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الإجرام  �صور  اأخطر  من  هي  الوطنية  للحدود  العابرة  املنظمة  اجلرمية  باأن  الردنية  احلكومة  من  اإميانا 
املعا�صر واأكرثها حتديا وتهديدا لأمن وا�صتقرار مختلف البلدان فقد قامت بالت�صديق والن�صمام اإلى العديد 
اأحكام وتدابري ذات �صلة بالتعاون  امل�صتملة على  من التفاقيات واملواثيق وال�صكوك والربوتوكولت الدولية 
القانوين والق�صائي، وقد اأ�صبحت تلك التفاقيات الدولية جزءاً من القوانني الوطنية وتلتزم ال�صلطات املعنية 
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املتبادلة.
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امل�صاعدة الق�صائية مما يعني وجود اآلية م�صرتكة ومنظمة للتعاون بني ال�صلطة الق�صائية والتنفيذية .
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وزراة العدل 
اململكة الأردنية الها�صمبة





فريق الإعداد

املجل�س الق�سائي

مور   القا�صي ِزياد ال�صّ

ر ال�ّصالمات كتور نا�صِ القا�صي الدُّ

ار احُل�صيني القا�صي عمَّ

القا�صي َعفيف اخلوالِدة 

القا�صي َعلي اأبو زيد

وزارة العدل

اف   الأُ�صتاذة عالَية ع�صَّ

حى احلديد الأُ�صتاذة �صُ

مديرية الأمِن العام

املُقدم اأَمني الوريكات

خرباء مكتب المم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية

القا�صي اإيهاب املنباوي  

املحامي اأجمد العداربة

املركز الوطني حلقوِق الإن�سان

املُحامية ِن�صرين زريقات





الَفهر�ْس

ال�سفحةاملــــــــــو�ســــــــــوع

ل مةاملِحور الأوَّ 10املقدِّ

12توطئة

13اأهداُف الدليل

15املَفاهيم واملُ�صطلحات 

17الأَ�سا�ُس القانوين للّتعاون الدويّلاملِحور الثَّاين

ل: الّت�صريُع الَوطني 17الق�صُم الأوَّ

19الق�صُم الثَّاين: الت�صريُع املُقارن

22الق�صُم الثَّالث: التفاقيَّات 

ابع: مبداأُ املعاملِة باملثِل واملجاملِة الدوليَّة  35الق�صُم الرَّ

36الق�صُم اخلاِم�ض: قراراُت جمل�ِض الأمِن الدويّل

اد�ض: قراراُت املحكمِة اجلنائيِة الدوليَّة  38الق�صُم ال�صَّ

لة ابع: ال�صماناُت املتعلقِة بحقوِق الإن�صاِن ذات ال�صِّ 39الق�صُم ال�صَّ

40ال�سروُط واملبادُئ الواجُب توافرها يف طلباِت امل�ساعدِة القانونيَّةاملِحور الثَّالث

ة  41الق�صُم الأول: املباِدئ العامَّ

ة  42الق�صُم الثاين: ال�صروُط اخلا�صَّ

ابع 48الإجراءات العمليَّة لتقدمِي طلباِت امل�ساعدِة والتعاوِن الق�سائّياملِحور الرَّ

48الق�صُم الأوَّل: طلُب امل�صاعدِة القانونيِة املتبادَلة 

53الق�صُم الثَّاين: طلُب ت�صليِم املالحقنَي واملحكومني

61الق�صُم الثَّالث: طلُب نقِل املحكومنَي بعقوباٍت �صالبٍة للحريَّة

67النَّماذج واملاَلحقاملِحور اخلام�س

77الـَمراِجــــع



10

ل املِحَوُر الأوَّ
مُة والتَّمهيد والأهداِف واملفاهيِم واملُ�سطلحات املقدِّ

مة:  املقدِّ
ل َتُعد مكافحُة اجلرميِة ومالحقُة املُجرمنَي والَقب�ِض عليِهم ومحاَكَمِتهم �َصاأناً وطنياً خال�صاً، اإْذ اإنَّ اجلرميَة 
وليِة  اأ�صبَحت ذاَت طابٍع ُدَويلٍّ بتجاُوِزها احُلدوَد الوطنيَِّة للُدوِل وانتقاِلها َعرَبها، لذا فاإنَّ ت�صاُفَر اجلهوِد الدَّ
ويلُّ يف  الإجراميَّة، وقد اأدرَكت الّدوُل ذلك، فكاَن التعاوُن الدَّ اهرِة  ريُق الأمثُل يف �صبيِل مكافحِة الظَّ هَو الطَّ
ومنِع  مكافحِة اجلرميِة  ، لتوحيِد جهودِه يف  ويلِّ الدَّ اهتماِم املُجتمِع  و�صائلِه محلَّ  اجِلنائيَِّة وتطويِر  امل�صائِل 

توفرِي مالذاٍت اآمنٍة للُمجِرمني. 

كوك( التي  ويلِّ عِن اعتماِد املعاهداِت والّتفاقياِت )ال�صُّ وُر حتَت ِمظلَِّة القانوِن اجِلنائيِّ الدَّ وَقد اأ�صَفَر هذا التطُّ
اأماَم املراجِع  اأ�صكاِلها، وتي�صرِي القب�ِض على اجُلناِة وتقدميِهم للعدالِة  ِمن �صاأِنها ُمكافحُة اجلرميِة مبختلِف 
وليِة ملُواجهِة  مات العالقاِت الدَّ ة، كما اأ�صبَحت تلَك املعاهداُت والتفاقياُت من اأهمِّ اأدواِت ومقوِّ الق�صائيَّة املخت�صَّ

وليَة َتعرِت�ُض الُق�صاَة دوَن اجُلناة. ما هو �صائٌد ِمْن اأنَّ احلدوَد الدَّ

ُد يف تزايِد الأفعاِل املخالفِة للقواننِي التي يرتكُبها اجُلناة نظراً  وملَّا لهذِه الإ�صكاليَّة ِمن اأخطاٍر َج�صيمٍة تتج�صَّ
ويل العامُّ  عوُر الدَّ لهم من اإقليٍم اإلى اآخٍر دون راِدع، فارِّيَن من الَعدالة، على نحٍو تنامى معُه ال�صُّ ل�صهولِة َتنقُّ
ها الواقُع احلايّل،  �َصرورٌة يفر�صُ اأنَّ التعاوَن الدويّل  فباَت وا�صحاً وجلياً  ة،  باخلطِر الذي ُيهّدد الدوَل كافَّ

ول�صّيما التعاوُن القانويّن والق�صائّي يف امل�صائِل اجلنائيَّة على اختالِف اأنواِعها.  
 

رها املت�صارع ل تُعد م�صكلًة وطنيًة مُيكن مواجهُتها ب�صكٍل ُمنعزل، فال ت�صتطيُع اأيُّ دولٍة  فاجلرميُة بعَد تطوُّ
ويل، من ِخالل التفاقياِت  ر الإجرامي اإلَّ بتاأطرِي العالقِة القانونيِة مع املُجتمع الدَّ منفردٍة مواجهَة هذا التطوُّ

ولية اأو الإقليميَّة اأو الثنائيَّة.  الدَّ

روع يف ُمالحقاٍت  واإجراِء حتقيقاٍت اأو ال�صُّ املعلوماِت وحتليِلها  وي�صُعُب على ُموظفي العدالِة اجلنائيِة جمُع 
ا ُي�صتبه يف م�صاركتِهم يف اأن�صطٍة اإجراميٍة وهم خارَج اأرا�صي ُبلدانِهم، اأو عندما تكوُن  جنائيةٍ، ت�صتهدُف اأ�صخا�صً
حايا اأو عائداُت اجلرميِة خارَج الوليِة الق�صائيِة لها، اأو عندما تكوُن النُّظُم  الأدلُة الرئي�صيُة اأو ال�صهوُد اأو ال�صَّ

القانونيُة اأو الق�صائيُة التي يتعنّيُ عليِهم التَّعاون معها مختلفًة عن النُّظم الوطنيَّة.

الوطنيَّة ب�صبِب عدِم وجوِد محاكَم دوليٍة متخ�ص�صٍة  باملحاكِم  فمالحقُة مرتكبي الأعماِل الإجراميَّة َمنوٌط 
بالنَّظر يف اجلرائِم التقليديِة وامل�صتحدثِة ما َل تُكن هذه الأفعاُل �صمَن اجلرائِم التي ينعقُد فيها الخت�صا�ُض 

للمحكمِة اجلنائيِة الدوليَّة.
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فال جماَل لأيِّ دولٍة لديها الإرادُة يف مالحقِة اجلرائِم عرَب الوطنيَّة والقب�ِض على ُمرتكبيها، اأن َتناأى بنف�ِصها 
وِل ِمن ِخالل اإبراِم اتِّفاقياٍت يف هذا املجال، تفتُح لها اآفاَق التعاوِن مَع  عن اإقامِة ِمظلٍَّة مَن العالقاِت مع الدُّ

يادة الوطنيَّة. وِل على اأ�صا�ٍض من الحرتاِم املُتبادل، ومبا ي�صوُن ال�صِّ باقي الدُّ

اإقليِم الدوَلة، وم�صلحًة  التَّعاوُن الدويّل �صرورًة عمليًة اقت�صْتها �صهولُة ارتكاِب اجلرميِة خارَج حدوِد  ُيعترب 
ِة ُتَعدُّ حتٍد كبري لالأ�صرِة الدوليَّة،  ول، ذلك اأنَّ اجلرائَم امل�صتحَدثة ل �صّيما العابرُة للحدوِد الوطنيَّ م�صرتكًة للدُّ

فال �صبيَل ملكافحِتها اإّل من خالِل التعاوِن الدويلِّ ِوفَق منهٍج قانويٍن منّظم. 

اميِة ملكافحِة  وِمن هذا املُنطلَق َحر�صت اململكُة الأردنيُة الها�صميُة على م�صاركِة املنظومِة الدوليِة يف جهوِدها الرَّ
وِرها، واأن تكوَن �صبَّاقًة يف تو�صيِع ُرقعِة التَّعاوِن من خالِل التفاقياِت  مة العابرِة للحدوِد بكافِة �صُ اجلرميِة املنظَّ
به اإدارُة ال�صرطِة  الذي تقوُم  التي تلتزُم بها ب�صتَّى اأنواِعها، ف�صاًل عن التعاوِن الأمنيِّ يف مثِل هذه اجلرائِم 
التعاوِن  اإلى وجوِد مديريِة  ياق  ال�صِّ ذاِت  الإ�صارُة يف  التابعِة ملديريِة الأمِن العام. كما جتدُر  العربيَّة والدوليَّة 
والق�صائيِة  القانونيِة  امل�صاعدِة  طلباِت  ي  بتلقِّ املعنيَّة  املركزيَّة  لطة  ال�صُّ ُتعترب  والتي  العدل،  وزارِة  يف  الدويلِّ 
القانونيِة والق�صائيِة يخ�صُع لآليٍة منظمٍة  املُخت�صة، وعليِه فاإن طلَب امل�صاعدِة  الق�صائيِة  واإحالِتها للجهاِت 
ة  اإلى اجلهِة املخت�صَّ حتى و�صول هذا الطلِب  بالتعاوِن والتن�صيِق ما بنَي ال�صلطتنِي الق�صائيِة والتنفيذية، 

بتنفيِذه.
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التمهيد
اجلنائيَّة اأ�صبَح �صرورًة حتميًَّة تقت�صيها طبيعُة اجلرائِم  امل�صائِل  يف  الدويّل  اأنَّ التَّعاوَن  اإلى  الإ�صارُة  �صبقِت 
ه املواثيُق  واملجرمنَي يف الع�صِر احلديث، ول�صيَّما يف ِخ�صمِّ ع�صِر العْوملِة وثورِة الت�صالت، وما تتطلُبه اأو تفر�صُ

الدوليُة من وجوِب احرتاِم ومراعاِة احلقوِق واحلرياِت الأ�صا�صيِة ِلالإن�صان. 

نحٍو اأك�صَبها طابعاً  على  واّت�صاع نطاِقها  اليوَم من تناٍم ملحوٍظ للّظاهرِة الإجراميَّة،  العاُل  اإّن ما ي�صهدُه   
ُمنّظماً وعابراً حلدوِد الّدولة الواِحدة، قد فر�َض واقعاً جديداً اأ�صحى معُه الّت�صّدي للجرميِة بال�ّصعِة والّنجاعِة 
الاّلزمِة لتعّقب ُمرتكبيها، ومنِع انتفاعِهم من عوائِدها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مبدى فاعلية الّتعاوِن القانوينِّ 

والق�صائيِّ الّدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة.

املجاِل ُمتج�ّصٌد يف املعاهداِت والّتفاقياِت  وقد اّت�صح جلّياً اأّن وجوَد الإطاِر القانوينِّ للّتعاوِن الّدويلِّ يف هذا 
الّدوليِة مبختلِف اأ�صناِفها غرَي كاٍف لوحِده، ل�صماِن الفاعليِة املرجّوة لهذا الّتعاون، ما ل يُكن مقرتناً بجهوٍد 
�صِة، وم�صوؤويل اإنفاِذ العدالِة اجلزائيِة الَّتي تتكفُل  وطنيٍة لبناِء القدراِت وتدريِب الكفاءاِت الق�صائيِة املتخ�صّ
ة اّلذين يلجئوَن  العامَّ النيابِة  ، خا�صًة اأع�صاَء  العمليِّ الّتطبيِق  بتفعيِل هذا الّتعاوِن الّدويلِّ على ُم�صتوى 
ٍة  لديِهم من اأدلَّ والق�صائيِة، ل�صتيفاِء ما ت�صتوجبُه الَق�صايا املنظورِة  القانونيِة  امل�صاعدِة  تنظيِم طلباِت  اإلى 

واإجراءات. 

رعِة يف جمِع املعلوماِت والأدلِة خوفاً من �صياِعها، وتب�صيِط  ويهدُف التعاوُن الدويلُّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة، اإلى ال�صُّ
ب و�صبِط ومحاكمِة مرتِكبي اجلرائِم و�صماِن عدِم اإفالتِهم  الإجراءاِت وتذليِل ال�صعوبات، و�صوًل ملالحقِة وتعقُّ
ي  بذلك ميّثل اآلّيًة رئي�صيًة للت�صدِّ وهو  وعائداِتها،  اجلرائِم  الِت  متح�صِّ �صبِط  اإلى  بالإ�صافِة  الِعقاب؛  من 
الِح  اِر غرِي امل�صروِع بال�صِّ مة منها على غراِر الإرهاِب والجتِّ للجرميِة مبختلِف اأنواِعها واأبعاِدها، وخا�صًة املنظَّ
راِت والأ�صخا�ِض وغ�صِل الأموال، وغرِي ذلَك ِمن اجلرائِم التي يرتكُبها اليوَم اأ�صخا�ٌض اأو جمموعاٌت اأو  واملخدَّ

تنظيماٌت اإجراميَّة.

ول، فالقا�صي  الدُّ نتيجَة اختالِف الأنظَمة القانونيِة بني  امل�صائِل اجلنائّية  وتاأتي �صعوبُة التعاوِن الدويلِّ يف 
اإرادِة الو�صوِل اإلى  يف  الأجنبّيِة وذلَك لوحدِة الغايِة، املتمّثلة  واجُب الّطالع على الأنظمِة  عليِه  الوطنيُّ 
على تطويِعها لعملِه املُتَّ�صل بالتعاوِن الدويلِّ يف  الأنظمِة ي�صاعدُه  وعليه، فاإّن اإملاَم القا�صي بتلَك  احَلقيقة، 

جماِل امل�صاعداِت القانونيِة والق�صائيِة الدوليِة؛ ليتجّنَب احتماَل رف�ِض اأو عدِم ال�صتجابِة لطلباِت امل�صاعدة.

وُتعترب امل�صاعدُة الق�صائّيُة الدولّيُة يف املواِد اجلنائيَّة اأهمَّ واأبرَز اآلّياِت التعاوِن الّدويل، وُيق�صد بها التفوي�ُض 
ال�صادُر عن اجلهِة املخت�صِة بالتحقيِق يف جرميٍة معيَّنة يف بلٍد ما،  اإلى جهٍة مخت�صٍة موجودٍة يف بلٍد اآخَر للقياِم 

نيابًة عنها باأيِّ عمٍل من اأعماِل التَّحقيق.
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ر  د �صوِر اجلرمية، فلم يُعد َيكفي القت�صاُر على جماَبهِتها بجهوٍد وطنيٍة، لذلك توفُّ ونظراً لختالِف وتعدُّ
ُن ال�صلطاِت  التفاقياِت الثنائيِة والإقليميِة والدوليِة ذات ال�صلِة، اأدواٍت واآلياٍت قانونيٍة وق�صائيٍة اأ�صا�صيٍة ُتكِّ
ن املاُلحقنَي من الو�صوِل اإلى مالٍذ اآِمن. الوطنية من اإجراِء حتقيقاٍت فّعالٍة عرَب احلدود، والتَّاأكد من عدِم َتكُّ

د اآلياِت واأدواِت التعاوِن الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة، ومن اأبرِزها: وتتعدَّ
ت�صليُم املجِرمني.. 1
امل�صاعدُة القانونيَّة املتباَدلة.. 2
نقُل الإجراءاِت اجلنائيَّة.. 3
نقُل املحكوِم عليِهم.. 4
العرتاُف بالأحكاِم اجلنائيَّة الأجنبيَّة.. 5
اإن�صاُء وحداِت ال�صتخباراِت املاليَّة.. 6
لة عن اجلرائم.. 7 جتميُد وحجُز وم�صادرة الأمواِل املتح�صّ
تبادُل املعلوماِت بني اأجهزِة اإنفاِذ القانون )التعاوُن الأمنّي وال�صتخباراتّي(.. 8
الأوروبيِّ . 9 الق�صائيِّ  التعاوِن  وحدُة  ذلَك  ومثاُل  اإن�صاُء جمالٍت ق�صائيٍة اإقليمّيٍة و�صبُه اإقليميَّة:   

وتتعاوُن  اجلنائيَّة،  امل�صائِل  يف  ق�صائياً  تتعاوُن  الأوروبيِّ  تابعٌة لالحتاِد  وحدٌة  )EuroJust(: وهي  يوروج�صت 
ُن ت�صهيَل وتي�صرَي طلباِت الإنابِة الق�صائيِة وتبادِل  مع الدوِل من خارِج الحتاِد الأوروبّي، مبوجِب اتفاٍق يت�صمَّ
ها  وِل اأو من خالِل �صباِط الرتباط، ومقرُّ املعلوماِت وامل�صاعداِت الق�صائيَّة، ومن خالِل نقاِط اتِّ�صاٍل بنَي الدُّ

لهاي بهوَلندا.

ٍن من َخم�ِض  واأهّم ما مييِّز عمَل “يوروج�صت” هَو عدُم وجوِد ملٍف للق�صية، وال�صتغناء عن ذلَك بنموذٍج ُمكوَّ
ي املُخت�ّض، وي�صلِّمها “لليورج�صت” اإلكرتونياً للبدِء بتنفيِذ اإجراءاِت ت�صليِم املُجرمني  �صفحاٍت ميلوؤها القا�صِ

هَر الواِحد. ى ال�صَّ والفارِّيَن من العدالِة يف زمٍن قيا�صيٍّ ل يتعدَّ

مبكافحِة  والتفاقيَّات املتعلِّقة  ِمن املُعاهدات  الُعظمى  الغالبيُة  ز  وغرِيها، تركِّ ومن بنِي جميِع هذه ال�صوِر 
اجلرميِة والربوتوكولِت امللحقِة بها على ت�صليِم املجرمني وامل�صاعدِة القانونيِة املتباَدلة، وهاتان الطريقتاِن 
وَء ب�صورٍة اأكرَب  ليَل �صُي�صّلط ال�صّ هما الأكرُث �صيوًعا وا�صتخداًما من الناحيِة العمليَّة، ولهذا ال�صبب فاإنَّ هذا الدَّ

على ت�صليِم املجرمنَي، ونقِل املحكومني، وامل�صاعدِة القانونيِة املُتبادَلِة يف امل�صائِل اجلنائيَّة.
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م، فاإن هذا الّدليل يهدُف اإلى: وانطالقاً مما تقدَّ
وكيفيِة  واأدواتِه  اآلياتِه  كافِة  على  والطالُع  اجلنائيَّة،  امل�صائِل  يف  الدويلِّ  التعاوِن  بفكرِة  املق�صوِد  بياُن 

تفعيِلها واملمار�صاِت الُف�صلى بهذا اخُل�صو�ض.
اإبراُز الأُ�ص�ِض والركائِز التي يقوُم عليها التَّعاون الدويّل يف اإطاِر مكافحِة اجلرميِة ومالحقِة ُمرتكبيها، 

هم. واإيقاُع العقوبِة العادلِة بحقِّ
امل�صائِل  يف  الإجراءاِت  ونقِل  الق�صائيَّة  والإنابات  املتبادلة  القانونيَّة  امل�صاعداِت  بنظاِم  املعرفِة  تعزيُز 

اجلنائيِة لدى اأجهزِة العدالِة اجلنائيِة واإنفاذ القانون.
اإتاحُة الفر�صِة اأماَم الأجهزِة الوطنيِة العاملِة يف جماِل العدالِة اجلنائيَّة للعمِل بفعاليٍة وكفاءٍة يف جماِل 
مة العابرِة للحدوِد الوطنيَّة، من خالِل التعّرف على اآلياِت التعاوِن الدويلِّ ذاِت  مكافحِة اجلرميِة املنظَّ

لة. ال�صِّ
اآلياِت التعاوِن الدويّل، واحلدِّ من  اإنفاِذ وتطبيِق  �صاِت القائمِة على  املوؤ�صَّ عوباِت التي تواِجُه  تذليُل ال�صُّ

املُعيقاِت التي حَتوُل دوَن تفعيِل تلَك الآلّيات.
و�صُع اأداِة عمٍل ناجعٍة ومرجعيٍة مل�صاعدِة اأجهزِة العدالِة اجلنائيِة يف اأعماِلها وجعِلها اأكرَث اإملاماً بدقائِق 

الأموِر الإجرائيَّة.
ها التعاوُن الدويّل على العاملنَي يف  توفرُي امل�صورِة العمليِة ب�صاأِن كيفيَّة مواجهِة التحدياِت التي يفر�صُ
جماِل العدالِة اجلنائيِة، ومردُّ ذلَك يف اأغلِب الأحياِن هو اختالُف هياكِل النُّظِم القانونيِة واختالِف طرِق 

عمِلها.
تعزيُز �صماناِت املحاكمِة العادلِة الواجِب توفرُيها يف �صوِء املعايرِي الدوليِة حلقوِق الإن�صاِن، من خالِل 

ال�صتجابِة اإلى طلباِت التعاوِن الدويّل.
تعزيُز قدراِت ال�صلطاِت املركزيَّة، ورفُع الوعِي لدى كوادِرها الوطنيَّة، فيما يتعّلُق باملتطلباِت القانونيِة 

واملُمار�صاِت الُف�صلى.
توفرُي مناذٍج تطبيقيٍة تتعلَّق بالإجراءاِت املُتَّبعة حاَل اإ�صداِر طلباِت التعاوِن الدويلَّ يف امل�صائِل اجلنائيِة 

اأو متابعِتها اأو تنفيِذها.
التعريُف بالتكنولوجيا احلديثِة امل�صتخدمِة يف التعاوِن الدويّل.

ت منهجيُة اإعداِد هذا الدليِل الخت�صاَر والدّقة، اإلَّ اأنَّ ُبعده التطبيقّي برَز من خالِل اعتماِد اأ�صلوٍب  وقد اقت�صَ
يحتوي على املراحِل العمليَِّة التي ترُّ بها طلباُت التعاوِن الدويّل يف امل�صائِل اجلنائية وفقاً لت�صل�ُصلها الزمنيِّ 
اأو �صادرٍة عنها، دوَن اإغفاِل تقدمِي الإطاِر العام والإطاِر  لطاِت الأردنيِة  ، �صواًء كانت واردًة اإلى ال�صُّ والإجرائيِّ
يِه الوطنيِّ والدويّل، مع ت�صميِنِه حالٍت درا�صيٍة وت�صاوؤلٍت عمليَّة، وحّتى يكتمَل الُبعُد التطبيقّي،  القانوين ب�ِصقَّ
الإ�صارِة اإلى اأنَّ هذا الدليَل  �ُض لعدٍد من النماذِج التطبيقّية، مع  ليل �صيخ�صّ فاإّن اجلزَء الأخرَي من هذا الدَّ
يبقى قاباًل للمراجعِة والتعديِل يف حاِل �صدوِر اأيِّ تعديٍل للقواننِي اجلزائيِة املو�صوعيِة اأو الإجرائيَّة، اأو اإبراِم 

اتفاقياٍت جديدٍة اأو تطويِر ومراجعِة املوجوِد منها.
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املفاهيِم واملُ�سطلحات 
ويل: ُيق�صُد به اجلهوُد الدوليُة التي يبُذلها اأ�صخا�ُض القانوِن الدويّل العام يف �صبيِل حتقيِق - 1 التعاوُن الدَّ

لم الدوليَّني، ومواجهِة التحدياِت ال�صيا�صيَّة والجتماعيَّة والقت�صادّية والأمنّية، وُيعد هذا املبداأُ  الأمِن وال�صِّ
من القواعِد الأ�صا�صيَّة التي تقوُم عليها منظمُة الأمِم املتَّحدة وَتدعو اإلى حتقيِقها.

التعاُون الق�صاِئي: وُيق�صُد به اتِّفاٌق مكتوٌب بني �صخ�َصني اأو اأكرَث من اأ�صخا�ِض القانوِن الدويّل لتنظيِم - 2
العالقِة بنَي �صلطاِتها الق�صائيَّة، للتعاوِن بنَي اأجهزِة العدالِة اجلزائيِة وت�صهيِل الإجراءات، وتباُدِل املعلوماِت 

بني الأجهزِة الأمنيِة يف جماِل مكافحِة اجَلرمية.

ول امل�صاعدَة يف امل�صائِل القانونيِة - 3 امل�صاعدُة القانونيُة املُتبادلة: هي عمليٌة اإجرائيٌة تلتم�ُض مبوجِبها الدُّ
ها، ل�صتخداِمها يف اإجراءاٍت ق�صائيٍة وطنيَّة.  للح�صوِل على معلوماٍت وتفا�صيل تخ�صُّ

ة يف الدولِة بالطلِب اإلى اجلهاِت النظريِة يف دولٍة اأخرى - 4 الإنابُة الق�صائّية: هي قياُم اجلهاِت املخت�صَّ
للقياِم يف اإقليِمها وبالإنابِة َعنها باأيِّ اإجراٍء ق�صائيٍّ يتعلُق بدعوى اأو حتقيٍق جاٍر لديها، وقد تتناوُل الق�صايا 

اجلزائيَّة، اأو م�صائَل مدنيَّة اأو جتاريَّة اأو ق�صايا الأحواِل ال�صخ�صيَّة.  

لطُة املركزّية: هي كياٌن اإدارٌي ُتعّينه الدولُة ليكوَن جهَة الت�صاِل املركزّية ل�صوؤوِن التعاوِن الدويلِّ - 5 ال�صُّ
مع الدول الأخرى، وُت�صمي الدوُل عادًة �صلطًة مركزيًة باعتباِر ذلَك جزًءا من متطلباِت المتثاِل للُمعاهَدة.

ُة قانوناً يف الدولِة ب�صاأِن التعامِل مع طلباِت التعاوِن الدويلِّ يف - 6 ة: هي اجلهُة املُخت�صَّ لطة املخت�صَّ ال�صُّ
امل�صائِل اجلنائيِة واخلطواِت العمليِة الالزمِة يف هذا ال�صاأِن مبوجِب القانوِن الداخلّي.

املنظمُة الدوليُة لل�صرطِة اجلنائيَّة )الإنرتبول(: هي منظمٌة دوليٌة لل�صرطِة تهدُف اإلى تعزيِز التعاوِن - 7
ي لكافِة اأ�صكاِل اأمناِط اجلرمَية. بنَي اأجهزِة ال�صرطِة يف العاِل، للعمِل معاً للت�صدِّ

)الإ�صبانيَّة، - 8 الأربعة  الإنرتبوِل  عمِل  بلغاِت  ت�صدُر  بحٍث  مذكراِت  عن  عبارٌة  هي  الدوليَّة:  النَّ�صراُت 
والإجنليزيَّة، العربيَّة، الفرن�صيَّة(، بناًء على طلِب املكاتِب املركزيِة الوطنيَّة و/اأو املحاكِم الدوليِة التابعِة لالأمِم 

املتَّحدة.)1(

1 -  هناك عدُة ن�سراٍت دولية ُت�سدرها املنظمُة الدوليُة لل�سرطِة اجلنائية )الإنرتبول( وهي:
الن�صرُة الدوليُة احَلمراء: هي مذكرُة تعميٍم دويٍل من خالِل ال�صبكِة احلا�صوبيِة اخلا�صة بالإنرتبول عن �صخ�ٍض مطلوٍب لتوقيفه توقيفاً موؤقتاً تهيداً لت�صليمه ا�صتناداً اإلى ُمذكرة توقيٍف اأو قراٍر من 	 

ِقبل هيئٍة ق�صائيٍة اأو محكمٍة دوليَّة.
رقاء: لتحديِد مكاِن �صخ�ٍض اأو هويته اأو للح�صوِل على معلوماٍت اإ�صافيٍة عنه.	  الن�صرُة الدوليَّة الزَّ
الن�صرُة الدوليَّة اخَل�صراء: للتنبيِه عن الأن�صطِة الإجراميَّة.	 
فراء: لتحديِد مكاِن وجوِد �صخ�ٍض مفقوٍد اأو عاجٍز عن التعريِف بنف�ِصه.	  الن�صَرة الدوليَّة ال�صَّ
وداء: لتحديِد هويِة اأ�صخا�ٍض متوّفني.	  الن�صَرة الدوليَّة ال�صَّ
الن�صَرة الدوليَّة الربتقاليَّة: للتنبيِه عن حدٍث، اأو �صخ�ٍض، اأو عمليٍة ت�صكِّل تهديداً وخطراً و�صيَكني.	 
الن�صَرة الدوليَّة البنف�صجيَّة: لتوفرِي معلوماٍت ب�صاأِن الأ�صاليِب الإجراميَّة، اأو الإجراءاِت، اأو الأجهزِة، التي ي�صتخدُمها املُجرمون.	 
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التعاميُم الدوليَّة: ت�صدُر لالأغرا�ِض نف�ِصها التي ت�صدُر من اأجِلها النَّ�صرات الدولية، ولكن البلَد الع�صَو - 9
ُل يف قواعِد بياناِت الإنرتبول،  اأو الكيان الدويّل املعنّي يقوُم باإر�صاِلها مبا�صرًة اإلى بلدان اأع�صاٍء معيَّنة، وت�صجَّ
ِته،  واأو�صاِف ال�صخ�ِض املطلوب، و�صوَرتِه، وب�صماِت اأ�صابِعه، واأرقاِم وثائِق هويَّ وتت�صمُن تفا�صيَل هويِة 
اري على اجلرميِة التي ارتكَبها اأو اأُديَن مبوجِبها، ومذكرُة  واملعلوماِت الق�صائيَّة )التُّهمُة املُوّجهة، والقانوُن ال�صَّ

التوقيِف اأو ُحكُم املحَكمة(. 

املاُلحقِة والبياناِت اجلنائيَّة - 10 اإدارِة  وِل العربيَِّة حتَت ِمظلَّة  الدُّ الَبحث: هي و�صيلٌة ُت�صتخدُم بني  اإذاعُة 
)املكتُب العربّي لل�صرطِة اجلنائيِة �صابقاً(، بناًء على طلِب اأحِد �ُصعِب التِّ�صال الوطنيَّة، للتعميِم عن �صخ�ٍض 
مطلوٍب للقب�ِض عليه تهيداً لت�صليمِه ا�صتناداً اإلى مذكرِة توقيٍف اأو قراٍر من ِقَبل جهٍة ق�صائيَّة، وتت�صمُن 

ِة اإليه. تفا�صيَل الهويِة والتُّهمِة املوجهَّ

ُة اأو املعاهَدة: هي �صكوٌك ثنائيٌة اأو متعددُة الأطراف )اإقليميٌة اأو دوليَّة( تت�صمُن جمموعًة من - 11 التفاقيَّ
وِل الأطراِف اأن حترِتَمها وتعمَل على تنفيِذها بعَد التَّ�صديِق عليها.  احلقوِق واللتزاماِت التي يجُب على الدُّ

اإعالُن املوافقِة الأوليَّة باللتزاِم بالتفاقياِت واملواثيِق التي متَّ اعتماُدها من - 12 التَّوقيُع على التِّفاقية: 
املنظماِت الدوليِة املعنيَّة، ولي�َض له اأيُّ اأثٍر قانوين.

الت�صديُق على التفاقيَّة: موافقُة الدولِة على املعاهدِة اأو التفاقيَّة عرَب الأجهزِة الت�صريعيِة اأو التنفيذيِة - 13
عة على  املوقِّ الدوِل غري  الن�صمام فيكوُن لحٌق من  اأما  د�صتوِرها.  اأحكاِم  املهّمة ح�صَب  اإليها هذِه  ُتوَكل  التي 

التفاقيَّة ابتداًء، كما ُيطلق عادًة على الدوِل التي ت�صبُح اأطرافاً يف التفاقيِة عِقب دخوِلها حيِّز النَّفاذ.

اأمُر التوقيِف الأوروبي )European Arrest Warrant(: اآليٌة جتيُز تنفيَذ قراراِت التوقيِف ال�صادرِة يف - 14
ٍط للتَّ�صليم، واأقرَّ مبوجِب القرار الإطاريِّ ملجل�ِض الحتاِد  اد من ِقبل دوَلٍة اأخرى، كبديٍل مب�صَّ اإحدى دوِل الحتِّ
وُيعدُّ تطبيقاً ملبداأ العرتاِف املُتبادِل لالأحكاِم والأوامِر الق�صائيِة يف الإطاِر  الأوروبيِّ يف 13 حزيران 2002، 
مَن عدٍد من  نِة الواحَدة، وذلَك �صِ الأوروبِّي، وينطبُق على جميِع احلالِت التي تزيُد فرتَة العقوبِة فيها على ال�صَّ

راِت والف�صاِد والإرهاِب واجلرائِم الإلكرتونيَّة. اِر بالأ�صخا�ِض واملخدِّ ة كالجتِّ اجلرائِم الهامَّ

قا�صي التِّ�صال: هو القا�صي الذي ُتعيِّنُه الأجهزُة املعنّيُة بالدولِة َلدى دولٍة اأخرى؛ لتعزيِز التعاوِن بنَي - 15
ها باملعلوماِت  ولتنِي يف امل�صائِل القانونيِة والق�صائيَّة، من خالِل فتِح قنواِت الت�صاِل مَع الأجهزِة املعنيَّة وَمدِّ الدَّ
الالِزمة، وامل�صاهمِة يف تقدمِي معرفٍة اأف�صَل للت�صريعاِت واملُمار�صاِت الوطنيَّة، بهدِف تي�صرِي طلباِت التعاوِن ذاِت 

لة. ال�صِّ
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املِحَور الثَّاين
الأ�سا�ُس القانوينُّ للتعاوِن الدويلِّ  يف امل�سائِل اجلنائيَّة

يوؤيُدُه  وع�صرياً جديداً،  فكرياً  ٍم مفهوماً  املتقدِّ العاِل  دوِل  املجاِل اجلنائيِّ يف  الدويلِّ يف  للتعاوِن  اأ�صبَح  لقد 
اأبعاِدها  واتِّ�صاِع  اجلرميِة  ِر  تطوُّ ملواجهِة  عاتِقها  على  املُلقاِة  امل�صوؤوليِة  من  كبرٍي  بقدٍر  الدوِل  تلَك  اإح�صا�ُض 

اجلغرافيَّة، وقناعِتها باأّن تعاوَنها يف هذا املجاِل هو ال�صبيُل الوحيُد لإعالِء �صيادِة القانوِن وحتقيِق العداَلة.

