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توطئة
�إميانا من احلكومة االردنية ب�أن اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية هي من �أخطر �صور الإجرام
املعا�صر و�أكرثها حتديا وتهديدا لأمن وا�ستقرار مختلف البلدان فقد قامت بالت�صديق واالن�ضمام �إلى العديد
من االتفاقيات واملواثيق وال�صكوك والربوتوكوالت الدولية امل�شتملة على �أحكام وتدابري ذات �صلة بالتعاون
القانوين والق�ضائي ،وقد �أ�صبحت تلك االتفاقيات الدولية جزءاً من القوانني الوطنية وتلتزم ال�سلطات املعنية
يف الدولة بتطبيق و�إنفاذ الأحكام الواردة فيها.
وادراكا من احلكومة الأردنية ب�أن ال َّتعاو َن الدو ّ
يل �ضرور ٌة وم�صلح ٌة م�شرتك ٌة للدُّ ول وال جما َل لأيِّ دول ٍة
والقب�ض على ُمرتكبيها �أن َتن�أى بنف�سِ ها عن �إقام ِة مِ ظ َّل ٍة
رب الوطن َّية
لديها الإراد ُة يف مالحق ِة
ِ
اجلرائم ع َ
ِ
َ
من العالقاتِ مع الدُّ ولِ االخرى حيث ت�سعى دوما لتعزيز �أوجه التعاون الدويل وتطوير وتعميق عالقاتها يف
ميدان التعاون القانوين والق�ضائي و تقدمي �أكرب قدر من التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية مع االخذ بعني
الإعتبار حقوق الإن�سان و�سيادة القانون والعمل على تعزيز التعاون يف جمال مكافحة اجلرائم اخلطرية مبا
يف ذلك اجلرمية املنظمة والإرهاب و�ضمان عدم �إفالت املجرمني من العدالة عن طريق اجتياز احلدود .
و يعد هذا الدليل التطبيقي تعزيزا لفكرة التعاون الق�ضائي الدويل كما يتيح هذا الدليل الفر�صة لالطالع
على مختلف �أوجه التعاون الدويل واالجراءات ،و ي�سهم يف تعزيز فعالية ال�سلطة املركزية وم�شاركيها ،ورفع
الوعي فيما يتعلق باملتطلبات القانونية الوطنية واملمار�سات الف�ضلى للمتعاملني مع امل�ساعدات القانونية
املتبادلة.
ال�سياق �إلى وجو ِد مديري ِة التعاونِ الدو ِّ
ال�سلطة املركز َّية
كما جتد ُر الإ�شار ُة يف ذاتِ ِّ
يل يف وزار ِة العدل ،والتي ُتعترب ُّ
املعن َّية بتل ِّقي طلباتِ امل�ساعد ِة القانونية والق�ضائي ِة واحالتها لل�سلطات الق�ضائية املخت�صة و�صوال لتنفيذ طلب
امل�ساعدة الق�ضائية مما يعني وجود �آلية م�شرتكة ومنظمة للتعاون بني ال�سلطة الق�ضائية والتنفيذية .
وتتقدم وزارة العدل االردنية من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات و اجلرمية بال�شكر على جهوده التي
يبذلها ملنع ومكافحة اجلرمية  ،حيث ي�سعى املكتب دوما الى تعزيز التعاون والتن�سيق امل�شرتك مع اجلهات
الدولية و الوطنية املعنية يف الأردن ل�ضمان مواءمة الربامج وامل�شاريع  ،حيثما يكون ذلك ممك ًنا ،مع الأولويات
الوطنية للحكومة الأردنية ،كما تتقدم وزارة العدل من احلكومة اليابانية بعميق الإمتنان و التقدير لتمويلها
هذا امل�شروع و ال�شكر مو�صول لفريق االعداد على اجناز هذا الدليل .
