنها استخدام االتفاقية كأساس قانوين، ثالثـة منـها مل تتلـقَّ ومل ترسـل أيَّ طلـب                    
ودولة طرف واحدة أرسـلت طلـبني علـى أسـاس االتفاقيـة، أحـدمها               . ناًء على أساس االتفاقية   ب

كان يف انتظار البتِّ فيه واآلخر رفضته الدولـة الطـرف املقـدَّم إليهـا الطلـب بنـاًء علـى أسـباب           
ومن ضـمن العيِّنـة بأمجعهـا، أربـع دول أطـراف            . تتعلق بعدم وجود معاهدة ثنائية بني الدولتني      

  .تتوصَّل بعُد إىل اتِّخاذ موقف واضح يف هذا الصددمل 
وهناك عدد من البلدان كانت تتفاوض يف الوقت الـراهن علـى إبـرام معاهـدات ثنائيـة               -٢٤

 معاهـدات   ١٠وإحـدى الـدول، وهـي طـرف مـن قبـلُ يف              . بغية تعزيز فعاليـة تـسليم املطلـوبني       
  .ت جديدةثنائية، تتفاوض يف الوقت الراهن على إبرام مخس معاهدا

وقد تأكَّـد يف العيِّنـة الـسابقة وجـود اختالفـات كـبرية جـدا فيمـا يتعلـق مبتوسـط مـدَّة                          -٢٥
 أشـهر ويف حـدِّه األعلـى        ٤ و  شـهر  ١,٥وح يف حـدِّه األدىن بـني        إجراءات التسليم، الـذي يتـرا     

ل وعلـى سـبي   . ولدى عـدَّة بلـدان أُطـر زمنيـة صـارمة يف تـشريعاهتا             . شهراً ١٨شهراً و  ١٢بني  
بــدَّ مــن أن ُيقــدَّم طلــب  ه الاملثــال، تتــوخَّى التــشريعات يف أحــد البلــدان مــن العيِّنــة اجلديــدة أنَّــ
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بـدَّ   ه ال التسليم يف غضون أربعة أسابيع من التوقيف االحتياطي للشخص امللتَمس تسليمه، وأنَّ           
 دولـة   وأكَّـدت . من تقدمي طلبـات االسـتئناف يف غـضون ثالثـة أيـام مـن صـدور قـرار احملكمـة                    

  .ها تنظر حاليا يف إصالح قانوين من شأنه أن يعجِّل باإلجراءات أكثر من ذي قبلُأخرى أنَّ
ويتــوخَّى حــوايل نــصف عــدد الــدول األطــراف املــستعَرضة اتِّبــاع إجــراءات مبــسَّطة،     -٢٦

ــدان حمــدَّدة        ــزة مــع بل ــاون مميَّ ــات تع ــشخص املعــين أو إىل عالق ــة ال . وذلــك اســتناداً إىل موافق
أحــد البلــدان، ميكــن تــسوية قــضايا التــسليم يف غــضون فتــرة تتــراوح بــني شــهرين وثالثــة    ويف

 اإلجـراءات قـد تـستغرق أكثـر مـن مخـس       أشهر، إذا مل يعارض الشخص املعين ذلك؛ وإالَّ فإنَّ 
وذكــرت عــدَّة دول أعــضاء يف االحتــاد األورويب أمــر التوقيــف األورويب؛ ويف أحــد    . ســنوات

 الطلبـات الـواردة   البتُّ يف طلب التسليم يف غضون ثالثة أشهر، يف حـني أنَّ       البلدان منها ميكن    
وقُـدِّمت أرقـام مـشاهبة خبـصوص البلـدان املنـضمَّة            . من بلدان أخرى تتطلَّب سنةً واحدةً تقريباً      

ــاق ــاع إجــراءات      . شــنغن إىل اتف ــشمال األورويب اتِّب ــدول ال ــر التوقيــف اخلــاص ب ــوخَّى أم ويت
 املوافقة يف غـضون ثالثـة أيـام، ويف مجيـع احلـاالت األخـرى يف غـضون ثالثـة                     مبسَّطة بناًء على  

 الئحـة تنظيميـة صـادرة حديثـة تـسمح بالتـسليم بنـاًء علـى أمـر           وأحـد البلـدان وصـفَ     . أسابيع
  .توقيف، وعلى معيار إثبايت خمفَّض ُيعترب مبوجبه إقرار رمسي يصدر من البلد الطالب كافياً

 يف تقارير سـابقة، ال يـشترط بعـُض الـدول األطـراف تقـدَمي أيِّ دليـل                    أُبلغ عنه  ومثلما  -٢٧
" الــسبب احملتَمــل "إثبــايت بــشأن ارتكــاب اجلرميــة، يف حــني حتــدِّد دول أخــرى معــايري مثــل         

قـدر كـبري مـن      "وضمن العيِّنة احلالية، يشترط بلد واحـد تقـدمي          ". القضية الظاهرة الوجاهة  " أو
أن تـسوِّغ حماكمـة الـشخص       "بلد آخر تقدمي أدلَّـة إثباتيـة مـن شـأهنا            ، ويشترط   "األدلَّة اإلثباتية 

، ويـشترط بلـد   "إذا كان الفعل الذي قام به أو أغفل القيام به قد جرى ضمن واليتـه القـضائية         
  ".السبب املنصف والكايف لإلدانة باجلُرم"آخر أيضاً حىت تقدمي أدلَّة إثباتية تبيِّن 

احملاكمــة وفــق اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، فقــد اعُتــربت  أمَّــا فيمــا خيــصُّ ضــمانات   -٢٨
ولـدى بعـض    .  إذا مـا طُبِّقـت علـى إجـراءات التـسليم           الضمانات العامة ألصول احملاكمة كافيةً    

وتبيَّن وجـود اختالفـات     . البلدان لوائح تنظيمية ذات صلة يف قوانينها اخلاصة بتسليم املطلوبني         
ويف حــال عــدم وجــود مثــل هــذا احلــق، . ن يف قــرار التــسليمكــبرية فيمــا يتعلــق بــاحلق يف الطعــ

صدرت توصـيات يف هـذا الـشأن يف بعـض احلـاالت، ويف حـاالت أخـرى اعتـرب املـستعرِضون                      
ــة   أنَّ ــل لالتفاقي ــذه املمارســة متتث ــاملثول      . ه ــوق اخلاصــة ب ــدان ســوى احلق ــذكر أحــد البل ومل ي

  .الشخصي أمام القضاء
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ريبـاً تـدابري مطبَّقـة تكفـل حـضور الـشخص امللـتَمس              ولدى مجيـع الـدول األطـراف تق         -٢٩
تسليمه، وذلك إمَّا من خالل قواعد قانون اإلجراءات اجلنائية وإمَّـا يف قـوانني التعـاون الـدويل                  