ب فاِعليها نتيجًة لتجاوِز هذه  وتواجُه الأجهزُة الق�صائيُة الوطنيَّة �صعوباٍت �صديدٍة يف التحقيِق باجلرائِم وتعقُّ
ول. ولي�َض هذا َفح�صب َبل اأَ�صحى العاُل الفرتا�صيُّ و�صبكُة املعلوماِت ومواقُع  اجلرائِم احلدوَد الوطنيَّة للدُّ

التَّوا�صل الجتماعيِّ محاًل لالإعداِد لتلَك اجلراِئم، بل ولرتكاِبها يف بع�ِض الأَحيان. 

دة، فبالإ�صافة اإلى ت�صليِم املجِرمني، ُتعّد كذلَك امل�صاعدُة  وللتعاوِن الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيِة اآلياٍت واأدواٍت متعدِّ
القانونيُة املتبادلُة من اأهمِّ هذه الآليات وتت�صمُن الإناباِت الق�صائيِة على اختالِف اأ�صكاِلها وتباُدل املعلومات، 
َرطي لتو�صيِع قنواِت الت�صاِل بنَي الأجهزِة الأمنيَّة للح�صوِل على اأكرِب قدٍر من املعلوماِت  وكذلَك التعاوُن ال�صُّ

عن املجرمني، وبالأخ�ضِّ الفارِّيَن من وجِه العداَلة.

ويعاِلج هذا املحوُر الأ�صا�َض القانوينَّ الذي ي�صتنُد اإليِه كلُّ طلٍب للم�صاعدِة القانونيَّة املتباَدلة اأو ت�صليِم املُجرمني 
، اأم يف اإطاِر  َم مُبقت�صى ت�صريٍع وطنيٍّ وِر التَّعاون الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة- �صواًء ُقدِّ - باعتباِرهما من اأهمِّ �صُ
رات تفاُهم، وُتعالج الأق�صام  ُمعاهدة )ثنائيَّة، اإقليميَّة، دوليَّة(، اأْم على اأ�صا�ِض َمبداأ املعاملِة باملِثل، اأم مبوجِب ُمذكَّ
الأ�صا�ِض  على  الُع  الطِّ املُفيِد  ومن  لبات،  الطَّ من  الأنواِع  هذِه  تقدمِي  م�صاألَة  حتديداً  اأكرَث  نحٍو  على  التَّالية 

ة اأ�صكاِلها. ويل بكافَّ القانوينِّ لطلباِت التَّعاون الدَّ

ل: التَّ�سريع الَوطني: الِق�سم الأوَّ
�صتوُر الأرديّن ل�صنة 1952 وتعديالِته:  اأوًل: الدُّ

ون  ُي�صّلم الالِجئون ال�صيا�صيُّ “ل  اأنه:  اأَْورَد الإطاُر العامُّ يف ت�صليِم املُجرمني، َفقد ورَد يف املادَّة )21( ِمْنه على 
ية، واأن حُتّدد التفاقاُت الدوليُة والقوانني اأُ�صوَل ت�صليِم املجرمنَي  ِب�صبِب مبادئِهم ال�صيا�صيَّة اأو دفاعِهم عن احلرِّ

ِة َعليها. ت اإبراَم التِّفاقيات واملعاهداِت، وم�صاأَلة م�صادقِة جمِل�ِض الأمَّ اأما املادة )33( فَقد عاجَلَ العاديني”، 

ثانياً: القوانني:
قانوُن اأ�صول املحاكماِت اجلزائيَّة وتعديالِتِه رقم 9 ل�صنة 1961: باعتباِرِه ال�صريعَة العامَة لالإجراءاِت - 1

نت املادة )5(  ويل، حيث ت�صمَّ ة، فقد َت�صّمَن ُن�صو�صاً لها عالقٌة بالتعاوِن الدَّ املُتَّبعة اأماَم املحاكِم والنيابِة العامَّ
م�صاألَة الخت�صا�ِض املكاينِّ وال�صخ�صيِّ يف امل�صاِئِل اجلنائيَّة.   
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قانوُن العقوباُت وتعديالته رقم 16 ل�صنة 1960: اأورَد بع�َض الأحكاِم التي ميكُن اإ�صباغها على جوانِب - 2
، �صواًء من حيِث الخت�صا�ِض يف نظِر اجلرائِم التي ارُتكَبت داخَل املَملكة اأو خاِرجها )املواد من  التعاوِن الدويلِّ

7-13(، حيُث تناَولت املادة )12( مو�صوَع مفعوِل الأحكاِم الأجنبيَّة )ُحجيَّة الأحكاِم الأجنبيَّة(.

كما وُن�ضَّ يف املادَّة )147( على �صالحياٍت ا�صتثنائيٍة للُمدعي العامِّ يف الق�صايا املتعلِّقة مبكافحِة الإرهاِب واأيِّ 
عي  ِف بهذِه الأموال )جتميِد الأموال( وذلَك بقراٍر من املُدَّ عملياٍت م�صرفيٍة م�صبوهٍة من خالِل َمْنِع الت�صرُّ
البنِك  بالتَّن�صيِق والتعاوِن مع  العام  املُدعي  ب�صاأنها، وكذلَك قياُم  التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال  اإلى حنِي  العام، 
العمليَِّة  لِتلَك  اأنَّ  لُه  ثبَت  واإذا  الق�صيِة،  يف  بالتحقيِق  َدوليَّة  اأو  كانت  محلَّيٍة  عالَقة،  ذات  جهٍة  واأيُّ  املركزّي 

ة.  ِة اإلى املحكمِة املُخت�صَّ ، فيتمُّ اإحالُة الق�صيَّ امل�صرفيَِّة عالقٌة بن�صاٍط اإرهابيٍّ

3 - ، قانوُن َمْنِع الإرهاِب وتعديالِته رقم 55 ل�صنة 2006: واإن َل ُين�ض ب�صكٍل �صريٍح على التعاوِن الدويلِّ
عي العامِّ املُخت�ض ل�صالحياتِه ِوفقاً لن�ضِّ  اإلَّ اأنَّه ميكُن اللجوُء اإلى مبداأ املُعاملِة باملِثل من خالِل ا�صتخداِم املدَّ
املادة )4( من ذاِت القانون، وذلَك ِمن خالِل طلِب ُم�صاعدٍة ق�صائيٍَّة )ُمراقبة محلِّ اإقامِة ال�صخ�ِض املُ�صتبه به 
ظ على اأّي �صيٍء لُه عالقٌة بن�صاٍط اإرهابّي، ومنِعِه  كاتِه وو�صائِل اتِّ�صالته، وتفتي�ِض مكاِن تواجدِه والتحفُّ وحترُّ

من مغادرِة الدولِة املُقيِم فيها، واإلقاِء احلجِز التَّحفظيِّ على اأيِّ اأمواٍل ُي�صتبُه بعالَقِتها بن�صاطاٍت اإرهابيَّة(. 

القانوُن - 4 اأورَد  حيث   :2007 ل�صنة   46 رقم  وتعديالِته  الإرهاِب  وتويِل  الأمواِل  َغ�ْصِل  مكافحُة  قانوُن 
ة يف اإطاِر التعاوِن الدويلِّ ملكافحِة َغ�ْصِل الأمواِل، اأبَرزها: اأحكاماً هامَّ

الِوحداِت  املعلوماِت مع  تبادِل  الِوحدُة احلقَّ يف  الأموال: ولهذِه  َغ�ْصِل  �صٍة ملكافحِة  اإن�صاُء وحدٍة متخ�صِّ
النَّظريِة يف الدوِل الأخرى - ب�صرِط املعاملِة باملِثل - وعلى األَّ ُت�صتخدَم هذه املعلوماِت اإلَّ يف الأغرا�ِض 
املتعلِّقة مبكافحِة َغ�ْصِل الأمواِل وتويِل الإرهاِب، وب�صرِط احل�صوِل على موافقِة الِوحدة النظريِة التي 
راِت تفاهٍم مع الِوحدات النظريِة)2( لتنظيِم التَّعاوِن  مت تلَك املعلومات، وللوحَدِة احلّق يف اإبراِم مذكَّ قدَّ

بهذا اخُل�صو�ض )املادة 91(.

اأن تتعاوَن اجلهاُت الق�صائيُة الأردنية مع اجلهاِت الق�صائيِة الأخرى، وعلى وجِه اخل�صو�ِض فيما يتعلَُّق 
اجلهاِت  طلباُت  وكذلَك  عليِهم،  واملحكوِم  املُتَّهمنِي  الأ�صخا�ِض  وت�صليِم  الق�صائيِة  والإناباِت  بامل�صاعداِت 
ظ على الأمواِل محلِّ جرائِم غ�صِل الأمواِل اأو تويِل الإرهاِب اأو  ب اأو جتميِد اأو التحفُّ غرِي الأردنيِة تعقُّ
نائيُة اأو املُتعددِة  الت اأيٍّ ِمنها، وذلَك ِوْفَق القواعِد التي حُتّدُدها القواننُي الأردنيُة والتفاقياُت الثُّ متح�صِّ
الأطراف، التي �صاَدَقت عليها اململكُة اأو وفقاً ملبَداأ املعاملِة باملِثل، ومَع عدِم الإخالِل بحقوِق الغرِي ح�صن 

النيَّة )املادة 22(.

2 -  ومثاُل ذلَك الن�سماُم اإلى جمموعة اإيغمونت )Egmont Group(: وهي �سبكٌة عامليٌة اأُن�سئت يف عام 1٩٩5 لتوثيِق التعاوِن الدويلِّ بنَي وحداِت ال�ستخباراِت املاليِة لأكرَث من 120 دولٍة 
ع�سوًا، من خالِل تباُدل املعلوماِت املاليِة وتوفرِي امل�ساعدِة على ال�سعيِد الدويّل، لتح�سنِي وتاأمنِي الت�سالِت بني هذه الوحداِت من خالِل تطبيقاٍت تكنولوجيٍة ك�سبكة اإيغمونت الآمنة، ومن حقِّ 

ة والك�سِف عنها. ي املعلوماِت املاليِة وطلِبها ِوفق امل�سموِح به وحتليِلها وتعميِمها على اجلهاِت املخت�سَّ اأيِّ وحدِة ا�ستخباراٍت ماليٍة تلقِّ
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على - 5  )4( املادِة  من  )ح(  الفقرِة  يف  ُن�ضَّ  حيُث   :2016 ل�صنة   13 رقم  الَف�صاد  ومكافحِة  النزاهِة  قانوُن 
التعاوِن يف تقدمِي وطلِب امل�صاعدِة القانونيَِّة الدوليَِّة يف جماِل مكافحِة الف�صاِد حاَل تواُفر �صروِط تقدمِيها من 
خالِل القنواِت الر�صميَّة، وكذلَك الن�ضُّ على التعاوِن والتن�صيِق مع اجلهاِت املحليِة والإقليميِة والدوليِة املماِثلِة 

لعمِل الهيَئة )املادة 8(.

�ُض فيما َيلي: - 6 َنُه القانوُن من اأحكاٍم يتلخَّ قانوُن ت�صليِم املُجرمني ل�صنة 1927: واأهمُّ ما ت�صمَّ
�صروُط وقيود التَّ�صليم.	 
اإجراءاُت محاكمِة املجرِم الفاّر.	 
البيِّناُت والوثاِئُق الأجنبيَّة املقبولة للتَّ�صليم.	 
عُن بالقراراِت ال�صادرِة يف َدعوى التَّ�صليم.	  الطَّ

م�صروُع قانوِن ت�صليِم املُجرمني)3(- 7
دُة هذا القانوِن من اأحكاٍم تتمثَُّل يف ما يلي: نته ُم�صوَّ اأبرُز ما ت�صمَّ

ة اجلرائِم املُعاَقب َعليها بعقوبٍة �صالبٍة للحريَّة، 	  َع اجلرائَم امل�صمولَة بطلباِت التَّ�صليِم، لت�صَمَل كافَّ َو�صَّ
. ودوَن حتديِد حدٍّ اأَدنى ُمعنيَّ

فِر 	  ان، �صالحيَة التوقيِف واملنِع من ال�صَّ اأناَط م�صروع القانون مبدعي عام محكمِة بدايِة العا�صمِة عمَّ
مبواجهِة املطلوِب ت�صليمُه ملدِة ثالثني يوماً قابلٍة للتجديِد ملرٍة واحدٍة حلنِي وروِد ِملَفِّ ال�صرِتداد.

وكذلَك حقُّ 	  وقراراِته،  العام  عي  املُدَّ ُمراقبِة حتقيقاِت  العام �صالحيََّة  بالنائِب  القانون  م�صروع  اأناَط 
ا�صتئناِف قراِر املحَكمة، واإعالُم الدولِة الطالبِة بالقرار، واحلقَّ بالإفراِج عن املطلوِب ت�صليمه. 

ان ح�صراً.	  لِح اإلى محكمِة بدايِة العا�صمِة عمَّ نقَل الخت�صا�ض بنظِر طلباِت الت�صليِم من محكمِة ال�صُّ

الق�سم الثاين : التَّ�سريُع املُقارن: 
، اأُ�صدَرت ت�صريعاٌت وطنيٌة لتنظيِم وتعزيِز هذا التعاوِن وِمنها دولُة  ِة التَّعاوِن الدويلِّ واإمياناً من الدوِل باأهميَّ
نُه  الإماراِت العربيِة املتحدِة التي اأ�صدَرت قانوَن التعاوِن الق�صائيِّ الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة)4(، واأبرَز ما ت�صمَّ

هذا القانوُن من اأحكاٍم تتمثَُّل يف ما يلي:

امل�صائِل 	  يف  الق�صائيَّ  التعاوَن  الأجنبيِة  الق�صائيِة  اجلهاِت  مع  الدولِة  يف  الق�صائيُة  اجلهاُت  تتبادُل 
اجلنائيِة ِوفقاً لأحكاِم هذا القانون، مَع عدِم الإخالِل باأحكاِم التفاقياِت الدوليِة التي َتكوُن الدولُة طرفاً 

فيها، وب�صرِط املُعاملة ِباملِثل.

دة م�سروِع قانوٍن جديٍد لت�سليِم املجرمني . متَّ لدى وزارِة العدِل النتهاِء من اإعداِد م�سوَّ  3
4  القانون رقم 3٩ ل�سنة2006 املن�سوِر يف اجلريدِة الر�سميِة العدد 457 ال�سنة ال�ساد�سة والثالثون بتاريخ 2006/11/14 وُعمل به من تاريخ  2006/11/14



20

يف حالِة وروِد طلٍب من جهٍة ق�صائيٍة اأجنبيٍة للم�صاعدِة يف اتِّخاِذ اإجراٍء ق�صائٍي يف الدولِة ب�صاأِن جرميٍة 	 
ُمعاقب عليها يف الدولِة الطاِلبة، وتدُخُل يف اخت�صا�ِض �ُصلطاِتها الق�صائيَّة، فاإنُه يجوُز لل�صلطِة الق�صائيِة 
ة تقدمَي امل�صاعدِة املطلوبِة متى كاَنت �صروريًة ملبا�صرِة اإجراءاٍت ق�صائيٍة يف َدعوى جزائيٍة منظورٍة  املخت�صَّ

اأماَم اجلهِة الق�صائيِة الأجنبيَّة، وت�صمُل امل�صاعدُة الق�صائيُة على وجِه اخل�صو�ِض ما يلي:
█   حتديُد هوّيِة واأماكِن الأ�صخا�ض. 

█   �صماُع اأقواِل الأ�صخا�ض. 

█   تقدمُي الأ�صخا�ِض املُحتجزيَن لالإدلِء بال�صهادِة اأماَم اجلهاِت الق�صائيِة الأجنبيَّة.

█   تبليُغ الوثائِق الق�صائيَّة. 

█   �صبُط الأ�صياِء وتفتي�ُض الأ�صخا�ِض والأماكن.

█   توفرُي املعلوماِت والأدلَّة. 

قٍة منها. جالت الأ�صليِة اأو ُن�صٍخ ُم�صدَّ █   توفرُي الوثائِق وال�صِّ

يجوُز لل�صلطِة الق�صائيِة املُخت�صة يف حالِة ال�صِتعجال، وبناًء على طلٍب كتابيٍّ من جهٍة ق�صائيٍة اأجنبيٍة، 	 
وقْبَل ا�صتيفاِء �صروِط طلِب امل�صاعدِة الق�صائيَّة الأمَر باإجراءاٍت حتفظيٍة ت�صَتدعيها ال�صرورُة حلمايِة 

ِة اإثباٍت اأو م�صتنداٍت ُيخ�صى �َصياُعها اأو العبُث بها. دة، اأو احلفاُظ على اأدلَّ م�صالَح قانونيٍة ُمهدَّ

ُر طلُب امل�صاعدِة الق�صائيِة كتابًة من اجلهِة الق�صائيِة الأجنبيِة، ويجُب اأن يكوَن موؤّرخاً وموّقعاً 	  ُيحرَّ
الق�صيِة  نوَع  َن  يت�صمَّ اأن  ويجُب  به،  املُرفقِة  الأوراِق  و�صائِر  هو  الطالبِة  اجلهِة  بخامِت  عليه، ومختوماً 
لب، واجلهَة املطلوِب منها التَّنفيذ، وجميع البياناِت التف�صيليِة املتعلِّقة بوقائِع  واجلهِة ال�صادِر عنها الطَّ

ة:  الق�صيَِّة والن�صو�ِض القانونيِة املنطبقِة عليها، والإجراءاُت املطلوب اتِّخاذها، وب�صفٍة خا�صَّ
اأ�صماُء ال�صهوِد ومحالِّ اإقامتِهم والأ�صئلِة املطلوِب توجيُهها اإليِهم.- 1
الأ�صئلُة املطلوب توجيُهها اإلى الأ�صخا�ِض املطلوِب ا�صتجوابِهم. - 2
بياٌن باملمتلكاِت اأو امل�صتنداِت اأو الأوراِق املطلوِب ُمعاينُتها.- 3

وُيرفُق بالطلِب جميَع الأوراِق وامل�صتنداِت الالزمِة على اأن تكوَن مرتجمًة اإلى اللغِة العربية، وم�صدقاً عليها 
من اجلهِة الق�صائيِة الأجنبيَّة، ما ل َتـْق�ِض التفاقياُت التي تكوُن الدولُة طرفاً بها بغرِي ذلك .

ُي�صرتُط لت�صليِم املطلوبنَي اأن تكوَن اجلرميُة املطلوُب الت�صليُم من اأجِلها معاقباً عليها يف قانوِن الدولِة 	 
الطالبِة بعقوبٍة مقيدٍة للحريَّة ملدِة �صنٍة على الأقل، اأو باأيِّ عقوبٍة اأخرى اأَ�َصّد.

القب�ِض 	  وقِت  من  �صاَعًة  واأربعنَي  ثماٍن  خالَل  ة  املُخت�صَّ العامِة  النيابِة  على  ت�صليمُه  املطلوُب  ُيعَر�ُض 
ِة القائمِة  عليِه، وعلى النيابِة العامِة اإحاطَتُه علماً ب�صبِب القب�ِض عليِه، ومب�صموِن طلِب الت�صليِم وبالأدلَّ
َر معُه محاٍم  لب، وتقوُم باإثباِت اأقواِلِه يف مح�صر، ويكوُن له احلقُّ يف اأن ُيح�صِ واملُ�صتنداِت املتعلَّقِة بالطَّ

عنَد �صماِع اأقواِله.
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َنَظِرِه، 	  تاريِخ  من  يوماً  ع�صَر  خم�صَة  خالَل  املخت�صِة  املحكمِة  اإلى  الت�صليِم  طلَب  العامُّ  النائُب  ُيحيُل 
لب. ِة مَع جميِع امل�صتنداِت التي َي�صتنُد اإليها الطَّ م�صفوعاً مبذكرٍة كتابيٍة توَدُع قلَم املَحكمِة املخت�صَّ

ة واملطلوِب ت�صليمه وُمحاميه 	  ٍة بح�صوِر النِّيابة العامَّ ة طلَب الت�صليِم يف جل�صٍة �صريَّ َتنظُر املحكمُة املخت�صَّ
فاع. لِب بعَد �صماِع النيابِة العامِة والدِّ ُل يف الطَّ -اإن ُوجد- وَتف�صِ

ِة اأماَم محكمِة ال�صتئناِف 	  للنائِب العامِّ وللمطلوِب ت�صليمه الطعَن يف القراِر ال�صادِر من املحكمِة املُخت�صَّ
خالَل ثالثنَي يوماً من تاريِخ �صدوِر القراِر، اإذا كاَن ح�صورياً ومن تاريِخ اإعالِن ال�صخ�ِض املطلوِب ت�صليمُه 

اإذا كاَن غيابياً.

دوِر قراٍر اآخَر باإمكانيِة التَّ�صليم بناًء على طلٍب 	  ِة التَّ�صليِم دوَن �صُ ل َيحوُل القراُر ال�صادُر بعَدِم اإمكانيَّ
ولِة وعن ذاِت اجلراِئم، يف حالِة ظهوِر اأ�صباٍب جديدٍة َلْ ي�صِبق طرُحها اأماَم املحكمِة  لحٍق من ذات الدَّ

ة. املخت�صَّ

ِد طلباِت الت�صليِم ل�صخ�ٍض بعيِنه، فلوزيِر العدِل اأن ُيحّدَد الدولَة التي يتمُّ الت�صليُم اإليها 	  يف حالِة تعدُّ
دِة الأطراِف الّنافذة، مَع الخذ  نائيِة اأو متعدِّ اأوًل، مراعياً يف ذلَك اللتزاماِت النا�صئِة عن التفاقياِت الثُّ
روِف يف اأكرِث من  دت ُكلُّ اأو بع�ِض هذِه الظُّ يف العتباِر الظروَف املتعلِّقَة بكلِّ ق�صيٍة على ِحَده، فاإذا احتَّ
البِة  ولِة الطَّ دوَلة، يتمُّ التَّ�صليُم اإلى الدولِة الأ�صبِق يف طلِب التَّ�صليم، مَع الخذ يف العتباِر َمدى تعاُوِن الدَّ

يف احلالِت املُماثلة.

ة مخاطبَة ال�صلطاِت بدولٍة اأجنبيَّة ل�صرتداِد 	  ُه اأن يطُلَب من الإدارِة املُخت�صَّ �صُ للنائِب العاّم اأو مِلَن ُيفوِّ
ِة عقوبٍة  ِباأيَّ اأو  ها الأدنى َعْن �ِصتَِّة اأ�صهٍر  َيِقلُّ َحدُّ ية، ل  الأ�صخا�ِض املحكوِم عليِهم بعقوباٍت ُمقيِّدٍة للحرَّ
اأ�َصد، اأو املتَّهمني بارتكاِب جرائَم ُيعاقُب َعليها القانوُن ِبعقوبٍة ُمقيِّدة للحريِة ل َتِقلُّ عن �َصنة اأو عقوبٍة 
ُموؤّرخاً  يكوَن  اأن  ويجب  ة،  العامَّ النيابِة  من  كتابًة  عليِه  املحكوِم  اأو  املتهِم  ا�صرتداِد  طلُب  ُر  . ويحرَّ اأ�َصدُّ
ال�صخ�ِض  وبياناِت  اأو�صاَف  لَِب  الطَّ يف  ُح  به. ويو�صَّ املُرفقة  الأوراِق  �صائَر  وكذا  عليِه  ومختوماً  وُموّقعاً 
َمَحلِّ  للجرميِة  القانويِنّ  والتَّكييِف  التَّ�صليم،  اأجِلها  من  املطلوِب  والوقائِع  كاملًة،  ا�صرتدادُه  املطلوِب 
التَّ�صليم، والن�صو�ِض القانونيِة املُنطبقِة عليها، وكذلَك الأ�صا�ُض القانوينُّ لطلِب التَّ�صليم، ويبّلُغ الطلُب 
ة اإلى الدولِة املطلوِب اإليها بالطريِق  ُمرفقاً به امل�صتنداِت والأوراِق املوؤيِّدة لُه عن طريِق الإدارِة املُخت�صَّ
بلوما�صّي، على اأن تكوَن ُمرتجمًة اإلى لغِة اجلهِة الق�صائيِة الأجنبيِة اأو اأيَّة لغٍة اأخرى مقبولٍة لديها،  الدِّ

ما ل َتْق�ِض التِّفاقيات بغرِي ذلك.

ِة يف دولٍة اأجنبيٍة َنْقَل �صخ�ٍض َيحِمُل جن�صيَة الدولة 	  لطاِت املُخت�صَّ ولِة اأن َتطُلَب من ال�صُّ ل�صلطاِت الدَّ
الطالبة ومحكوم ومودع يف اإحدى املن�صاآِت العقابيَِّة لديها، تنفيذاً حُلكٍم جزائيٍّ �صادٍر من محاكِم تلَك 

ولة. الدَّ



22

ة احَلب�ِض 	  ولة، على اأن ُتخ�صَم ِمنها ُمدَّ َيجري تنفيُذ العقوبِة طبقاً لأنظمِة التنفيِذ املَعموِل بها يف الدَّ
لة  ذُه املحكوُم عليِه من ُعقوبة، وتخت�ضُّ الدولُة وحَدها باتِّخاِذ جميِع القراراِت املُتَّ�صِ الحتياِطي وما نفَّ

بالتَّنفيِذ، وَعليها اأن ُتخِطَر دولَة الإدانِة بناًء َعلى طلِبها، مبا مَتَّ يف �صاأِن تنفيِذ ُحكِم الإداَنة.

حتَت 	  الإفراِج  اأو  اخلا�ّض  العفِو  اأحكاُم  عليِه  َت�صري  ول   ، العامِّ العفِو  اأحكاُم  عليِه  املحكوِم  على  َت�صري 
�صرط، اأو اأيِّ عفٍو اآخَر اإلَّ بعَد احل�صوِل على موافقِة دولِة الإِدانة، على اأن َي�صرَي عليِه العفُو العامُّ والعفُو 

اخلا�ضُّ من دولِة الإداَنة.

فاقيات: الق�سُم الثالث: التِّ
غِم من التَّعديِل الد�صتوريِّ الأخرِي ل�صنِة 2014 ل ُيعاِلج الد�صتوُر الأردينُّ مكانَة التفاقياِت واملعاهداِت  على الرَّ
الدوليِة التي �صاَدَقت عليها اململكُة الأردنيُة الها�صميُة يف الت�صريِع الوطنيِّ ب�صورٍة وا�صحٍة، وَمدى �صّموها على 
ة اإلى التفاقياِت  الت�صريِع الوطنيِّ واآلياِت اإدماِجها وال�صروِط الد�صتوريَّة لذلك، حيُث ورَدت الإ�صارُة ب�صورٍة عامَّ

�صتور. يف املادِة )33( من الدُّ

الَّالتيني(  )النِّظام  املحدَدة  القانونيَّة  الن�صو�ِض  على  يقوُم  الها�صميِة  الأردنيِة  اململكِة  يف  القانوينُّ  والنظاُم 
رِة يف الق�صايا  ولي�َض على ال�صوابِق الق�صائيَّة )النِّظام الأجنلو�صك�صويِن(، اإَلّ اأنَّ اجتهاداِت محكمِة التمييِز املوقَّ
احُلقوقيِة ُم�صتقرٌة على �ُصُموِّ ن�صو�ِض التفاقياِت الدوليِة املُ�صادِق عليها من حكومِة اململكِة الأردنيِة الها�صميِة 
الأردنيِة رقم  التمييِز  العامِة ملحكمِة  الهيئِة  ها قراُر  واأهمُّ التَّعاُر�ض،  الوطنيِة يف حاِل  القواننِي  على ن�صو�ِض 

2007/2353 تاريخ 2008/4/8.

قت عليها اململكُة الأردنيُة الها�صميُة جزًء ل يتجزاأُ مَن الت�صريِع الوطنيِّ وَت�صمو  دَّ وُتعترُب التفاقياُت التي �صَ
املادَّة )24( من القانوِن املديّن، وتف�صرِيها ب�صكٍل وا�صٍع، والتي تن�ضُّ  اإلى َن�ضِّ  ا�صتناداً  على القواننِي الوطنيِة 
على: )ل َت�صري اأحكاُم املوادِّ ال�صابقِة اإذا ُوِجَد ن�ضٌّ يف قانوٍن خا�ضٍّ اأو يف معاهدٍة دوليٍة نافذٍة يف اململكِة الأردنيِة 

الها�صميِة يتعار�ُض َمعها(.

ن قراُر  ويف �صياِق التَّفرقِة بنَي مفهوِم املعاهداِت والتفاقياِت املُ�صاِر اإليها يف املادَّة )33( من الد�صتوِر، فقد َت�صمَّ
اإنَّ لفَظَة )ُمعاهدات( مِبعناها العامِّ تن�صرُف  �صتوِر رقم )1( ل�صنة 1962 ما َمفاُدُه  املجل�ِض العايل لتف�صرِي الدُّ
ِة اأو غرِيها، ومبعناها  اإلى التفاقاِت التي تعِقُدها َدولتاِن اأو اأكرث، �صواٌء تتَّ�صُل بامل�صالِح ال�صيا�صيِة اأو القت�صاديَّ
لِح ومعاهداِت التَّحالف،  اخلا�ّض تن�صرُف اإلى التفاقاِت الدوليِة الهامِة ذاَت الطاَبِع ال�صيا�صّي كمعاهداِت ال�صُّ

ِة اأو التِّفاق. وُل يف غرِي ال�صوؤوِن ال�صيا�صيِة فقد ا�صَطلََح الِفقُه الدويلُّ على ت�صميِتِه بالتفاقيَّ ا ما ُتربمه الدُّ اأمَّ
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ُد الأطراف )اإقليمي اأو  عت التفاقياُت الدوليُة املُكّر�صُة للتعاوِن الدويلِّ واتَّخذت اأبعاداً مختلفة، َفِمنها ُمتعدِّ َتنوَّ
نائي: ابِع الثُّ دويل( ومنها ذاُت الطَّ

نائية: وهي التفاِقياُت التي ِيتمُّ اإبراُمها بني دولَتني للتعاوِن يف اإحدى املجالت، ِمثل  اأوًل: التفاقيَّات الثُّ
َنْقِل املَحكومني، وت�صليِم املُجرمني، اأو امل�صاعدِة القانونيِة املُتبادلِة يف امل�صائِل اجلنائيَّة.

اتفاِقياُت َنْقِل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للُحِريَّة: مبوجِب هذا النَّوِع من الّتفاقيات، يتعاوُن الطرفاِن - 1
ِة املحكوميِة داخِل  املتعاقداِن يف تنفيِذ العقوباِت ال�صالبِة للحريِة ال�صادرِة بحقِّ مواطنيِهما، لإكماِل ُمدَّ
القانوينِّ والق�صائيِّ  التعاوِن  اتفاقياُت  ُتعالُج  اإلى جن�صيِتها، وقد  ينَتمون  التي  الإ�صالِح للدولِة  مراكِز 
ٍل ُمنفرد، اإلَّ اأنَّ ذلَك ل ميَنُع من تنظيِم َنقِل املحكومنَي  من َف�صْ الثنائيِة مو�صوَع نقِل املحكوِم عليِهم �صِ

نائية: يف اتِّفاقيٍة اإقليميٍة اأو دوليَّة، اأو ترتيباٍت ُثنائيَّة، وهذِه التفاقياُت الثُّ
اتفاقيَُّة نقِل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للحريِة بنَي الأردِنّ وال�صعوديِة ل�صنة 2013. اأ- 

اتفاقيَُّة نقِل الأ�صخا�ِض املحكوِم عليهِم بني الأردِنّ وتركيا ل�صنة 2013. ب- 
جناِء بنَي الأردِنّ وُقرب�ض ل�صنة 1998. ة مبو�صوِع تبادِل ال�صُّ التفاقيَُّة الق�صائيَُّة اخلا�صَّ ج- 

�ُض فيما يلي:  نت التفاقياُت الثنائيُة اأحكاماً لنقِل املحكومنَي تتلخَّ وَقد ت�صمَّ
ولتني.	  حتديُد اجلهاِت امل�صوؤولِة عن تنفيِذ التفاقيِة يف ِكال الدَّ
َمن يجوُز له تقدمُي طلِب النَّقِل و�صروِطه.	 
اجلرائُم والعقوباُت التي يجوُز فيها النَّقل.	 
َنها الطلُب اأو ُترفُق َمَعه.	  اآليُة تقدمِي طلِب النقِل والبياناِت وامل�صتنداِت التي يجُب اأن يت�صمَّ
وِل الأطراِف وترجمُة الأوراِق واملُ�صتندات.	  اللغُة امل�صتخدمُة بنَي الدُّ
لب.	  ولتنِي خالَل عمليِة تقدمِي الطلِب، وكذلَك اللتزاماُت بعَد تنفيِذ الطَّ ُد التفاقياُت التزاماِت الدَّ حُتدِّ
َبيََّنت هذِه التفاقياُت اآليَة عبوِر ال�صخ�ِض املطلوِب نقلِه ونفقاِت النَّقل.	 

ت�صليِم - 2 جماِل  يف  الدويلِّ  التعاوِن  اإطاِر  يف  التفاقياُت  هذِه  َتاأتي  الثنائيَّة:  املُجرمني  ت�صليِم  اتفاقياُت 
ُمالحقاً  ويكوُن  اإقليمِه  يف  يتواجُد  �صخ�صاً  لالآخِر  طرٍف  ُكلُّ  ُي�صلَِّم  باأن  التَّعهِد  خالِل  من  املجرمنَي، 
بجرميٍة معاقباً عليها بعقوبٍة �صالبٍة للحريٍة يف ت�صريعاِت ُكلٍّ منُهما ووفقاً لالأحكاِم الواردِة يف التفاقيَّة، 

ويرتبُط الأردنُّ بعدٍد من التفاقياِت الثنائيَّة يف هذا املجاِل تتمثَّل يف:
اتفاقيَُّة ت�صليِم املُجرمني بني الأردِن وفرن�صا ل�صنة 2012. اأ- 

اتفاقيَُّة تباُدِل املعوَنِة يف ت�صليِم املُجرمنَي وامل�صائَل اجلنائيَة بني الأردنِّّ وتركيا ل�صنة 1971. ب- 
اتفاقيَُّة ت�صليِم املُجرمني بني الأردِنّ واأذربيجان ل�صنة 2008. ت- 

اتفاقيَُّة ت�صليِم اأ�صخا�ٍض اإلى املحكمِة اجلنائيِة الدوليِة بني الأردِن وحكومِة الولياِت املتحدِة  ث- 
الأمريكية ل�صنة 2004.