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املقد ُ
واملفاهيم واملُ�صطلحات
أهداف
ِّ
مة وال َّتمهيد وال ِ
ِ
املقدمة:
ِّ

ل َت ُعد مكافح ُة اجلرمي ِة ومالحق ُة املُجرم َ
ب�ض عليهِم ومحا َك َمتِهم َ�ش�أناً وطنياً خال�صاً� ،إ ْذ �إ َّن اجلرمي َة
ني وال َق ِ
طابع ُد َو ٍّ
يل بتجا ُوزِها ا ُ
أ�صبحت َ
ربها ،لذا ف�إ َّن ت�ضا ُف َر اجلهو ِد الدَّولي ِة
� َ
حلدو َد الوطن َّي ِة للدُولِ وانتقالِها َع َ
ذات ٍ
ه َو َّ
الظاهر ِة الإجرام َّية ،وقد �أدر َكت الد ُ
ريق الأمث ُل يف �سبيلِ مكافح ِة َّ
التعاون الدَّو ُّ
ُ
الط ُ
يل يف
ّول ذلك ،فكا َن
امل�سائلِ اجلِ نائ َّي ِة وتطوي ِر و�سائل ِه مح َّل اهتما ِم املُجتم ِع الدَّو ِّ
يل ،لتوحيدِ جهود ِه يف مكافح ِة اجلرمي ِة ومن ِع
ري مالذاتٍ �آمن ٍة لل ُمجرِمني.
توف ِ
و َقد �أ�س َف َر هذا ُّ
نائي الدَّو ِّ
(ال�صكوك) التي
عن اعتما ِد املعاهداتِ واال ّتفاقياتِ ُّ
يل ِ
التطو ُر حتتَ مِ ظ َّل ِة القانونِ اجلِ ِّ
القب�ض على ا ُ
جلنا ِة وتقدميهِم للعدال ِة �أما َم املراج ِع
ري
مِ ن �ش�أنِها ُمكافح ُة اجلرمي ِة مبختلفِ �أ�شكالِها ،وتي�س ِ
ِ
أ�صبحت َ
ُ
ُ
واالتفاقيات من �أه ِّم �أدواتِ ومق ِّومات العالقاتِ الدَّولي ِة ملُواجه ِة
املعاهدات
تلك
الق�ضائ َّية
َّ
املخت�صة ،كما � َ
ِ�ض ال ُق�ضا َة دو َن ا ُ
ما هو �سائ ٌد مِ نْ �أ َّن احلدو َد الدَّولي َة َتعرت ُ
جلناة.
ني التي يرتك ُبها ا ُ
جلناة نظراً
تتج�س ُد يف تزايدِ الأفعالِ املخالف ِة للقوان ِ
وملَّا لهذ ِه الإ�شكال َّية مِ ن �أخطا ٍر َج�سيم ٍة َّ
ين من ال َعدالة ،على نح ٍو تنامى مع ُه ُّ
إقليم �إلى �آخرٍ دون رادِع ،فا ِّر َ
ال�شعو ُر الدَّويل العا ُّم
ل�سهول ِة َتن ُّقلهم من � ٍ
يفر�ضها الواق ُع احلا ّ
فبات وا�ضحاً وجلياً �أ َّن التعاو َن الدو ّ
ُ
باخلط ِر الذي ُيهدّد الدو َل كا َّفةَ ،
يل،
يل َ�ضرور ٌة
ُ
التعاون القانو ّ
اختالف �أنواعِ ها.
والق�ضائي يف امل�سائلِ اجلنائ َّية على
ين
وال�س ّيما
ِ
ّ
فاجلرمي ُة بع َد تط ُّورها املت�سارع ل ت ُعد م�شكل ًة وطني ًة يمُ كن مواجه ُتها ب�شكلٍ ُمنعزل ،فال ت�ستطي ُع �أيُّ دول ٍة
ري العالق ِة القانوني ِة مع املُجتمع الدَّويل ،من خِ الل االتفاقياتِ
منفرد ٍة مواجه َة هذا التط ُّور الإجرامي �إ َّال بت�أط ِ
الدَّولية �أو الإقليم َّية �أو الثنائ َّية.
وي�ص ُع ُب على ُموظفي العدال ِة اجلنائي ِة جم ُع املعلوماتِ وحتليلِها و�إجرا ِء حتقيقاتٍ �أو ُّ
ال�شروع يف ُمالحقاتٍ
ُ
أ�شخا�صا ُي�شتبه يف م�شاركتهِم يف �أن�شط ٍة �إجرامي ٍة وهم خار َج �أرا�ضي ُبلداﻧﻬِم� ،أو عندما ُ
تكون
ت�ستهدف �
جنائية ٍ،
ً
عائدات اجلرمي ِة خار َج الوالي ِة الق�ضائي ِة لها� ،أو عندما ُ
الأدل ُة الرئي�سي ُة �أو ال�شهو ُد �أو َّ
ُ
تكون ال ُّنظ ُم
ال�ضحايا �أو
القانوني ُة �أو الق�ضائي ُة التي يتعينّ ُ عليهِم ال َّتعاون معها مختلف ًة عن ال ُّنظم الوطن َّية.