وهناك بلد واحد فقـط مـن العيِّنـة احلاليـة لـيس لديـه أيُّ لـوائح تنظيميـة                    . أو معاهدات التسليم  
  .ذات صلة باملوضوع

 االشتراط بعقـد مـشاورات مـع الدولـة الطالبـة قبـل رفـض طلـب التـسليم                    وفيما خيصُّ   -٣٠
ويف . توجد قواعد تنظِّمـه يف التـشريعات أو املعاهـدات، أو ُيطبَّـق علـى سـبيل املمارسـة املتَّبعـة                    

عدد من البلدان من العيِّنة احلالية، توجد قواعـد ناظمـة بـشأن طلـب احلـصول علـى معلومـات                     
قد مشاورات قبل رفض الطلب؛ وأحد البلدان لـيس لديـه أيُّ            إضافية فحسب، وليس بشأن ع    

  .قواعد تنظيمية ذات صلة بأيٍّ من هذين اهلدفني
وقــد . ومل ُتقــدِّم إحــصاءات عــن حــاالت التــسليم ســوى أربــع دول مــن العيِّنــة احلاليــة  -٣١

الت  أكثريــة البلــدان لــيس لــديها إحــصاءات حمــدَّدة خبــصوص حــا تأكَّــد االجتــاه الــسابق يف أنَّ
ه مل ُتـسجَّل لـديهما حـىت اآلن أيُّ          وذكـر اثنـان مـن البلـدان أنَّـ         . تسليم مـرتكيب جـرائم الفـساد      

  .حاالت تسليم خاصة جبرائم الفساد
    

    نقل األشخاص احملكوم عليهم  - باء  
لــدى معظــم الــدول األطــراف إطــار قــانوين لنقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم مــضمَّن     -٣٢
ويف تقـارير   . وقد سنَّ بعض البلدان قوانني خاصـة بنقـل الـسجناء          . ميةترتيبات ثنائية أو إقلي    يف

 عـدد املعاهـدات بـشأن هـذه املـسألة متبـاين بقـدر كـبري، مـع وجـود                 سابقة، كـان قـد تبـيَّن أنَّ       
أمَّـا البلـدان مـن العيِّنـة        . اتفاقـاً  ٢٨بعض البلدان اليت بلـغ عـدد االتفاقـات الثنائيـة الـيت أبرمتـها                

واثنتـان مـن   .  اتفاقات ليس غـري ١٠ و٢ عدد االتفاقات الثنائية اليت أبرمتها بني احلالية فيتراوح 
وضـمن االتفاقـات اإلقليميـة ذُكـرت        . الدول مل تدخال بعُد طرفاً يف أيِّ اتفاق مـن هـذا النحـو             

اتفاقيةُ البلدان األمريكية املتعلقـة بقـضاء عقوبـات الـسجن اجلنائيـة يف اخلـارج، واتفاقيـةُ جملـس             
ويستطيع بعض البلدان أيضاً أن ينقل األشـخاص        .  بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم     أوروبا

وعمومــاً، مل ُتقــدَّم أيُّ إحــصاءات : احملكــوم علــيهم حــىت يف حــال عــدم وجــود معاهــدة مَربمــة 
  .هذا اخلصوص، ولكن تقارير عدَّة بلدان احتوت على أمثلة على حاالت من هذا القبيل يف
    

    لةقانونية املتباَداملساعدة ال  - جيم  
يبيِّن الشكالن اخلامس والسادس الواردان أدناه عدد التحدِّيات املواَجهة واملمارسـات             -٣٣

  .٤٦اجليِّدة املتَّبعة يف تنفيذ أحكام املادة 
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  الشكل اخلامس
  ة من االتفاقية، حسب الفقر٤٦ات املواَجهة يف تنفيذ املادة تحدِّيال
  

    
  الشكل السادس
     من االتفاقية، حسب الفقرة٤٦ املتَّبعة يف تنفيذ املادة يِّدةاملمارسات اجل

    
 هـي   ٤٦وقد ظلَّت االجتاهات الـسائدة يف أوجـه التـشابه واالخـتالف يف تنفيـذ املـادة                    -٣٤

لـة أداةً   بار املـساعدة القانونيـة املتبادَ     وباعت. نفسها بدرجة كبرية مقارنةً مبا ورد يف تقارير سابقة        
 هناك عدداً من الدول األطراف اليت لديها إطـار قـانوين            حيويةً ضمن نظام العدالة اجلنائية، فإنَّ     
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واعتمـدت سـت وعـشرون      . ل املـساعدة القانونيـة    داخلي قائم من أجل منح املوافقة علـى تبـادُ         
، لتنظـيم إجـراءات ومتطلَّبـات املـساعدة     دولةً طرفـاً تـشريعات، بـدرجات خمتلفـة مـن التفـصيل            

  .ة عدد من الدول مل يسنَّ حىت اآلن تشريعات من أجل تيسري التعاون القضائيومثَّ. القضائية
ويف حال عدم وجود تشريعات داخلية شاملة، جلـأت عـشرون دولـةً طرفـاً إىل تيـسري                    -٣٥

ــة املتبادَ  ــة وذلــك بالدرجــة األوىل مــن خــالل  املــساعدة القانوني  معاهــدات متعــدِّدة األطــراف  ل
  بعـض الـدول لـيس لـديها بعـُد عـددٌ      ولُـوحظ أنَّ . وثنائية أو على أساس كـلِّ حالـة علـى حـدة          

 أكثريـة الـدول     غـري أنَّ  .  تـدعم هـذا النـوع مـن التعـاون           من املعاهدات اليت من شـأهنا أنْ       كاٍف
ــة كأســاس قــانوين للمــساعدة ا    ــها أيــضاً أن تــستخدم االتفاقي ــة املتباَداألطــراف ميكن ــةلقانوني . ل

لــة، وعمومــاً، ال تــشترط الــدول وجــود أســاس قــائم علــى معاهــدة للمــساعدة القانونيــة املتبادَ   
  .ميكنها تقدمي املساعدة استناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل أو على أساس كلِّ حالة على حدة بل
م القانونيــة، وخباصــٍة علــى ظُلــة علــى طبيعــة الــنُّوتتوقَّــف أُطــر املــساعدة القانونيــة املتباَد  -٣٦

. مسألة ما إذا كان ميكن تطبيق املعاهدات مباشرةً أو ما إذا كانـت تتطلَّـب تـشريعات تنفيذيـة                  
لوساكـسوين  غملـدين وبلـدان القـانون العـام األن     وإىل حدٍّ ما، يترابط التمييز بـني بلـدان القـانون ا           