اتفاقيَُّة ت�صليِم املجرمني الفارِّين بني الأردِنّ والولياِت املتحدِة الأمريكيِة ل�صنة 1995. ج- 



24

نها التفاقياُت الثنائيُة ب�صاأِن ت�صلُّم املُجرمني تتمثَُّل يف: واأهمُّ الأحكاِم التي تت�صمُّ
ولتني. 	  ي طلباِت الت�صليِم يف ِكال الدَّ حتديُد ال�صلطاِت املركزيِة املخت�صِة بتلقِّ
اجلرائُم اخلا�صعُة واملُ�صتثناُة من التَّ�صليم.	 
اآليُة تقدمِي طلِب ت�صليِم املُجرمني.	 
لب.	  َم مبوجِبها الطَّ اللغُة التي يجُب اأن ُيقدَّ
لب.	  ال�صروُط الواجُب تواُفرها يف الطَّ
املُرفقة 	  وامل�صتنداُت  الطلُب  عليها  ي�صتمَل  اأن  يجُب  التي  والبياناُت  ت�صليُمه،  املطلوِب  لل�صخ�ِض  و�صٌف 

َمعه.
اأحكاٌم و�صروٌط تلتزُم بها الأطراُف لغاياِت تنفيِذ التَّ�صليم.	 
ولتني اأو عرَب دولٍة ثالَثة. 	  اآليُة نقِل ال�صخ�ِض وم�صاألِة عبورِه حدوَد الدَّ
َمن يَتحّمُل نفقاِت الت�صليِم والنَّقل.	 
حالُت الرف�ِض الوجوبيِّ واجلوازيِّ للتَّ�صليم.	 

اتفاقياُت التعاوِن القانوينِّ والق�صائيِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة:- 3
اتفاقيَُّة التعاوِن القانوينِّ والق�صائيِّ بنَي الأردِنّ والإماراِت العربيِة املتحدِة ل�صنة 1999.	 
بنَي 	  ال�صخ�صيِة واجلزائيِة  املَدنيَّة والتِّجارية والأحواِل  املواِد  القانوينِّ والق�صائيِّ يف  التعاوِن  اتفاقيَُّة 

الأردِنّ والُكويت ل�صنة 2006.
اتفاقيَُّة التعاوِن القانوينِّ والق�صائيِّ بني الأردِنّ واجلزائِر ل�صنة 2001.	 
اتفاقيَُّة التعاوِن الق�صائيِّ بنَي الأردِنّ و�صوِريا ل�صنة 1953.	 
اتفاقيَُّة التعاوِن الق�صاِئيِّ بنَي الأردِنّ وِم�صر ل�صنة 1987.	 
التِّفاُق الق�صائّي بنَي الأردِنّ وُلبنان ل�صنة 1954.	 
اتفاقيَُّة التعاوِن الق�صائّي بني الأردِنّ والَيمن ل�صنة 2001.	 
اتفاقيَُّة التعاوِن القانوينِّ والق�صائيِّ بنَي الأردِنّ ودولِة َقَطر ل�صنة 1997.	 
بروتوكول للتعاُوِن يف امليداِن الق�صائيِّ بنَي الأردِنّ واملغِرب ل�صنة 2008.	 
اتفاقيَُّة امل�صاعدِة القانونيِة املُتبادلِة يف امل�صائِل اجلنائيِة بني الأردِنّ وَفرن�صا ل�صنة 2012.	 
وايرَلندا 	  الُعظمى  وَبريطانيا  الأردّن  بني  اجلنائيِة  امل�صائِل  يف  املُتبادلِة  القانونيِة  امل�صاعدِة  ُةُ  اتفاقيَّ

مالية ل�صنة 2013. ال�صَّ

نتها التفاقيَّات الثنائيَّة يف اإطاِر التعاوِن القانوينِّ والق�صائيِّ تتمثَُّل فيما يلي: واأهمُّ الأحكاِم التي ت�صمَّ
تباُدُل املَعلومات.	 
اإعالُن الوثائِق والأوراِق الق�صائيِة واآليِة تبليِغها. 	 
الإناباُت الق�صائيَّة: من خالِل املطالبِة باإجراٍء ق�صائيٍّ ُمتعلٍِّق بتحقيٍق اأو بَدعوى قائمٍة لدى الدولِة 	 

ي تقارير اخُلرباِء ومناق�صتِهم واإجراِء املُعاينِة وطلِب حتليِف  الطالبِة، وب�صفٍة خا�صٍة �صماُع ال�صهوِد وتلقِّ
الَيمني. 
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العرتاُف بالأحكاِم الق�صائيِة وتنفيِذها، واحلالِت التي يجوُز فيها رف�ُض َتنفيِذها.	 
حالُت ت�صليِم املُّتهمني واملحكوِم عليِهم وال�صروِط والأحكاِم التي ي�صتلزُم تواُفرها، واآليِة تقدمِي طلِب 	 

التَّ�صليم، واحلالِت التي يجوُز لالأطراِف فيها المتناُع َعن ت�صليِم الأَ�صخا�ض.
م ذلك.	  َنقُل املحكوِم عليهِم بعقوباٍت �صالبٍة للحريَّة، والأحكاِم وال�صروِط التي ُتنظِّ

الدويلِّ  التعاوِن  اإطاِر  يف  وذلك  اإقليميَّة،  اتِّفاقياٍت  اإبراِم  اإلى  ول  الدُّ جلاأَت  الإقليميَّة:  فاقيات  التِّ ثانيًا: 
وت�صليِم املجرمني باعتبارِهما من اأهمِّ اآلياِت اأو اأدواِت التعاوِن الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة، وتهدُف هذه التفاقياُت 
نت هذِه  اإلى مكافحِة اجلرائِم وتعزيِز التعاوِن الدويلِّ يف هذا املَجال، وقد ت�صمَّ اإلى تدعيِم التدابرِي الراميِة 
اأُُطِر التعاوِن  التفاقياُت العديَد من الأحكاِم املُ�صرتكِة التي مُيكُن الإ�صارُة اإليها، كوُنها يف جُمملها ُترّكُز على 
الق�صائيِّ بنَي الدوِل الأطراِف، ِمن ِخالِل اإيجاِد اآلياٍت وتدابري للتعاوِن الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة، مَع الإ�صارِة 

اإلى خ�صو�صيَِّة بع�ٍض من هذه التِّفاقيات. وُيذَكر ِمنها:
- التفاقيَُّة العربيَُّة ملكافحِة َغ�ْصِل الأمواِل وتويِل الإرهاِب ل�صنة 2012.

َمِة عرَب احلدوِد الوطنيَّة ل�صنة 2012. - التفاقيَُّة العربيَُّة ملكافحِة اجلرميِة املُنظَّ
- التفاقيَُّة العربيَُّة لنقِل ُنزلِء املوؤ�ص�صاِت العقابيِة والإ�صالحيَِّة يف اإطاِر تنفيِذ الأحكاِم اجلزائيِة ل�صنة 

.2012
- التفاقيَُّة العربيَُّة ملكافحِة جرائِم تقنيَّة املعلوماِت ل�صنة 2012

- التفاقيُة العربيُة ملكافحِة الف�صاد ل�صنة 2012.

يا�ِس العربيِة للتعاوِن الق�سائيِّ وتعديالتها ل�سنة 1٩83:  فاقيُة الرِّ -اتِّ
ت املادة )14( ِمنها على نطاِق �صموِل الإنابِة الق�صائيَّة، فجاَء فيها اأّنه: “لُكلِّ طرٍف ُمتعاقٍد اأن ُيطلَب  وقد ن�صَّ
ٍة  اإلى اأيِّ طرٍف متعاقٍد اآخٍر اأن يقوَم يف اإقليِمِه نيابًة عنُه باأيِّ اإجراٍء ق�صائيٍّ ُمتعلقٍّ ِبدعوى قائمٍة وب�صفٍة خا�صَّ

ي تقاريَر اخُلرباِء ومناق�صتِهم، واإجراِء املُعاينِة وطلِب حتليِف الَيمني”. �صماُع �صهادِة ال�صهوِد وتلقِّ

وِل  الدُّ مَن  ُكلٍّ  لدى  الَعدل  وزارِة  طريِق  عن  مبا�صرًة  الق�صائيِة  الإنابِة  طلُب  ُير�صُل  اجلزائيَّة  الق�صايا  ويف 
اجلهِة  لب،  الطَّ مو�صوِع  واملهمِة  ووقائِعها  الق�صيَّة  بنوِع  املتعلقَة  كافًة  البياناِت  الطلُب  ُن  ويت�صمَّ الأَطراف، 
لب، اجلهِة املطلوِب اإليها التَّنفيذ، واإذا تناوَل املو�صوُع طلَب �صماِع �ُصهود، فَيقت�صي ت�صميُة كلٌّ  ال�صادِر عنها الطَّ

ِمنهم، وحتديِد محّل اإقامِتِهم وكذلَك الأ�صِئلُة املَطلوُب �َصماعِهم ب�صاأِنها.

ويجوُز للدوِل الأطراِف رف�َض تنفيِذ طلِب الإنابِة الق�صائيِة يف احلالِت الآتية: 
لِب ل يدُخُل �صمَن اخت�صا�ِض املرجِع الق�صائيِّ َلدى الدولِة املطلوِب اإليها التَّنفيذ.	  اإذا كاَن تنفيُذ الطَّ
رِف املتعاقِد املطلوِب اإليِه التنفيُذ اأو بالنظاِم العامِّ لديه.	  اإذا كاَن من �صاأِن التنفيِذ امل�صا�ُض ب�صيادِة الطَّ
اإذا كاَن الطلُب متعلقاً بجرميٍة تعترُبها الدولُة املطلوُب اإليها التنفيُذ جرميًة ذاَت �صبغٍة �صيا�صيَّة، علماً 	 

باأنَّ التوجَه احلديَث يف عدٍد من التفاقياِت الدوليَّة ي�صتبعُد اجلرميَة ال�صيا�صيَة من اإطاِر اجلرائِم التي 
ل يجوُز التنفيُذ فيها، مثَل التفاقيِة الدوليِة لقمِع تويِل الإرهاب )املادة 14 من التفاقية(.
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اتِّفاقيُة الإعالنات والإنابات الق�صائيِة لعام 1952.	 
اتِّفاقيُة ت�صليِم املُجرمني املعقودُة بنَي دوِل اجلامعِة العربيَّة لعام 1952.	 
الإنابِة 	  َتطبيِق  ِنطاَق  ِمنها   )9( املادة  دت  حدَّ حيُث   :1998 لعام  الإرهاب  ملكافحِة  العربيَّة  التفاقيَُّة 

ِة دولٍة اأخرى متعاقدٍة القياُم يف اإقليِمها  الق�صائيَّة بالن�ضِّ على: “لكلِّ دولٍة متعاقدٍة اأن َتطلَب اإلى اأيَّ
ة: نيابًة عنها، باأيِّ اإجراٍء ق�صائيٍّ متعلٍِّق بدعوى نا�صئٍة عن جرميٍة اإرهابيٍة وب�صفٍة خا�صَّ

�صماُع �صهادِة ال�صهوِد والأقواِل التي توؤخُذ على �صبيِل ال�صِتدلل.. 1
تبليُغ الوثائِق الق�صائيَّة. . 2
تنفيُذ عملياِت التفتي�ِض واحَلجز. . 3
اإجراُء املعاينِة وَفح�ُض الأ�صياء. . 4
قة َعنها.. 5 احل�صوُل على امل�صتنداِت الالزمِة اأو ُن�َصٍخ ُم�صدَّ

َوقد اأجاَزت املادُة العا�صرُة لكلٍّ من الدوِل املتعاقدِة اأن ترُف�َض طلَب التَّنفيذ:
اإليها تنفيَذ . 1 اأو محاكمٍة لدى الدولِة املطلوِب  اأو حتقيٍق  لِب َمَحلَّ اتِّهاٍم  اإذا كاَنت اجلرميُة مو�صوَع الطَّ

الإناَبة.
اإذا كاَن تنفيُذ الطلِب من �صاأنِه املَ�صا�ُض ب�صيادِة الدولِة املكّلفِة بتنفيذِه اأو باأْمِنها اأو بالنظاِم العامِّ فيها.. 2

والأثُر القانوينِّ لالإجراِء الذي يتمُّ بطريِق الإنابِة كال�صتماِع اإلى اإفادِة �صاهٍد اأو اإجراِء معاينٍة اأو غرَي ذلـك، له 
، كما لو مَتَّ اأماَم املَرجِع املُخت�ضِّ لدى الدولِة طالبِة الإناَبة الق�صائيَّة. ذاُت الأثِر القانوينِّ

نتها تلك التفاقيَّات الإقليميَّة يف اإطاِر التعاوِن الدويِل: واأهّم الأحكاِم التي ت�صمَّ
هذِه 	  ت�صهيُل  �صاأِنها  من  تدابري  اتِّخاِذ  خالِل  من  الأطراِف  الدوِل  يف  ياِت  التحرِّ وحداِت  بنَي  التَّعاوُن 

العمليِة لت�صهيِل ُمالحقِة املُجرمني وبال�صرعِة امُلمكنة )املادة 2 واملادَّة 25 من التفاقيَّة العربيَّة ملكافحِة 
الَف�صاد( و )املادة 69 من اتفاقيَّة الريا�ض(.

اإن�صاُء قاعدَة بياناٍت جلمِع وحتليِل املعلوماِت اخلا�صِة بجرائِم غ�صِل الأمواِل وتويِل الإرهاب، مبا يف 	 
ولية، وو�صُع قوائم متكاملٍة يف هذا النطاِق  ذلَك املعلوماُت املقدمُة من الدوِل واملنظماِت الإقليميِة والدَّ
وتويِل  الأمواِل  غ�صِل  ملكافحِة  العربيَّة  التفاقيَّة  من   17 واملادة   7 )املادة  وحتديِثها.  بها  والحتفاِظ 

الإرهاب(.
تعزيُز التعاوِن بنَي الدوِل الأطراِف وتقدمِي امل�صاعدِة يف بع�ِض اأنواِع اجلرائِم وجماِل اإجراءاِت التَّحري 	 

والقب�ِض على الهاربنَي من املُتهمنَي اأو املحكوِم عليهم، وكفالُة تقدمِي اأيِّ �صخ�ٍض ي�صارُك يف هذِه اجلرائِم 
اأو تدبرِيها اأو الإعداِد لها اأو ارتكاِبها اأو دعِمها اإلى العدالِة وفقاً للنُّظِم والقواننِي الداخليِة لكلِّ دوَلة 

)املادة 6 و 18 من التفاقيَّة العربيَّة ملكافحِة الف�صاد(. 
امل�صاعدُة يف ح�صوِل ُكلِّ دولٍة طرٍف على ما لدى الأخرى من اأدلٍَّة لزمٍة ملبا�صرِة التحقيقاِت اجلنائيِة 	 

والإجراءاِت القانونيَّة )املادة 6 و20 من التفاقيَِّة العربيِة ملكافحِة الَف�صاد(.
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الت اجلرائِم وعائداِتها وجتميِدها واحلجِز عليها، من 	  ِب ُمتح�صِّ التعاوُن بنَي الدوِل الأطراِف على تعقُّ
خالِل اإجراءاٍت و�صروٍط ُمعينة )املادة 13 من التفاقيِة العربيِة ملكافحِة غ�صِل الأمواِل وتويِل الإرهاب( 

و )املادة 7 من التفاقيِة العربيِة ملكافحِة الَف�صاد(.
لِة من اجلرائِم وعوائِدها من خالِل اللتزاِم 	  التعاوُن بني الدوِل الأطراِف على ا�صرتداِد الأمواِل املتح�صِّ

باتخاِذ تدابري معيَّنة )املادة 20 واملادة 27 من التفاقيِة العربيِة ملكافحِة الَف�صاد( و )املادة 29 من التفاقيِة 
العربيِة ملكافحِة غ�صِل الأمواِل وتويِل الإرهاب(.

امل�صاعدُة املتبادلُة يف اإطاِر املاُلحقاِت واإجراءاِت ال�صتدلل والتحقيقاُت والإجراءاُت الق�صائيَّة، ومثال 	 
من  اأقواٍل  اأو  اأدلٍة  على  احل�صوُل  املواِقع،  ومعاينُة  الأ�صياِء  َفْح�ُض  التفتي�ض،  بعملياِت  )القياُم  ذلك: 
ي تقاريَر اخُلرباء، تباُدُل �صحِف احلالِة اجلنائيَّة وتبليُغ امل�صتنداِت الق�صائيِة عموماً،  الأ�صخا�ِض وتلقِّ
اأثِرها لأغرا�ِض احل�صوِل على  اأو اقتفاُء  اأو الأ�صياِء الأخرى،  اأو الأدواِت  اأو املمتلكاِت  الِت  ك�صُف املتح�صِّ
العربيِة  التفاقيَِّة  )املادة 16 من  التي تطُلب ذلك(.  الطرِف  الدولِة  الأ�صخا�ِض يف  تي�صرُي مثوِل  اأدلَّة، 

ملكافحِة الف�صاِد( و )املادة 5 من اتفاقيِة الريا�ِض العربيَّة(.
تباُدُل نقِل املحكومنَي بق�صِد تنفيِذ الأحكاِم الباتَِّة بعقوبٍة �صالبٍة للحريِة �صادرٍة عن محاكِم اإحدى هذِه 	 

قت �صروٌط محددٌة ومتَّفق عليها )املادة 23 من التفاقيِة العربيِة  الدول، يف دوِل اأطراٍف اأخرى اإذا حتقَّ
ملكافحِة الف�صاِد( و )املادة 58 من اتفاقيِة الريا�ِض العربيَّة(.

اأو ت�صجيِل معلوماِت املُحتوى ب�صكٍل فوريٍّ لالت�صالِت 	  التعاوُن وم�صاعدُة ال�صلطاِت املخت�صِة يف َجمِع 
املَعنيَّة يف اإقليمها، والتي ُتبثُّ بوا�صطِة تقنيِة معلومات )املادة 22 واملادة 23 من التفاقيِة العربيِة ملكافحِة 

جرائَم تقنيِة املعلومات(.
اللتزاُم بتبنِّي الإجراءاِت ال�صروريِة مِلَدِّ الخت�صا�ِض على جرائَم من�صو�ٍض عليها يف بع�ِض التفاقيات، 	 

رف، على  قت اأحواٌل و�صروٌط معيَّنة )يف اإقليِم الدولِة الطَّ وذلك اإذا ارُتِكَبت اجلرميُة كلياًّ اأو جزئياَّ اأو حتقَّ
رف، اإذا كاَنت  َت قواننِي الدولِة الطَّ َمْتِ �صفينٍة حتمُل َعلََم الدولِة الَّطرف، على َمْتِ طائرٍة ُم�صجلٍة حَتْ

ولة(. اجلرميُة َت�ضُّ املَ�صالَح الُعليا للدَّ
حالُت رف�ٍض وتاأجيِل طلباِت امل�صاعدِة القانونيِة والإجراءاِت التي يجُب اتِّباعها بهذا اخُل�صو�ض )املادة 	 

17 من اتفاقيَّة الريا�ض(.
اإلكرتونياً 	  نِة  املخزَّ للمعلوماِت  الك�صِف  اأو  التاأمنِي  اأو  ال�صبِط  اأو  الو�صوِل  اأو  البحِث  اإطاِر  يف  التعاوُن 

ولِة الطرِف املطلوِب منها، مبا يف ذلَك املعلوماِت التي متَّ ِحفُظها )املواد 32 و37  الواقعِة �صمَن اأرا�صي الدَّ
و39 من التفاقيِة العربيِة ملكافحِة جرائَم تقنيِة املَعلومات(.

اللتزاُم بتوفرِي امل�صاعدِة الثنائيِة بنَي الدوِل الأطراِف فيما يتعلَّق باجَلمِع الفوريِّ ملعلوماِت املُحتوى 	 
لت�صالٍت معينَّة، ُتَبثُّ بوا�صطِة تقنيِة املعلوماِت اإلى احلدِّ امل�صموِح بح�صِب املعاهداِت املطبَّقة والقواننِي 
املحليَّة )املادة 16 من التفاقيَّة العربيَّة ملكافحِة الف�صاد، وكذلَك املادة )41( من التفاقيِة العربيِة ملكافحِة 

جرائَم تقنيِة املَعلومات(.
وِل وجوِد هيئٍة اأو هيئاٍت ذاِت ا�صتقالليٍة تخت�ضُّ بجرائَم معينٍة )املادة 10/10 من التفاقيِة 	  تكفل الدُّ

العربيِة ملكافحِة الَف�صاد(.
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ويف حاِل َتعار�ِض اأحكاِم اتفاقيٍة اإقليميٍة مع اأحكاِم اأيِّ اتفاقيٍة خا�صة، فُتَطبَّق التفاقيُة الأكرُث حتقيقاً 	 
من   69 )املادة  الأخرى  املجالِت  يف  والق�صائيِّ  الأمنيِّ  التعاوِن  وحتقيِق  واملحكومني  املتَّهمني  لت�صليِم 

اتفاقيِة الريا�ِض العربيَّة(.
الولَيُة الق�صائيَّة مبالحقِة اجلرائِم امل�صمولِة بهذِه التفاقيَّات: بحيُث تّتخُذ الدوُل الأطراُف ما يلزُم 	 

من تدابرَي لتقريِر اخت�صا�ِض �ُصلطِتها واأجهزِتها الق�صائيِة باملاُلحقِة وبالنظِر يف اجلرائِم عندما َتَقُع 
ولة، اأو حيَنما َتتدُّ اآثاُر اجلرميِة اإليه، اأو عندما ُترتكُب  ِرها يف اإقليِم الدَّ اأو اأحِد عنا�صِ اجلرميُة ُكلُّها 
ولة، اأو ِعندما َتَقُع اجلرميُة  لٍة يف �ِصِجالِت الدَّ اجلرميُة على َمْتِ �صفينٍة ترفُع َعلََم الدولِة اأو طائرٍة ُم�صجَّ
ولة، اأو اإذا ُوجَد فاعُل اجلرميِة اأو ال�صريُك اأو امل�صاهُم يف ارتكاِبها يف  ّد اأحد ُمواطني الدَّ ِمن ِقبِل اأو �صِ
ملكافحِة  العربيِة  التفاقيِة  )املادة 39 من  اأم عاِبر  ُمعتاٍد  َنْحٍو  ُيقيُم فيها على  كان  �صواٌء  ولة،  الدَّ اإقليِم 

اجلرميِة املنظمِة عرَب احلدوِد الوطنيَّة(.

اُت الدوليَّة: التفاقيَّاُت الدوليَّة املتعلِّقة مبكافحِة جرائَم دوليٍة ُمعيَّنة مثَل مكافحِة الَف�صاد،  ثالثًا: التفاقيَّ
تعزيِز  جماِل  يف  خا�صًة  اأحكاماً  ُن  تت�صمَّ باملخّدرات،  امل�صروِع  غرُي  ار  والجتِّ الَوطنيَّة،  َعرَب  املُنظمِة  واجلرميِة 
يادِة  التعاوِن الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيَّة، وتوؤ�ّص�ُض على ُجملٍة من املباِدئ اأهّمها: �صيادُة القانون، واحرتاُم ال�صِّ
يات الأ�صا�صية، احرتاُم الوليِة الق�صائيِة للدولة.  الوطنيَّة للدوَلة، وعدُم مخالفِة مبادئ حقوِق الإن�صاِن واحلرِّ

واأبرُز هذه التفاقياُت الدوليُة يف هذا املَجال: 
دَّ �صالمِة املاِلحِة البحريِة ل�صنة 1988. )1(. اتفاقيُة قمِع الأعماِل غرِي امل�صروعِة املوجهِة �صِ

راِت واملوؤثراِت العقلية ل�صنة 1988:  اِر غرِي امل�صروِع يف املخدِّ )2(. اتفاقيُة الأمِم املُتحدِة ملكافحِة الجتِّ
اآلياٍت  ُة  ُر التفاقيَّ ُتوفِّ اإحدى ثالِث ُمعاهداٍت رئي�صيٍة ملكافحِة املخدراِت املعموِل بها حالًيا، بحيُث  وهي 
راِت  رات، واتفاقيَُّة عام 1971 ب�صاأِن املُوؤثِّ قانونيًة اإ�صافيًة لإنفاِذ التفاقيِة الَوحيدة لعام 1961 ب�صاأِن املخدِّ

العقليَّة، وقد َدخلت التفاقيُة َحيَِّز النَّفاِذ يف 11 ت�صرين ثاين 1990.

ْت على وجوِب تعاوِن الدوِل الأطراِف وتقدمِي اأكرِب قدٍر من امل�صاعدِة القانونيَّة املُتباَدلة، وذلك  حيُث َن�صَّ
يف التحقيقاِت واملاُلحقاِت والإجراءاِت الق�صائيِة بخ�صو�ِض الأفعال اجُلرميَِّة مو�صوِع التفاقيَّة، ويتناوُل 
طلب امل�صاعدة: اأخُذ �صهاداِت الأ�صخا�ِض اأو اإقراراِتهم، تبليُغ الأوراِق الق�صائيَّة، اإجراُء التفتي�ِض وال�صبط، 
وِر املُ�صّدق َعليها  د املواِقع، الإمداُد باملعلوماِت والأدلَّة، توفرُي الن�صِخ الأ�صليَّة اأو ال�صُّ فح�ُض الأ�صياِء وتفقُّ
اأو العملياِت  اأو �صجاّلت ال�صركاِت  اأو املاليِة  من املُ�صتنداِت وال�صجاّلت، مبا يف ذلك ال�صجاّلُت املَ�صرفية 

الت)5( اأو الو�صائط اأو غرَي ذلك من الأ�صياِء لأغرا�ِض احل�صوِل على اأدَّلة. التجارية، اقتفاُء اأثِر املُتح�صِّ

5-  من خالِل الت�سليم املراقب: وهو الأ�سلوُب الذي َي�سمُح ل�سحناٍت غرُي م�سروعٍة اأو م�سبوهٍة باخلروِج من اإقليِم دولٍة اأو اأكرَث اأو املروَر عرَبها اأو دخوِلها، مبعرفِة �سلطاتِه املخت�سِة وحتَت 
ة اأكرَب عدٍد من الأ�سخا�ِس ال�سالعنَي يف ارتكاِبه. ي عن اجُلْرم وَك�ْسِف هويَّ مراقبِتها ُبغية التحرِّ
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)3(. نظاُم روما الأ�صا�صي للمحكمِة اجلنائيِة الدوليِة ل�صنة 1998.
ُة )93( منه على:  ت املادَّ حيُث ن�صَّ

هة ِمن املحكمِة لتقدمِي  لباِت املوجَّ اإجراءاِت قوانيِنها الوطنيَّة، للطَّ - َتتِثُل الدوُل الأطراُف ومبوجِب 
امل�صاعدِة التاليِة فيما يتَّ�صل بالتحقيِق اأو املُقا�صاة:

اأ . حتديُد هويِة ومكاِن وجوِد الأ�صخا�ِض اأو موِقِع الأ�صياء.

اآراُء وتقاريُر اخُلرباِء  ب. َجْمُع الأدلِة مبا فيها ال�صهادُة بعَد تاأديِة اليمنِي وتقدمِي الأدلِة، مبا فيها 

الالزمِة للمحكَمة.

ج. ا�صتجواُب ال�صخ�ِض َمَحّل التحقيِق اأو املقا�صاة.

د. اإبالُغ امل�صتنداِت مبا يف ذلَك امل�صتنداُت الق�صائية.

هـ. تي�صرُي مثوِل الأ�صخا�ِض طواعيًة ك�صهوٍد اأو كخرباَء اأمام املَحكمة.

ُت لالأ�صخا�ِض على النَّحِو املن�صو�ِض عليِه يف الفقرة )3(. و. النَّقُل املوؤقَّ

ز. فح�ُض الأماكِن اأو املواِقِع، مبا يف ذلَك اإخراُج اجُلَثِث وَفح�ُض َمواِقِع الُقبور.

ح. تنفيُذ اأوامِر التفتي�ِض واحَلجز.

جالُت وامل�صتنداُت الر�صميَّة. جالِت وامل�صتنداِت، مبا يف ذلَك ال�صِّ ط. توفرُي ال�صِّ

هوُد واملحافظُة على الأدلة. ي. حمايُة املَجني َعليِهم وال�صُّ

ِب وجتميِد اأو حجِز العائداِت واملمتلكاِت والأدواِت املتعلقِة باجلرائَم بغر�ِض ُم�صادرِتها  ك. حتديُد وتعقُّ

يف النهايِة، دوَن املَ�صا�ِض بحقوِق الأطراِف الثالثِة احل�صنِة النيَّة.

اأعماِل  تي�صرِي  بغر�ِض  الطلُب،  اإليها  ِه  املوجَّ الدولِة  قانوُن  َيحظُرُه  ل  املُ�صاعدِة  من  اآخَر  نوٍع  اأيُّ  ل. 

التحقيِق واملقا�صاِة املتعلقِة باجلرائِم التي تدخُل يف اخت�صا�ِض املحَكمة. 

- ل يجوُز للدولِة الطرُف اأن ترف�َض طلَب ُم�صاعدٍة كلياً اأو جزئياً اإّل اإذا كاَن الطلُب يتعلُق بتقدمِي اأيِة 
، وذلَك وفقاً للمادَّة )72(.  وثائَق اأو ك�صِف اأيِة اأدلٍة تتَّ�صُل باأمِنها الوطنيِّ

)4(. اتفاقيَّة الأمِم املُتَّحدة ملكافحِة اجلرميِة املنظمِة عرْبَ الوطنيَّة ل�صنة 2000: 
هي معاهدٌة متعددُة الأطراِف برعايِة الأمِم املتَّحدة، وهَي نافذٌة بالن�صبِة لالأردِنّ مبوجِب قراِر جمل�ِض 
بالريمو وبروتوكولِتها الثَّالثة  اأي�صاً اتفاقيََّة  ى  وُت�صمَّ  ،2009/3/24 تاريخ   )4429( رقم  الُوزراء 

)بروتوكولت بالريمو( وهي:
اِر بالأ�صخا�ِض، وبخا�صٍة النِّ�صاء والأطفال. بروتوكوُل َمْنِعُ وَقْمُع ومعاقَبِة الجتِّ    █

█   بروتوكوُل مكافحُة تهريِب املُهاجريِن َعْن طريِق الربِّ والبحِر واجَلو.

اُر يف الأ�صلحِة الناريَّة.  ْنِع غرُي امل�صروِع والجتِّ █   بروتوكوُل مكافحُة �صُ
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ت يف املادَّة )18( ِمنها على اأّنه:  حيُث َن�صَّ
املُتبادلِة يف  القانونيِة  امل�صاعدِة  اأكرَب قدٍر مُمكٍن من  ُكلٌّ منها لالأُخرى  َم  ُتقدِّ اأن  ُ على الدوِل الأطراِف  »يتعنيَّ
التحقيقاِت واملالحقاِت والإجراءاِت الق�صائيَّة فيما يتَّ�صُل باجلرائِم امل�صمولِة بهذه التفاقيَّة«. وهذِه اجلرائُم 
اَبِع َعرب َوطني. هي تلَك املتعلقُة بغ�صِل الأموال، الَف�صاُد، اإعاقُة �صرِي العدالة، اجلراِئُم املنّظمة اخلطرَية ذاُت الطَّ
يِة  مَن اإطاِر قواننِي الدولِة الطرِف متلقِّ ُ تقدمَي امل�صاعدِة القانونيِة املتبادلِة اإلى اأق�صى َمدى مُمكن �صِ ويتعنيَّ

ة مثل:  الطلِب ومعاهداِتها واتفاقاِتها وترتيباِتها ذاِت ال�صلة. ويجوُز اأن تطلَب امل�صاعدَة لأغرا�ٍض ِعدَّ
●  احل�صوُل على اأدلٍة اأو اأقواٍل من الأ�صخا�ض.

●  تنفيُذ عملياِت تفتي�ٍض و�صبٍط وجَتميد)6(.

●  تبليُغ املُ�صتنداِت الق�صائيَّة.

●  فح�ُض الأ�صياِء واملواِقع.

●  تقدمُي املعلوماِت والأدلِة والتقييماِت التي يقوُم بها اخُلرباء.

لة، مبا فيها ال�صجاّلت احلكوميَّة اأو امل�صرفيَّة اأو املاليَّة اأو  ●  تقدمُي اأ�صوِل املُ�صتنداِت وال�صجاّلت ذاِت ال�صِّ

�صجاّلت ال�صركاِت اأو الأعماِل اأو ُن�َصٍخ م�صّدقة َعنها.
ُف على العائداِت الإجراميَّة)7( اأو املمتلكاِت اأو الأدواِت اأو الأ�صياِء الأُخرى واقتفاِء اأثِرها لأغرا�ِض  ●  التعرُّ

احل�صوِل على اأّدلة.
●  تي�صرُي مثوِل الأ�صخا�ِض طواعيًة يف الدولِة الطاِلبة.

ِة املَ�صرفيَّة. يَّ ت على اأَنّه ل يجوُز للدوِل الأطراِف اأن ترُف�َض تقدمَي امل�صاعدِة القانونيِة املتبادلِة بدعوى ال�صرِّ ون�صَّ
وبالإ�صافِة اإلى ذلك، ُن�صرُي يف هذا املجاِل اإلى ما ورَد يف املادة )18( من التفاقيَِّة حوَل احلالِت التي يجوُز فيها 

لب، وهي: رف�ُض الطَّ
م الطلُب وفقاً لأحكاِم هذه املادَّة. اأ. اإذا َل ُيقدَّ

�ضَّ �صياَدتها اأو اأَمَنها اأو نظاَمها  لِب يرّجُح اأن مَيَ يُة الطلِب اأنَّ تنفيَذ الطَّ رف ُمتلقَّ ب. اإذا راأِت الدولُة الطَّ

ها الأ�صا�صيَّة الأخرى. العامَّ اأو م�صاحِلَ

تنفيَذ  �ُصلطاِتها  على  ُيحظَر  اأن  لِب  الطَّ ُمتلقَيِة  رِف  الطَّ للدولِة  الداخليِّ  القانوِن  �صاأِن  من  كاَن  اإذا  ج. 

اإجراءاٍت  اأو  مالحقٍة  اأو  لتحقيٍق  خا�صعاً  اجُلرِم  ذلَك  كاَن  لو  مماِثل،  جرٍم  اأيِّ  ب�صاأِن  املطلوِب  الإجراِء 

ق�صائيٍة يف اإطاِر ولَيتها الق�صائيَّة. 

بامل�صاعدِة  يتعلَُّق  فيما  رُف  الطَّ للدولِة  القانوينِّ  النظاِم  مَع  تتعار�ُض  لِب  للطَّ ال�صتجابُة  كاَنت  اإذا  د. 

القانونيِة املُتبادلة.