فمالحق ُة مرتكبي الأعمالِ الإجرام َّية َم ٌ
ب�سبب عد ِم وجو ِد محاك َم دولي ٍة متخ�ص�ص ٍة
باملحاكم الوطن َّية
نوط
ِ
ِ
اجلرائم التقليدي ِة وامل�ستحدث ِة ما مَل ت ُكن هذه ال ُ
أفعال َ
االخت�صا�ص
اجلرائم التي ينعق ُد فيها
�ضمن
بال َّنظر يف
ُ
ِ
ِ
للمحكم ِة اجلنائي ِة الدول َّية.
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والقب�ض على ُمرتكبيها� ،أن َتن�أى بنف�سِ ها
رب الوطن َّية
فال جما َل لأيِّ دول ٍة لديها الإراد ُة يف مالحق ِة
ِ
اجلرائم ع َ
ِ
عن �إقام ِة مِ ظ َّل ٍة َ
من العالقاتِ مع الدُّ ولِ مِ ن خِ الل �إبرا ِم ا ِّتفاقياتٍ يف هذا املجال ،تفت ُح لها �آفا َق التعاونِ م َع
ُ
ال�سيادة الوطن َّية.
أ�سا�س من االحرتا ِم املُتبادل ،ومبا
باقي الدُّ ولِ على � ٍ
ي�صون ِّ
عاون الدو ّ
ُيعترب ال َّت ُ
إقليم الدو َلة ،وم�صلح ًة
يل �ضرور ًة عملي ًة اقت�ض ْتها �سهول ُة ارتكابِ اجلرمي ِة خار َج حدو ِد � ِ
م�شرتك ًة للدُّ ول ،ذلك �أ َّن اجلرائ َم امل�ستحدَثة ال �س ّيما العابر ُة للحدو ِد الوطن َّي ِة ُت َعدُّ حتدٍ كبري للأ�سر ِة الدول َّية،
فال �سبي َل ملكافحتِها �إ ّال من خاللِ التعاونِ الدو ِّ
قانوين ّ
منظم.
منهج
يل ِوف َق ٍ
ٍ
ومِ ن هذا املُنطلَق َحر�صت اململك ُة الأردني ُة الها�شمي ُة على م�شارك ِة املنظوم ِة الدولي ِة يف جهودِها ال َّرامي ِة ملكافح ِة
اجلرمي ِة َّ
املنظمة العابر ِة للحدو ِد بكاف ِة ُ�صورِها ،و�أن تكو َن �س َّباق ًة يف تو�سي ِع ُرقع ِة ال َّتعاونِ من خاللِ االتفاقياتِ
التي تلتز ُم بها ب�ش َّتى �أنواعِ ها ،ف�ض ً
اجلرائم الذي تقو ُم به �إدار ُة ال�شرط ِة
أمني يف مثلِ هذه
ِ
ال عن التعاونِ ال ِّ
ال�سياق �إلى وجو ِد مديري ِة التعاونِ
العرب َّية والدول َّية التابع ِة ملديري ِة ال ِ
أمن العام .كما جتد ُر الإ�شار ُة يف ذاتِ ِّ
الدو ِّ
ال�سلطة املركز َّية املعن َّية بتل ِّقي طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة والق�ضائي ِة
يل يف وزار ِة العدل ،والتي ُتعترب ُّ
طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة والق�ضائي ِة يخ�ض ُع لآلي ٍة منظم ٍة
و�إحالتِها للجهاتِ الق�ضائي ِة املُخت�صة ،وعلي ِه ف�إن َ
بالتعاونِ والتن�سيقِ ما ب َ
املخت�صة
الطلب �إلى اجله ِة
ني الق�ضائي ِة والتنفيذية ،حتى و�صول هذا
ني ال�سلطت ِ
ِ
َّ
بتنفيذِ ه.
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التمهيد

�سبقتِ الإ�شار ُة �إلى �أ َّن ال َّتعاو َن الدو ّ
اجلرائم
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية �أ�صب َح �ضرور ًة حتم َّي ًة تقت�ضيها طبيع ُة
ِ
ني يف الع�ص ِر احلديث ،وال�س َّيما يف خِ �ض ِّم ع�ص ِر الع ْومل ِة وثور ِة االت�صاالت ،وما تتطل ُبه �أو ُ
ُ
واملجرم َ
املواثيق
تفر�ضه
الدولي ُة من وجوبِ احرتا ِم ومراعا ِة احلقوقِ واحلرياتِ الأ�سا�سي ِة ِللإن�سان.