ــاً مباشــراً     ــق املعاهــدات تطبيق ــا إذا كــان ميكــن تطبي ــنُّ . ال  أممبــسألة م م ظُواالختالفــات بــني ال
. لــة بــسرعة وكفــاءةتــزال ُتعتــرب حتــدِّياً هامــا أمــام تقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادَ   القــضائية ال

حني أصبحت أكثرية الدول األطراف أطرافـاً يف صـكوك دوليـة ميكـن أن تـسدَّ الفجـوات              ويف
ة يف جترمي األفعال املعنية ويف الوالية القضائية عليهـا           التحدِّيات املواَجه  م القانونية، فإنَّ  ظُبني النُّ 

  .لةهلا أيضاً تأثري سليب يضرُّ باملساعدة القانونية املتباَد
ــة        -٣٧ ــدول األطــراف أن متــنح املوافقــة علــى طلبــات املــساعدة القانوني ــة ال وميكــن ألكثري
ويف عـدَّة بلـدان،   . العتباريـة لة فيما يتعلق باألفعال اجلُرمية اليت تـضلع فيهـا الشخـصيات ا         املتباَد

. يف التــشريعات العامــة" الشخــصية"ميكــن أن ُيعــزى ذلــك إىل تفــسري عــريض النطــاق ملفهــوم   
ــساويةً     ــةً مت ــة معامل ــة والشخــصيات االعتباري . وُتعاَمــل الطلبــات املتعلقــة بالشخــصيات الطبيعي

 خبصوص جـرائم فـساد    نسبةً مئويةً صغريةً فحسب من الدول قدَّمت أمثلةً على طلبات          أنَّ غري
  .ُتعزى إىل شخصيات اعتبارية

ــة املتبادَ     -٣٨ ــساعدة القانوني ــة مــن امل ــة   واألشــكال املختلف ــشريعات داخلي ــشمولة يف ت ــة م ل
وتفتقر بعض الدول إىل أحكـام داخليـة حمـدَّدة خبـصوص            . دولةً طرفاً  ٢٣ومعاهدات دولية يف    

ة املطلوبـة وذلـك اسـتناداً إىل املعاهـدات     ها تستطيع مع ذلـك تقـدمي املـساعد        هذه املسألة، ولكنَّ  
ــ. الــيت هــي أطــراف فيهــا  ــ ه يف تــشريعات أكثــر الــدول األطــراف ال ومــع أنَّ  ذكــر صــريح ُدرَِي

 تــشريعات بعــض الــدول األطــراف حتتــوي علــى للمــسائل اخلاصــة باســترداد املوجــودات، فــإنَّ
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ها ومـــصادرهتا، أحكـــام بـــشأن تيـــسري املـــساعدة اخلاصـــة بتحديـــد عائـــدات اجلـــرائم وجتميـــد 
ويف بعـض احلـاالت، تتـضمَّن التـشريعات الوطنيـة بنـداً             . التمكني من استرداد املوجـودات     بغية

  .جامعاً لكلِّ األغراض يسمح بتقدمي أشكال أخرى من املساعدة
 مـن   ٥ و ٤ أمَّا إرسال املعلومات تلقائيـا إىل الـسلطات األجنبيـة، املتـوخَّى يف الفقـرتني                -٣٩

 يتبــدَّى فيهــا  جيِّــدةًاالتفاقيــة فقــد تكــرَّر اعتبــاره يف عــدَّة حمافــل دوليــة ممارســةً   مــن ٤٦املــادة 
ل املعلومـات دومنـا تلقِّـي طلـب مـسبَّق            اإلجراءات املطبَّقة بـشأن تبـادُ      لكنَّ. التعاون بني الدول  

ق  احلـ  وأبلغت أكثرية الـدول األطـراف بـأنَّ       . غري مقنَّنة عموماً بشكل حمدَّد يف ضوابط تنظيمية       
ل املعلومــات تلقائيــا ُيطبَّــق خــالف ذلــك، إذا مل يكــن حمظــوراً صــراحةً يف التــشريعات   يف تبــاُد
وميكن لكـثري مـن الـدول أن يتَّبـع هـذه املمارسـة بنـاًء علـى تطبيـق االتفاقيـة املباشـر؛                        . الداخلية

ة مــن ويف قلَّــ. وأبلغـت إحــدى الـدول عــن جتربتــها الـيت تقــوم علــى أسـاس مبــدأ املعاملــة باملثـل     
ل  تبـادُ ومـن ثَـمَّ فـإنَّ   . ميكن إرسال املعلومات تلقائيا، ممَّا حيدُّ من االتصاالت العاجلـة          الدول ال 

املعلومـــات دومنـــا طلـــب مـــسبَّق يتحقَّـــق يف األكثـــر مـــن خـــالل هيئـــات إقليميـــة أو يف إطـــار  
  .االتصاالت املباشرة بني أجهزة إنفاذ القانون

هـــا تعــوق تقــدمي املــساعدة يف األكثريــة الواســـعة     يبــدو أنَّ  أمَّــا الــسرِّية املــصرفية فــال      -٤٠
ــن ــدول األطــراف  م ــذا اخلــصوص يف عــدَّة حــاالت،      . ال ــدِّمت توصــيات صــرحية يف ه ــد قُ وق
يف األحوال اليت مل تكن ُتعترب فيها مـن قبـلُ الـسرِّية املـصرفية ضـمن األسـباب الـيت ُيـستَند                  حىت

  .رفض املساعدة إليها يف
لـة يف أكثريـة     ة التجـرمي اشـتراطاً بـشأن مـنح املـساعدة القانونيـة املتبادَ             وليست ازدواجي   -٤١

دولـةً طرفـاً، وإنْ كـان بعـضها يتَّبـع            ١٦وُيشتَرط توفُّر ازدواجية التجـرمي يف       . الدول األطراف 
هنجــاً مرنــاً يف هــذا الــصدد، يتــيح تقــدمي بعــض أنــواع املــساعدة يف حــال عــدم تــوفُّر اشــتراط     

ــة الــيت وفيمــا خيــصُّ عــدَّة دول، ختــضع طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادَ  . ازدواجيــة التجــرمي ل
ــة التجــرمي، يف حــني ال     ــدأ ازدواجي ــْسرية ملب ــدابري ق ــدابري غــري    تــشتمل علــى ت ــذلك الت ختــضع ل