ف فيها اأو حتريِكها اأو اإخ�ساِعها  6 -  ُيق�سد بالتجميِد وفقًا للمادة )2( من اتفاقيَّة الأمِم املتَّحدة ملكافحِة اجلرميِة املنظمِة عرَب الوطنيَّة: احلظُر املوؤقُت لنقِل املمتلكاِت اأو تبديِلها اأو الت�سرُّ
ة. تة بناًء على اأمٍر �سادٍر عن محكمٍة اأو �سلطٍة ُمخت�سَّ للحرا�َسة اأو ال�سيَطرة املوؤقَّ

ُل عليها، ب�سكٍل مبا�سٍر اأو غرِي مبا�ِسر، من ارتكاِب ُجرم. ى اأو يَتح�سَّ 7 -   ُيق�سد بالعائداِت اجُلرمية وفقًا لذات التفاقية: اأيُّ ممتلكاِت تتاأتَّ
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)5(. التفاقيُة الدوليُة لقمِع تويِل الإرهاب ل�صنة 1997: 
التعاوِن  اإلى تعزيِز  وَت�صعى  اأفعاِل تويِل الإرهاب،  اإلى جترمِي  املُتحدة تهدُف  تاِبعٌة لالأمِم  هي ُمعاهدٌة 
ة )14(  ت  املاَدّ الق�صائيِّ ملنِع اأفعاِل الإرهاِب والتحقيِق فيها ومعاقبِة تويِل مثِل هذه الأفعال، والتي َن�صَّ
منها: »ل يجوُز لأغرا�ِض ت�صليِم املُجرمنَي اأو تبادِل امل�صاعدِة القانونيِة بنَي الدوِل الأَطراف، اعتباَر اأيٍّ 
من اجلرائِم املبيَّنِة يف املادِة الثانيِة جرميًة �صيا�صيًة اأو جرميًة متَّ�صلًة بجرميٍة �صيا�صيٍة اأو جرميٍة ارُتكبت 
املُتبادلِة  القانونيِة  امل�صاعدِة  اأو  املُجرمنَي  ت�صليِم  ب�صاأِن  رف�ُض طلٍب  يجوُز  وبالتايل ل  �صيا�صيٍة،  بدوافَع 

ِد اأنَُّه يتعلَُّق بجرميٍة �صيا�صيٍة اأو جرميٍة متَّ�صلٍة بجرميٍة �صيا�صيٍة اأو بدوافَع �صيا�صيَّة. ملجرَّ

ِب يف موِت اأيِّ �صخ�ض، اأو اإ�صابِتِه  اأما اجلرائُم الواردُة يف املادة )2( منها َفِهَي اأيُّ عمٍل يهِدُف اإلى التَّ�صبُّ
لرتويِع  ُموجهاً  �صياقِه  يف  اأو  طبيعِتِه  ِبُحكِم  العمِل  هذا  َغر�ُض  يكوُن  ِعندما  اأو  َج�صيَمة،  بدنيٍة  بجروٍح 
كان، اأو لإرغاِم حكومٍة، اأو منظمٍة دوليٍة على القياِم باأيِّ عمٍل اأو المتناِع عن القياِم به. وت�صمُل ُكلَّ  ال�صُّ
�صخ�ٍض يقوُم باأيِة و�صيلٍة كانت، مبا�ِصرٍة اأو غري مبا�ِصرة، وب�صكٍل غرُي م�صروٍع وباإرادِته، بتقدمِي اأو جمِع 
اأمواٍل ِبنيَّة ا�صتخداِمها، اأو هو يعلُم اأنَّها �صُت�صتخدُم كلياَّ اأو جزئياً، للقياِم بعمٍل ُي�صّكُل جرميًة يف نطاٍق 

ِد يف اإحدى املُعاهداِت التَّالية:  وبالتعريِف املُحدَّ
عِة يف لهاي يف )16( كانون الأول عام 1970. ُة َقْمِع ال�صتيالِء َغرِي املَ�صروِع على الطائراِت املُوقَّ اتفاقيَّ    █

عة يف مونرتيـال يف 23  ، املوقَّ رياِن املَدينِّ َد �َصالمِة الطَّ هِة �صِ ُة َقْمِع الأعماِل َغرِي امل�صروعِة املُوجَّ █   اتفاقيَّ

اأيلول / 1971.
فني  املوظَّ فيِهم  مِبَن  دوليٍة  بحمايٍة  املُتمتِّعني  الأ�صخا�ِض  دَّ  �صِ املُرتَكبِة  اجلرائِم  َمْنِع  ُة  اتفاقيَّ    █

ة يف 14 كانون الأول 1973. ُة الَعامَّ الدبلوما�ِصيني التي اعَتَمَدتها اجَلمِعيَّ
ة يف 17 كانون الأول / 1979. █   التفاقيَُّة الدوليُة ملناه�صِة اأخِذ الرهاِئن، التي اعتَمَدتها اجلمعيُة العامَّ

█   اتفاقيُة احلمايِة املاديِة للمواِد النوويَّة، املُعتمدة يف فيينا يف 3 اآذار/ مار�ض 1980.

رياَن املَدينِّ الدويِل،  █   الربوتوكوُل املُتعلِّق ِبقمِع اأعماِل الُعنِف َغرِي امل�صروعِة يف املطاراِت التي َتخدُم الطَّ

ع يف مونرتيـال  رياِن املََديّن، واملُوقَّ َدّ �صالَمِة الطَّ ِة َقْمِع الأعماِل غرِي املَ�صروعِة املُوجهِة �صِ ِل لتفاقيَّ املُكمِّ
يف 24 �صباط / 1988.

عة يف روما يف 10 اآذار/  دَّ �صالمِة املاِلحِة البحريَّة، املوقَّ █   اتفاقيُة َقْمِع الأعماِل غرُي امل�صروعِة املُوجهِة �صِ

.1988
الَواِقَعِة على  الثاِبَتِة  اِت  املَِن�صَّ دَّ �صالمِة  هِة �صِ املَ�صروَعِة املُوجَّ ِبقْمِع الأعماِل َغرِي  الربوتوكوُل املتعلِّق     █

ع يف روما يف 10 اآذار/ 1988. اجُلْرِف القارِّي، املَُوقَّ
كانون   15 ة يف  العامَّ اعَتَمَدتها اجلمعيَُّة  التي  بالقناِبِل  الإرهابيَِّة  الَهَجماِت  ِلَقْمِع  الدوليُة  التفاقيُة     █

الأول/ 1997.

ت املادَّة )15( ِمنها على اأنَُّه َلْي�َض يف هذه التِّفاقيَّة ما ُيف�ّصر على اأنَّه َيفر�ُض التزاماً بت�صليِم املُجرمنَي  ون�صَّ
رِف املَطلوِب ِمنها التَّ�صليَم اأو تنفيِذ َطلَِب املُ�صاعدِة ما ُيفيُد  ولِة الطَّ رت َلدى الدَّ اأو بتبادِل املُ�صاعدِة اإذا توفَّ
ِة اأو الأ�صِل الإثنّي.  يِن اأو اجِلن�صيَّ لَب ُقّدُم ُبْغَيَة ُمالحقِة اأو ُمعاقَبِة �صخ�ٍض ما ِب�صَبِب الِعْرِق اأو الدِّ اأّن الطَّ
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)6(. اتفاقيَُّة الأمَمِ املُتَّحدِة ملُكافحِة الَف�صاد ل�صنة 2003: 
، وَقد َبَرَزْت اأهميَُّة هذِه  ويلِّ كٍّ َدويلٍّ مُلكافحِة الف�صاِد الدَّ َل �صّ هي اتِّفاقيَّة متعددُة     الأطراف، وُتعترُب اأوَّ
ا  التفاقيِة لأنَّ الف�صاَد َلْ َيُعد �صاأناً محلياً، َبل ُهو ظاهرٌة عرَب وطنيٍة َت�ضُّ ُكلَّ املُجتمعاِت والقِت�صادات، مِمَّ
ويلَّ على َمْنِعِه وُمكافحِتِه اأمراً �َصرورياًّ، وهي اتِّفاقيٌة ملزمٌة قانوناً للدوِل الأطراِف  يجعُل التَّعاوَن الدَّ
اإلى  فيها، ومِبوجِبها تقوُم الدوُل الأطراف بتنفيِذ عدِة تدابرَي ملكافحِة الَف�صاد، تهِدُف هذه الإجراءاُت 
َمْنِع الَف�صاد، وجترمِي بع�ِض التَّ�صرفات، وتعزيِز اإنفاِذ القانون، والتعاوِن الق�صائيِّ الدويل، وتوفرِي اآلياٍت 
الٍة ل�صرتداِد املَوجودات، وامل�صاعدِة التقنيِة وتباُدِل املَعلومات، واآلياٍت لتنفيِذ التفاقيَّة، وقد  قانونيٍة فعَّ

َدخلت اتفاقيُة الأمِم املتحدِة ملكافحِة الف�صاِد َحيَِّز النفاِذ يف 14 كانوِن الأول 2005. 

ها اإلى بع�ٍض اأكرَب قدٍر مُمكٍن من املُ�صاعدِة  وِل الأطراِف بع�صَ ُة )46( ِمنها على َتقدمِي الدُّ ت املادَّ حيُث َن�صَّ
بهذه  امل�صمولِة  باجلرائِم  املُتَّ�صلِة  الق�صائيِة  والإجراءاِت  واملاُلحقاِت  التَّحقيقاِت  يف  املُتبادلِة  القانونيِة 
اأثِرها،  واقتفاِء  وجتميِدها  اجلرميِة  عائداِت  ِع  لتتبُّ اأخرى  دولٍة  ا�صتنابَة  اإمكانيَّة  اأورَدت  كما  التفاقيَّة، 

بالإ�صافِة اإلى ا�صرتداِد املَوجودات.

ت على اإمكانيَِّة رف�ِض امل�صاعدِة يف احلالِت التالية: ون�صَّ
كليِة املَفرو�صِة مُبقت�صى املادة )46( ِمنها.- 1 لُب وفقاً لالأ�صوِل ال�صَّ اإذا لَ ُيقّدم الطَّ
�ضُّ ب�صيادِتها اأو اأمِنها اأو نظاِمها العامِّ اأو - 2 لِب قد ميََ ِلب اأّن تنفيَذ الطَّ رَف ُمتلقيَة الطَّ ولُة الطَّ اإذا راأِت الدَّ

م�صاحلِها الأ�صا�صيَّة الأخرى.
�ُصُلطاِتها تنفيَذ الإجراِء املطلوِب - 3 لِب َيحُظُر على  الطَّ ُمتلقيَة  رف  الداخليُّ للدولِة الطَّ القانوُن  اإذا كاَن 

ب�صاأِن اأيَّ ُجْرٍم ممُاِثل، َلو كاَن ذلَك اجُلْرِم خا�صعاً لتحقيٍق اأو ُمالحقٍة اأو اإجراءاٍت َق�صائيٍَّة يف اإطاِر ِولَيتها 
الق�صائيَّة.

لَِب تتعار�ُض مَع النِّظاِم القانوينِّ للدولِة ُمتلقيَة الطلِب فيما يتعلَُّق بامل�صاعدِة القانونيِة - 4 اإذا كانت َتلبيُة الطَّ
املُتبادلة.

ُل باأموٍر ماليَّة. ِة اأنَّ اجُلْرَم َيتَّ�صِ لَِب ِبُحجَّ ول يجوُز َرْف�ُض الطَّ

)7(. التفاقيُة الدوليُة لقمِع اأعماِل الإرهاِب النوويِّ ل�صنة 2005.
ويل: نتها التفاقياُت الدوليُة يف اإطاِر التَّعاوِن الدَّ واأهمُّ الأحكاِم العامِة امل�صرتكِة التي ت�صمَّ

الدوليِة على . 1 التفاقياِت  التزاماِتها مُبقَت�صى  ُتوؤدَِّي  اأن  الأطراِف  وِل  الدُّ ُ على  َيتعنيَّ ياَدة:  ال�صِّ ْوُن  �صَ
للدوِل  الداخليِة  ال�صوؤوِن  يف  ِل  التَّدخُّ وعدِم  للدوِل  الوطنيِة  ال�صيادِة  احرتاِم  مبَداأي  ًمع  َيتَِّفُق  َنْحٍو 

الأطراف )املادة 1/4 اتفاقيُة الأمِم املتَّحدة ملكافحِة الَف�صاد(. 
)مبداأ . 2 بن�ّض  اإل  عقوبٌة  ول  جرميٌة  ل  اأنُه  على  يقوم  الوطنيَّ  اجلنائيَّ  القانوَن  اأّن  مبا  التَّجرمي: 

التفاقيَّات  هذِه  عليِه  ت  َن�صَّ ُجْرٍم  اأيُّ  ارتكاَب  جتعَل  اأن  َطَرٍف  دولٍة  كلِّ  على   ُ يتعنيُّ فاإنَّه  رعية(،  ال�صَّ
َم وُتعاِقَب تلَك  ُل ت�صريعاُتها الوطنيَّة لُتجرِّ خا�صعاً جِلزاءاٍت ُتراعى فيها خطورُة اجُلرم، بحيُث ُتعدَّ
الأفعال، واأن َت�صعى الدوُل ل�صماِن حتقيِق الفعاليَّة الُق�صوى لتدابرِي اإنفاِذ القواننِي التي ُتتخُذ ب�صاأِن 
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العدالِة  اأجهزِة  على   ُ َيتعنيَّ كما  ُمرتكبيها،  َرْدِع  ل�صرورِة  الواجِب  العتباِر  اإيالِء  مع  اجَلرائم،  تلَك 
اتفاقية  امل�صمولِة بالتفاقيَّات )املادة 30  اأن تكفَل مراعاَة خطورِة اجلرائِم  ُكّلّ دولٍة طرٍف  اجلنائيِة 

الأمِم املتحدِة ملكافحِة الَف�صاد(. 
التعاوُن الدويلُّ لأغرا�ِض املُ�صادرة:  تناولت التفاقياُت الدوليُة اإطاَر التعاوِن الدويلِّ لغاياِت ُم�صادرِة . 3

العائداِت اجُلرِميَِّة واإعاَدتها للدولِة الأخرى، وكذلَك تناوَلت اآلية التَّ�صرِف يف هذِه العواِئد )املادة 31 
اتفاقيُة الأمِم املتحدِة ملكافحِة الَف�صاد(. 

الوليُة الق�صائيَّة: تعر�َصت التفاقياُت الدوليُة لإمكانيِة اّتخاذ الدوِل الأطراِف ما يلزُم من تدابرَي . 4
رف؛  ولِة الطَّ لتاأكيِد �صرياِن وليِتها الق�صائّيِة للدولِة َطرف عنَدما ُيرَتكب اجُلْرُم يف اإقليِم تلَك الدَّ
رَف اأو طائرٍة ُم�صجلٍة مبوجِب  ولَة الطَّ اأو عندما ُيرتكُب اجُلْرُم على َمْتِ �صفينٍة َترَفُع َعلََم تلَك الدَّ
َد اأي�صاً �َصرياَن وليِتها الق�صائيَّة  رف اأن توؤكِّ قواننِي تلَك الدولِة وقَت ارتكاِب اجُلْرم، َكما للدولِة الطَّ
دَّ اأحِد ُمواطني تلَك  على اأيِّ ُجْرٍم من اجَلرائِم امل�صمولِة بالتفاقياِت الدولية، وعندما ُيرتكُب اجُلْرُم �صِ
رف اأو �صخ�ٍض عدمِي اجلن�صيِة  َرف، وعندما ِيرتكُب اجُلرم اأحد ُمواطني تلَك الدولِة الطَّ الدولِة الطَّ

يوجُد مكاُن اإقامتِه املُعتاد يف اإقليمها )املادة 2/4 اتفاقيُة الأمِم املتحدِة ملكافحِة الَف�صاد(. 
ت�صليِم . 5 اإطاِر  يف  الدويلِّ  التعاوِن  اأوجَه  الدوليِة  التفاقياِت  غالبيُة  نت  ت�صمَّ املُجرمني)8(:  ت�صليُم 

اإرفاُقها  لب، وال�صروِط الواجِب تواُفرها، وامل�صتنداِت التي يجُب  اآليُة تقدمِي الطَّ املُجرمني، ونّظمت 
لب، والأ�صباِب الوجوبيِة والختياريِة يف �صاأِن  المِتناع عن التَّ�صليم، واللغِة املُ�صتخدمة، وحالِت  بالطَّ

ِد طلباِت التَّ�صليم. )املادة 44 اتفاقيُة الأمِم املتحدِة ملكافحِة الَف�صاد(. تعدُّ
الإنابُة الق�صائيَّة: تناوَلت عدُد التفاقياِت الدوليِة الإناباِت الق�صائيِة كاأحِد اآلياِت التعاوِن الدويّل، . 6

الق�صائيِة،  الإنابِة  َنها طلُب  اأن يت�صمَّ التي يجُب  مت كيفيَة تقدمِيها و�صروِطها، والبياناِت  حيُث نظَّ
واأنواِع الإنابات.

ثنائيٍة . 7 ترتيباٍت  اأو  اتفاقاٍت  اإبراُم  الدوليُة لالأطراِف  التفاقياُت  اأجاَزت  املَحكومني:  الأ�صخا�ِض  نقُل 
اأو متعددِة الأطراِف ب�صاأِن نقِل الأ�صخا�ِض الذين ُيحكُم عليِهم بعقوبِة احلب�ِض اأو باأ�صكاٍل اأخرى من 
يت�صنَّى  لكي  اإقليَمها  اإلى  الدوليَّة،  بالتفاقياِت  م�صمولًة  جرائَم  لرتكابِهم  احلريَّة،  مَن  احِلرمان 
لهم  توا�صُ ل  ُي�صهِّ ومبا  جن�صيَّتَها،  يحملوَن  التي  الدولِة  يف  عقوبتِهم  مدِة  اإكماَل  الأ�صخا�ُض  لأولئَك 

الجتماعّي مع اأ�صِرهم واإعادِة اإدماجِهم يف املجتمِع بعَد انتهاِء محكوميَّتهم.
اأو . 8 ثنائيًة  ترتيباٍت  اأو  اتفاقاٍت  اإبراِم  على  الأطراَف  الدوليُة  التفاقياُت  حثَّت  املُ�صرتكة:  التحقيقاُت 

يتعلُق  فيما  ُم�صرتكة،  حتقيٍق  هيئاِت  تن�صَئ   اأن  املعنيِة  املخت�صِة  لل�صلطاِت  جُتيُز  الأطراِف  متعددَة 
اأكرث. ويف حاِل عدِم وجوِد  اأو  اأو اإجراءاٍت ق�صائيٍة يف دولٍة  اأو مالحقاٍت  باجلرائِم َمَحّل التحقيقاِت 
اتفاقاٍت اأو ترتيباٍت َكهذه، يجوُز القياُم بالتحقيقاِت امل�صرتكِة بالتفاِق يف ُكلِّ حالٍة على ِحدة. ويتعنيَّ 
ذلَك  �َصيجري  التي  الطرَف  الدولِة  ل�صيادِة  التامَّ  الحرتاَم  تكَفل  اأن  ِة  املعنيَّ الأطراِف  الدوِل  على 
التحقيُق داخَل اإقليِمها، وهو من الأ�صاليِب اجلديدِة يف جماِل امل�صاعدِة الدوليِة يف امل�صائِل اجلنائيَّة 

)املادة 49 من اتفاقيِة الأمِم املتحدِة ملكافحِة الَف�صاد(.

8 -  وهو يختلُف عن م�سطلِح التَّقدمي: الذي هو اأحدُث جوانِب التعاوِن بنَي الدوِل واملحاكِم اجلنائيِة الدولية، للقب�ِس على الهاربنَي واإح�سارِهم اأماَم املحكمِة اجلنائيِة الدوليِة الدائمِة اأو 
املحاكِم الدولية املوؤقتة.
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ا�صرتداُد املَوجودات: وهو من اأهمِّ اآلياِت التعاوِن الدويلِّ املُ�صتحدثة التي جَتُد مدًى وا�صعاً يف اتفاقيِة . 9
ا�صرتداِد  مفهوِم  ويقوُم  التفاقيَّة،  هذِه  تناوَلتها  التي  اجلرائِم  يف  الف�صاِد  ملكافحِة  املتحدِة  الأمِم 
اأو لأ�صحاِبها  اجَلرمية  وَقَعت فيها  التي  الطرِف  الدولِة  اإلى  املنهوبِة  الأمواِل  اإعادِة  املوجوداِت على 
َقدٍر من  باأكرِب  الَبع�َض  ها  بع�صَ ُتدَّ  اأن  الأطراِف  وِل  الدُّ على  اأنُه  التفاقيَّة  ورَد يف  وقد  رعيني،  ال�صَّ

الَعوِن واملُ�صاعدِة يف هذا املَجال )املادة 51 من اتفاقيِة الأمِم املتحدِة ملكافحِة الَف�صاد(..
10. امل�صاعدُة التقنيَّة وتباُدل املعلوماِت وتبادُل اخِلربات: َحثَّت التفاقياُت الدوَل الأطراَف على تعزيِز 
واأماكِن  املُ�صتبِه يف �صلوعِهم يف اجلرائِم  الأ�صخا�ِض  بيَنها حوَل م�صاِئل، هويِة  املعلوماِت فيما  تباُدل 
وجوِدهم واأن�صطِتهم، الو�صائَل والأ�صاليَب التي ُت�صتخدُم يف ارتكاِب تلَك اجَلرائم )املادة 60 من اتفاقيِة 

الأمِم املتحدِة ملكافحِة الَف�صاد(.
مت التفاقياُت الدوليُة م�صاألَة نفقاِت تنفيِذ طلِب املُ�صاعدة.. 10 َنفقاُت تنفيِذ طلِب املُ�صاعدة: َنظَّ
امل�صمولِة . 12 اجلرائِم  اإحَدى  ب�صاأِن  طرٍف  دولٍة  محاكَم  عن  ادرِة  ال�صَّ اجلزائيَّة:  بالأحكاِم  العرتاُف 

بالتفاقية، ما ل يتعاَر�ض ذلك مع اأحكاِم النظاِم العامِّ اأو القانوِن للدولِة الطرِف الأخرى. 
الأمِم . 13 اتفاقيِة  من   )4/18( املادَّة  ت  ن�صَّ حيُث  َطلب:  وروِد  انتظاِر  دوَن  القانونية  بامل�صاعدِة  املبادرُة 

رف،  اأنه يجوُز لل�صلطاِت املخت�صِة للدولِة الطَّ املتحدِة ملكافحِة اجلرميِة املنظمِة عرَب الوطنيَّة، على 
مب�صائَل  متعلقًة  معلوماٍت  حُتيَل  اأن  ُم�صبقاً،  طلباً  ى  تتلقَّ اأن  ودوَن   ، الداخليِّ بالقانوِن  م�صا�ٍض  دوَن 
ة يف دولٍة طرٍف اأخرى حيُثما َترى اأنَّ هذِه املعلوماُت مُيكن اأن ت�صاعَد تلَك  جنائيٍة اإلى �ُصلطٍة ُمخت�صَّ
ياِت والإجراءاِت اجلنائيِة اأو اإتاِمها بنجاٍح، اأو قد َتف�صي اإلى قياِم الدولِة  لطِة على القياِم بالتحرِّ ال�صُّ

الطرِف الأخرى ب�صوِغ طلِب عماًل بهذه التفاقية. 
ت . 14 عدُم جواِز الحتجاج بال�صريِة امل�صرفيِة للحيلولِة دوَن تنفيِذ طلباِت امل�صاعدِة القانونيَّة: حيث َن�صَّ

اأنَّه ل يجوُز  الوطنيَّة، على  َعرَب  مة  املنظَّ املتحدِة ملكافحِة اجلرميِة  الأمِم  اتفاقيِة  املادُة )8/18( من 
ال�صريَّة  بَدعوى  املادِة  لهذِه  وفقاً  املتبادلِة  القانونيِة  امل�صاعدِة  تقدمَي  ترُف�ض  اأن  الأطراِف  للدوِل 

امل�صِرفيَّة. 
الت�صليُم اأو املحاَكمة: يهدُف هذا املبداأُ يف الأ�صا�ِض اإلى كفالِة تقدمِي اأي �صخ�ٍض يرتكُب اإحدى اجلرائِم . 15

ياق، َتق�صي اتفاقيُة الأمِم املتحدِة  اخلطريِة اأو ي�صارُك يف اإعداِدها اأو دعِمها اإلى الَعدالة. ويف هذا ال�صِّ
ملكافحِة الف�صاِد باأنَّ الدوَل الأطراَف ُتقرُر وليَتها الق�صائيَة ِوفقاً لقواعِد الخت�صا�ِض املُتعارِف َعليها 
عندما ُيرتكب اجُلرم يف اإقليِمها، غرَي اأّن ذاَت الدوِل تلتزُم باأن ُتقرَر ولَيَتها الق�صائيَّة يف احلالِت التي 
اأُخرى بناًء على طلِبها يف حالِة ارتكابِه  ل ت�صتطيُع فيها َت�صليم �صخ�ٍض موجوٍد على اإقليِمها لدولٍة 

جرميًة على اإقليِم الدولِة الأخرَية. 
ازدواجيَّة التَّجرمي: اأي اأن يكوَن الفعُل مو�صوَع الطلِب جُمّرماً يف قانوِن الدوَلتني: الطاِلبة، واملطلوُب . 16

َدعوى جزائيَّة، وُحْكٍم  ُر وجوِد  اأنُه ل مُيكن ت�صوُّ الطالَبة، هو  الدولِة  ال�صرِط يف  واأ�صا�ُض هذا  اإليها، 
اأن املمار�صَة  اإليها، فهَو  اأ�صا�صُه يف الدولِة املطلوِب  ا  اأمَّ ُيعدَّ َجرمية،  ِفْعٍل ل  اأجِل  جزاِئيٍّ بعقوَبة، من 
خ�ض املطلوِب  لب، تفِر�ُض على هذِه الدولِة اتِّخاَذ اإجراءاٍت ا�صتثنائيٍة قبل ال�صَّ العمليَة لإجراءاِت الطَّ
اأو  ل�صخ�صِه  كالتفتي�ِض  مبواجهتِه  ق�صائيٍة  اإجراءاٍت  اتخاِذ  اأو  ذلك،  الأمُر  اقَت�صى  اإن  توقيفِه  مثَل 
�صيارتِه اأو م�صكنِه اأو احلجِز على اأموالِه وممتلكاِته؛ وهذِه الإجراءاُت ل يجوُز اأن ُتتخَذ من اأجِل ِفْعٍل 

ل ُيعّد َجرمية.
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امل�صائِل  الأطراُف يف  الدوُل  تتعاوَن  اأن  على  الَف�صاد  ملكافحِة  املُتحدة  الأمِم  اتفاقية  )43( من  املادُة  ت  ن�صَّ وقد 
اجلنائيَّة، وتنظُر الدوُل الأطراف، حيُثما كاَن ذلك منا�صباً ومتَّ�صقاً مع نظاِمها القانوينِّ الداخِلي، يف م�صاعدِة 
ها الَبع�ض، يف التحقيقاِت والإجراءاِت اخلا�صِة بامل�صائِل املدنيِة والإداريِة ذاِت ال�صلِة بالَف�صاد. وعلى اأنُه يف  بع�صِ
رط ُم�صتوفى، ب�صرف  م�صائِل التعاوِن الدويل، كلما ا�صرتَط توافر ازدواجيِة التجرمِي َوَجَب اعتباِر ذلَك ال�صَّ
من نف�ِض فئِة اجلرائِم التي  ا اإذا كانت قواننُي الدولِة الّطرف ُمتلقَية الطلِب َتدِرُج اجُلرَم املَعنيَّ �صِ النظِر عمَّ
َتْدِرجُه فيها الدولُة الطرُف الطالبة، اأو ت�صتخدُم يف ت�صميتِه نف�ُض امل�صطلِح الذي ت�صتخدمُه الدولُة الطرُف 
الطالَبة، اإذا كاَن ال�صلوُك الذي يقوُم عليِه اجُلرم الذي تلتم�ُض ب�صاأنِه امل�صاعدَة ُيعترب ِفعاًل اإجرامياً يف قواننِي 

رفني. ِكلتا الدولتنِي الطَّ

الق�سم الرابع: َمبداأ املعاملِة باملثِل واملجاملِة الدولية:
هو مبداأٌ را�صٌخ يف العالقاِت بنَي الدوِل يف �صياِق القانوِن الدويِل، وهو يف الأ�صا�ِض وعٌد باأنَّ الدولَة الطالبَة �صوَف 
َيِرُد يف َمْتِ املُعاهداِت  اإليها، وهذا املبداأُ َقد  اإن ُطلَب  ُم للدولِة متلقيَة الطلِب، ذاَت امل�صاعدِة يف املُ�صتقبل،  ُتقدِّ
مِة َعرَب الوطنيَّة على َوجِه  رات التَّفاهم والتَّ�صريعاِت الوطنيَّة، فقد اأ�صاَرت اتفاقيُة مكافحُة اجلرميِة املنظَّ ومذكَّ
ول الأطراف اتخاُذ الإجراءاِت املنا�صبِة للتعاوِن  التَّحديِد اإلى مبداأ املُعاملة باملِثل يف املادة )18(، ويتعنيَّ على الدُّ

فيما بيَنها ب�صاأِن طلباِت املُ�صاعدة.

ياِق مُيكُن ال�صتناُد اإلى هذا املبداأ اأي�صاً باعتبارِه وعداً قائماً بذاتِه باأنَّ التعامَل بنَي الدولتنِي باملثِل  ويف ذاِت ال�صِّ
وِل اأن تبذَل اجُلهَد ل�صماِن الَوفاِء بهذا الَوعد. يف امل�صتقَبل، يجُب على الدُّ

وِحر�صاً مَن اململكِة الأردنيِة الها�صميِة على اأهميِة َمبداأ املُعاملة باملِثل، َفقد متَّ و�صُع جمموعٍة من الأ�ُص�ِض التي 
مَتَّ اعتماُدها لتنفيِذ طلباِت املُ�صاعدِة الق�صائيَّة وفقاً لقواعِد املُجاملِة الدوليَّة، وهي على النَّحِو التَّايل:

درا�صُة كلُّ طلٍب على ِحَده والوقوِف على كافِة اجلوانِب املتعلقِة به، قانونيًة كاَنت اأو �صيا�صيًة اأو َغري ذلك.- 1
ة يف اململكة.- 2 اأن ل يتعار�َض الطلُب مع الد�صتوِر اأو القانوِن اأو النظاِم العام اأو الأخالِق العامَّ
اأماَم - 3 اأن يكوَن الطلُب �صادراً عن جهٍة ق�صائيٍة ُمخت�صٍة يف الدولِة الطاِلبة، ويف َمعر�ض َدعوى ُمقامٍة 

رة. ِة املُقرَّ ولة، واأن يكوَن ُم�صتوفياً لكافِة ال�صروِط ال�صكليَّ جهاِت التحقيِق اأو املُحاكمة يف ِتلك الدَّ
اأن َيِتَم التَّ�صاوُر مَع وزارِة اخلارجيِة و�صوؤوِن املُغرتبنَي للوقوِف على الُبعِد املُتعلِق مب�صلحِة اململكِة وَرعاياها - 4

يف تنفيِذ الطلِب اأو عدِم تنفيِذه.
ولِة الطالبِة تنفيِذ طلٍب مُماثل لالأردِنّ واأن ُي�صّكَل بالتَّايل دافعاً - 5 اأن ُيعترَب من باِب ُح�صِن النَّوايا َعر�ُض الدَّ

لب. لتنفيِذ الطَّ
اأن يجري تنفيَذ طلِب امل�صاعدِة ِمن خالِل اجِلهات الوطنيِة املُخت�صِة بالتحقيِق اأو املحاَكمة، واأن ُيناَط بها - 6

لب. اتخاُذ الإجراءاِت الالزمِة لتنفيِذ الطَّ
ريقة التي ُتبدي اجِلهُة الطالبُة - 7 لب، بغ�ضِّ النَّظِر عن الطَّ اأن ُتطبََّق قواعُد القانوُن الأردينِّ يف تنفيِذ الطَّ

تنفيَذ طلِب املُ�صاعدِة وفقاً لها.
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وِل اإلى مبداأ املعاملِة باملثِل من خالِل ُمذكراِت تفاهٍم اأو ترتيباٍت ثنائيٍة حول اإحدى امل�صائِل  وَقد تلجاأُ بع�ُض الدُّ
القانونيِة يف اإطاِر التعاوِن الدويِل، ومثاُل ذلَك ما متَّ بنَي اململكِة الأردنيِة الها�صميِة وجمهوريِة ال�صنِي ال�صعبية، 
جناِء الأردنيني املحكومنَي  ولتني، وتنفيذاً لذلَك متَّ َنقُل َعَدٍد ِمَن ال�صُّ والتي تتعلَُّق بَنقِل املَحكومنَي ِمن ِكال الدَّ

من ال�صنِي اإلى الأردِنّ لغاياِت ا�صتكماِل باقي ُمدِة املحكوميِة يف مراكِز الإ�صالِح والتاأهيِل الأردنية.

الق�سُم اخلاِم�س: قراراُت جمل�ِس الأمِن الدويِل: 
وَل الأع�صاَء َتعهُد اإلى جمل�ِض الأمِن بالتبعاِت الرئي�صيِة فـي  جاَء باملادِة )24( من ميثاِق الأمِم املتحدِة اأنَّ الدُّ
وليَّني، واأنها ُتوافُق على اأنَّ هذا املجل�َض يعمُل نائباً َعنها يف قياِمِه بواجباتِه التي  لِم والأمِن الدَّ اأمـِر ِحفِظ ال�صِّ
َد اأع�صاُء الأمِم املتحدِة بقبوِل قراراِت  ت املادة )25( من امليثاِق على اأن يتعهَّ ها عليِه هذِه التَّبعات. كما ن�صَّ َتفر�صُ

جمل�ِض الأمِن وتنفيِذها ِوفَق هذا امليثاق.

ـــــ الذي جاَء بُعنوان »فيما ُيتََّخُذ من الأعماِل يف حالِت تهديِد  ُّد الف�صُل ال�صابُع من ميثاِق الأمِم املتحَدة  وُيعـ
ُة )39( من  ت املادَّ ِة الإلزاميِة لقراراِت جمل�ِض الأمن، وقد ن�صَّ ْلِم والإخالِل به َووقوُع الُعدوان« ـــــ َم�صدَر القوَّ ال�صِّ
لِم اأو اإخالٌل به اأو كاَن ما وقَع عماًل من اأعماِل  َر جمل�ُض الأمِن ما اإذا كاَن قد َوَقَع تهديٌد لل�صِّ امليثاِق على اأن ُيقـرِّ
ويل اأو اإعادِتِه  ْلِم والأمِن الدَّ الُعدوان، ويقّدم يف ذلَك تو�صياتِه اأو يقّرُر ما يجب اّتخاذُه من تدابرَي حلفِظ ال�صِّ

اإلى ِن�صاِبه.

م تو�صياتِه اأو يتَّخُذ التدابرَي املن�صو�َض عليها  ت املادُة )40( من امليثاِق على اأّن ملجل�ِض الأمِن قبَل اأن ُيقدِّ  كما ن�صَّ
تة، وعلى جمل�ِض الأمِن  يف املادة )39( اأن َيدعو املتنازعنَي لالأخِذ مبا َيراُه �صرورياً اأو ُم�صتح�صنـاً من تدابرَي موؤقَّ

اأن يح�ِصَب لعدِم اأخِذ املتنازعنَي بهذه التدابرِي املوؤقتِة ح�صاَبـُه.

الأمِن  ملجل�ِض  امليثاُق  اأتاَح  التي  التدابرَي  امليثاِق  من  و)42(   )41( املادَّتني  من  كلٌّ  نت  ت�صمَّ اآخر،  جانٍب  ومن 
تتطّلُب  ل  التي  التدابرِي  اتِّخاذُه من  يجُب  ما  ُيقّرَر  اأن  الأمِن  ملجل�ِض  اأن   )41( ِة  املادَّ بن�ضِّ  جاَء  فقد  َفر�َصها، 
ا�صتخداَم القواِت امل�صلحِة لتنفيِذ قراراِته، وله اأن َيطُلَب اإلى الدوِل الأع�صاِء تطبيَق هذه التَّدابري، وِمن بيِنها 
الِت القت�صاديِة واملو�صالِت احلديديـِة والبحريِة واجلويِة والربيديِة وغريها من و�صائِل املوا�صالِت  وقُف ال�صِّ
َوقفاً كلياً اأو جزئياً وَقْطِع العالقاِت الدبلوما�صيِة. اأما املادُة )42( فقد اأَ�صاَرت اإلى اأنَّه اإذا َراأى جمل�ُض الأمِن اأن 
اِت اجلويِة والبحريِة  اأن يتَّخَذ بطريِق القوَّ التدابرَي املن�صو�َض عليها يف املادِة )41( ل َتفي بالَغر�ض، جاَز لُه 

ويلِّ اأو اإعادِتِه اإلى ِن�صاِبه. ْلِم والأمِن الدَّ والربيِة من الأعماِل ما يلزُم حلفِظ ال�صِّ

َة )103( التي جاَءت يف الف�صِل الثالِث ع�صِر من امليثاِق املُعنون:  ياق، جَتدُر الإ�صارُة كذلَك اإلى اأنَّ املادَّ ويف ذاِت ال�صِّ
اإذا َتعار�صت اللتزاماُت التي َيرتبُط بها الدوُل الأع�صاُء وفقاً لأحكاِم  اأنَّه  ت على  “اأحكاٌم متنوعة” ـــــ قد َن�صَّ

امليثاِق مع اأيِّ التزاٍم دويٍل اآخر يرتبطوَن به، فالِعربُة بالتزاماتِهم املرُتتِّبة على هذا امليثـاق.
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ني ملجل�ِض الأمِن بهذا اخُل�صو�ض: وُن�صرُي هنا اإلى َقرارين هامَّ
اأيلول/ بتاريخ 28  املُنعقدِة  املجل�ُض يف جل�صتِه  اأ�صدرُه  الذي  لعام )2001(  الأمِن رقم )1373(  اأ( قراُر جمل�ِض 

�صبتمرب )2001( َعِقَب الأحداِث الإرهابيِة يف الولياِت املتحدِة الأمريكيِة يف احلادي ع�صَر من �صبتمرب 2001. 
َر اأّن على جميِع الدوِل واجُب  وقد �صدَر ذلَك القراُر مبوجِب الف�صِل ال�صابِع من ميثاِق الأمِم املتحَدة، حيُث قرَّ
عِم اإلى الكياناِت اأو الأ�صخا�ِض  منِع ووقِف تويِل الأعماِل الإرهابيِة والمتناِع عن تقدمِي اأي �صكٍل من اأ�صكاِل الدَّ
اًل مختلَف الواجباِت املُلقاِة على الدوِل بخ�صو�ِض هذه الأعمال، وُطِلَب  العنَي يف الأعماِل الإرهابيِة، مّف�صِ ال�صَّ

وِل يف �ِصياِق َتعزيِز التَّعاوِن الدويلِّ ملكافحِة الإرهاِب ما يلي: ِمن جميِع الدُّ
█  التما�ُض �ُصبِل تبادِل املعلوماِت العملّيِة والتعجيِل بها وبخا�صٍة ما يتعلُق منها باأعماِل وحتركاِت الإرهابينَي 

اأو ال�صبكاِت الإرهابية، وبوثائِق ال�صفِر املزّورِة والجتاُر بالأ�صلحِة اأو املتفجراِت اأو املواُد احل�صا�َصة؛ 
█  تبادُل املعلوماِت وفقاً للقواننِي الدوليِة واملحليِة والتعاوُن يف ال�صوؤوِن الإداريِة والق�صائيِة ملنِع ارتكاِب 

الأعماِل الإرهابية؛ 
█  التعاوُن ب�صفٍة خا�صٍة من خالِل ترتيباٍت واتفاقاٍت ثنائيٍة ومتعددِة الأطراف، على منِع وقمِع العتداءاِت 

الإرهابيِة واتِّخاذ اإجراءاٍت �صدَّ ُمرتكبي تلَك الأعمال؛
رها ملركِز الالجئني وفقاً  █  كفالُة عدِم اإ�صاءِة ا�صتعماِل ُمرتكبي الأعماِل الإرهابيِة اأو ُمنظميها اأو من ُيي�صِّ

ويل، وكفالِة عدِم العرتاِف بالدعاءاِت بوجـوِد بواعَث �صيا�صيٍة كاأ�صباٍب لرف�ِض طلباِت ت�صليِم  للقانـوِن الدَّ
الإرهابيني املُ�صتبه بِهم.  

القراُر  ذلَك  وُيهيب   2014 اأيلول/�صبتمرب   24 يف  ال�صادِر   )2014( لعام   )2178( رقم  الأمِن  جمل�ِض  قراُر  ب(. 
اأن تتعاوَن وفقاً للتزاماِتها مبوجِب القانوِن الدويِل يف بذِل اجلهوِد ملواجهِة اخلطِر  بجميِع الدوِل الأع�صاِء 
ف الذي ُيف�صي اإلى الإرهاِب  الذي ميثلُه املقاتلوَن الإرهابيوَن الأجانَب بو�صائَل منها: منُع ن�صِر الفكِر املُتطرِّ
وجتنيِد املقاتلنَي الإرهابيني الأجاِنب، مبن فيِهم الأطفاُل ومنُع املقاتلنَي الإرهابينَي الأجانب من عبوِر ُحدودها، 
وتعطيِل ومنِع تقدمِي الدعِم املايلِّ اإلى هوؤلِء املُقاتلني، وو�صِع وتنفيِذ ا�صرتاتيجياٍت ملقا�صاِة العائديَن منهم 
القراُر  دعا  الإرهاب،  الدويلِّ يف جماِل مكافحِة  التعاوِن  تعزيِز  اإدماجِهم. وعماًل على  واإعادِة  تاأهيلِهم  واإعادِة 

الدوَل الأع�صاَء اإلى التعاوِن من خالِل املحاوِر الرئي�صيِة التالية:
ذلَك  كاَن  متى  ثنائيٍة  اتفاقياٍت  اإبراِم  الإقليميِّ من خالِل  ودوَن  والإقليميِّ  الدويلِّ  التعاوِن  حت�صنُي    █

ُمنا�صباً، من اأجِل منِع �صفِر املقاتلنَي الإرهابينَي الأجانب انطالقاً من اأرا�صيها اأو عبورِهم لها.
املمار�صاِت  اأف�صِل  وتبادِل  الأجاِنب،  الإرهابينَي  املقاتلنَي  بغر�ِض حتديِد هويِة  املعلوماِت  تبادِل  تعزيُز    █

واعتماِدها والإملاِم على نحٍو اأف�صَل بالأمناِط التي يتَّبعها املُقاتلوَن الإرهابيوَن الأجانب يف �صفرِهم.
█  التعاوُن عنَد اتِّخاِذ تدابرَي على املُ�صتوى الوطنيِّ َترمي اإلى منِع الإرهابينَي من ا�صتغالِل التكنولوجيا 

والت�صالِت واملوارَد يف التحري�ِض على دعِم الأعماِل الإرهابيِة، مع احلر�ِض يف الوقِت نف�صِه على احرتاِم 
ويل. حقوِق الإن�صاِن واحلرياِت الأ�صا�صيِة والمتثاِل لاللتزاماِت الأخرى القائمِة مبوجِب القانوِن الدَّ

َد كّل من الدوِل الأع�صاَء الأخرى باأق�صى قدٍر من امل�صاعدِة فيما يتَّ�صل بالتحقيقاِت اأو  █  اأهميُة اأن تزوَّ

على  امل�صاعدَة يف احل�صوِل  ي�صمُل  الإرهابيَّة، مبا  الأعماِل  دعِم  اأو  بتمويِل  املتعلقِة  اجلنائيِة  الإجراءاِت 
الأدلِة املُتاحِة لها، الالزمِة لالإجراءاِت القانونية.  
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الق�سُم ال�ساِد�س: قراراُت املحكمِة اجلنائيِة الدوليَّة:
ُن نظاُم روما الأ�صا�صيِّ للمحكمِة اجلنائيِة الدوليِة ل�صنة 1998 اأحكاماً هامًة يف اإطاِر التعاوِن الدويلِّ مع     ت�صمَّ

املحكمِة اأبرَزها:
█  تتعاوُن الدوُل الأطراُف تعاوناً تاماً مع املحكمِة فيما جُتريِه يف اإطاِر اخت�صا�ِض املحكمِة من حتقيقاٍت 

يف اجلرائَم واملقا�صاِة عليها )املادة 86(.
█  تكوُن للمحكمِة �صلطُة تقدمِي طلباِت التعاوِن اإلى الدوِل الأطراِف، وحُتال الطلباُت عن طريِق القناِة 

الدبلوما�صيِة اأو اأيِة قناٍة اأُخرى منا�صبٍة حتدُدها كلُّ دولٍة طرٍف عنَد الت�صديِق اأو القبوِل اأو املوافقِة اأو 
الن�صمام )املادة 1/87(.

█  يف حالِة عدِم امتثاِل دولٍة طرٍف لطلِب تعاوٍن ُمقدٍم من املحكمِة مبا يَتنافى واأحكاِم النظاِم الأ�صا�صيِّ 

ويحوُل دوَن ممار�صِة املحكمِة وظائَفها و�صلطاِتها، يجوُز للمحكمِة اأن تتخَذ قراراً بهذا املَعنى واأن حُتيَل 
اإلى  امل�صاألَة  اأحاَل  قد  الأمِن  كان جمل�ُض  اإذا  الأمِن  اإلى جمل�ِض  اأو  الأطراِف  الدوِل  اإلى جمعيِة  امل�صاألَة 

املحكمة )املادة 7/87(.
█  للمحكمِة اأن تدعو اأيَّ دولٍة غرَي طرٍف يف النظاِم الأ�صا�صي اإلى تقدمِي امل�صاعدِة على اأ�صا�ِض ترتيٍب خا�ٍض 

اأو اتفاٍق مع هذه الدولِة اأو على اأيِّ اأ�صا�ٍض ُمنا�صب، ويف حالِة امتناِع الدولِة غرِي الطرِف عن التعاوِن مع 
املحكمِة بخ�صو�ِض الطلباِت املقدمِة مُبقت�صى ترتيٍب اأو اتفاٍق من هذا الَقبيل، يجوُز للمحكمِة اأن ُتخطَر 
بذلَك جمعيَة الدوِل الأطراِف اأو جمل�ِض الأمِن اإذا كاَن جمل�ُض الأمِن قد اأحاَل امل�صاألَة اإلى املحكَمة )املادة 

.)5/87

حالٌة درا�سيَّة:
ورَد اإلى وزارِة العدِل �صورٌة بالفاك�ِض عن اأمِر اعتقاٍل وت�صليٍم �صادٍر عن املحكمِة اجلنائيِة الدوليِة ليوغ�صالفيا 
الداخلِة  اجلرائِم  من  جرميٍة  بارتكاِب  للمحكمِة  املطلوبنَي  الع�صكرينَي  القادِة  اأحِد  بحقِّ  لهاي،  يف  ال�صابقة 
باخت�صا�ِض املحكمِة وفقاً للمادِة اخلام�صِة من نظاِم روما الأ�صا�صي، ويت�صمُن الأمُر احلجَز على اأموالِه واأر�صدتِه 

ِل املحكمِة بذلك. اإن ُوجدت، وُيقت�صى هذا الأمُر على الدوِل الأع�صاِء تنفيذُه واإعالُم م�صجِّ

ماذا يتوجُب على ال�صلطِة املركزيِة الوطنيِة من اإجراءاٍت بهذا اخل�صو�ض؟ )املادة 91 واملادة 93 من نظاِم روما 
الأ�صا�صي(. 

كيَف تت�صرُف النيابُة العامُة اإذا اأُحيل الأمُر اإليها من ال�صلطِة املركزيِة الوطنية؟
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الق�سُم ال�سابع: ال�سماناِت املتعلقِة بحقوِق الإن�ساِن ذاِت ال�سلة
وُيق�صُد بتلَك ال�صماناِت اللتزاماِت التي تقُع على عاتِق الدولِة طالبِة الت�صليِم ل�صالِح الدولِة املطلوِب اإليها 
الت�صليم، تتعهُد مبوجِبها باأن يكوَن املطلوُب ت�صليمُه محطَّ عنايٍة ورعايٍة وحمايٍة من التعذيِب اأو اأيِّ �صكٍل من 
واإيفاًء  للدولِة  والقانونيِة  الد�صتوريِة  الأطِر  الالاإن�صانية، وذلَك �صمَن  اأو  القا�صيِة  العقوبِة  اأو  املعاملِة  اأ�صكاِل 

مانات:  ور تلَك ال�صَّ منها بالتزاماِتها الدوليَّة، ومن �صُ

الدولُة  تكوُن  عندما  ت�صليمُه،  املطلوِب  على  الإعداِم  عقوبِة  اإيقاِع  بعدِم  الت�صليِم  طالبة  الدولِة  تعّهُد   -1
املطلوُب اإليها الت�صليم ل تن�ضُّ ت�صريعاُتها على عقوبِة الإعداِم مثِل ُدوِل الحتاِد الأوروبِّي.

التزاُم الدولِة طالبة الت�صليِم ب�صماناِت املحاكمِة العادلِة التي اأوجَبتها التفاقياُت الدوليَّة.    -2

التزاُم الدولِة طالبة الت�صليِم مبراعاِة جميِع احلقوِق وال�صماناِت الأ�صا�صيِة املتعلقِة “بحقوِق املُّتهم”   -3
اأن. وفقاً لاللتزاماِت الدوليِة يف هذا ال�صَّ

وجوُب محاكمِة املطلوِب ت�صليمُه اأماَم القا�صي الطبيعيِّ ولي�َض اأماَم املحاكِم اخلا�صِة اأو ال�صتثنائيَّة.  -4

بياُن و�صائِل التحقِق التي يتمُّ مبوجِبها مراقبُة تنفيِذ الدولِة طالَبة الت�صليِم لالإيفاِء بالتزاماِتها.  -5
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املِحور الثاِلث
القانونيِة  امل�ساعدِة  طلباِت  يف  تواُفرها  الواجِب  وال�سروُط  املبادُئ 

املُتبادلة

َتهيد
عنَد وروِد طلباِت امل�صاعدِة القانونيِة املتبادلة، وت�صليِم املجرمنَي ونقِل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للحريَّة 

اإلى اجلهِة املخت�صة، يجُب النظُر اإليها والتعامِل معها ِوفَق احلقائِق واملبادِئ القانونيِة التالية، واأنها: 
1(  التزاٌم قانويّن.

2(  م�صلحٌة م�صرتكٌة متباَدلة.
3(  معاقبُة اجُلناة و�صماُن عدِم اإفالتِهم من الِعقاب.

4(  حتقيُق الَعدالة.
5(  �صعوُر املجرِم اأنه ُمالحٌق يف �صتَّى اأنحاِء املعمورة، ولن َينجو من املُ�صاءلِة القانونيِة مبغادرِة دولِته .
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ثانياً: يجُب تدقيُق الطلِب من الناحيِة القانونيِة والواقعيِة وبياِن الأ�صا�ِض القانوينِّ الذي يحُكمه، وهل هو:
1(  الت�صريُع الأرديِن.

2(  اتفاقيٌة ثنائيٌة اأو اإقليميٌة اأو دوليَّة.
3(  �صماناٌت دبلوما�صيَّة.

مبداأُ املعاملِة باملِثل.
املتبادلِة من اجلهِة الق�صائيِة املخت�صِة بوا�صطِة وزارِة العدِل يف الدولِة  امل�صاعدِة القانونيِة  ُير�صُل عادًة طلُب 
الطالَبة، عبـَر القنواِت الدبلوما�صيِة العاديِة عن طريِق وزارِة اخلارجيِة اإلى وزارِة العدِل لدى الدولِة املطلوِب 
قِه. ِر �صروِط حتقُّ ة مبو�صوِع الطلِب لأجِل درا�صتِه وتنفيذِه يف حاِل توفُّ اإليها، لإيداعِه اجلهَة الق�صائيَة املخت�صّ

والطلُب ل بدَّ اأن يتوافَر فيه جمموعٌة من املبادِئ العامة، بالإ�صافِة اإلى �صروٍط خا�صٍة �صكليٍة واأخرى مو�صوعيَّة: 

الق�سُم الأول: املبادُئ العامُة الواجُب توافرها يف طلباِت امل�ساعدِة الق�سائيَّة:
القانونيِة  امل�صاعدِة  طلباِت  تقدمِي  يف  واملو�صوعيِة  ال�صكليِة  الأ�ص�ِض  من  عدٌد  العتباِر  عنِي  يف  يوؤخَذ  اأن  يجُب 

املُتبادلة، ومنها:
بال�صنِد القانوينِّ واأن يكوَن ُهنالك على الأقلِّ احتماٌل  اأن يكوَن الطلُب موؤيداً  لب: يجُب  ية الطَّ 1( جدِّ

معقوٌل بوجوِد ال�صخ�ِض اأو الأدلِة اأو املعلوماِت لدى الدولِة املطلوِب اإليها.
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اأو  ُل تعدياً فعلياً  َن الطلُب �صروطاً ل ُت�صكِّ 2( مراعاة معايري حقوق الإن�صان: ِمن املُهم �صماُن اأن يت�صمَّ
محتماًل على حقوِق الإن�صاِن مو�صوِع الطلب، اأو اأيِّ طرٍف اآخر.

الأدلِة  مراعاِة  مع  معقولًة  تكوَن  اأن  �صماِن  املُهم  فمَن  َق�صرية،  تدابرَي  اتِّخاِذ  طلِب  عند  التَّنا�صب:   )3
املطلوبِة وخطورِة اجلرميِة َقيَد التَّحقيق. غالباً ما يتمُّ رف�ُض التدابرَي غرَي املتنا�صبِة اأو غرَي املُتكافئة.

اأن يبداأَ الطلُب ببياِن اجلهِة الطالبِة وبياُن �صفِتها والخت�صا�صاِت املمنوحِة  لب: يجُب  4( �صياغُة الطَّ
ة، ول يوَجد اأيُّ منوذٍج متفٍق عليه دولياً لطلباِت  اإليها، ب�صفِتها ال�صلطُة القانونيُة اأو الق�صائيُة املخت�صَّ
الأمِم  لدى  مناذُج  فهناَك  املُمار�صات.  اأف�صِل  على  الأمثلِة  من  العديِد  وجوِد  من  الرغِم  على  امل�صاعدِة، 
املتحدِة وجامعُة الدوِل العربية، كما هَو احلاُل بالن�صبِة لكثرٍي من الدوِل الأخرى، ومن َثمَّ فاأنَّ وجوَد 
ة، فلي�َض  مثِل هذِه النماذَج من �صاأنِه ت�صهيُل تنفيِذ الطلباِت لدى الأنظمِة القانونيِة املختلَفة. وب�صفٍة عامَّ
هنالَك حاجٌة ملعرفٍة تف�صيليٍة عن النُّظِم القانونيِة لكلِّ دولٍة، لتي�صرِي اآلياِت واأدواِت التعاوِن الدويلِّ يف 
لبات. امل�صائِل اجلنائيَّة، اإل اأنَّ الأمَر يتطلُب اتِّباَع نهٍج منطقيٍّ وتقدمِي معلوماٍت كافيٍة لت�صهيِل تنفيِذ الطَّ

الِق�سم الثاين: ال�سروُط اخلا�سُة الواجُب توافرها يف طلباِت امل�ساعدِة القانونيِة املُتبادلة:
اأوًل: ال�صروُط ال�صكليَّة: يتعنيَّ اأن تتوافَر يف طلباِت امل�صاعدِة القانونيِة املتبادلِة بكافِة اأ�صكاِلها �صروطاً 

�صكليًة تتمثُل فيما يلي:
1( حتديُد اجلهِة املُر�صلِة واجلهِة املُر�صل اإليها: فيما َيخ�ضُّ طلباِت امل�صاعدِة القانونيِة املتبادلِة ال�صادرِة 
ة، من خالِل اإحدى هاتنِي اجِلهتني:  ُم من اجلهاِت الق�صائيِة املخت�صَّ من اململَكة، فاإنها ب�صفٍة عامٍة تقدَّ

ة: اأ-  مَن النيابِة العامَّ
عندما جتُد النيابُة العامُة ُمربراً لتقدمِي طلِب م�صاعدٍة قانونيَّة، فاإنها تقوُم باإعدادِه من خالِل ِملَفٍّ 
ال�صلطِة  اإلى  اإحالتُهُ  ُثمَّ  ال�صكليِة واملو�صوعيَّة،  ال�صروِط  الغاية، وتقوُم  بدرا�صتِه وَمدى تواُفر  لهذِه 
املركزيِة الوطنيِة التي تقوُم بدوِرها باإر�صالِه اإلى اجلهاِت املخت�صِة يف الدولِة املطلوِب اإليها امل�صاعدُة 

اأن. وفقاً لالإجراءاِت املتَّبعة يف هذا ال�صَّ
ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:

ماذا َلو وجدِت النيابُة العامُة اأن طلَب امل�صاعدِة املُعدُّ غرَي م�صتوفياً ل�صرائِطه؟

ر�صٌم تو�صيحٌي لآليِة اإعداِد طلِب امل�صاعدِة وفَق النظاِم الأردين:

اجلهة 
املخت�صة 

لدى الدولة 
املطلوب منها

وزارة 
اخلارجية 

للدولة 
املطلوب منها

�صفارة الدولة 
املطلوب منها

وزارة
اخلارجية

وزارة
العدل

النائب
العام

املدعي
العام
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ب- ِمن املَحاكم
فيما َيخ�ضُّ الق�صايا املنظورِة اأماَم املَحاكم )باختالِف اأنواِعها( فاإنَّ طلَب املُ�صاعدِة الق�صائيِة املُر�صِل 
من املحكمة، ُير�صل اإلى ال�صلطِة املركزيِة الوطنيِة التي تتولَّى اإر�صالُه اإلى اجلهاِت املخت�صِة يف الدولِة 

املطلوِب اإليها. 
ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:

َ لل�صلطِة املركزيِة الوطنيِة باأنَّ طلَب امل�صاعدِة الق�صائيِة املُر�صِل من ِقبِل املحكمِة واملت�صمِن  يف حاِل تبنيَّ
طلَب �صماِع �صاهٍد غرُي ُمكَتمل، فما هَو الإجراء؟

اأما بخ�صو�ِض طلباِت امل�صاعدِة الواردِة اإلى اململَكة:
اأو املعنيَّة بالدوِل  ة،  اأن تكوَن تلَك الطلباُت �صادرًة من اجلهاِت الق�صائيِة املخت�صَّ ب�صفٍة عامٍة ل بدَّ 
الطالبِة التي حُتيلُه اإلى ال�صلطِة املركزيِة لديها، وتقوُم الأخريُة بدوِرها باإر�صالِه اإلى الأجهزِة املعنيِة 

باململَكة.
ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:

ما هَي املُتطلبات التي تتولَّى ال�صلطُة املركزيُة الوطنيُة التحققُّ من توافِرها يف طلِب امل�صاعدِة الوارِد 
اإليها؟

اإذا تبنيَّ لل�صلطِة املركزيِة الوطنيِة باأنَّ طلَب املُ�صاعدة ل ُير�صل من اجلهِة املَعنيِة يف الدولِة الطالَبة، 
فما هَو الإجراء؟

هل تلُك ال�صلطُة املركزيُة الوطنيُة طلَب ا�صتكماِل بع�ِض النواق�ِض يف طلِب املُ�صاعدة؟

2( الِكتابة: يجُب اأن يكوَن طلُب امل�صاعدِة خطياً، ويف حاِل ال�صتعجاِل يجوُز اإر�صاُل الطلِب بالفاك�ِض اأو 
الو�صائِل الإلكرتونيِة، على اأن يتمَّ تاأكيدُه لحقاً خطياً بالطرِق الدبلوما�صيِة وح�صِب الإجراءاِت املتَّبعة. 

حالٌت درا�صيَّة: ما هو الإجراُء الواجُب اتِّباعه يف احلالِت التالية؟
الربيِد  عرَب  اخلارجيِة  وزارِة  اإلى  اأجنبيٍة  دولٍة  من  ق�صائيٍة  م�صاعدٍة  طلُب  َوَرَد  الأولى:  احلالُة 
رعة. ه كافُة الأوراِق الالزمِة اإلى وزارِة العدِل لتجميِد اأمواِل )�ض( على وجِه ال�صُّ الإلكرتوين ُمرفٌق َطيُّ

احلالُة الثانَية: َوَرَد اتِّ�صاٌل هاتفيٌّ من وزارِة اخلارجيِة لوزارِة العدِل لتجميِد اأمواِل )�ض(  على وجِه 
رعة. ال�صُّ

امل�صاعدِة  خالَل  من  بها  القياُم  املراُد  الإجراءاُت  تكوَن  اأن  يجُب  ومحدداً:  وا�صحاً  الطلُب  يكوَن  اأن   )3
لب. القانونيِة وا�صحًة ومحدَدة، بحيُث تتقيُد الدولُة املطلوُب اإليها امل�صاعدُة مب�صموِن الطَّ

حالٍت درا�صيَّة:
احلالُة الأولى: البحُث والتفتي�ُض يف الأماكن:

يف حالِة طلِب امل�صاعدِة القانونيِة لتفتي�ِض مكان، يتطلَُّب ذلك اإعطاَء العنواِن بالتحديِد قدِر الإمكان، 
ُع العثوِر عليِه نتيجَة هذا الإجراء، وما  وكذلَك ال�صبُب الذي َيدعو للبحِث والتفتي�ض، وما مُيكن توقُّ

هي العالقُة بنَي املكاِن وال�صخ�ِض املَق�صود.
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ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:
يف حاِل َرْف�ِض الدولِة الطالبِة ت�صمنَي طلِبها بهذِه املَعلومات، فهل تلُك الدولُة املطلوُب اإليها َرْف�َض 

البحِث والتفتي�ِض املطلوِب اأو تاأخرِي التنفيِذ حتَّى َيِتمَّ توفرَي املعلوماِت الإ�صافيَّة؟
الق�صائيِة  ال�صلطاِت  اإلى  الدبلوما�صيِة  الطرِق  عرَب  قانونيٍة  م�صاعدٍة  بطلِب  )�ض(  الدولُة  تقدَمت 

لب؟ نها هذا الطَّ املخت�صِة بالأردنِّ لتفتي�ِض منزِل �صخ�ض، ما هي الأموُر التي يجُب اأن يت�صمَّ

احلالُة الثانية: الت�صجيالُت الهاتفية:
ن الطلُب الفرتَة  يف حالِة طلِب م�صاعدٍة حوَل الت�صجيالِت الهاتفيِة ل�صخ�ٍض ما، فاإنه َينبغي اأن يت�صمَّ
الزمنيَة للت�صجيالِت املطلوبة، والتي تتنا�صُب مع طبيعِة اجُلْرِم بالإ�صافِة اإلى املعلوماِت الكاملِة عن 

خ�ض. ال�صَّ
اأو حقوِق  التنا�ُصب،  قواعَد  ُيخالَف  اأن  الطلَب ميكُن  باأنَّ  هناَك خطٌر  الفرتُة طويلًة جداً  كانت  اإذا   

لب. ية الطَّ الإن�صان، اأو اخل�صو�صيَّة والأحكاِم املتعلقَة بحمايِة البياناِت املحليِة للدولِة ُمتلقِّ

احلاَلة الثالَثة: تفا�صيُل احل�صاِب امل�صريِف:
، فاإن ذلَك ي�صتلزُم ت�صمنُي الطلِب با�صِم وعنواِن  يف حاِل كاَن طلُب امل�صاعدِة يتعلَُّق برقِم ح�صاٍب م�صريفٍّ
البنِك ورقِم احل�صاِب و�صاحِب احل�صاِب اإذا كاَن معروفاً، واأيُة معلوماٍت اأخرى َقد ُت�صاعُد على التعرِف 

على احل�صاِب والفرتِة الزمنيِة املطلوِب فيها احل�صوُل على املعلوماِت امل�صرفيَّة. 
ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:

ورَد طلُب م�صاعدٍة من الدولِة )�ض( اإلى ال�صلطاِت املخت�صِة بالأردّن، لتزويِدها مبعلوماٍت عن قيمِة 
لبات؟ املبالِغ املودعِة بح�صاِب �صخ�ٍض ما، فماذا يجُب اأن يت�صمَن هذا النوُع من الطَّ

الدبلوما�صيِة لإر�صاِل  الطرِق  ا�صتخداِم  بدَّ من  الدبلوما�صية: ل  الطرِق  الطلُب من خالِل  َم  ُيقدَّ اأن   )4
الفاك�ِض حلنِي و�صوِل  الطلِب عن طريِق  ن�صخٍة من  اإر�صاِل  اإمكانيِة  دوَن  ذلَك ل يحوُل  اأّن  اإل  الطلِب، 

الطلِب بالطرِق الدبلوما�صيِة يف حاِل ال�صِتعجال.
حالٌة درا�صيَّة:

اأر�صلِت الدولُة )اأ( طلباً للم�صاعدِة الق�صائيِة اإلى )النيابِة العامة(، عن طريِق الفاك�ض، ل�صماِع �صهادِة 
ل لوزارِة العدِل بالطرِق الدبلوما�صيَّة. �صاهٍد على و�صِك مغادرِة اململَكة، اإل اأنَّه ل ي�صِ

ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:
هل مُيكن تنفيِذ طلِب م�صاعدٍة دوَن اأن ُير�صَل عرَب الطرِق الدبلوما�صيَّة؟
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5( اللغة: القاعدُة العامُة اأن يكوَن الطلُب بنف�ِض لغِة الدولِة متلقيَة الطلب، وبالتايل فاإنَّ طلَب امل�صاعدِة 
الوارِد اإلى اململكِة ل بدَّ اأن يكوَن ُمرتجماً اإلى اللغِة العربيَّة.

باللغِة الإجنليزيَّة، ماعدا  اأن يكوَن ُمرتجماً  بدَّ  اأجنبيٍة ل  اإلى دولٍة  ال�صادِر  امل�صاعدِة  اأن طلَب  يف حنِي 
الدولِة التي تتطلُب مخاطبَتها بلغِتها الر�صميِة مثَل �صوي�صرا، اأملانيا، َفرن�صا، اإيطاليا.

َة ُمحتواها من حيِث امل�صموِن، من خالِل ترجمِتها  والأوراُق املرتجمُة تتحّمُل الدولُة مر�صلَة الطلِب �صحَّ
ترجمًة معتمدًة وَمختومة.

حالٍت درا�صيَّة:
ُن طلَب التَّحري عن اأمواِل �صخ�ٍض  احلالُة الأولى: َورَد طلُب م�صاعدٍة قانونيٍة اإلى وزارِة العدِل يت�صمَّ
ُي�صتبُه ب�صلوعِه بجرميِة غ�صِل الأموال، اإل اأنُه كاَن باللغِة الفرن�صيَّة، فما هَو الإجراُء الواجُب القياُم 

به؟
ن طلِب م�صاعدٍة قانونيٍة حوَل جتميِد اأمواِل �صخ�ٍض وكان باللغِة العربيَّة، اإّل اأنَّ  احلالُة الثانَية: َت�صمَّ

ُمرفقاتِه كانت باللغِة الأملانيَّة، فما هَو الإجراُء الواجُب القياُم به؟ 
احلالُة الثالَثة: اأر�صلت الدولُة )ب( طلَب م�صاعدٍة قانونيٍة بُلغتها، وطلَبت من جهاٍت اإنفاَذ القانوِن 
لب، وتعهَدت بدفِع  يف الأردِنّ ترجمَة الطلِب اإلى اللغِة العربية، وكذلَك ترجمُة كافِة املرفقاِت مع الطَّ

لَب؟ جمة، فهل ُيقبل هذا الطَّ نفقاِت الرتَّ

طلِب  ُم�صتلزماِت  ِمن  بالطلب:  املق�صوِد  ال�صخ�ِض  هويِة  عن  الكاملَة  املعلومات  الطلُب  َن  يت�صمَّ اأن   )6
َن املعلومات الكاملَة عن هويِة ال�صخ�ِض املطلوِب اإجراُء الطلِب مبواجهِته،  امل�صاعدِة القانونيِة اأن يت�صمَّ

لب. من حيث ا�صمِه كاماًل، اأو�صاِفه، ومحّل اإقامِته، وحتديِد مركزِه القانوينِّ يف الواقعِة َمَحلِّ الطَّ
ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:

يف حاِل اأن ورَد طلُب م�صاعدٍة قانونيَّة، ول تُكن املعلوماُت عن ال�صخ�ِض كاملَة، كاأَن يكوَن ال�صُم من 
مقطعنِي اأو ثالَثة، اأو يتبنيَّ بوجوِد اأكرَث من �صخ�ٍض بنف�ِض ال�صم.

ما ُهو الإجراُء الذي تقوُم به وزارُة الَعدل؟
ة؟ ما هو الإجراُء الذي مُيكُن اأن تقوَم به النيابُة العامَّ

لب: َت�صرتُط بع�ُض الدوِل يف اإطاِر التعاوِن الدويلِّ حتديُد مدٍة لتنفيِذ بع�ِض  7(  املدُة املحددُة لتنفيِذ الطَّ
امل�صاعدِة  طلباِت  ِمثال  لالإن�صان،  الأ�صا�صيِة  واحلرياِت  احلقوَق  �ضُّ  َتَ التي  تلَك  خا�صًة  الطلبات،  اأنواِع 

القانونيِة املتعلقِة بتجميِد الأموال.
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روُط املو�صوعيَّة: ثانياً: ال�صُّ
َن َطلَُب امل�صاعدِة القانونيِة ال�صادِر  اأن يت�صمَّ َن الطلُب ملخ�صاً عن وقائِع الق�صيَّة: ل بدَّ  اأن يت�صمَّ  )1
الق�صيِة  مو�صوِع  الوقائِع  جمموعُة  به  وُيق�صُد  بالدعوى،  املتعلقِة  الوقائِع  بجميِع  �صاً  ُملخَّ الوارِد  اأو 
ارتكاِب  مكاَن  وتت�صمَن  وا�صحًة  تكوَن  اأن  ُبدَّ  ول  )املحاِكم(،  الق�صاِء  اأو  التحقيِق  جهاِت  على  املعرو�صِة 
اجلرميِة وتاريِخها والظروِف التي ارُتكبت خالَلها، وجن�صيِة اجلاين واملَجني عليه، واأيِة تفا�صيٍل تتعلُق 

بالق�صيِة وما اآلْت اإليِه التحقيقات.
حالُة درا�صيَّة:

قامِت الدولُة )�ض( باإر�صاِل طلِب م�صاعدٍة قانونيٍة اإلى ال�صلطاِت املخت�صِة يف الأردِن ب�صاأِن ق�صيِة َقتل، 
ومو�صوُع الطلِب �صماُع �صهوٍد موجودين يف الأردن، دون ِذكِر عالقتِهم باجلاين اأو املَجني عليه اأو اأيَّة 

عناويَن عنهم، فما ُهو الإجراُء الواجُب اتِّخاذه؟ فَهل ُهَو:
لب. تنفيُذ الطَّ اأ- 
لب. رف�ُض الطَّ ب- 
طلُب اإي�صاح. ج- 

ية: الأ�صُل اأن َتِتمَّ املحافظُة على �صريِة طلِب امل�صاعدِة وُم�صتمالتِه حفاظاً على الأدلة، وللحيلولِة  2( ال�صرَّ
دوَن قياِم ال�صخ�ِض املطلوِب اتِّخاَذ الإجراِء مبواجهتِه بالعبِث يف الأدلة.

ة، فقد يلجاأُ هذا  فمثاًل، طلُب امل�صاعدة ب�صاأِن تفا�صيِل احل�صاِب امل�صريفِّ ملتَّهم، ي�صتلزُم اأن يتمَّ ب�صريٍة تامَّ
ال�صخ�ُض اإلى حتريِك الأمواِل التي يف احل�صاِب خوفاً من جتميِدها على �صبيِل املِثال م�صتقباًل.

ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:
ماذا َلو كانت اإجراءاُت تنفيِذ الطلِب َتقت�صي َرْفَع ال�صريِة امل�صرفيَّة، فما هو الإجراُء الواجُب اتِّباعه؟

ن طلُب امل�صاعدِة القانونيِة ال�صنَد القانوينَّ الذي ا�صتنَدت اإليه الدولُة  ند القانويِن: يجب اأن يت�صمَّ 3( ال�صَّ
َق من توافِر �صرِط ازدواجيِة التجرمِي يف بع�ِض  الطالبة، لأنَّ ذلَك ُيتيُح للدولِة املطلوِب اإليها اأن تتحقَّ

اأنواِع الطلبات، اأو التاأكِد من توافِق الطلِب مع ت�صريِعها الَوطني.
ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:

ن طلُب امل�صاعدِة القانونيِة ال�صنَد القانويِن، فهل: اإذا ل يت�صمَّ
ُيقبُل تنفيُذ الطلب.  -1

لب. ُيرف�ُض الطَّ  -2
ُيطلُب اإي�صاح.  -3

ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:
ن ال�صنَد القاِنوين، ومتَّ اإحالتُه  ورَد طلُب م�صاعدٍة قانونيٍة اإلى وزارِة العدِل لت�صليِم جُمرم، ول يت�صمَّ

ة، َفهل تلُك الأخريُة عدَم تنفيِذه، اأم تطُلب اإي�صاح؟ اإلى النيابِة العامَّ
تبنيَّ لوزارِة العدِل اأّن طلَب م�صاعدٍة قانونيٍة ُيخالُف الت�صريَع الوطِني، فما هو الإجراُء الذي تقوُم 

به؟
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4( عدُم مخالفِة الطلِب لل�صيادِة الوطنيِة اأو النظاِم العام: يجُب اأن يكوَن طلُب امل�صاعدِة القانونيِة ُمتفقاً 
والنظاَم العامَّ يف الدولِة املطلوِب اإليها، واألَّ ُيخالَف م�صاحَلها الأ�صا�صيَة اأو يتعار�ُض مع �صياَدِتها، واأن يتَّفَق 
اإليها، واأن ُيراعي بذاِت الوقِت الن�صو�َض القانونيَة لأيِّ اتفاقياٍت  مع النظاِم القانويِن للدولِة املطلوِب 

تلتزُم بها الدولُة املطلوُب اإليها.
حالٌة درا�صيَّة:

تقدَمت الدولة )�ض( بطلِب م�صاعدٍة عرَب الطرِق الدبلوما�صيِة م�صمونُه املوافقُة على اإر�صاِل ُمحقٍق 
ولة )�ض(، فهل مُيكن ذلك؟ ل�صماِع �صهادِة �صاهٍد موجوٍد على اأرا�صي الدَّ

5( التَّجرمُي املُزدَوج: ب�صفٍة عامٍة فاإنَّ طلباِت امل�صاعدِة القانونيِة املُتبادلِة ت�صتلزُم تواُفَر �َصْرِط ازدواجيِة 
لتفعيِل  كاأ�صا�ٍض  ال�صرُط  هذا  على  �صراحًة  الن�ضَّ  الدوليِة  التفاقياِت  غالبيُة  نت  ت�صمَّ وقد  التَّجرمي، 
يف  الطلِب جُمّرماً  َمَحلُّ  ال�صلوُك  يكوَن  اأن  ال�صرُط  بهذا  وُيق�صُد  امل�صائِل اجلنائيَّة.  الدويلِّ يف  التعاوِن 
ت�صريِع الدولتنِي الطالبِة واملطلوُب اإليها، كما جتدُر الإ�صارُة اأن تنفيَذ تلَك النوعيِة من الطلباِت قد يكوُن 

من �صاأنِه القياُم باإجراءاٍت َت�ضُّ احلقوَق واحلرياِت الأ�صا�صيِة لالإن�صان.
ت�صـــــــــــــــــــاوؤل:

ِق من �صرِط ازدواجيِة التَّجرمي؟ َهل لوزارِة العدِل دوٌر يف التحقُّ
ر؟  ما هَو القراُر الذي تتخذُه النيابُة العامُة يف حاِل تبنيَّ لها اأن �صرَط ازدواجيِة التجرمِي غرُي متوفِّ

ر�صٌم تو�صيحٌي لل�صروِط التي يجُب اأن يت�صمَنها طلُب امل�صاعدة القانونية والق�صائية: 

امل�ساعدة
القانونية والق�سائية
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ابع: املِحور الرَّ
وت�سليِم  القانونيِة  امل�ساعدِة  طلباِت  مع  للتعامِل  العمليُة  الإجراءاُت 

املجرمنَي ونقِل املَحكومني

الق�سُم الأول: طلُب امل�ساعدِة القانونيِة املُتبادلة: 
اأوًل: فيما يتعلُق بطلباِت امل�صاعدِة ال�صادرِة عن ال�صلطاِت املخت�صِة اأثناَء مبا�صرِة اإجراءاِت التحقيِق من 
ة، قد يتطلُب الأمُر القياَم باإجراٍء قانويٍن اأو ق�صائيٍّ خارَج حدوِد الدولة، وتتعدُد اأ�صبابُه  ِقَبِل النيابِة العامَّ

وِمنها ما يلي: 
█   احل�صوُل على اأدلٍة اأو اأقواٍل ِمَن الأ�صخا�ض.

█   تبليُغ امل�صتنداِت الق�صائيَّة.

بِط والتَّجميد. █   تنفيُذ عملياِت التفتي�ِض وال�صَّ

█   فح�ُض الأ�صياِء واملَواقع.

█   تقدمُي املعلوماِت والأدلِة والتقاريِر الفنيِة التي يقوُم بها اخُلرباء.

جالُت احلكوميُة اأو امل�صرفيُة اأو املاليُة  █   تقدمُي اأ�صوِل امل�صتنداِت وال�صجالِت ذاِت ال�صلَة، مبا فيها ال�صِّ

اأو �صجالِت ال�صركاِت اأو الأعمال، اأو ُن�صٍخ م�صدقٍة َعنها.
اأثِرها  اقتفاِء  اأو  الأخرى،  الأ�صياِء  اأو  الأدواِت  اأو  املمتلكاِت  اأو  الإجراميِة  العائداِت  على  التعرُف     █

لأغرا�ِض احل�صوِل على اأدلَّة.
█   طلباُت جتميِد الأ�صوِل لغاياِت املُ�صادرة.

َر مثوُلُه بوا�صطِة تقنيِة الّربِط التِّلفزيويِن. █   ال�صتماُع اإلى �صهادِة �صاهٍد تعذَّ

هادة. █   نقُل الأ�صخا�ِض املُحتجزيَن لأداِء ال�صَّ

لب. █   اأيُّ نوٍع اآخَر من امل�صاعدِة ل يتعار�ُض مع القانوِن الداخليِّ للدولِة ُمتلقيِة الطَّ

ويجُب اأن يت�صمَن الطلُب العنا�صَر الأ�صا�صيَة التالية:
بياُن اجلهِة الطالبِة واجلهَة املطلوُب اإليها التَّنفيذ.   اأ- 

وحتقيقاً  القانوِن  ل�صيادِة  اإعالًء  الدولتنِي  بنَي  وتعزيزِه  الدويلِّ  التعاوِن  اأهميِة  عن  مقدمٌة  ب- 
لأهداِف العدالِة اجلنائيَّة.

ح. حتديُد الإجراِء املطلوِب اتِّخاذه ب�صكٍل دقيٍق وُمف�صٍل ووا�صِ ج- 
بياُن الأ�صا�ِض القانوينِّ لطلِب امل�صاعدِة القانونيَّة، وتو�صيُح ما اإذا كاَن اتفاقيًَّة، ت�صريعاً وطِنياً،  د- 

لب. مذكرَة تفاُهم، ول بدَّ من بياِن الن�صو�ِض القانونيِة الوطنيِة الناظمِة ملو�صوِع الطَّ
ا�صتعرا�ُض الوقاِئع، وحتديُد طبيعِة اجلرميِة وت�صنيِفها وبياُن العقوبِة املفرو�صِة لها، وتو�صيُح  ه- 

الو�صِف القانويِن للجرميِة يف ت�صريِع الدولِة املطلوِب اإليها، متى اأمكَن ذلك )ازدواجيَة التَّجرمي(.
اإرفاُق الوثائِق والأوراِق املتعلقَة بالطلِب م�صدقًة َح�َصَب الأُ�صول. و- 
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اخلاِتة. ز- 
عوى الأ�صا�صي. تنظيُم مح�صٍر ُم�صتويف لل�صروِط والأموِر ال�صابقِة ُيرفُق مبلِف الدَّ ح- 

اأن يكوَن الطلُب ُموؤرخاً وُموقعاً عليِه ومختوماً بخامِت اجلهِة الطالبِة و�صائِر الأوراِق املُرفقِة  ط- 
به، واأن تكوَن مرتجمًة اإلى لغِة الدولِة املطلوِب اإليها الإجراء.

قيُد ِملَفِّ طلِب امل�صاعدِة ال�صادِر بال�صجِل اخلا�ضِّ املُ�صتحدِث لهذا الَغر�ض. ي- 
الدولِة  اإلى  الدبلوما�صيِة  بالطرِق  اإر�صالِه  اإلى  لُي�صاَر  املركزيِة  ال�صلطِة  اإلى  الطلِب  اإر�صاُل  ك- 

املطلوِب اإليها امل�صاعدُة القانونيَّة.

حالٌة درا�صيَّة:
█   املُعطياُت الواقعيُة للق�صيَّة:

مَن اخت�صا�ِض مركِز اأمِن ال�صمي�صاين، َوُوجدت اآثاٌر ماديٌة للقاِتل  ُوجَد مواطٌن اأرديٌن مقتوًل بغرفتِه �صِ
عوى من ِقَبِل املُدعي  )َب�صمات، َدم، َخاليا طالئيَّة( يف م�صرِح اجَلرمية، ووقَع ال�صتباُه اأثناَء نظِر الدَّ
العامِّ على �صخ�ٍض من جن�صيٍة عربيَّة، والذي ي�صكُن بجواِر منزِل الَقتيل، ولَدى محاولِة اإح�صارِه تبنيَّ 

اأنه غادَر اململكَة بعَد برهٍة وجيزٍة من اكت�صاِف اجَلرمَية.

█   الإجراُء التحقيقيُّ املطلوُب اتِّخاذه:

اإذا كانِت  املُ�صتبِه بِه لإجراِء الفح�ِض املَخربيِّ الالِزم، وبياِن فيما  َدٍم واأخُذ ب�صماٍت من  �َصْحُب عينِة 
الآثاُر املاديُة امللَتَقطة ِمن م�صرِح اجلرميِة تعوُد له.

█   اإيفاًء لهذِه الغاَية:

به جن�صيَّتها  امل�صتبُه  َيحِمُل  التي  العربيِة  الدولِة  املخت�صِة يف  الق�صائيِة  ال�صلطِة  اإنابَة  الأمُر  َتَطلََّب 
لتنفيِذ م�صموِن الإجراِء التحقيِقي، ومتَّ تنظيُم ِملَفِّ طلِب امل�صاعدِة القانونيِة على النحِو التَّايل:

طلُب م�صاعدٍة قانونيَّة 
اجلهُة الطالبة: النيابُة العامُة يف اململكِة الأردنيِة الها�صميِة/ ُمدعي عام محكمُة اجلناياِت الُكربى. 

ة يف ......... اجلهة املطلوب اإليها: ال�صلطاُت املخت�صَّ
الديباَجة: يف �صوِء احلر�ِض الدائِم على ا�صتمراِر وتعزيِز التعاوِن الثنائيِّ الوثيِق بنَي اململكِة الأردنيِة 
َبلَدينا  بني  اجلنائيِة  امل�صائِل  يف  التعاوِن  اأهميَة  العتباِر  بعنِي  الأخِذ  ومَع  و..........  الها�صميِة 
َوِر اجلرميِة، وعدِم اإفالِت ُمرتكبيها ِمَن الِعقاب، فاإنَّ النيابَة  وَم�صلَحتنا املُ�صرتكِة يف مكافحِة كافِة �صُ
العامَة يف اململكِة الأردنيِة الها�صميِة تلتم�ُض من ال�صلطاِت الق�صائيِة املخت�صِة يف ......... اإجابِة طلِب 
املُ�صاعدة القانونيِة املبينِة اأدناه وموافاُتنا به باأقرِب وقٍت وبال�صرعِة الُق�صوى مع الأوراِق وامل�صتنداِت 

ف بالتَّحقيقات: املتعلقِة بتنفيِذها، حتى يت�صنَّى لنا الت�صرُّ
قم.... / 2016  لت حتت الرَّ �ض الواِقعة: الَقتُل و�ُصجِّ طبيعُة اجلرميِة وت�صنيِفها وملخَّ

ال�صمي�صاين، ومتَّ حتريُز  ان منطقِة  َعمَّ بغرفتِه يف  َمقتوًل  )�ض(  ُجثَِّة  ُعرِثَ على  بتاريخ 2016/11/6 
اآثاٍر ماديٍة من م�صرِح اجَلرمية )ب�َصمات، خاليا ِطالئية )اأن�ِصجة، َدم...( ، متَّ ال�صتباُه باملواِطن )ج( 
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ان .......، والذي كان ُيقيُم يف غرفٍة جماورٍة للَقتيل، وقد َتبنيَّ  َمواليد ..... والدُته ُتدعى ..... �ُصكَّ
ه له اأيَّ  اأنَّه غادَر اململكَة بعَد ُبرهٍة وجيزٍة من اكت�صاِف اجَلرمية، مَع التنويِه اأّن النيابَة العامَة ل ُتوجِّ

اتِّهاٍم يف هذه املَرحلة.
الإِجراء املطلوُب القياُم به: الإيعاُز ملَن يلَزم ل�صحِب عيِّنِة دٍم من املَدعو )ج( واأخُذ ب�صمتِه واإر�صاِلها اإلينا 
ِلُي�صاَر اإلى اإجراِء الفح�ِض املخربيِّ الالزِم لعينِة الدِم والب�صمِة، ملقارَنِتها مَع الآثاِر املاديِة املُلتقطِة 

من م�صرِح اجَلرميِة عن طريِق اإدارِة املخترباِت واأدلِة اجَلرمية.
الأ�صا�ُض القانوينُّ لطلِب امل�صاعدِة القانونيَّة: املواد )....( من اتفاقيِة التعاوِن الق�صاِئي بنَي الأردن 

و........
ت املادُة )14( من اتفاقيِة الريا�ِض العربيِة للتعاوِن الق�صائيِّ وتعديالِتها: )لكلِّ طرٍف متعاقٍد  كما ن�صَّ
اأن َيطلَب اإلى اأيِّ طرٍف متعاقٍد اآخَر اأن يقوَم يف اإقليمِه نيابًة عنُه باأيِّ اإجراٍء ق�صائيٍّ متعلٍق بدعوى 
ي تقاريَر اخُلرباِء ومناق�صتِهم واإجراُء املعاينِة وطلِب  قاِئمة، وب�صفٍة خا�صٍة �صماُع �صهادِة ال�صهوِد وتلقِّ

حتليِف الَيمني(.
باتخاِذ  ة  املُخت�صَّ لطاِت  ال�صُّ موافقُة  الها�صميِة  الأردنيِة  اململكِة  يف  العامُة  النيابُة  تلتم�ُض  لب:  الطَّ

الإجراءاِت الالزمِة لتنفيِذ م�صموِن امل�صاعدِة القانونيَّة.

ة يف ....... مزيداً من الحرتاِم والتَّقدير ولل�صلطاِت املخت�صَّ

ممثُل النيابِة العامِة يف         
اململكِة الأردنيِة الها�صميَّة         

التاريخ :                                             التوقيع وال�صم :

كيفيِة تنفيِذ امل�صاعدِة القانونيَّة: 
يتمُّ تنفيُذ الإنابِة الق�صائيِة وفقاً لالإجراءاِت القانونيِة املعموِل بها يف قواننِي الدولِة املطلوِب اإليها 
الإجراء، ويف حالِة رغبِة الدولِة الطالبِة - بناًء على طلٍب �صريح منها- يف تنفيِذ امل�صاعدِة القانونيِة 
ِوْفَق �صكٍل خا�ض، فاإنَّ الدولَة املطلوَب اإليها تبُذُل اأق�صى ُجهٍد ممكٍن من التعاوِن لال�صتجابِة لرغبِة 
رغبَتها  الطالبُة  الدولُة  اأبَدت  واإذا  اأنظمِتها.  اأو  قانوِنها  مَع  ذلَك  يَتعار�ض  َل  ما  الطالبة،  الدولِة 
ُ عليِها اأن ُتْبِد ذلك �صراحًة  �صراحًة يف ح�صوِر ممثٍِّل اأو مندوٍب َعنها لإجراءاِت تنفيِذ الطلب، فيتعنيَّ
بحيُث يتمُّ  اإخطاَرها بوقٍت منا�صٍب مبكاِن وتاريِخ التَّنفيذ، وذلك وفقاً للحدوِد امل�صموِح بها يف النِّظاِم 
وم�صلحِتها  �صيادِتها  مع  يتعار�ُض  ل  ومبا  التَّنفيذ،  اإليها  املطلوِب  الدولِة  يف  والت�صريعاِت  القانوينِّ 

الوطنيَّة.
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ة: فاإنَّها تكوُن بال�صتناِد اإلى: ثانياً: فيما يخ�ضُّ طلباِت امل�صاعدة الواردِة اإلى ال�صلطاِت الأردنيِة املُخت�صَّ
وُل طالبَة امل�صاعدِة مع الأردن. ولة/ الدُّ اتفاقيٍة ُثنائيٍة اأو اإقليميٍة اأو دوليٍة تلتزُم بها الدَّ  .1

ا ت�صتنُد يف ذلَك  اأن تكوَن الدولُة طالبُة امل�صاعدِة القانونيِة ل ترتبُط مع الأردنِّ باتفاقيَّة، واإمنَّ  .2
اإلى مذكرِة تفاهٍم اأو مبداأ املعاملِة باملِثل.

الإجراءاُت العمليُة املُتخذُة ب�صاأِن طلباِت امل�صاعدِة الواردِة اإلى الأردن:
لطة املركزيِة يف الأردن )وزارُة الَعدل( تقوُم مديريِة  بعَد و�صوِل طلِب امل�صاعدِة القانونيِة اإلى ال�صُّ  .1
الَعدل، ثمَّ  ِت من مرفقاتِه وترجمِتها وعر�صِه على وزيِر  الوزارِة بتوريدِه والتثبُّ التعاوِن الدويلِّ يف 

ة. ُيحال الطلُب اإلى النيابِة العامَّ
م�صتوٍف  غرَي  لَب  الطَّ اأنَّ  َوَجَدت  فاإذا  ومو�صوعاً،  �صكاًل  الطلِب  بدرا�صِة  العامُة  النيابُة  تقوُم   .2

كلية و/اأو املو�صوعيَّة، فُيعاُد الطلُب اإلى الوزارِة م�صفوعاً باأ�صباِب ذلك. ملتطلباتِه ال�صَّ
رت النيابُة العامُة قبوَل الطلِب، تقوُم باإحالتِه اإلى مُمثِِّل النيابِة العامِة املخت�ضِّ لتنفيِذ  اإذا َقرَّ  .3

م�صموِن امل�صاعدِة القانونيِة املَطلوبة. 
مَتَّ  الذي  القانونيِة  امل�صاعداِت  �ِصِجلِّ  يف  لِب  الطَّ بت�صجيِل  املُخت�ضِّ  العامِة  النيابِة  ممثُل  يقوُم   .4
ا�صتحداُثُه ح�صَب الأ�صوِل واتِّخاذ الإجراءاِت الالزمِة لتنفيِذ َم�صمونه، على اأن َيِتمَّ اإر�صالُه اإلى النائِب 

العامِّ لغاياِت تدقيِقه.
املُخَت�ض قد قاَم بتنفيِذ  العامِة  النيابِة  ثِّل  مُمَ اأنَّ  ِد من  للتاأكُّ رقابياً  العاّم دوراً  النائُب  مُيار�ُض   .5

طلِب امل�صاعدِة القانونيِة، وَي�صُدُر يف �صوِء ذلك: 
َيتّم  ل  التي  النواق�ِض  ل�صتكماِل  املُخت�ضِّ  العامِة  النيابِة  ملمثِل  املِلَفِّ  باإعادِة  قراٌر  اأ.  

ياق.  تنفيُذها ِبطلِب املُ�صاعدة، وبالإجراءاِت الواجِب عليِه اتِّخاَذها يف هذا ال�صِّ
للجهِة  اإر�صالِه  لتاأمنِي  الوطنيَّة(  املركزيِة  لطِة  )ال�صُّ الَعدل  وزارِة  اإلى  باإر�صالِه  قراٌرً  ب.  

الطالبِة للم�صاعدِة القانونيِة، اإذا ُوجَد اأنَُّه قد مَتَّ تنفيذُه وفقاً لالأ�صول.

حاَلة درا�صيَّة 1:
اأحيَل طلُب م�صاعدٍة اإلى النيابِة العامِة من وزيِر العدِل، ورَد من ِقَبِل �صفرِي دوَلة ).....( يف الأردن، 
م�صموِن  تنفيُذ  َيِتم  ول  الأردن،  يف  املوجوديَن  الأ�صخا�ِض  اأحِد  حتركاِت  عن  معلوماٍت  فيِه  يطلُب 
الدولِة  يف  ُمخت�صٍة  ق�صائيٍة  جهٍة  من  املُخاطبِة  وروِد  ب�صرورِة  العدِل  وزيِر  مخاطبُة  ومتَّ  الطلِب، 

ة هذا الإجراء؟ حَّ البة. فما َمدى �صِ الطَّ
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حاَلة درا�صيَّة 2:
█   ُمعطيات الق�صيَّة:

بال�صرِب  لالعتداِء  �َض  تعرَّ اأنُه  اإلَّ  ُتركيا،  اإلى   )2016/1/1( بتاريخ  لل�صياَحِة  َذَهَب  اأرديِن  ُمواطٌن 
َة ُهناك، َوَوَرَد َطلَُب اإنابٍة ق�صائيٍة لوزارِة  لطاِت املُخت�صَّ وال�صرقة، وَل َيِتمَّ �صماُع �صهادتِه من ِقَبِل ال�صُّ
العدِل ل�صماِع �صهادتِه َحْوَل الوقائِع والأ�صئلِة التي ورَدت يف الطلِب ِمْن ِقَبِل ال�صلطِة املخت�صِة يف ُتركيا، 

وكاَن الطلُب م�صتوفياً ل�صروطِه القانونيِة ال�صكليِة واملو�صوعيَّة.
الرتكيُة  ال�صلطاُت  به  مت  تقدَّ الذي  الق�صائيِة  الإنابِة  القانوينُّ لطلِب  نُد  ال�صَّ ُهَو  ما    .1

ة؟ َهل هو اتِّفاقية ثنائيٌة اأم اإقليمية، اأم وفقاً ملبداأ املعاملِة باملِثل، ومِلاذا؟  املخت�صَّ
ما ِهَي الإجراءاُت الواجُب اتِّباُعها يف مثِل هذِه احلالت؟    .2

اِهد؟  ُل نفقاِت ح�صوِر ال�صَّ ما ِهَي اجلهُة التي َتَتحمَّ   .3
مَتَّ تنفيُذ الإنابِة وتبنيَّ احلاجُة اإلى توجيِه اأ�صئلٍة �صروريٍة اأخرى، ل َتِرْد يف م�صموِن    .4
َطلَِب الإناَبة، اأو اأنَّ هناَك �صاهٌد اآخٌر ل ُبدَّ مَن ال�صتماِع ل�ِصهادته، فما هَو الإجراُء الذي �صيقوُم بِه 

ممثُل النيابِة العامِة املُخت�ضُّ يف هذِه احلاَلة، وملاذا؟ 

احلالُت التي ت�صتلزُم رف�َض تنفيِذ طلِب امل�صاعدِة القانونيَّة:
 ب�صفٍة عامٍة تلتزُم اجلهُة املطلوُب اإليها بتنفيِذ طلباِت امل�صاعدِة القانونيِة التي َتِرُد اإليها ِوفقاً لأحكاِم 
التفاقيَّة، ول يجوُز لها رف�ُض التَّنفيذ، اإّل يف احلالِت املن�صو�ِض عليها بالتفاقيَّة، وُيذَكُر منها على 

�صبيِل املثاِل ل احَل�صر:
اإذا كاَن التنفيُذ ل يدخُل يف اخت�صا�ِض ال�صلطِة الق�صائيِة املعِنيَّة بالتَّنفيذ. اأ.  

اإذا كاَن من �صاأِن التنفيِذ امل�صا�ض بال�صيادِة الوطنيِة ومخالفاً للنظاِم العامِّ والآداب. ب.  
َر تنفيذُه، تقوُم اجلهُة املطلوُب  ويف حالِة َرْف�ِض تنفيِذ طلِب امل�صاعدِة القانونيِة اأو تعذَّ   
اإليها تنفيُذ الطلِب باإخطاِر اجلهِة الطالبِة بذلَك فوراً، مع اإعادِة الأوراِق وبياِن الأ�صباِب التي َدَعت 

لب. ِر تنفيِذ الطَّ اإلى رف�ِض اأو تعذُّ

الأثُر القانوينُّ لالإجراِء الذي يتمُّ تنفيذُه بطريِق امل�صاعدِة القانونّية:
يكوُن لالإجراِء الذي يِتمُّ من خالِل امل�صاعدِة القانونيِة وفقاً لأحكاِم التفاقيَّة، الأثُر القانوينُّ ذاتُه 

كما لو مَتَّ اأماَم اجِلهِة املُخت�صِة َلدى الدولِة الطاِلَبة.
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الق�سُم الثَّاين: طلباُت ت�سليِم املاُلحقنَي واملُتَّهمنَي واملَحكومني:
من  اإحداُهما  َتطُلُب  دوَلتني،  بنَي  َتِتمُّ  اتفاقيَّة،  قانونيٌة  عمليٌة  هَو  ال�صرِتداد)9(:  اأو  التَّ�صليِم  مفهوُم 
اخت�صا�ِض  من  جرميٍة  عن  لُتحاكَمُه  اأو  َمَعه،  للتحقيِق  اأرا�صيها،  على  ُيقيُم  �صخ�صاً  ت�صليَمها  الأخرى 
ه عن هذِه املَحاكم، فهذِه العمليُة من ِجَهِة  َذ حكماً �صادراً بحقِّ محاِكَمها، وُيعاِقُب َعليها قانوُنها، اأو لُتَنفِّ

ى )ا�صرِتداد(، وِمْن جهِة الدولِة املطلوِب اإليها )َت�صليم(. الدولِة الطالبِة ُت�صمَّ

الإطاُر الت�صريعيُّ الذي َيحُكم عمليَة ت�صليِم املُجرمني:  
ُتبنيِّ التفاقياُت الدوليُة والت�صريعاُت الوطنيُة الأحكاَم الناظمَة للقواعِد والأ�ص�ِض التي 

حَتكُم ا�صرتداَد وت�صليَم املحكومنَي واملالحقنَي جزائياً.

تتمحوُر  القواعُد  وهذِه  املُجرمني:  ت�صليِم  اأو  ال�صرتداِد  دولياً يف جماِل  املُعتمدة  العامة  القواعُد  اأوًل: 
�ُض مبا َيلي:  ِة مبادئ َتَتلخَّ اإجماًل حوَل ِعدَّ

1. مبداأُ املعاملِة باملِثل: 
عليها  ها  يفر�صُ التي  والواجباِت  احلقوِق  من  مبجموعٍة  الأخرى  مواجهِة  يف  دولٍة  ُكلُّ  التزاُم     █

ُح�ْصُن تطبيِق هذا املَبداأ، وُيلزُم كلٌّ منُهما بتطبيقِه يف املُ�صتقبل.
█   الدولُة ترَت�صي اإجراَء الت�صليِم �صريطَة اأن َتَتعهُد الدولُة الأخرى ِباأْن ُتعاِملَها باملِثل.

ٌد َمعنويُّ لي�َض َلُه �صوابَط اأو �صروٍط اأو اإِجراءات. █   اأ�صا�ُض هذِه املعاملِة اأدبيٌّ كونُه تعهُّ

2. مبداأُ التَّجرمِي املُزدوج: 
ولتني: طالبًة ال�صرِتداد، واملطلوُب اإليها التَّ�صليم. █   اأن يكوَن الفعُل جُمّرماً يف قواننِي الدَّ

ُر وجوِد َدعوى جزائيَّة،  اأنَُّه ل ميكُن ت�صوُّ اأ�صا�ُض هذا ال�صرِط يف الدولِة طالبَة ال�صرِتداد، هو     █

وُحْكٍم جزائٍي بعقوَبة، من اأجِل ِفعٍل ل ُيعدُّ َجرمية.
█   واأ�صا�ُصُه يف الدولِة املطلوِب اإليها، اأّن املمار�صَة العمليَة لإجراءاِت التَّ�صليم، تفر�ُض على اجلهاِت 

لب، وفيما اإذا كاَن هو املَعني،  املخت�صِة دعوَة ال�صخ�ِض املطلوِب ا�صرتدادُه ل�صوؤالِه عن م�صموِن الطَّ
وتوقيفُه اإن اقَت�صى الأمُر حلنِي اإتاِم اإجراءاِت التَّ�صليم، وهذِه الإجراءاُت ل يجوُز اأن ُتتخذ من 

اأجِل ِفْعٍل ل ُيعدُّ َجرمية.
█   يرف�ُض َطلََب الت�صليِم اإذا كاَن القانوُن يف الدولِة املطلوِب اإليها التَّ�صليم ل ُيجّرم الِفْعَل املطلوَب 

الت�صليُم بال�صتناِد اإليه.
3. مبداأُ التَّخ�صي�ض: 

█   يْنح�صُر اأَثُر الت�صليِم باجلرميِة املطلوِب لأجِلها التَّ�صليم.

لم اإليها اإلَّ من  █   يجُب على �صلطاِت الدولِة طالبَة الت�صليِم اأن ل حُتاكَم اأو ُتعاقَب ال�صخ�َض امل�صَّ

اأجِل اجلرميِة التي مَتَّ الت�صليُم من اأجِلها.

�سليم )الفعلي(: وهَو م�سطلٌح ُي�ستخدُم لو�سِف املرحلِة الأخريِة ِمَن الإجراءاِت القانونيِة عندما تاأمُر الدولُة متلقيَة الطلِب باإعادِة ال�سخ�ِس الفارِّ مو�سوِع طلِب الت�سليِم اإلى  ٩-   يرتتُب عليِه التَّ
الوليِة الق�سائيِة للدولِة الطاِلبة.
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حالٌة درا�صيَّة:
عي العام،  نا َفقط، ومتَّ اإحالُته اإلى املُدَّ يف حال اأْن متَّ ت�صليُم �صخ�ٍض لل�صلطاِت الأردنيِة لرتكابِه ُجْرُم الزِّ

وبعَد ا�صتكماِل اإجراءاِت َجمع البّينات، اأُ�صند اإليِه ُجنحُة اإف�صاِد الرابطِة الزوجيِة َكُجرٍم اإ�صايف. 

4. مبداأُ الت�صليِم اأو املُحاكمة
وُيتيُح  اخَلطرية،  للجرائِم  ي  الت�صدِّ يف  الدويلِّ  للمجتمِع  املُ�صرتَك  الهدَف  املبداأُ  ذلَك  ويعك�ُض 
ُت�صلَِّم  اأن  الأوُل  اإقليِمها:  على  املوجوِد  ال�صخ�ِض  ت�صليِم  ب�صاأِن  َخياريِن  الطلِب  متلقيَة  للدولِة 
ا الثاين اأن حُتاكَمُه هَي ِبنف�صها. وحتَتوي العديَد  لب، اأمَّ ال�صخ�َض املطلوَب اإلى الدولِة ُمقدمة الطَّ
من املعاهداِت الثنائيِة وجميَع ال�صكوِك القانونيِة الدوليِة ذاِت ال�صلِة مبكافحِة الإرهاِب على هذا 
املَْبداأ. وُيذكر ِمنها على �صبيِل املثاِل ل احل�صِر املادة ال�صابعة من اتفاقيِة َقْمِع ال�صتيالِء َغرْيِ امل�صروِع 
ت على “اإذا ل َتُقم الدولُة املتعاقدُة التي يوجُد اجلاين  على الطائراِت املُعتمدِة يف عام 1970 ون�صَّ
ا كان و�صواٌء ارُتكَبت اجلرميُة يف  املُ�صتبُه فيه يف اإقليِمها بت�صليِمه، فتكوُن ُملزمًة بدون ا�صتثناِء اأيَّ
اأنَّه  ة لغر�ِض املُحاكمة”. وجتُدُر الإ�صارُة اإلى  اإلى �ُصُلطاِتها املُخت�صَّ اأم ل، باإحالِة الق�صيِة  اإقليِمها 
ة ــــــ ل يوجُد ما يحوُل دوَن اأن تقوَم الدولُة بت�صليِم اأحِد مواِطنيها، اإّل اأنَّ الدوَل يف  ــــــ ب�صفٍة عامَّ

الأغلِب الأعّم ل ُت�صلِّم ُمواطنيها.

5. مبداأُ ُمراعاِة حقوِق الإن�صان:
بحيُث ُيرف�ُض طلِب التَّ�صليِم اإذا َبدا للدولِة املطلوِب اإليها الت�صليم، اأّن هناَك اأ�صباباً جّديًة تدعو اإلى 

العتقاِد باأّن ال�صخ�َض املطلوَب ت�صليُمه: 
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6. مبداأُ مراعاِة النظاِم العام: 
█   عدُم مخالفِة العقوبِة املن�صو�ِض عليها يف قانوِن الدولِة طالبة ال�صرتداَد للنظاِم الجتماعيِّ يف 

الدولِة املطلوِب اإليها التَّ�صليم.
ة، اأو اجَلْلُد اأو الَبرْت، يف حنِي ل يدخُل هذا النوُع  █   كما لو كاَنت العقوبُة الإعداُم اأو بالأ�صغاِل ال�صاقَّ

من العقوباِت يف قانوِن هذِه الأخرَية.

7. مبداأ اأهميِة اأو خطورِة اجلرمَية: 
هذا ال�صرُط تفر�صُه اعتباراٌت عمليٌة، تتعلَُّق باإجراءاِت ال�صرتداِد الطويلِة واملعقدِة والباهظِة     █

التَّكاليف. 
█   ال�صرتداُد ل ميكُن اللجوُء اإليِه اإلَّ من اأجِل اجلرائِم اخلطرَية، لكي ل ُت�صغل اأجهزُة الدولِة يف 

جرائَم قليلِة الأهميَّة. 
█   املعياُر املُتبُع يف اأكرِث الت�صريعاِت العربيِة والأجنبيِة لتحديِد اأهميِة اجلرميِة اأو خطوَرتها، هو 

نوُع العقوبِة ومقداَرها.
█   ا�صرتاُط َحدٍّ اأدنى للعقوبِة املن�صو�ِض عليها عن الِفْعِل املطلوِب الت�صليِم لأجلِه يف قانوِن الدولِة 

الطالبِة اأو الدولِة املطلوِب اإليها التَّ�صليم. 
█   لكن كيَف يتمُّ حتديُد اجلرائِم القابلِة للتَّ�صليم؟ اتَّبعت الدوُل يف ذلَك طريَقتني:  

  اأ - الطريَقة الرتقيميَّة: 
اأو يف ن�صو�ِض القانوِن الداخليِّ  اأو املعاهدِة  اأ�صماِء اجلرائِم واإدراِجها يف بنوِد التفاقيِة  ِتعداُد 

املتعلِق بالت�صليِم اأو يف جداوَل ُملحقٍة به. 
 ب - الطريقُة ال�صتبعاديَّة:

اأو الأق�صى للعقوبِة  اإلى احلدِّ الأدنى  اأو التفاقياِت الدوليِة ُت�صرُي فقط  اإنَّ القانوَن الوطنيَّ   
يا�ض( املقررِة قانوناً للجرميِة املطلوِب ب�صاأِنها التَّ�صليم. )املادة 40 من اتفاقيِة الرِّ

التي  والدوليِة  والإقليميِة  الثنائيِة  التفاقياِت  اأغلِب  يف  �صيوعاً،  الأكرُث  الأ�صلوُب  هذا  ُيعترُب 
�صادَق عليها الأردن.