  .ها مل ترفض طلبات استناداً إىل هذه األسبابوذكرت أكثرية الدول يف تقاريرها أنَّ. القْسرية
ل األشخاص احملَتجزين لغرض تقـدمي املـساعدة يف حتقيقـات، ويف حـال              وفيما خيصُّ نق    -٤٢

دولـةً   ١٣عدم وجود ضـوابط تنظيميـة بـشأن املعاهـدات الثنائيـة أو املتعـدِّدة األطـراف، تطبِّـق                   
ولـدى تـسع   .  من االتفاقية تطبيقـاً مباشـراً   ٤٦  من املادة  ١٢  إىل ١٠ طرفاً أحكام الفقرات من   

. نونيــة داخليــة تــضمن جــواز املــرور اآلمــن مــن عــدم االعتــراض  عــشرة دولــة طرفــاً أحكــام قا 
وكانت املتطلَّبات اإلجرائية والتدابري الوقائيـة اخلاصـة بنقـل الـسجناء الـذين يقـدِّمون املـساعدة                  

  . بالغرض يف معظم احلاالت واٍفمشمولةً على حنوٍ



 

V.14-0176521 

 

CAC/COSP/IRG/2014/8

ــة يف التعــاون بــني       -٤٣ ــدور حاســم األمهي ــة فتقــوم ب ــسلطات املركزي ــا ال ــة  أمَّ ــدول الطالب ال
وتعمل السلطات املركزية على تعزيـز دورهـا لتزويـد    . املساعدة والدول املطلوبة منها املساعدة  

نظرياهتا مبعلومات حديثـة العهـد عـن املبـادئ التوجيهيـة وبيانـات جهـات االتـصال وإجـراءات                    
ول، سـلطات  دولةً، عيَّنت كلُّ الدول، مـا عـدا ثـالث د      ٥٦ومن الدول البالغ عددها     . املتابعة

. دولـةً مل تبلِّـغ األمـَني العـامَّ هبـذا التعـيني       ١٣لـة، وهنـاك   مركزية ُتعىن باملساعدة القانونية املتبادَ   
 وزارة العـدل هـي الـيت ُتعـيَّن يف أكثـر األحـوال           وتأكيداً لالجتاه الـسائد يف تقـارير سـابقة، فـإنَّ          
ــام     ــب الع ــب النائ ــا مكت ــةً، يليه ــة  وَعيَّنــت مخــس دو . ســلطةً مركزي ــشؤون اخلارجي ل وزارة ال

ومن ضـمن العيِّنـة احلاليـة، قـدَّم بعـض الـدول مزيـداً مـن املعلومـات                   . بوصفها السلطة املركزية  
ــأنَّ       ــة واحــدة ب ــة، يف حــني أبلغــت دول ــة املعيَّن ــسلطة املركزي ــسلطة عــن اإلدارة احملــدَّدة يف ال  ال

 مزيـــد مـــن التوضـــيح بـــشأن األدوار وقُـــدِّم. املركزيـــة املعيَّنـــة ختتلـــف تبعـــاً للمعاهـــدة املطبَّقـــة
. والوظائف املسَندة، مبا يف ذلك املشاركة يف الـشبكات مـن أجـل اإلسـراع مبـسار اإلجـراءات            

واختالفاً عن املالحظات يف التقارير الـسابقة، عمـدت كـلُّ البلـدان يف العيِّنـة احلاليـة إىل تعـيني                 
  .سلطة مركزية واحدة فقط مبقتضى االتفاقية

    
  ٢اإلطار 

 
  ٤٦ من املادة ١٣أمثلة على تنفيذ الفقرة 
لـة   بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادَ   بعةٌ إلحدى الدول مبادَئ توجيهيـةً وضعت سلطةٌ مركزيةٌ تا   

ونقل األشخاص احملكوم عليهم، ُتستخَدم لتدريب املهنيني املمارسني علـى املـستويني املركـزي              
  .طبيق االتفاقية املباشرية تواإلقليمي على اإلجراءات املتعلقة بقابل

     
دولـــةً طرفـــاً اســـتخدام القنـــوات  ١٣وفيمـــا خيـــصُّ قنـــوات إحالـــة الطلـــب، تـــشترط   -٤٤

وتسمح أكثريـة الـدول األطـراف باالتـصاالت املباشـرة بـني الـسلطات املركزيـة،                 . الدبلوماسية
  .نها املساعدةوتسمح تسعة بلدان حىت باالتصاالت املباشرة باهليئة التنفيذية اليت ُتلَتمس م

وميكن اإلسراع بإرسال الطلبات العاجلة عـن طريـق املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة               -٤٥
يف أكثـر الـدول األطـراف، علـى الـرغم مـن االشـتراط بإحالـة طلبـات الحقـة مـن                       ) اإلنتربول(

وميكـن أن توافـق بعـض البلـدان علـى إحالـة الطلبـات عـن طريـق           . خالل القنوات الدبلوماسـية   
ــاً باملعاملــة باملثــل اإل ــة باعتبارهــا وســيلة   . نتربــول، رهن وتــستخدم دول أخــرى شــبكات إقليمي

  .اتصال آمنةً
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دولـةً طرفـاً أن تكـون        ٣٥وخبصوص لغة وشكل طلبات املـساعدة القانونيـة، تـشترط             -٤٦
صَّ طلبات التعاون مصحوبةً بترمجـة إىل اللغـة الرمسيـة يف الدولـة املقـدَّم إليهـا الطلـب، مـا مل ُيـنَ                 

بلـداً، كانـت اللغـة الرمسيـة يف الدولـة هـي اللغـة الوحيـدة املقبولـة           ١٤ويف . على خالف ذلـك   
واتَّفقــت عــدَّة دول علــى تلقِّــي الطلبــات باللغــة اإلنكليزيــة، يف حــني . بــشأن الطلبــات الــواردة

 إليهـا الطلـب     دولةً طرفاً تلقِّي الطلبات إذا ما قُدِّمت باللغـة الرمسيـة يف الدولـة املقـدَّم                ١٢تقبل  
  .باإلنكليزية أو بلغة رمسية أخرى معتَمدة يف األمم املتحدة أو
    

  ٣اإلطار 
 

  )خبصوص اللغات( من االتفاقية ٤٦ من املادة ١٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
بغية اإلسراع بالعملية اإلجرائية، كانت تطلب إحدى الدول معلومات باللغـة اإلنكليزيـة بـدالً               

  .من لغتها احمللية
ها تقبل الطلبات املقدَّمـة باللغـة اإلنكليزيـة وبكـلِّ اللغـات الرمسيـة يف                وأبلغت إحدى الدول بأنَّ   