8. مبداأُ طبيعُة اجَلرمية: 
█   ُيق�صُد به، األَّ تكوَن اجلرميُة مما يحُظُر الت�صليُم فيها قانوناً اأو ُعرفاً.

█   حتظُر اأكرُث الدوِل الت�صليُم يف اجلرائِم ال�صيا�صيَّة، واجلرائَم الع�صكريَّة، واجلرائَم التي تخالُف 

عقوباِتها النِّظام الجتماِعي.
اأ- فيما َيت�صُل باجلرائِم ال�صيا�صيَّة:  

█   هي التي ُترتكُب بق�صٍد �صيا�صيٍّ للتاأثرِي على �صيادِة الدوِل وا�صتقالِلها، �صواًء اأكان هذا التاأثري 

داخلياً اأم خارجياً.
█   ُيعّد مبداأُ عدِم جواِز ت�صليِم املُجرمنَي ال�صيا�صينَي مبداأً عاملياً، َفر�صُه الُعرُف الدويِل.

مناً. )املادة 21 من الد�صتوِر الأردين(.  █   َتَبنَّْتُه جميُع الت�صريعاِت يف العاَل، �صراحًة اأو �صِ
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█   اأجَمعت الدوُل العربيُة على عدِم جواِز الت�صليِم اإذا كاَنت اجلرميُة املطلوُب من اأجِلها الت�صليُم 

يا�ض(. ُتعّد �صيا�صيَّة )املادة 41 من اتفاقيَّة الرِّ
ب- فيما يتعلُق باجلرائِم الع�صكريَّة: 

�صخ�ٍض ذي  ِقَبِل  الع�صكريِة من  والواجباِت  والتعليماِت  الأوامَر  الناجتُة عن مخالفِة  وهي     █

�صفٍة ع�صكريَّة.  
█   َيق�صي الُعرُف الدويلُّ  بعدِم جواِز الت�صليِم من اأجِل جرميٍة ع�صكريَّة.

رَفة(، اأي  █   اجلرائُم الع�صكريُة التي ل يجوُز الت�صليُم من اأجِلها هي )اجلرائُم الع�صكريُة ال�صَّ

)جرائُم الإخالِل بواجباٍت ع�صكريَّة(.
█   يخرُج عن نطاِق هذِه اجلراِئم، جميُع اجلرائِم العاديِة التي يرتكُبها الع�صكِريون.

ج. فيما يتَّ�صُل باجلرائِم التي تخالُف عقوباتها النظاَم الجتماِعي: 
، عقوبُة اجللِد والو�صِم  ها املجتمُع الدويلُّ مخالفًة للنظاِم الجتماعيِّ █   ِمَن العقوباِت التي يعدُّ

والت�صويِه اجَل�صدي، والإعداِم يف الدوِل التي األَغت هذِه الُعقوبة. 
تنفيِذ  بعدِم  يتعّلُق  �صرطاً  الت�صليِم  قراَر  َن  ُت�صمِّ اأن  التَّ�صليم،  اإليها  املطلوِب  للدولِة  يحقُّ     █

�ضُّ  العقوباِت التي َتراها ُمخالفًة لنظاِمها الجتماِعي، كعقوبِة الإعدام، اأو اأيِّ عقوبٍة اأخرى َتَ
ِتِه. طُّ من اإن�صانيَّ كرامَة املحكوِم عليِه اأو حَتُ
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ثانياً: اأنظمُة الت�صليِم اأو ال�صرِتداد: تتنوُع اإلى ثالثِة اأنِظمة: 
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ثالثاً: ال�صروُط اخلا�صُة بال�صرتداِد اأو ت�صليِم املجرمني:
ّتتفُق اأكرَثُ الت�صريعاِت العربيِة والأجنبيَّة، والتفاقياُت الدوليَّة، على اأنَّ الت�صليَم اأو ال�صرتداَد ل مُيكُن اأن 

َنٌة وهي: َقت فيِه �صروٌط ُمَعيَّ َيِتمَّ اإلَّ اإذا حَتقَّ
اأن يكوَن الخت�صا�ُض الق�صائيُّ ُمنعقداً للدولِة طالبَة ال�صرِتداد. 1ـ 

األَّ يكوَن الخت�صا�ُض الق�صائيُّ منعقداً للدولِة املطلوِب اإليها التَّ�صليم. 2ـ 
األ يكوَن قد ُق�صَي باجلرميِة ق�صاًء ُمربماً يف الدولِة املطلوِب اإليها التَّ�صليم. 3ـ 

قوط. ة اأو العقوبُة قد �صَقطت باأحِد اأ�صباِب ال�صُّ عوى العامَّ األ تكوَن الدَّ 4ـ 
 

 رابعاً: اإجراءاُت التَّ�صليم: 
)اأ( : املبادُئ الأ�صا�صيُة يف اإجراءاِت التَّ�صليم:

وفقاً  واملحكومنَي  واملتَّهمنَي  املاُلَحقنَي  الأ�صخا�ِض  ت�صليِم  اآلياِت  الدوليُة  التفاقياُت  ُد  حتدِّ  .1
لل�صروِط الواردِة بها، ويجُب الرجوُع اإلى هذِه التفاقياُت �صواًء كاَنت ثنائيًة اأو اإقليميًة، والوقوُف على 

الأحكاِم التي َوردت بها والإجراءات التي َر�َصَمتها. 
اأن  املطلوُب ت�صليَمُه من رعاياها، على  ال�صخ�ُض  اإذا كاَن  الت�صليِم  اأن تتنَع عن  يجوُز للدولِة   .2

َتتولَّى هي محاكمتُه، وت�صتعنَي بالتحقيقاِت التي اأجَرتها الدولُة طالبَة التَّ�صليم.
ُة بح�صِب قواننِي  لطاُت املخت�صَّ ُل فيها ال�صُّ ُم طلباِت الت�صليِم بالطرِق الدبلوما�صيِة، وَتْف�صِ ُتَقدَّ  .3

كلِّ َدولة.

)ب(: اإجراءاُت طلِب ت�صليِم اأ�صخا�ٍض متواجديَن خارَج الأردن.
ا اأن يكوَن: يف حاِل ُطِلَب �صخ�ٌض من ال�صلطاِت الأردنيِة، فاإمَّ

ه.  اأ. محكوماً: وُيطلُب لتنفيذ قراِر احُلكِم ال�صادِر بحقِّ
ويحُكُمها  الأردن،  يف  محاكمتِه  باإجراءاِت  لل�صرِي  وُيطلُب  حتقيقِه  بق�صيِة  مالحقاً  اأو  ُمتهماً  ب. 

الإجراءاُت التَّالية:
واملادِة  نوُع اجلرميِة  اإح�صاٍر مبنٌي فيها  املطلوِب مذكرَة  ال�صخ�ِض  ِبَحقِّ  العامُة  النيابُة  ُت�صدُر     █

القانونيِة التي ُتعاقُب عليها، وُترفُق به �صورٌة م�صدقٌة عن الأوراِق الالزمِة، وُتر�صُل اإلى ال�صرطِة 
على  التاأكيِد  مع  ِه،  بحقِّ دوليٍة حمراَء  ن�صرٍة  اإ�صداِر  اإلى  لُي�صاَر  الأردنِّ  �صعبُة   / الدوليِة  العربيِة 

تنظيِم ِملَفِّ ال�صرتداِد حاَل الَقْب�ِض َعليه. 
ِة وُيرفُق  ِه من ِقَبِل النيابِة العامَّ وِل، يتمُّ تنظيُم ِملَفِّ ا�صرتداٍد بحقِّ █   اإذا ُقِب�َض عليِه يف اإحَدى الدُّ

به: 
�ٌض للواقعِة اجُلرميَّة. ُملخَّ  .1

املادُة القانونيُة التي ُتعاَقب َعليها، وُترَفُق بها �صورٌة م�صدقٌة للن�ضِّ القانوينِّ املُنطِبِق   .2
على اجَلرمية.

َة لالأوراِق التحقيقيَّة. عي العام / النيابَة العامَّ �صورٌة ر�صميٌة وم�صادقٌة من املُدَّ  .3
ا�صُم ال�صخ�ِض وهويتِه كاملًة وجن�صيتِه وجميَع الأموِر التي ُتثبُت هذِه الهويَّة.  .4
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ا�صُم اجلهِة املطلوِب اإليها اإجراُء التَّ�صليم.  .5
الأدلُة على ارتكاِب اجَلرمية.  .6

م�صدقٌة  ر�صميٌة  �صورُة  بِه  َفُق  فرُيْ عليه،  محكوماً  ت�صليمُه  املطلوُب  ال�صخ�ُض  كاَن  اإذا   .7
لقرِار احُلكم. 

لب، واإذا وجدُه ُم�صتماًل  ُير�صُل ِملَفِّ ال�صرتداِد اإلى النائِب العامِّ الذي يقوُم بتدقيِق الطَّ  .8
النيابُة  ُتر�ِصُل  ال�صرِتداد.  ِملَفِّ  درا�صِة  بعَد  العدِل  وزيِر  اإلى  باإر�صالِه  يقوُم  البيانات،  جلميِع 
العامُة ِملَفَّ ال�صرتداِد اإلى ال�صلطِة املركزيِة الوطنيِة، لُي�صاَر اإلى اإر�صالِه اإلى اجلهِة املطلوِب 
عي العامِّ للقياِم بالإجراءاِت  اإليها الت�صليم بالطرِق الدبلوما�صيَّة، وبخالِف ذلَك ُيعيدُه اإلى املدَّ

الالِزمة.
تكوَن  اأن  يجُب  التَّ�صليم،  اإليها  املطلوِب  الدولِة  مع  اللغِة  يف  اختالٌف  هنالَك  كاَن  اإذا   .9
اإليها، ومختومٌة بختِم املُدعي العامِّ  هنالَك ترجمٌة جلميِع الوثائِق والأوراِق التي متَّ الإ�صارُة 

ة، وحتِمل ا�صمُه وتوقيعُه. ممثِل النيابِة العامَّ
الدولِة  مبخاطبِة  بدوِرها  تقوُم  التي  اخلارجيِة  وزارِة  مبخاطبِة  العدِل  وزارُة  تقوُم   .10

املطلوِب اإليها التَّ�صليم.

ــــر!  َــكِّ فـــ
َ اأّن املتهَم اأردينُّ اجلن�صيَِّة، لَذ بالهرِب  ان بق�صيِة اختال�ٍض، َتَبنيَّ )1(: اأثناَء حتقيِق النيابِة العامِة يف عمَّ
اأردين، والتحرياِت الأوليِة  اإلى دولِة كينيا، وبحوزتِه املبالَغ املاليَة املُختل�صَة، ومقداَرها مليوَن ديناٍر 
دت ذلك. ما هَي الإجراءاُت القانونيُة التي �صتقوُم بها؟ مع التنويِه اأنه ل ُتوجُد اتفاقيٌة ثنائيٌة بنَي  اأكَّ

الأردِنّ وكينيا لت�صليِم املُجرمني.

)2(: �َصخ�ٌض ِم�صريُّ اجلن�صيَّة، ارتكَب جرميَة �صرقٍة يف الأردن، حيُث قاَم باأخِذ اأمواٍل تعوُد ل�صركٍة 
مت  تقدَّ الأردنيِة  الق�صائيِة  ال�صلطاِت  اأّن  وتبنيَّ  املاليَّة،  املبالَغ  بحوزتِه  عوديِة  ال�صَّ اإلى  وهرَب  خا�صٍة 

َر ت�صليَمُه اأي�صاً. لطاِت الق�صائيِة ال�صعوديِة لت�صليِمها اإيَّاه، وبنف�ِض الوقِت طالَبت ِم�صْ بطلٍب اإلى ال�صُّ
ُلطاِت الق�صائيِة ال�صعوديِة لت�صليمِه اإلى الأردنِّ وَلي�ض  َنُد القانوينُّ الذي �َصُتخاِطُب ِبِه ال�صُّ ما ُهَو ال�صَّ

ر؟ مِلِ�صْ

)3(: �صخ�ٌض ارتكَب جرميَة اإ�صراِم الناِر من اجلن�صيِة العراقيِة يف اأحِد املناِزل يف الأرُدن، ونتَج عنُه 
وفاُة اإن�صان، وَح�ْصَب الت�صريِع الأردينِّ فاإنَّ عقوبَة هذِه اجلرميِة هي الإعدام، َهَرَب هذا ال�صخ�ُض اإلى 
ه من الإنرتبوِل الأرديِن،  َفرن�صا، واأُلقَي القب�ُض عليِه هناَك بعَد اإ�صداِر الن�صرِة الدوليِة احَلمراء بحقِّ
لطاُت الق�صائيُة الفرن�صيُة َكْوَن  ت ال�صُّ لطاِت الق�صائيِة الأردنيِة َطلََب ت�صليِمِه، رَف�صَ واأثناَء تقدمِي ال�صُّ
عي عامٍّ   الَفرن�صي، ومتَّ الطلُب منَك كُمدَّ اجلرميِة ُمعاَقٌب عليها بالإعداِم وغرُي موجودٍة بالت�صريِع 

من النيابِة العامِة الأردنية، الإي�صاحاِت والردِّ حوَل هذا املَو�صوع.
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ك ؟  ما هَو َردُّ
)ج(: طلباُت الت�صليِم التي َتِرُد اإلى الأردنِّ ِمن دولٍة اأُخرى:

لطاِت الق�صائيَّة الأردنيِة ِمْن: َتِرَد طلباِت ت�صليِم اأ�صخا�ٍض ُمتَّهمنَي اأو َمحكومنَي اأو ُمالحقنَي اإلى ال�صُّ
ال�صرطُة العربيُة الدوليُة الأردنيَّة )الإنرتبول(، حيُث تقوُم باإحالِة هذِه الطلباِت اإلى قا�صي   -1

لِح ُمبا�صرًة بعَد اإلقاِء القب�ِض على املطلوِب ت�صليُمه.  ال�صُّ
ان وحتكُمُه الإجراءاُت التَّالية: ة / عمَّ ِة اإلى النيابِة العامَّ لطِة املركزيَّ مَن ال�صُّ  -2

ان  عي عاّم عمَّ ان. يقوُم ُمدَّ عي َعام عمَّ َر قبوَلُه �صكاًل اإلى ُمدَّ يقوُم النائُب العامُّ باإحالِة الطلِب اإذا َقرَّ
بت�صجيِل الطلِب َح�َصَب الأ�صوِل، واّتخاِذ الإجراءاِت الالزمِة ملثوِل املطلوِب ت�صليمُه اأماَمه.

َجزاِء  لِح  �صُ محكمِة  اإلى  باإحالتِه  ُة  العامَّ النيابُة  تقوُم  ت�صليُمه،  املطلوِب  ال�صخ�ِض  على  القب�ِض  بعَد 
ِق من حيُث تواُفِر ال�صروِط من َعَدمها.  ان، لل�صرِي باإجراءاِت التَّحقُّ عمَّ

ا بتواُفِر �صروِط  عوى َح�ْصَب الأ�صول، وُت�صدُر قراَرها اإمَّ رَي ِبالدَّ ان ال�صَّ ُتبا�صُر محكمُة �صلِح جزاِء عمَّ
لب، ويكوُن قراُرها خا�صعاً للطعِن بِه ا�صتئنافاً وتييزاً. التَّ�صليِم اأو َعَدِم تواُفرها اأو عدِم ُقبوِل الطَّ

حالٌة درا�صيَّة:
ان يف احلالِت التَّالية؟ علماً اأنَّ  لِح َجزاِء عمَّ ما هَو القراُر الواجُب اإ�صداُره من ِقَبِل قا�صي َمحكمُة �صُ

ال�صخ�َض املطلوب ت�صليمُه، موجوٌد يف الأرُدن:
ال�صرقِة  بُتهمِة  ال�صعودية،  الق�صائيِة  لطاِت  ال�صُّ من  اجلن�صيِة  عراقيِّ  �صخ�ٍض  ت�صليُم  ُطلَب   .1

وعقوبُتها احَلد )َقطُع الَيد(، وهذِه العقوبُة غرُي ُمقررَّة يف الت�صريِع الأردين؟ 
ُلطاِت الق�صائيِة الأمريكيِة، بُتهمِة الَقتل؟  ُطلَب ت�صليُم �صخ�ٍض اأردينٍّ اجلن�صيِة من ِقَبِل ال�صُّ  .2

ال�صريالنكيِة موجوٌد بالأردنِّ  الق�صائيِة  ال�صلطاِت  ُطلَب ت�صليِم �صخ�ٍض تون�صيِّ اجلن�صيِة من   .3
بُتهمِة الخِتال�ض؟ مَع التنويِه اأنَّه ل يوجُد اتفاقيُة لت�صليِم املجرمنَي بنَي الأردِنّ و�صريالنكا.

لب؟  ان اإ�صداَر قراِر َعَدِم قبوِل الطَّ ان / هل تلُك النيابُة العامُة يف عمَّ َهُل ميلُك ُمدعي َعام عمَّ  .4
ما َهَي احلالُت اإْن ُوِجدت.
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الق�سُم الثالث: اإجراءاُت نقِل املحكومنَي بعقوباٍت �سالبٍة للحريَّة:
الطبيعُة القانونيُة لإجراءاِت نقِل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للحريَّة:

اأيِّ قراٍر ق�صائيٍّ  دوَر  اإدارياً ل يتطلَُّب �صُ اإجراءاً  َنْقُل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للحريِة  ُيعترُب 
ها تقريُب املحكوِم عليِه من  اأهمُّ لإعماِله، ويف ذلَك حتقيقاً لأهداٍف اجتماعيٍة واإن�صانيٍة واإ�صالحيٍة 
ذويِه واإزالُة اخلطورِة الإجراميِة الكامنِة لديه، ول�صماِن  اإعادِة دجمِه يف املجتمِع بعَد انق�صاِء العقوبِة 
التعاوِن  اأنواِع  النوِع من  الأ�صريِة للمحكومني، ول ميكُن تقدمُي هذا  بها، مراعاًة للظروِف  املحكوِم 
الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائية، اإّل اإذا كاَنت هنالَك اتفاقيٌَّة ثنائيٌة اأو اإقليميٌة اأو دوليٌة ُم�صادٌق عليها ِوفقاً 
اأو تكوُن مبوجِب ترتيباٍت ثنائيٍة  لالإجراءاِت الوطنيِة املعموِل بها، ت�صمُح القياَم مبثِل هذا الإجراء 

بناًء على ُمخاطباٍت ُمبا�ِصرة.

�صروُط نقِل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للحريَّة:
ها: لة واأهمُّ هناِلَك �صروٌط عامٌة بهذا ال�صاأن، جُتِمُع َعليها التفاقياُت ذاَت ال�صَّ

اأن َيكوَن َطلَُب النَّْقِل خطياً.  -1
ٌم ِمَن املَحكوِم َعليِه اأو اأََحِد اأقاربِه اإلى الدولِة ُم�صدرَة احُلكِم اأو الدولِة طالبَة النَّقل، وُتعطي  ُمقدَّ  -2

لب اإلى الدولِة ُم�صدرَة احُلكم اأو الدولِة طالبَة النَّقل. بع�ُض التفاقياِت ال�صالحيَة يف تقدمِي الطَّ
اأن يكوَن املحكوُم عليِه من ُمواطني الدولِة التي �َصُينقُل اإليها.  -3

اأن يكوَن احُلْكُم قطعياً.  -4
لب،  ِة عقوبِة املَحكوِم َعليِه �َصَنًة واحدًة على الأقلِّ وقَت ا�صتالِم الطَّ ى من ُمدَّ اأن يكوَن قد َتبقَّ  -5
�ِصتََّة  ى من ُمدِة العقوبِة املحكوِم بها  َتَبقَّ اأق�صر، بحيُث يكوُن قد  ٍة  ُمدَّ ت بع�ُض التفاقياِت على  ون�صَّ
لب، ويف جميِع الأحواِل مُيكُن للدولتنِي املتعاقدتنِي اأن يتَِّفقا على  اأ�صهٍر على الأقل َوْقَت ا�صتالِم الطَّ

ة. ُة عن �َصَنٍة واحدٍة اأو �ِصّتَة اأ�صُهٍر يف حالٍت خا�صَّ النقِل، واإن قلَّت املُدَّ
اأن ُيوافَق املحكوُم عليِه �صخ�صياً على النَّقِل اأو يواِفَق مُمثلَّه القانويِن اإذا كاَن املحكوُم عليِه غرَي   -6
قادٍر على التَّعبرِي َعْن اإرادِتِه بنف�ِصِه ب�صبِب حالتِه ال�صحيِة اأو العقليَّة، وقد اأعَطْت ُمعظُم التفاقياِت 
َد من اأنَّ املحكوَم عليِه َقد واَفَق  للمراجِع الدبلوما�صيِة يف الدولِة التي �صُينقُل اإليها ال�صخ�ُض، اأن تتاأكَّ

ة. على النَّقِل باإرادتِه احُلرَّ
ازدواجيُة التَّجرمِي مبعنى اأن يكوَن الِفْعُل اأو المتناُع الذي �صدَر على اأ�صا�صِه احُلْكُم يف الدولِة   -7

وِل طالبِة النَّقل. ُل جرميًة جنائيًة ِوفقاً لقواننِي الدُّ ُم�صدرَة احُلكم، ُي�َصكِّ
اأن ُتوافَق الدولتنِي ُم�صدرَة احُلكِم وطالبَة النَّقِل على عمليِة َطلَِب النَّقل.  -8
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الوثائُق امل�صاندُة لطلِب النَّقل: 
َد الدولَة ُم�صدرَة احُلكِم بالوثائِق التَّالية: )اأ(: على الدولِة طالبِة النَّقِل اأن ُتزوِّ

وثيقٌة ُت�صرُي اإلى اأنَّ ال�صخ�َض املحكوَم عليِه يحمُل جن�صيَّتها.  -1
الن�صو�ُض القانونيَة التي ُتثبُت اأنَّ الأفعاَل اأو المتناَع التي ُفر�َصت لأجِلها العقوبُة يف الدولِة   -2

ُل جرميًة وفقاً لقانوِن الدولِة طالبِة النَّقل. ُم�صدرَة احُلكِم ُت�صكِّ

َد الدولَة طالبَة النقِل بالوثائِق التَّالية: )ب(: على الدولِة ُم�صدرَة احُلكِم اأن ُتزوِّ
ن�صخُة م�صدقُة عن قراِر احُلكم والقانوِن الذي ا�صتنَدت اإليِه املحَكمة، وما ُي�صرُي اإلى اأنَّ احُلكَم   -1

اأ�صبح قطعياً.
بياٌن باملدِة التي َق�صاها املحكوُم عليِه مبا يف ذلَك التوقيُف الحتياِطي.  -2

ومعلوماٌت عن عالجِه يف  عليه،  املحكوِم  ال�صخ�ِض  حالِة  اجتماعيٍة عن  اأو  تقارٍير �صحيٍة  اأيُّ   -3
الدولِة ُم�صدرَة احُلكم، واأيُّ تو�صياٍت ملتابعِة عالجِه يف الدولِة طالبِة النَّقل.

َم اأحُد املحكوِم عليِهم بطلٍب خطيٍّ بعَد �صدوِر قراِر محكمِة الدرجِة الأولى بحب�صِه مدَة  �صوؤال: اإذا تقدَّ
ثالِث �َصنوات، ول ت�ِض مدُة الطعِن باحلكِم ا�صتئنافاً اأو تييزاً بح�صِب الأحوال، فهل يجوُز النقُل 

يف هذِه احلاَلة؟

الأثُر القانوينُّ لنقِل املحكوِم َعليه: 
بالن�صبِة للدولِة ُم�صدرَة احُلكم:    █

مَن م�صوؤوليِة �صلطاِت الدولِة طالبَة النَّقل، فاإنَّ ذلَك يوؤدِّي اإلى وقِف تنفيِذ  اإذا اأ�صبَح املحكوُم �صِ  -1
العقوبِة يف الدولِة التي اأَ�صدَرت احُلكم.  

َر ب�صاأِن اأيِّ التما�ٍض لإعادِة النظِر يف احُلْكم. للدولِة ُم�صدرَة احُلكِم وحَدها اأن ُتقرِّ  -2
َت�صري اأحكاُم العفِو العامِّ اأو اخلا�ّض الذي ُي�صَدُر يف الدولِة ُم�صدرَة احُلكِم على املحكوِم َعليه،   -3

على اأن ُتخِطَر الدولُة ُم�صدرَة احُلكِم الدولَة طالبَة النَّقِل بذلك. 
اأما بالن�صبِة للعفِو العامِّ اأو اخلا�ضِّ ال�صادِر يف الدولِة طالبَة النَّقل، فال َي�صري اإّل بعَد موافقِة   -4

الدولِة ُم�صدرَة احُلكم خطياً على ذلك.
ُل  ُل الدوُل ُم�صدرَة احُلكِم النفقاِت التي تتمُّ يف اأرا�صيها لنقِل املحكوِم َعليه، بيَنما يتحمَّ َتَتحمَّ  -5
املحكوُم عليِه اأو ذويِه نفقاِت البعثِة الأمنيِة وتذاكَر ال�صفِر اخلا�صِة باملحكوِم َعليه، ما َلْ َيِتم التِّفاُق 

على ِخالِف ذلك.
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█   بالن�صبِة للدولِة طالبِة النَّقل:

انتقاِل املحكوِم  ُتكمَل تنفيَذ العقوبِة بعَد  اأن  النَّقِل،  ِة يف الدولِة طالبَة  املُخت�صَّ لطاِت  ال�صُّ َعلى   -1
َعليِه اإليها. 

عدُم محاكمِة هذا ال�صخ�ِض جُمدداً عن ذاِت اجَلرمية.  -2
املُتَّبعِة  العقابيِة  املعاملِة  واأ�صوُل  قواعُد  َت�صري  النَّقل،  طالبَة  الدولِة  يف  العقوبِة  تنفيِذ  عنَد   -3

َلديها.
تلتزُم الدولُة طالبَة النقِل بتزويِد الدولِة ُم�صدرَة احُلكِم باملعلوماِت املُتعلقِة بتنفيِذ احُلكم، ول   -4
ت اأنَّ العقوبَة اكتمَل تنفيُذها، اأو هروِب املحكوِم عليِه َقْبَل اكتماِل تنفيِذ احُلكم، اأو اأيِّ  �صيَّما اإذا اعَترَبَ

تقاريٍر اأو معلوماٍت تطلُبها الدولُة ُم�صدرَة احُلكم.  

اللجنُة الدائمُة لنقِل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للحريَّة:
َر وزيُر العدِل ت�صكيَل جلنٍة دائمٍة  يف �صبيِل ت�صهيِل الإجراءاِت املتعلقِة بنقِل املحكوِم عليِهم، فقد قرَّ
مُّ كافَة اجِلهاِت ذاِت الَعالقة،  ان، ت�صُ لنقِل املحكوِم عليِهم بعقوباٍت �صالبٍة للحريَّة، برئا�صِة نائِب عامِّ عمَّ
وِل العربيِة والأجنبيِة املحكوِم عليِهم  َتتولَّى متابعَة ال�صوؤوِن املتعلقِة بنقِل املحكوِم عليِهم من َرعايا الدُّ
اإلى  بالإ�صافِة  بجن�صيِتهم،  اإليها  َينتموَن  التي  وِل  الدُّ يف  محكوميَِّتهم  لق�صاِء  الأردنيَّة،  جوِن  ال�صُّ يف 
ى من ُمدة محكوميتِهم يف مراكِز الإ�صالِح  َنْقِل الأردنينَي املحكوِم عليهم خارَج الأرُدن، لق�صاِء ما تبقَّ

والتاأهيِل الأردنيَّة.

ة  جتتمُع اللجنُة لدرا�صِة طلباِت نقِل املحكومني الأجانِب يف الأردِنّ الواردِة اإليها من اجلهاِت املُخت�صَّ
)وزارُة الَعدل، وزارُة الداخليَّة / مديريُة الأمِن العام، وزارُة اخلارجيِة(.

ن للبياناِت التالَية: وُت�صدُر اللجنُة قراَرها النهائيِّ املُت�صمِّ
خ�صية. ا�صُم املحكوِم عليِه ومعلوماتِه ال�صَّ  -1

مدُة املحكوميِة بالإ�صافِة اإلى الغراماِت والر�صوِم املقرَرة.  -2
تاريُخ ابتداِء وانتهاِء املحكوميَّة.   -3

مكاُن ق�صاِء املحكوميَّة.  -4
الراأُي الأمني: من حيُث وجوِد اأو عدُم وجوِد موانَع اأمنيَّة.   -5

ال�صنُد القانوينُّ لنقِل املحكوِم َعليه.   -6
�ُض الَوقائِع والوثائِق الواردِة للمحكوِم عليه، وُيذكُر بها ا�صُم املحكمِة التي اأ�صَدرت احُلْكَم  ُملخَّ  -7

�صوم.  واكت�صابِه الدرجَة القطعيَّة، ومدُة احُلكِم والغرامِة والرُّ
الوثائُق املوؤيدُة لطلِب النَّقل، وهي:  -8

ٌع مَن املحكوِم عليِه ُتفيُد برغبِتِه بالنتقاِل من َمراكِز الإ�صالِح والتاأهيِل  ا�صتدعاٌء خّطيٌّ ُموقَّ    █

الأردنيِة اإلى �صجوِن الدولِة التي َينتمي اإليها ِبجن�صيَّته.
█   قراٌر ُمكت�صٌب الدرجَة القطعيَّة.



64

█   مذكرٌة مبدِة املَحكوميَّة.

█   وثيقُة الب�صمِة الع�صريِة للمحكوِم َعليه.

█   �صورٌة عن القواننِي الأردنيِة التي ُتبنيِّ اأّن الأفعاَل ُت�صكُل جرميًة يف القانوِن الأرُدين.

█   اأيُّ تقاريَر بحالِة املحكوِم عليِه ال�صحيَّة والنف�صيَّة.

█   َمدى النطباِق مع التفاقيَّة.

اإليها  ينتمي  التي  الدولِة  اإلى  عليِه  املحكوِم  َنْقِل  طلِب  على  باملوافقِة  قراَرها  اللجنُة  ُت�صدُر   -9
بجن�صيتِه، وُيرفع اإلى وزيِر العدِل لإجراِء املُقت�صى.

ُيبنيِّ القراَر التزاماِت الدولتنِي مبوجِب التفاقيَّة.   -10
عليِه  املرتتبِة  الغراماِت  كافِة  بدفِع  ذويِه  اأو  عليِه  املحكوِم  قياِم  على  موقوفاً  النقُل  يكوَن  اأن   -11

قانوناً.
موافقُة الطرفنِي على طلِب النَّقل.  -12

ويف اخِلتام ُتو�صي اللجنُة مبخاطبِة �ُصلطاِت الدولِة التي �صُينقل اإليها املحكوُم عليِه باملوافقِة   -13
على نقِل املحكوِم عليِه ومخاطبِة مديريِة الأمِن العام )اإدارُة ال�صرطِة العربيِة والدوليَّة( / الإنرتبول 

يف حاِل موافقِة �ُصلطاِت ذلَك الَبلَد. 

اإجراءاُت نقِل املواطننَي الأردنينَي املحكوَم عليِهم يف اخلارِج اإلى الأرُدن:
نقِل  طلباِت  يف  ال�صابقِة  الأ�ص�ِض  ِوْفَق  الطلباِت  هذه  بدرا�صِة  املحكومنَي  بنقِل  اخلا�صُة  اللجنُة  تقوُم 
الأجانِب من ال�صجوِن الأردنية، واإ�صداِر القراِر وفقاً لالتفاقياِت الناظمِة، وُتقّرُر َمدى تواُفِر ال�صروِط 

ومطابقِتها لأحكاِم التفاقيات، ومنعاً للتكراِر ُنحيُل اإليها.

اإجراءاُت ال�صرطِة العربيِة والدوليِة يف جماِل ت�صليِم املُجرمني:
الق�صائيِة  لطاِت  ال�صُّ ِقَبِل  املاُلحقِة من  با�صتقباِل طلباِت  الدوليِة  العربيِة  ال�صرطِة  اإدارُة  تقوُم  اأوًل: 

لبات: ة( حيُث تت�صمُن هذه الطَّ الأردنيَّة )النيابُة العامَّ
مذكرُة القب�ِض.  .1

كتاُب مالحقٍة ُمت�صمٌن ال�صتعداَد لتنظيِم ِملَفِّ ال�صرتداد.  .2
قراراُت الأحكاِم ال�صادرِة بحقِّ املَطلوب.  .3

ثانياً: َيِتمُّ التَّعميُم عليِه محلياً واإ�صداُر اإذاعِة َبحٍث ون�صرٍة دوليٍة َحمراء.

ثالثاً: يف حالِة اإلقاِء القب�ِض على الأ�صخا�ِض املطلوبنَي للدولِة طالبَة التَّ�صليم، يتمُّ ال�صتف�صاُر منُه 
عن رغبتِه بت�صليِم نف�صِه اإلى اجلهِة الطالبِة اإدارياً، ويف حاِل عدِم الرغبِة بت�صليِم نف�صِه طوعياً، يتمُّ 

اتخاُذ الإجراءاِت القانونيَة التَّالية: 
الطالبَة وتفا�صيِل  اإليِه واجلهَة  املُ�صنَد  اجُلْرَم  فيِه  ان مبنٌي  َجزاِء عمَّ لِح  كتاٍب ملحكمِة �صُ ت�صطرُي     █

ِتِه، وذلَك لإجراِء املُقت�صى القانويِن. هويَّ
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ان لبياِن فيما اإذا �صدَر قراٌر مبنِع �صفِر املَطلوب. لِح جزاِء عمَّ █   مخاطبُة محكمِة �صُ

█   اإخطاُر الدولِة طالبَة الت�صليِم باأنَُّه متَّ توديُع املطلوِب ت�صليمُه ل�صلطاِتنا الق�صائيَّة، وذلَك من اأجِل 

والتي  الت�صليم،  الطالبَة  الدولِة  الق�صيِة يف  املتوفرَة عن  املَعلوماَت  وت�صمل؛  ال�صرتداِد  ِملَفِّ  اإر�صاِل 
َت�صمُل مذكرَة الَقب�ض، اجُلرم، تفا�صيَل الق�صيَّة، تفا�صيَل الهويَّة. 

█   اإخطاُر الدولِة طالبَة الت�صليِم بقراِر املحكمة.

█   مخاطبُة �ُصعبِة الت�صاِل يف البلِد طالِب الت�صليِم با�صتالِم املَطلوب. 

 رابعاً: تبادُل املعلوماِت والإجابِة عن ال�صتف�صاراِت الواردِة من �ُصعبِة التِّ�صال.

حالٌة درا�صيٌة تطبيقيَّة )1(:
اإلقاُء القب�ِض على الأ�صخا�ِض املُتهمني واملَحكومنَي ثمرَة الإجراءاِت اجلنائيِة وُذروتها، حيُث  ُيعترُب 
الغايُة  هذه  دت  اأكَّ حيُث  الفاِعلني،  على  القب�ِض  �صرورَة  اجلزائيِة  املحاكماِت  اأ�صوِل  قانوُن  اأوجَب 
في ال�صابطِة العدليِة التي يراأ�ُصها  ال�صاميُة املادة )7( من قانوِن اأ�صوِل املُحاكمات الأردين، باأنَّ موظَّ
َد قانوُن الأمِن العامِّ على هذا املبَداأ يف املادَّة )4( منه،  املُدعي العام، مكلَّفني بالقب�ِض على اجُلناة، واأكَّ

واأوجَب القب�َض على ُمرتكبي اجَلرمية.

ُنقاٌط للمعاجَلة:
َهل اإحالُة الأوراِق التحقيقيِة ومحا�صِر ال�صبِط اإلى املحاكِم واجُلناِة غرَي املقبو�ِض عليِهم ُيحقُق     █

الَعدالة؟
العامَّ  الراأَي  ُير�صي  العدالِة  َوْجِه  ِمن  الفارِّيَن  باإدانِة  اجُلناِة  ِبَحقِّ  الغيابيِة  الأحكاِم  دوُر  �صُ َهل     █

وال�صحايا؟ اأم اأنهم َي�صعروَن بالياأ�ِض والإحباط؟
█   َهل حتقيقاُت النيابِة العامِة باإحالِة الأوراِق التحقيقيِة للمحكمِة دوَن القب�ِض على اجُلناِة ب�صبِب 

مغادرتِهم البالد اإجراٌء �صليم؟ اأم اأنَّ ُهنالَك خياراٌت اأخرى بطلِب التَّ�صليم؟
ون، تلجاأُ النيابُة العامة اإلى طلِب املُتهمنَي الذيَن ارتَكبوا جرميًة وغاَدروا  عون العامُّ █   ملاذا ل يلجاأُ املُدَّ

الِبالد؟
█   هل تنظيُم طلباِت امل�صاعدِة الق�صائيِة القانونيِة وت�صليِم املتَّهمنَي واملحكومنَي يوؤدي اإلى اإطالِة اأمِد 

ة؟ ني النيابَة العامَّ التحقيِق وزيادِة املدور )عَدد الَق�صايا(  َلدى املُدعني العامِّ
█   َهل العدالُة تكمُن يف القب�ِض على اجُلناِة حتَّى واإن غاَدروا البالد اأو محاكمتُهم يف بالِدهم يف حالِة 

عدِم الت�صليمِ؟ اأم يف اإطالِة اأمِد التحقيِق وزيادِة املدور؟        

ـــــر:  َفــــــكِّ
مة: يف �صوِء املُعطياِت املتقدِّ

█   هل ميكُن اأن يكوَن التعاوُن الدويلُّ �صبياًل لتحقيِق التوازِن بنَي حمايِة اأمِن املُجتمع وا�صتقراِره، 

حايا يف عدِم اإفالِت املجرِم من الِعقاب، وكيَف ميكُن اأن  ومكافحِة اجلرميِة دولياً، وحمايِة َحقِّ ال�صَّ
يكوَن ذلك؟
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█   هل مغادرُة مرتكِب اجلرميِة الأردنَّ مالٌذ اآمٌن ِمن اأْن تطاَلُه َيُد العداَلة؟

█   هل َتقطُع اإجراءاُت طلباِت امل�صاعدِة القانونيِة وت�صليِم املتَّهمنَي واملحكومنَي، التقاُدم؟

حالٌة درا�صيٌة تطبيقية )2(:
العامِّ  الأمِن  واأفراِد  العامِّ  عي  املُدَّ بنَي  فيما  العالقَة  اأنَّ  على  اجلزائيِة  املحاكماِت  اأ�صوِل  قانوُن  َن�ضَّ 
ا�صَم  ع  املُ�صرِّ اأَطلََق عليِه  واحٍد  يتَّحداِن يف جهاٍز  اأنَّهما  القانوِن عالقٌة احتادية، مَبعنى  اإنفاِذ  وجهاِت 

عي العامَّ النيابَة العامَة َتراأ�ض هذا اجلهاَز اإن جاَز التَّعبري. )ال�صابطِة العدليَّة( واأنَّ املُدَّ

رعِة خارَج الأردن، وبهذِه احلالِة  واأثناَء حتقيِق ال�صابطِة العدليِة يتطلُب اتخاَذ اإجراءاٍت على وجِه ال�صُّ
ة باإجراِء املخاطباِت القانونيِة الالزَمة، وَقد يتطلُب  عي العاِم النيابة العامَّ ل بدَّ من الرجوِع اإلى املُدَّ

التحقيُق بقاَء الق�صيِة لَدى ال�صابطِة العدليِة �ُصلطُة اإنفاِذ القانوِن لتِّخاِذ اإجراءاٍت اأُخرى.

ُنقاط املُعاجلة:
 ، عي العام، تقوُم النيابُة العامُة باإجراِء املخاطباِت الالزمِة خارَج الأردِنّ ِر اأن يقوَم املُدَّ َهل ِمَن املُت�صوَّ
َيِتمَّ ت�صجيُل الق�صيِة يف دائرتِه - دوائِرها؟ وكيَف ذلك؟ وَهل  اأن  ومخاطبُة ال�صلطاِت املُخت�صِة دوَن 
واأع�صاِء  العامِّ  املُدعي  الناظمِة للعالقِة ما بنَي  القانونيِة  الأحكاِم  هنالَك مخالفٌة للقانوِن يف �صوِء 

ال�صابطِة العدليِة، النيابَة العامَة وجهاِت اإنفاِذ القانون؟
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املِحور اخلام�س
النماذُج واملالحُق

َنوذُج طلِب م�ساعدٍة قانونيَّة

اجلهُة الطالَبة:

اجلهُة املطلوُب اإليها:

الإجراُء املَطلوب:
اأو

املُ�صاعدُة املَطلوبة:

بنكيَّة،  ح�صاباٍت  عن  ي  التحرِّ اأ�صياء،  اأو  اأ�صخا�ٍض  عن  معلوماٍت  طلُب 
�صماُع �صهادِة �صاِهد، تنفيُذ عمليِة َتفتي�ض، احَلجز، اإجراُء املُعاينة، َفح�ُض 

الأ�صياء، طلُب م�صتنداٍت ووثائَق اأو �ِصجالَّت.

َعماًل باأحكاِم املادَّة ).........( من اتفاقيَّة ................الأ�صا�ُض القانويِن:

البياناُت التف�صيليُة املتعلقُة 
بوقائِع الق�صيَّة، وباملهمِة 

املطلوِب تنفيِذها

حتديُد هويِة ال�صخ�ِض املَعنيِّ 
بالطلِب وجن�صيتُه بقدِر الإمكان

لب  بياُن اجلرميِة مو�صوُع الطَّ
وتكييُفها القانويِن، والعقوبُة 

املقررُة على ارتكاِبها

مع الحرتام
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هٍم اأو َمحكوم 1 َنوذج طلُب ت�سليِم ُمتَّ

اجلهُة الطالبُة:
اجلهُة املطلوُب اإليها:  

عماًل بن�ضِّ املادِة )...........( من اتفاقيَِّة ........................... 
ُيرجى العمُل على ت�صليِمنا املُتَّهم )اأو املحكوِم َعليه( ........................ 

ِوفقاً للبياناِت الآِتية:

خ�ُض املطلوُب ت�صليُمه  ال�صَّ

ال�صُم واللَّقب ......................................
ا�صم الأِب واجَلد........... 

ا�صُم الأمِّ الثُّالثي.................
مكاُن وتاريِخ الِولدة ..................................

اجلن�صية......................... 
املهنة ...................

الأو�صاف ............................................
محلُّ الإقاَمة ...........................................

�صبُب التَّ�صليم 

تنفيذاً لأمِر القب�ِض رقم..................
 تاريخ................. 

ال�صادِر عن........................
 ِبُجرِم...................... 

اأو تنفيذاً حلكِم الإداَنة رقم..........
 تاريخ...................... 

ال�صادِر عن...............
 ِبُجْرِم .............................

ن .................................................. مِّ واملَُت�صَ

 الِفعُل املُرَتَكب 

ماهيَّته ................................................ 
تاريُخ ارتكاِبه .........................................

مكاُن ارتكاِبه .............................................. 
تكييفُه القانويِن ...........................................
املوادُّ القانونيُة املطبقُة َعليه...............................

دَّ ال�صخ�ِض  الأدلُة القائمُة �صِ
املطلوِب ت�صليُمه

املُرفقات

1-  �سيغة مقرتحه �سمن ناذج الإجراءات التنفيذية لتفاقية الريا�س العربية للتعاون الق�سائي / الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
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الوثائُق املُرفقة: 
و�صورتُه  وجن�صيتُه  واأو�صافُه  ت�صليمُه  املطلوِب  ال�صخ�ِض  هويِة  اإثباِت  وثيقِة  عن  �صورٌة   -1

الفوتوغرافية اإْن ُوجدت. 
اأمُر القب�ِض )اأو اأيُة وثيقٍة اأخرى َلها نف�ُض القوة، �صادرُة من اجلهاِت املُخت�صة(.  -2

ة.  ٌق َعليها من اجلهِة املُخت�صَّ اأ�صُل ُحْكِم الإدانِة ال�صادِر اأو �صورٌة ر�صميٌة ُم�صدَّ  -3
مذكرٌة تت�صمُن تاريَخ ومكاَن ارتكاِب الأفعاِل املطلوِب الت�صليِم من اأجِلها وَتكييفها.  -4

املُقت�صياُت القانونية املُطبقة على واقعِة اجُلرِم، و�صورٌة م�صدقٌة عن هذِه املُقت�صيات.  -5
بياٌن ِمن �صلطِة التحقيِق بالأدلِة القائمِة �صدَّ ال�صخ�ِض املطلوِب َت�صليمه.  -6

ويف حاِل عدِم قبولُكم ت�صلميُه اإلينا َكونُه من مواِطني بلِدُكم، ُيرجى ُمالحقتِه لديُكم باجُلرِم امُل�صنِد اإليه، 
علماً اأن القانوَن َلدينا ُيعاقُب على هذا اجُلْرِم بعقوبٍة �صالبٍة للحريِة ملدٍة ل تقلُّ َعن .....

ات والوثائَق والأ�صياَء واملعلوماَت املتوافرَة لدينا(.  وُنر�صُل اإليُكم )املِلَفَّ
.....................................................................  )1
.....................................................................  )2
.....................................................................  )3

مَع الحرتام
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بَطت بحوزِته 2 هٍم مع الأ�سياِء التي �سُ نوَذج طلُب ت�سليِم متَّ

اجلهُة الطالبة:
اجلهُة املطلوُب اإليها:  

َعماًل بن�ضِّ املادَّة )...........( من اتفاقيَّة ........................... 
ُيرجى العمُل على ت�صليِمنا املُتََّهم................................. 

والأ�صياِء والعائداِت امل�صبوطِة بحوزِته، وفقاً للبياناِت الآتية:

ال�صخ�ُض املطلوُب ت�صليُمه 

ال�صُم واللَّقب ..............................................
ا�صُم الأِب واجَلد.............

ا�صُم الأمِّ الثُّالثي...............
مكاُن وتاريِخ الِولدة .......................................

اجِلن�صيَّة..........................
املِهنة ...................

الأو�صاف .................................................
محلُّ الإقاَمة ..............................................

�صبُب التَّ�صليم 

تنفيذاً لأمِر القب�ِض رقم...................
تاريخ................. 

ال�صادِر عن.........................
ِبُجْرم...................... 

اأو تنفيذاً حلكِم الإدانِة رقم...............
تاريخ................. 

ال�صادِر عن................
ِبُجْرِم ...........................

ن ................................................... واملُت�صمِّ

 الِفعُل املُرَتَكب

ماهيَّته ...................................................... 
تاريُخ ارتكاِبه ...............................................
مكاُن ارتكاِبه ............................................... 

تكييفُه القانويِن .............................................
املواُد القانونيُة املطبقُة َعليه................................

الأدلُة القائمُة �صدَّ ال�صخ�ِض املطلوِب 
ت�صليَمه

الأ�صياُء والعائداُت املطلوُب ت�صليُمها
لة مَن اجلرميِة اأو املُ�صتعملِة فيها اأو املُتعلقِة بها، والتي مُيكُن اأن  ُتْذَكُر الأ�صياُء املتح�صِّ
تتَّخذ دلياًل عليها والتي توجُد يف ِحيازِة ال�صخ�ِض املطلوِب ت�صليمُه وقَت القب�ِض عليه، 

اأو َلدى الغرِي اأو التي ُتكَت�َصُف فيما َبعد.

2-  �سيغة مقرتحه �سمن ناذج الإجراءات التنفيذية لتفاقية الريا�س العربية للتعاون الق�سائي / الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
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الوثائق املرفقة: 
و�صورتُه  وجن�صيتُه  واأو�صافُه  ت�صليمه  املطلوِب  ال�صخ�ِض  هويِة  اإثباِت  وثيقِة  عن  �صورٌة   -1

الفوتوغرافية اإن ُوجدت. 
ة(. اأمُر القب�ِض )اأو اأيِة وثيقٍة اأخرى َلها نف�ُض القوِة �صادرًة من اجلهاِت املُخت�صَّ  -2

ة.  اأ�صُل حكِم الإدانِة ال�صادِر اأو �صورٌة ر�صميٌة ُم�صدٌق عليها من اجلهِة املُخت�صَّ  -3
ُمذكرٌة تت�صمُن تاريَخ ومكاَن ارتكاِب الأفعاِل املطلوِب الت�صليَم من اأجِلها وتكييِفها.  -4

يات. املقت�صياُت القانونيُة املطبقُة على واقعِة اجُلرِم و�صورٌة م�صدقٌة عن هذِه املُقت�صَ  -5
بياٌن من �ُصلطِة التحقيِق بالأدلِة القائمِة �صدَّ ال�صخ�ِض املطلوِب ت�صليُمه.  -6

ويف حاِل عدِم قبولُكم ت�صلميُه اإلينا كوَنُه من مواِطني بلدُكم، ُيرجى ُمالحقتِه لديُكم باجُلرم املُ�صنَد اإليه، 
علماً اأن القانوَن لدينا ُيعاقُب على هذا اجُلْرِم بعقوبٍة �صالبٍة للحريِة ملدٍة ل تقلُّ َعن .....

اُت والوثائُق والأ�صياُء واملعلوماُت املتوافرَة َلدينا(.  ونر�صُل اإليُكم )املِلَفَّ
...................................................................  )1
...................................................................  )2
...................................................................  )3

مع الحرتام
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ت3 نوذُج طلُب توقيٍف موؤقَّ

اجلهُة الطاِلبة:
اجلهُة املطلوُب اإليها:  

عماًل بن�ضِّ املادِة )...........( من اتفاقيَّة ........................... 
ونظراً لظروِف ال�صرورِة وال�صتعجاِل املُتوافرة . 

ُيرجى العمُل على توقيِف املُتهِم )اأو املحكوِم عليه( املُ�صاُر اإليِه اأدناُه توقيفاً موؤقتاً : 

ال�صخ�ُض املطلوُب توقيفُه موؤقتاً 

ال�صُم واللَّقب ...............................
ا�صُم الأِب واجلد.........  ا�صُم الأم ...................
مكاُن وتاريِخ الِولدة ..................................

اجلن�صيَّة................ املهنة.................. 
الأو�صاف .......................................

محلُّ الإقاَمة .........................................

ت  �صبُب التوقيِف املوؤقَّ

تنفيذاً لأمِر القب�ِض رقم.................. تاريخ............ 
ال�صادر ِعن................ ِبُجْرِم...................... 

اأو تنفيذاً حلكِم الإدانِة َرَقم............... تاريخ............ 
ال�صادِر عن....................   ِبُجْرِم ..................
واملت�صمِن ...............................................

 الِفعُل املُرتكب 

ماهيَّته ................... مكاُن ارتكاِبه ............
زماُن ارتكابه ...................................... 

العقوبُة املقررُة له ..............................
العقوبُة املحكوم بها .............

و�صنعمُل على اإر�صاِل طلِب الت�صليِم لحقاً م�صتوفياً �صروطُه القانونيَّة، طبقاً لأحكاِم املادَّة )........( من اتفاقيَّة 
 ..................

مَع الحرتام.

3-   �سيغٌة مقرتحٌة �سمَن ناذِج الإجراءاِت التنفيذيِة لتفاقيِة الريا�ِس العربيِة للتعاوِن الق�سائي / الأمانَة العامَة جلامعِة الدوِل العربية.
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نوَذج طلُب اإي�ساحاٍت تكميليَّة4

اجلهُة الطالَبة:
اجلهُة املطلوُب اإليها:

اإ�صارًة اإلى طلِب الت�صليِم رقم ................ تاريخ............................... ال�صادِر من ِقَبلُكم بحقِّ املُتهم 
)اأو املحكوِم َعليه(......................... 

ِة )...............( من اتفاقية  ).............. وبهدِف التثّبِت ِمن َمدى توافِر ال�صروِط املن�صو�ِض َعليها يف املادَّ
.)....................

  
وعماًل بن�ضِّ املادَّة )...........( من التفاقيِة املُ�صاِر اإليها. 

للعمِل على موافاِتنا بالإي�صاحاِت التكميليِة الآتية:
...................................................................  )1
...................................................................  )2
...................................................................  )3

مع الحرتام.

4-   �سيغة مقرتحه �سمن ناذج الإجراءات التنفيذية لتفاقية الريا�س العربية للتعاون الق�سائي / الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
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َنوذج طلُب اإنابٍة ق�سائيٍة يف الَق�سايا اجَلزائية5

اجلهُة الطاِلبة:
اجلهُة املطلوُب اإليها:

عماًل باأحكاِم املادة ).........( من اتفاقيَّة ..................
ُيرجى اأن تقوموا نيابًة عنَّا بالإجراِء الق�صائيِّ التَّايل:

الإجراُء املَطلوب  
�صماُع �صهادِة �صاهد، تنفيُذ عمليِة َتفتي�ض، احَلجز، اإجراُء املعاَينة، َفح�ُض 

َقة ِمنها.  الأ�صياء، َطلَُب ُم�صتنداٍت ووثائَق اأو �ِصِجالَّت، اأو ُن�َصٍخ ُم�صدَّ

لب و�صَبُبه   مو�صوُع الطَّ

البياناُت التف�صيليُة املتعلقة
بوقائِع الق�صيَّة، وباملهمِة 

املطلوِب تنفيِذها 

حتديُد هويِة ال�صخ�ِض املعنيِّ 
بالإنابِة وجن�صيتِه بقدِر الإمكان 

بياُن اجلرميِة مو�صوُع الإنابِة
، والعقوبُة  وتكييِفها القانوينِّ

املقررُة على ُمقاَرَفِتها 

َمع الحرتام

5-  �سيغةٌ مقرتحٌة �سمَن ناذِج الإجراءاِت التنفيذيِة لتفاقيِة الريا�س العربيِة للتعاوِن الق�سائّي/ الأمانَة العامَة جلامعِة الدوِل العربية.
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َنوذج اإعالٌم بقبوِل الت�سليِم املوؤجِل تنفيذه6

اجلهُة الطالَبة:
اجلهُة املطلوُب اإليها:

 
اإ�صارًة اإلى طلِب الت�صليِم رقم..................  تاريخ .........................

ال�صادِر عنُكم بحقِّ املتَّهم )اأو املحكوِم َعليه( ...............................
وعماًل باأحكاِم املادَّة )..........( من اتفاقيَّة .........................

َر قبوُل ت�صليِم ال�صخ�ِض املذكوِر اإليُكم.  ُيرجى العلُم اأنَّه تقرَّ
اإلَّ اأن املذكوَر اأعاله ُم�صتكى عليِه بق�صيٍة حتقيقيٍة َلدينا، ِبُجرِم.............. َلدى........................ )اأو مبا 

اأنَّ املذكوَر محكوٌم عليِه َلدينا عن جرميٍة خالَف تلَك التي متَّ طلُب ت�صليمِه من اأجِلها( . 
ُل حتى َتنتهي محاكمتُه َلدينا.  فاإنَّ ت�صليمُه اإليُكم �صيوؤجَّ

)اأو َحتى يتمَّ تنفيُذ العقوبُة املحكوِم عليِه بها، والتي َتنتهي ِبتاريخ.......... ( 

َمع الحرتام.

6-  �سيغٌة مقرتحٌة �سمَن ناذِج الإجراءاِت التنفيذيِة لتفاقيِة الريا�ِس العربيِة للتعاوِن الق�سائي / الأمانَة العامَة جلامعِة الدوِل العربية.
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َنوذج اإعالٌم بطلِب تنفيِذ العقوبِة
َلدى الدولِة التي َينتمي اإليها املحكوُم عليِه بجن�سيِته .7

اجلهُة الطالَبة:
اجلهُة املطلوُب اإليها:  

عماًل باأحكاِم املادَّة )..........( من اتفاقيَّة................................ 
ُيرجى الِعلُم باأن املدعو:.......................... والذي يحمُل جن�صّية بلدكم. 

تها...............منُذ............. ُمقت�صى احُلكِم املرُبِم )النهائي( رقم...........   والذي َيق�صي عقوبًة ...... ُمدَّ
ُجرم  عن  رقم.....................  الق�صيِة  يف  الق�صائية(  )اجلهِة  عن  ال�صادِر  بتاريخ................ 

..................وهو َيق�صي ُعقوبتُه حالياً يف...........................
ى من عقوبتِه لديُكم. م املذكوُر بطلٍب يلتم�ُض فيِه تنفيَذ ما تبقَّ قد تقدَّ

ُيرجى اإعالَمنا َردَُّكم بخ�صو�ِض م�صموِن الطلِب املَذكور، للتن�صيِق عنَد القت�صاِء بخ�صو�ِض علميِة التنفيِذ اأو 
موافاتُكم باأيِة معلوماٍت اأخرى َتطلبوَنها. 

مع الحرتام.

املُرفقات:
�صورٌة عن طلِب اللتما�ِض اأعاله.  -1

و�صورٌة عن احلكِم النهائيِّ ال�صادِر بالعقوَبة.  -2
جني. بياُن هويِة ال�صَّ  -3

بياُن املدِة التي َق�صاها من العقوبِة واملدَة املتبقيَة الواجبِة التَّنفيذ.  -4
بياُن حالتِه ال�صحيِة و�صلوِكه.  -5

7-  �سيغٌة مقرتحٌة �سمَن ناذِج الإجراءاِت التنفيذيِة لتفاقيِة الريا�ِس العربيِة للتعاوِن الق�سائي / الأمانَة العامَة جلامعِة الدوِل العربية..
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املَراجع

1- الدليُل الأ�صا�صيُّ لأع�صاِء النيابِة العامِة يف احل�صوِل على امل�صاعدِة القانونيِة املُتبادلِة يف امل�صائِل اجلنائيَّة/ من�صوراِت اجلمعيِة 
.)www.iap-association.org( ة الدوليِة لأع�صاِء النيابِة العامَّ

2- دليٌل تطبيقيٌّ لالإناباِت الق�صائيِة الدوليِة يف املادِة اجلزائيَّة/ من�صوراُت املنظمِة الدوليِة لقانوِن التَّنمية )IDLO( ل�صنة 2015.

رات واجلرمَية 2009. 3- دليُل التعاوِن الدويلِّ يف امل�صائِل اجلنائيِة ذاِت ال�صلِة بالإرهاب/مكتُب الأمِم املتحدِة املعنيِّ باملخدِّ

رات واجلرمَية 2006. 4- دليُل امل�صاعدِة القانونيِة املُتبادلة وت�صليُم املُجرمني/ مكتُب الأمِم املتحدِة املَعني باملخدِّ

رات واجَلرمية 2006. 5- الدليُل الت�صريعيُّ لتنفيِذ اتفاقيِة الأمِم املُتحدِة ملكافحِة الَف�صاد/ مكتُب الأمِم املتحدِة املعنيِّ باملخدِّ

6- الدليُل التدريبيُّ حوَل الحتجاِج بالتفاقياِت الدوليِة حلقوِق الإن�صاِن اأماَم الق�صاِء الوطِني/ القا�صي علي اأبو زيد واملحاميَّة نهال 
املومني.

رات واجلرمَية. 7-  قانوٌن منوذجيٌّ ب�صاأِن تبادِل امل�صاعدِة يف امل�صائِل اجلنائيِة ل�صنة 2007 /مكتُب الأمِم املتحدِة املعنيِّ باملخدِّ

8- م�صروُع الآليِة التنفيذيِة لتفاقيِة الريا�ِض العربيِة للتعاوِن الق�صائّي/ تنفيذاً للقراِر ال�صادِر عن جمل�ِض وزراِء العدِل العرِب يف 
دورتِه الرابعِة والع�صريَن تاريخ 2008/11/27  واملكتُب التنفيذيُّ للمجل�ِض تاريخ 2009/5/24  

امل�صائِل  الدويلِّ يف  والتعاوِن  امل�صاعدِة  تبادُل  الثالثِة واخلم�صوَن رقم )112/53(  الدورِة  املتحدِة يف  العامِة لالأمِم  9- قراُر اجلمعيِة 
اجلنائيَّة.

10- قراُر اجلمعيِة العامِة لالأمِم املتحدَة يف الدورِة اخلام�صة والأربعوَن رقم )117/45( معاهدٌة منوذجيٌة لتبادِل املُ�صاعدِة يف امل�صائِل 
اجلنائيَّة.

11- تطويِر اآلياِت التعاوِن الق�صائيِّ الدويلِّ يف املوادِّ اجلنائيِة يف جماِل القب�ِض على الهاربنَي واإعادتُهم على �صوِء الآلياِت احلديثِة 
كتور ُم�صطفى عبد الغفار/ مديُر معهِد الدرا�صاِت الق�صائيِة والقانونيَّة/ وزارُة الَعدل/ مملكُة الَبحرين. ملكافحِة اجَلرمية/ الدُّ

12- َمدى اإلزاميَّة التعاوِن الق�صائيِّ الدويلِّ يف املجاِل اجِلنائيِّ / درا�صٌة ُمقارنة/ بحُث ماج�صتري/ الطاِلب �ُصهيل اخلييلي/ جامعُة 
ان 2006. ان العربيَة للدرا�صاِت الُعليا/ عمَّ عمَّ

13- الد�صتوُر الأردينُّ ل�صنة 1952 وتعديالتِه املن�صوِر على ال�صفحِة )3( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم )1093( بتاريخ 1952/1/8 .

14- قانوُن العقوباِت وتعديالتِه رقم )16( ل�صنة 1960 وتعديالتِه املَن�صوِر على ال�صفحِة رقم )374( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم 
)1487( بتاريخ 1960/5/11. 

15- قانوُن اأ�صوِل املحاكماِت اجلزائيِة وتعديالتِه رقم )9( ل�صنة 1961 املن�صوِر على ال�صفحِة رقم )311( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة 
رقم )1539( بتاريخ 1961/3/16. 

16- قانوُن َمْنِع الإرهاِب وتعديالِتِه رقم 55 ل�صنة 2006 املن�صوِر على ال�صفحِة رقم )4264( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم )4790( 
بتاريخ 2006/11/1.

17- قانوُن مكافحِة َغ�ْصِل الأمواِل وتويِل الإرهاِب وتعديالِتِه رقم )46( ل�صنة 2007 املن�صوِر على ال�صفحة رقم )4130( من عدِد 
اجلريدِة الر�صميِة رقم )4831( بتاريخ 2007/6/17 
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الر�صميِة رقم )5343(  ال�صفحِة رقم )5631( من عدِد اجلريدِة  املن�صوِر على  ل�صنة 2015  الإلكرتونيِة رقم 27  18- قانوُن اجلرائِم 
ت رقم )30( ل�صنة 2010 . بتاريخ 2015/6/1 َحلَّ َمَحلَّ قانوِن جرائَم اأنظمِة املعلوماِت املوؤقَّ

19- قانوُن النزاهِة ومكافحِة الف�صاِد رقم )13( ل�صنة 2016 املن�صور على ال�صفحة رقم )2578( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم )5397( 
بتاريخ 2016/5/16. 

الر�صميِة رقم  ال�صفحة رقم )3194( من عدِد اجلريدِة  املن�صوِر على  العقليِة رقم )23( ل�صنة 2016  راِت  راِت واملوؤثِّ املخدِّ 20- قانوُن 
)5402( بتاريخ 2016/6/16.

اجلريدِة  عدِد  من   )452( رقم  ال�صفحة  على  املن�صوِر   2016 ل�صنة   )5( رقم  الإن�صاينِّ  الدويلِّ  للقانوِن  الوطنيِة  اللجنِة  قانوُن   -21
الر�صمية رقم )5378( بتاريخ2016/2/1 َحلَّ َمَحلَّ قانوِن اللجنِة الوطنيِة للقانوِن الدويلِّ الإن�صاينِّ املوؤقِت رقم 63 ل�صنة 2002

22- قانوُن ت�صليِم املُجرمنَي ل�صنة 1927 املن�صوِر على اجلريدِة الر�صميِة رقم )160( بتاريخ 1927/7/1 .

23- اتفاقيُة الأمِم املتحدِة ملكافحِة اجلرميِة املنظمِة عرِب الوطنية ل�صنة 2009 املن�صورِة على ال�صفحِة رقم )2009( من عدِد اجلريدِة 
الر�صميِة رقم )4960( بتاريخ 2009/4/30. 

24- اتفاقيُة فيينا املتعلقَة بقانوِن املُعاهدات ل�صنة 1969.

املن�صورِة على  املُهينِة ل�صنة 2006  اأو  الالاإن�صانيِة  اأو  القا�صيِة  العقوبِة  اأو  املُعاملِة  روِب  التعذيِب وغريِه من �صُ اتفاقيُة مناه�صِة   -25
ال�صفحة رقم )2246( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم )4764( بتاريخ 2006/6/15.

26- التفاقيُة الدوليُة لقمِع اأعماِل الإرهاِب النََّوِويِّ ل�صنة 2005 املن�صورِة على ال�صفحِة رقم )880( من عدِد اجلريدِة الر�صميَّة رقم 
)5329( بتاريخ 2015/3/1. 

27- نظاُم روما الأ�صا�ِصيِّ للمحكمِة اجلنائيِة الدوليِة ل�صنة 2002 املن�صوِر على اجلريدِة الر�صميِة رقم )4539( بتاريخ 2002/4/16. 

28- العهُد الدويلُّ اخلا�ضُّ باحلقوِق املدنيِة وال�صيا�صيِة ل�صنة 1966 املن�صورِة على ال�صفحِة رقم )2227( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة 
رقم )4764( بتاريخ 2006/6/15.

29- الإعالُن العامليُّ حلقوِق الإن�صان ل�صنة 1948  من�صوراُت مركِز َعدالة. 

30- اتفاقيُة الريا�ِض العربيُة للتعاوِن الق�صائيِّ وتعديالِتها ل�صنة 1983 املن�صورِة على ال�صفحِة رقم )986( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة 
رقم )3329( بتاريخ 1985/7/16 

الر�صميَّة رقم  ال�صفحِة رقم )519( من عدِد اجلريدِة  املن�صورِة على  ل�صنة 2012  وَفرن�صا  الأردن  املُجرمنَي بني  ت�صليِم  اتفاقيُة   -31
)5141( بتاريخ 2012/2/16.

 32- اتفاقيُة تبادِل املَعونِة يف ت�صليِم املُجرمنَي وامل�صائَل اجلنائيَة بني الأردِن وُتركيا ل�صنة 1971 املن�صوِر على اجلريدِة الر�صميِة رقم 
)2362( بتاريخ 1972/6/17

33- اتفاقيُة التعاوِن القانوينِّ والق�صائيِّ بنَي الأردِن واجلزائر ِل�صنة 2001 املن�صوِر على اجلريدِة الر�صميِة رقم )4553( بتاريخ 7/1/ 
2002

34- اتفاقيَّة التعاوِن الق�صائيِّ بنَي الأردن والَيمن ل�صنة 2001 املن�صورِة على ال�صفحِة رقم )965( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم 
)4478( بتاريخ 2001/3/1



7٩

35- اتفاقيُة التعاوِن الق�صائيِّ بنَي الأردن وتوُن�ض ل�صنة 2001 املن�صورِة على ال�صفحِة رقم )4285( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم 
)4508( بتاريخ 2001/10/1

رقم  الر�صميِة  اجلريدِة  على  املن�صوِر   1999 ل�صنِة  املتحدَة  العربيِة  والإماراِت  الأردن  بنَي  والق�صائيِّ  القانوينِّ  التعاوِن  اتفاقيُة   -36
)4423( بتاريخ 2000/4/2.

رقم  الر�صميِة  اجلريدِة  على  املن�صوِر   1998 ل�صنة  وُقرب�ض  الأردن  بني  جناِء  ال�صُّ تباُدِل  مبو�صوِع  اخلا�صَة  الق�صائيَة  التفاقيَة   -37
)4300( بتاريخ 1998/9/1.

38- اتفاقيُة التعاوِن الق�صائيِّ بنَي الأردن وِم�صر ل�صنة 1987 املن�صورِة على ال�صفحِة )1540( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم )3494( 
بتاريخ 1987/8/16.

الر�صميِة رقم )1202(  ال�صفحِة رقم )868( من عدِد اجلريدِة  املن�صورِة على  ل�صنة 1954  وُلبنان  الأردن  الق�صائيُّ بني  39- التفاُق 
بتاريخ 1954/11/23.

40- اتفاقيُة التعاوِن الق�صائيِّ بنَي الأردن و�صوريا ل�صنة 1953 املن�صوِر على اجلريدِة الر�صميِة رقم )1182( بتاريخ 1954/5/23.

41- امليثاُق العربيُّ حلقوِق الإن�صان ل�صنة 2004 )اعتمَد من قبل القمة العربية ال�صاد�صة ع�صرة يف تون�ض 23 اأيار 2004( املن�صورِة على 
ال�صفحِة رقم )2374( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم )4658( بتاريخ 2004/5/16.

املن�صورِة على  ل�صنِة 2006  املُهينة  اأو  الالن�صانيُة  اأو  القا�صيُة  العقوبُة  اأو  املعاملِة  التعذيِب وغريِه من �صروِب  اتفاقيُة مناه�صِة   -42
ال�صفحِة رقم )2246( من عدِد اجلريدِة الر�صميِة رقم )4764( بتاريخ 2006/6/15.

 1987 ل�صنة  جِن  ال�صَّ اأو  الحتجاِز  اأ�صكاِل  من  �صكٍل  لأيِّ  �صون  يتعرَّ الذين  الأ�صخا�ِض  جميِع  بحمايِة  املتعلقِة  املبادِئ  جمموعُة   -43
اعتَمَدتها اجلمعيُة العامُة لالأمِم املتحدِة مبوجِب القراِر رقم )43/173 ) املوؤرخ يف 9 كانون الأول 1988.

44-  التفاقيُة الأوروبيُة حلقوِق الإن�صاِن ل�صنة 1950 غرُي من�صور.

جناِء ل�صنة 1957 من�صوراُت مركِز َعدالة. نيا ملعاملِة ال�صُّ 45- القواعُد النموذجيُة الدُّ

46- من�صوراِت مركِز َعدالة )www.adaleh.com ( لأحكاِم محكمِة التمييِز الأردنيِة حتى عام 2016.

 https://ar.wikipedia.org/wiki  47- موقُع ويكيبيديا الإلكرتوين
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