  .البلدان اجملاورة
     
ــشَّ     -٤٧ ــات ال ــل عــشر دول أطــراف الطلب ــايب، يف حــني    وتقب ــد كت ــها تأكي ــيت يعقب فهية، ال

وشـدَّدت دول أخـرى علـى أمهيـة     . ها تقبل أيضاً الطلبات املقدَّمة إلكترونيا  دولةً أنَّ  ١٢أكَّدت  
  .تقدمي الطلبات املكتوبة

ويف هـذا   . وتسعى أكثرية الدول إىل تنفيذ الطلب وفقاً لإلجـراءات احملـدَّدة يف الطلـب               -٤٨
ــا    ــة م ــة باملرون ــز اإلجــراءات املتَّبع ــصدد، تتميَّ ــة     ال ــة الطالب ــواردة مــن الدول ــات ال دامــت املتطلَّب

وُيتََّخـذ عـادةً القـراُر بـشأن تنفيـذ          . أو املبـادئ الدسـتورية    تتعارض مـع التـشريعات الداخليـة         ال
  .تلك اإلجراءات على أساس كلِّ حالة على حدة

وميكن استخدام تقنية االستماع للشهود بالتداول بالفيـديو مبقتـضى القـانون الـداخلي                -٤٩
يف الوقـت   ميكِّن من اإلسراع بـاإلجراءات مـع ضـمان محايـة الـشهود               دولةً طرفاً، ممَّا   ٢٠لدى  
وُتستخَدم االتفاقيةُ كأساس قانوين لـدى بعـض الـدول يف حـال عـدم وجـود تـشريعات          . نفسه

ــوافُ وأشــارت بعــض الــدول إىل أنَّ . داخليــة ســارية يف هــذا اخلــصوص  ــواطن الــضعف يف ت ر  َم
  .املوارد التكنولوجية حيدُّ من تقدمي هذا النوع من املساعدة

. رية الواسـعة مـن الـدول احتـرام قاعـدة اخلـصوصية            ويضمن القانون الداخلي يف األكث      -٥٠
 بـالغرض، إذا مـا اشـترطت        ويشتمل القانون أيـضاً علـى أحكـام بـشأن الـسرِّية علـى حنـو وافٍ                
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وميكن استخدام االتفاقية والقـانون الـداخلي واملعاهـدات يف هـذه العمليـة              . الدولة الطالبة ذلك  
ــادئ ذا   ــق املبـ ــانوين، أو ُتطبَّـ ــاس قـ ــة كأسـ ــة  اإلجرائيـ ــة املتَّبعـ ــبيل املمارسـ ــى سـ ــصلة علـ . ت الـ

كان مثَّة حاجة إىل استخدام األدلَّة اإلثباتية خبصوص أيِّ إجراءات أخرى، فمن الـالزم               ما وإذا
  .التماس اإلذن من الدول األجنبية

واألســباب املتوخَّــاة الــيت ُيــستَند إليهــا يف رفــض املــساعدة يف أكثريــة الــدول األطــراف   -٥١
ومتيِّز الدول بني األسباب اإللزامية واالختياريـة يف معاهـداهتا أو قوانينـها             . فاقيةتتماشى مع االت  

السارية، بإبقائها األسباب اإللزامية حمدودةً بقدر اإلمكان بناًء على األساس املنطقـي يف إتاحـة               
  .لةاجملال للتوسُّع يف املساعدة القانونية املتباَد

ــرفَض املــ    -٥٢ ــدول، ال ُت ــة ال ــد يف كــون الفعــل    ويف أكثري ــاًء علــى الــسبب الوحي ساعدة بن
ويقــدِّم معظــم البلــدان أيــضاً أســباباً لــرفض املــساعدة . اجلُرمــي يــشتمل أيــضاً علــى أمــور ماليــة

هـا تطبِّـق    تدرِج أحكامـاً حمـدَّدةً يف تـشريعاهتا أو معاهـداهتا، فإنَّ            ها مل ومع أنَّ . لتأجيل تقدميها  أو
  .ها متتثل هلذا احلكم على سبيل املمارسة املتَّبعةنَّاالتفاقيةَ تطبيقاً مباشراً أو إ

لـــة واالســـتجابات  التنفيـــذ اآلين لطلبـــات املـــساعدة القانونيـــة املتباَدويف حـــني يبـــدو أنَّ  -٥٣
 هذا احلكـم    للمعلومات احملدَّثة عن الوضع ال ُيعالَج يف تشريعات أو مبادئ توجيهية داخلية، فإنَّ            

وقـد اسـَتحدثت عـدَّة دول أطـراف آليـات وافيـة             . و يف املمارسة العمليـة    ُيَنفَّذ يف األكثر فيما يبد    
بــالغرض، ومنــها مــثالً تــدابري ملعاجلــة احلــاالت يف الــسلطات املركزيــة مــن أجــل االســتجابة فــوراً 

  .قدِّمها السلطات النظرية الدوليةلبات احلصول على املعلومات اليت توبفعالية لط
 بـني تلقِّـي الطلـب وتنفيـذه علـى طبيعـة الطلـب ومـدى                 ويتوقَّف طولُ الوقت الفاصـل      -٥٤

وبـالنظر إىل   . وقد يـصل متوسِّـط الوقـت الـالزم لالسـتجابة إىل الطلـب إىل سـتة أشـهر                  . تعقُّده
ضــآلة املــوارد والقــدرة لــدى بعــض الــدول، يلجــأ بعــضها إىل إســناد األولويــة للحــاالت الــيت     

طـوي علـى أدلَّـة إثباتيـة معرَّضـة ملخـاطر            تنطوي على جـرائم جنائيـة خطـرية الـشأن، أو الـيت تن             
إخفائها أو إتالفها، أو إىل األحوال اليت تكـون فيهـا سـالمة الـشهود أو اجلمهـور العـام عرضـةً            

وتلجأ بعض الـدول أيـضاً إىل حتديـد أولويـات الطلبـات الـيت تبـيِّن طبيَعتـها العاجلـةَ                     . للمخاطر
م القانونيـة املـشمولة     ظُ أوجه التشابه فيما بني الـنُّ      كما أنَّ . الدولةُ الطالبةُ يف وقت تقدمي الطلب     

  .هلا تأثري إجيايب يف املعاجلة اإلجرائية العاجلة للطلب
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  ٤اإلطار 
 

   من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
الالزمـة  ل املعلومات، يتَّخذ أحُد البلـدان املبـادرةَ يف مجـع كـلِّ املعلومـات              بغية اإلسراع يف تبادُ   

لة الرمسـي إىل الـسلطة   وحني وصل طلب املساعدة القانونية املتباَد. عقب تلقِّي طلب غري رمسي 
 طلـــب ومـــع أنَّ. ذاك إبـــالغ املعلومـــات إىل الدولـــة األجنبيـــة املركزيـــة، كـــان باملـــستطاع إذ

شــهر  أ٨لــة ُيــردُّ عليــه عــادةً يف غــضون مهلــة زمنيــة تتــراوح بــني         املــساعدة القانونيــة املتبادَ 
  . هذه املمارسة تقصِّر مهلةَ التنفيذ إىل ما يتراوح بني شهرين وثالثة أشهرشهراً، فإنَّ ١٢و
     
ومعظم الدول ال حيظر عقد مشاورات مع الدولة الطـرف الطالبـة قبـل رفـض الطلـب                    -٥٥

ويف األحوال اليت ال خيضع فيها ذلك لضوابط تنظيمية صرحية، ميكـن لـبعض              . أو تأجيل تنفيذه  
  .بلدان أن تقوم هبذه املشاورات من خالل تطبيق االتفاقية املباِشرال
    

  ٥اإلطار 
 

   من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٥أمثلة على تنفيذ الفقرة 
تتعاون إحدى الدول األطراف مع الدولـة الطالبـة وتتـشاور معهـا، حيثمـا يكـون ذلـك ممكنـاً،                     

 وقـد أسـهم ذلـك يف عـدم رفـض أيِّ             .لتوضيح أيِّ غموض أو عـدم يقـني قـانوين يف طلـبٍ مـا              
  .طلبات حىت هذا التاريخ

 املمارسة املعيارية هي إصدار رسالة بـالرفض، باعتبـار ذلـك            وبيَّنت إحدى الدول األطراف أنَّ    
ــرفض     . املــالذ األخــري ــة حيــدِّد أســباب ال ــة الطالب ــه كتــاب إىل الدول واخلطــوة األوىل هــي توجي

ــب     ــدمي طل ــا تق ــب إليه ــي احملتمــل مثَّ الطل ــد أو تكميل ــرفض إالَّ إذا   . جدي ــصدر رســالة ال وال ت
  .تقدِّم الدولة الطالبة ذلك الطلب التكميلي مل
     
ــة الواســعة مــن الــدول يف أحكــام       -٥٦ وُيعــالَج موضــوع ضــمان عــدم التعــرُّض يف األكثري

 .تــشريعات داخليــة أو معاهــدات، ولكــنَّ هــذه األحكــام مل ُتطبَّــق دائمــاً يف املمارســة العمليــة   
دولتني، أُوصي بتعديل التشريعات ذات الـصلة مبـا يتماشـى مـع االتفاقيـة خبـصوص الفتـرة                    ويف

  .اليت ينتهي بعدها ضمان عدم التعرُّض
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  ٦اإلطار 
 

   من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٧أمثلة على تنفيذ الفقرة 
هـي فتـرة     يومـاً، و   ٣٠أبلغت إحدى الدول عـن فتـرة لـضمان عـدم التعـرُّض مطوَّلـٍة تـصل إىل                   

  .أطول من فترة اخلمسة عشر يوماً املنصوص عليها يف االتفاقية
     
لـة، فالقاعـدة العامـة      نة بطلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادَ       أمَّا فيما خيصُّ التكاليف املقترِ      -٥٧

 متلقِّيـة   لة تتحمَّلها الدولـة    التكاليف العادية املتعلقة بتنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادَ        هي أنَّ 
 نـصٌّ  ُدرِيَـ  ه الومـع أنَّـ  . الطلب، مع إمكانية اتِّخاذ ترتيبات أخرى بشأن التكـاليف غـري العاديـة       

 ُيمتثَـل هلـا يف أكثـر    ٢٨  الفقـرة حمدٌَّد يف هذا الشأن يف قوانني كـثري مـن الـدول األطـراف، فـإنَّ      
نة علـى أسـاس كـلِّ حالـة         ويف بعض األحيان، ُتتَّخذ ترتيبات معيَّ     . األحوال يف املمارسة العملية   

لـة والتـشريعات اخلاصـة هبـذه املـساعدة          وتتوخَّى معاهدات املساعدة القانونية املتبادَ    . على حدة 
وكذلك بعض الشبكات ذات الصلة هبا القيـاَم مبـشاورات يف حالـة وجـود نفقـات غـري عاديـة                     

  .تتكبَّدها الدولة متلقِّية الطلب
ليـة أو املعاهـدات املَربمـة، ذكـرت معظـم الـدول األطـراف               ووفقاً لُألطـر القانونيـة الداخ       -٥٨
وأبلغت ثالثة بلدان عن وجود أحكام . الوثائق املتاحة للجمهور العام ُتقدَّم إىل الدولة الطالبة        أنَّ

وذكـر بلـد    . لـة بشأن سجالت اهليئات احلكومية يف معاهـداهتا اخلاصـة باملـساعدة القانونيـة املتبادَ             
مَنح دومنا تقييد، بصرف النظر عمَّا إذا كانت الوثائق متاحـة للجمهـور العـام             املساعدة تُ  آخر أنَّ 

وذكر بلد .  السيادة واألمن والسياسة العامة وغري ذلك من ذلك إالَّ مصاحلُ  ال، وميكن أالَّ حتدَّ    أم
بالقـدر  جالت غري املتاحة للعموم    جالت املتاحة للعموم أو السِّ    ه يقدِّم نسخاً من السِّ    خر أيضاً أنَّ  آ

 إنفاذ القانون أو االدِّعاء العام أو القضاء الذي تسمح به وبالشروط نفسها اليت تقتضيها سلطاتُ       
  .ويستخدم أحد البلدان االتفاقية كأساس قانوين لتقدمي مثل هذه املعلومات. الوطنية
ل ووســائل احلــصول علــى املعلومــات وتقــدميها إىل   ُبنــات بــشأن سـُـ وقــد ُوجــدت تباُي  -٥٩
ما يصدر مـن قـوانني محايـة         التقييد الذي حيدُّ من تقدمي املعلومات إنَّ       ولُوحظ أنَّ . ة الطالبة الدول

ميكـن عمومـاً      الوثـائق غـري املتاحـة للعمـوم ال         وأبلغت دولة طـرف واحـدة فقـط بـأنَّ         . البيانات
  .لةتقدميها مبقتضى طلب املساعدة القانونية املتباَد

ن عدم رفضها قطّ تقدمي املساعدة يف مـسائل الفـساد،            أكثرية الدول أبلغت ع    ومع أنَّ   -٦٠
فقد َصـُعب علـى بعـض الـدول تقـدمي إحـصاءات أو أمثلـة عـن كيفيـة تنفيـذ طلبـات املـساعدة                         

م لتتبُّـــع هـــذه ظُـــوأُوصـــيت بعـــض الـــدول بإجيـــاد نُ . لـــة يف املمارســـة العمليـــة القانونيـــة املتباَد
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ْن لــيس علــى وجــه التحديــد بــشأن ويف بلــدان أخــرى، قُــدِّمت إحــصاءات ولكــ. اإلحــصاءات
  .جرائم الفساد

لـة  زالـت املـساعدة القانونيـة املتبادَ        سنني على اعتمـاد االتفاقيـة، مـا        ١٠وبعد انقضاء     -٦١
وقد تبـاين عـدد املعاهـدات الثنائيـة واإلقليميـة الـيت صـدَّقت             . يف مكافحة الفساد تشكِّل حتدِّياً    

وتبـذل البلـدان جهـوداً لـسدِّ        . معاهدةً ٢٨اهدة واحدة و  عليها البلدان يف العيِّنة احلالية بني مع      
ل املعلومـات، والـيت     ل التعاون الدويل وتبادُ   م القانونية من خالل ُسبُ    ظُثغرة االختالفات بني النُّ   

ــسيطها   ــاإلجراءات وتب ــبالً لإلســراع ب ــه علــى املــستويني   . ُتعتــرب ُس ــزال التحــدِّيات ُتواَج وال ت
  .التشريعي والعملي

ــد أ  -٦٢ ــالغ عــددها    وق ــة الب ــارير القُطري ــراً أنَّ ٥٦ظهــرت التق ــد مــن  تقري  دوالً كــثريةً تزي
وجــرى تعزيــز دور الــسلطات املركزيــة يف كــثري مــن البلــدان،  . جهودهــا بغيــة حتــسني التعــاون

 املنظمـات اإلقليميـة أسـهمت بقـدر كـبري يف حتـسني التعـاون القـضائي           جرى التسليم بـأنَّ    كما
  .وآليات فعَّالة ومتقدِّمة للتعاونمن خالل استحداث وسائل 

    
    نقل اإلجراءات اجلنائية  - دال  

ــة، أنَّ         -٦٣ ــة احلالي ــصف العيِّن ــن ن ــر م ــدول األطــراف، وأكث ــدد ال ــصف ع ــا ظُ ُنذكــر ن مه
ــة ال ــصعيد الــدويل         القانوني ــى ال ــراءات اجلنائيــة عل ــل اإلج ــنظِّم نق ــى أيِّ حكــم ي ــوي عل . حتت

اإلجـراءات اجلنائيـة يف التـشريعات أو يف املعاهـدات الثنائيـة             بلداً ُتتوخَّى إمكانية نقـل       ١٨ ويف
ــدعاوى    . أو املتعــدِّدة األطــراف ــة املتعلقــة بنقــل ال ــة األوروبي وأشــار بعــض البلــدان إىل االتفاقي

ويف أحد البلدان َيتوخَّى التشريُع اخلاص بالتعاون الدويل اتِّبـاَع إجـراء منـصوص عليـه                . اجلنائية
لومات حينما تظهر بوضـوح إمكانيـة وجـود إجـراءات قـضائية متوازيـة،               بشأن التشارك يف املع   

  .ع بشأن هذا النقلبت املباشرة واملعايري اليت ُتتَّكما ينظِّم التشريُع املشاورا
    

    التعاون يف جمال إنفاذ القانون  - هاء  
ارسـات  يبيِّن الشكالن الـسابع والثـامن الـواردان أدنـاه عـدد التحـدِّيات املواَجهـة واملم                  -٦٤

  .٤٨اجليِّدة املتَّبعة يف تنفيذ أحكام املادة 
    



 

V.14-0176527 

 

CAC/COSP/IRG/2014/8

  الشكل السابع
     من االتفاقية، حسب الفقرة٤٨التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ املادة 

      
  الشكل الثامن

     من االتفاقية، حسب الفقرة٤٨املمارسات اجليِّدة املتَّبعة يف تنفيذ املادة 

      
يف العيِّنــة : والتعـاون يف جمــال إنفــاذ القــانون ال يـستند بالــضرورة إىل تــشريعات وطنيــة    -٦٥

وقد جلـأ عـدد مـن مؤسـسات إنفـاذ القـانون إىل إبـرام        . احلالية، كان ذلك يف أربعة بلدان فقط 
رمـت النيابـة العامـة      ويف أحـد البلـدان، أب     . مذكِّرات تفاهم أو اتفاقـات علـى مـستوى األجهـزة          

.  اتفاقـاً يف هـذا اخلـصوص   ١٨مذكِّرة تفاهم ثنائيـة مـع نظـراء أجانـب، وأبرمـت الـشرطة            ٢٠
  . اتفاقاً من هذا القبيل٣٦ويف بلد آخر، أبرمت وحدةُ االستخبارات املالية 
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ات يف العيِّنة احلالية، يتـراوح عـدد االتفاقـ   (وهناك بلدان كثرية أطراف يف اتفاقات ثنائية          -٦٦
ومل يكن لدى أربعة بلدان أيُّ اتفاقات ثنائية أو متعدِّدة األطـراف،  ).  اتفاقا١٧ً اتفاقات و  ٣بني  

ومثَّة بلدان أخرى تستند يف تعاوهنا يف جمال إنفاذ القـانون إىل معاهـدات أبرمتـها بـشأن املـساعدة             
للتعـاون   كأسـاس قـانوين      دولةً طرفـاً االتفاقيـةَ     ١٩يف حني ميكن أن تستخدم      و. لةالقانونية املتبادَ 

واسـَتبعدت أربـع   . تـستخدمها يف املمارسـة العمليـة     هناك بلـدان كـثرية ال     يف جمال إنفاذ القانون،     
  .ساس قانوين يف هذا الصددأدول أطراف فقط صراحةً استخداَم االتفاقية ك

ــات املــ     -٦٧ ــة واملنظم ــشبكات اإلقليمي ــابقة، ذكــرت دولٌ  وإضــافةً إىل ال ــارير س  ذكورة يف تق
 مفوَّضــي الــشرطة الكــاريبيني، واجلماعــة الكاريبيــة وجلنتــها االســتخبارية اإلقليميــة، ومركــز  رابطــةَ

االتـــصاالت اإلقليمـــي املـــشترك واملركـــز اإلقليمـــي اإلدمـــاجي للمعلومـــات االســـتخبارية، وحمفـــل 
 اجلنـــوب األفريقـــي ملكافحـــة الفـــساد، والـــشرطة التابعـــة للجماعـــة اإلمنائيـــة للجنـــوب األفريقـــي، 
ــشرطة، ووحــدة التعــاون القــضائي التابعــة       ــة لرؤســاء ال ــدي، والرابطــة الدولي ومفوَّضــية احملــيط اهلن

ــق،      )يوروجــست(لالحتــاد األورويب  ــة حبــر البلطي ــة يف منطق ــة املنظَّم ــة باجلرمي ــة العمــل املعني ، وفرق
 التابعـة  ، وشـبكة التعـاون القـانوين والقـضائي الـدويل        )بنما وكوستاريكا وكولومبيـا   " (كوميفروم"و

جلماعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة، ومنظَّمــة شــركاء أوروبيــون مــن أجــل مكافحــة الفــساد،  
والشبكة األوروبية جلهات االتصال لشؤون مكافحة الفساد، ومركز إنفـاذ القـانون جلنـوب شـرق                

نـشاط يف   وكانت إحدى الـدول تـشارك ب      . أوروبا، ومنظَّمة تعاون رؤساء الشرطة يف شرق أفريقيا       
  .إنشاء الشبكة املشتركة بني اهليئات يف آسيا واحمليط اهلادئ املعنية باسترداد املوجودات

نـشرة اإلنتربـول    إىل   يف اإلنتربـول، وقـد أشـارت         وكلُّ الدول مـن العيِّنـة احلاليـة أعـضاءُ           -٦٨
ــة    ــشرطية العامليـ ــة االتـــصاالت الـ ــصادرة عـــن منظومـ ــدات  . (I-24/7)الـ ــدد مـــن وحـ ــاك عـ وهنـ

ومل تكن دولتـان  . ستخبارات املالية أعضاء يف جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية        اال
  .فقط من العيِّنة احلالية طرفاً فيها، أو تقدَّمتا بطلب انتساب إىل عضوية جمموعة إيغمونت

 حترِّيــات أُجريــت علــى حنــو فعَّــال  نوقــدَّمت إحــدى عــشرة دولــةً طرفــاً معلومــات عــ   -٦٩
  .ع دول أخرىبالتعاون م

وأكَّدت اثنتان وعشرون دولةً طرفاً تعيني ضبَّاط اتصال مـن الـشرطة أو النيابـة العامـة                   -٧٠
وعيَّنــت . يف بلــدان أخــرى أو لــدى منظمــات دوليــة، ومــن بينــها ســت دول مــن العيِّنــة احلاليــة

  . بلدا٣٢ًدولةٌ واحدةٌ سبعةَ ُملَحِقني قانونيني وُملَحِقني من الشرطة يف 
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  ٧ار اإلط
 

   من االتفاقية٤٨ من املادة ١سية لتنفيذ الفقرة الترتيبات املؤسَّ
ــة          ــة ومالحق ــصادية والبيئي ــرائم االقت ــق يف اجل ــة للتحقي ــسلطة الوطني ــدى ال ــدان، ل يف أحــد البل
مرتكبيها قضائيا وحدة متخصَّصة معيَّنة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة إىل وحـدات إنفـاذ القـانون                    

  .األجنبية والوطنية
ويف بلد آخر، تعقد وزارة األمـن اجتماعـاً أسـبوعيا مـع مـديري مجيـع األجهـزة األمنيـة التابعـة                       

  .للدولة، بغية بناء أساس راسخ للتعاون الدويل يف جمال إنفاذ القانون
ومبوجب قانون بلد ثالث، أُنشئ مكتب للمساعدة الدولية تابع ملديريـة التحقيقـات يف اجلرميـة                

  .ب، وهو يقوم باملشاورات املشتركة مع هيئات مماثلة يف بلدان أخرىاملنظَّمة واإلرها
     

    التحقيقات املشتركة  - واو  
اعتمد النصُف تقريبـاً مـن عـدد الـدول األطـراف اتفاقـات أو ترتيبـات خاصـة هبيئـات                       -٧١

ــق املــشتركة، وبعــضها علــى املــستوى اإلقليمــي    ــةً أخــرى، ميكــن إجــراء   ١٢ويف . التحقي  دول
 منـها لـديها ممارسـة عمليـة يف هـذا            ١١مشتركة على أساس كلِّ حالـة علـى حـدة، و          حتقيقات  

وسنَّت دولٌ أخرى تشريعات داخلية بشأن هذه املـسألة، أو ميكنـها اسـتخدام االتفاقيـة                . اجملال
ويف إحدى هـذه الـدول، ُتنـشأ يف حـاالت كـثرية أفرقـة حتقيـق        . كأساس قانوين يف هذا الصدد  

ــشتركة يف إطــار وحــدة    ــة   م ــضائي األوروبي ــاون الق ــات  " يوروجــست"التع ــة التحقيق ومنظوم
  .املشتركة التابعة لدول الشمال األورويب

    
    أساليب التحرِّي اخلاصة  - زاي  

  .٥٠يبيِّن الشكل التاسع عدد التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ املادة   -٧٢
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  الشكل التاسع
  فاقية، حسب الفقرة من االت٥٠التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ املادة 

  

      
. تنصُّ التشريعات يف أكثرية الـدول علـى ضـوابط تنظيميـة ألسـاليب التحـرِّي اخلاصـة             -٧٣

 دولــةً باتِّبــاع كــلِّ ١٢ دول مــن ضــمن ١٠وقــد تأكَّــد هــذا يف العيِّنــة احلاليــة، حيــث تــسمح   
ن األخريان باتِّباع اثـنني علـى األقـل مـن تلـك           األساليب املذكورة يف االتفاقية، وتسمح الدولتا     

. وتـسمح بعـض البلـدان بأسـاليب التحـرِّي اخلاصـة باعتبارهـا ممارسـةً عمليـةً متَّبعـةً                   . األساليب
ــة   - ويف أربعــة بلــدان ــة احلالي ــؤذن باتِّبــاع هــذه األســاليب ســوى   - اثنــان منــها مــن العيِّن  ال ُي

  .خبصوص جرائم جنائية حمدَّدة
 بلــداً مــن العيِّنــة بكاملــها اتفاقــات أو ترتيبــات دوليــة بــشأن اتِّبــاع أســاليب  ١٥وأبــرم   -٧٤
ــةً أخــرى، ميكــن اتِّبــاع هــذه األســاليب علــى املــستوى الــدويل     ٢٥ويف . هــذا القبيــل مــن دول
حال عدم وجود اتفاقات دولية ذات صلة بذلك وعلى أساس كلِّ حالـة علـى حـدة أيـضاً،                 يف
  .سمح بذلك إالَّ بشروط املعاملة باملثلبعض الدول األطراف ال ُي ويف
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