للظاهر ِة الإجرام َّية ،وا ّت�ساع نطاقِها على نح ٍو �أك�س َبها طابعاً
� ّإن ما ي�شهد ُه العا ُ
ملحوظ ّ
مل اليو َم من تنا ٍم
ٍ
ُم ّ
نظماً وعابراً حلدو ِد الدّولة الواحِ دة ،قد َ
بال�سع ِة وال ّنجاع ِة
فر�ض واقعاً جديداً �أ�ضحى مع ُه ال ّت�صدّي للجرمي ِة ّ
ال ّ
الزم ِة لتع ّقب ُمرتكبيها ،ومن ِع انتفاعهِم من عوائدِ ها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مبدى فاعلية ال ّتعاونِ القانو ِّ
ين
والق�ضائي الدّو ِّ
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية.
ِّ
ين لل ّتعاونِ الدّو ِّ
وقد ا ّت�ضح جل ّياً � ّأن وجو َد الإطا ِر القانو ِّ
تج�س ٌد يف املعاهداتِ واال ّتفاقياتِ
يل يف هذا املجالِ ُم ّ
كاف لوحدِ ه ،ل�ضمانِ الفاعلي ِة املرج ّوة لهذا ال ّتعاون ،ما مل ي ُكن مقرتناً بجهو ٍد
ري ٍ
الدّولي ِة مبختلفِ �أ�صنافِها غ َ
املتخ�ص�صةِ ،وم�س�ؤويل �إنفا ِذ العدال ِة اجلزائي ِة ا َّلتي تتكف ُل
وتدريب الكفاءاتِ الق�ضائي ِة
وطني ٍة لبنا ِء القدراتِ
ِ
ّ
بتفعيلِ هذا ال ّتعاونِ الدّو ِّ
العملي ،خا�ص ًة �أع�ضا َء النياب ِة العا َّمة ا ّلذين يلجئو َن
يل على ُم�ستوى ال ّتطبيقِ
ِّ
تنظيم طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة والق�ضائيةِ ،ال�ستيفا ِء ما ت�ستوجب ُه ال َق�ضايا املنظور ِة لديهِم من �أد َّل ٍة
�إلى
ِ
و�إجراءات.
ُ
التعاون الدو ُّ
ُ
وتب�سيط
ال�سرع ِة يف جم ِع املعلوماتِ والأدل ِة خوفاً من �ضياعِ ها،
ويهدف
ِ
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية� ،إلى ُّ
اجلرائم و�ضمانِ عد ِم �إفالتهِم
و�ضبط ومحاكم ِة مرتكِبي
الإجراءاتِ وتذليلِ ال�صعوبات ،و�صو ًال ملالحق ِة وتع ُّقب
ِ
ِ
اجلرائم وعائداتِها ،وهو بذلك مي ّثل �آل ّي ًة رئي�سي ًة للت�صدِّي
�ضبط
من العِقاب؛ بالإ�ضاف ِة �إلى
متح�صالتِ
ِ
ِّ
ِ
للجرمي ِة مبختلفِ �أنواعِ ها و�أبعادِها ،وخا�ص ًة َّ
بال�سال ِح
املنظمة منها على غرا ِر الإرهابِ واالتجِّ ا ِر غ ِ
ري امل�شرو ِع ِّ
ري َ
ٌ
جمموعات �أو
أ�شخا�ص �أو
اجلرائم التي يرتك ُبها اليو َم �
ذلك مِ ن
واملخدَّراتِ وال
أ�شخا�ص وغ�سلِ الأموال ،وغ ِ
ِ
ٌ
ِ
ٌ
تنظيمات �إجرام َّية.
وت�أتي �صعوب ُة التعاونِ الدو ِّ
اختالف الأنظ َمة القانوني ِة بني الدُّ ول ،فالقا�ضي
يل يف امل�سائلِ اجلنائ ّية نتيج َة
ِ
االطالع على الأنظم ِة الأجنب ّي ِة َ
واجب ّ
وذلك لوحد ِة الغايةِ ،املتم ّثلة يف �إراد ِة الو�صولِ �إلى
الوطني علي ِه
ُ
ُّ
حلقيقة ،وعليه ،ف� ّإن �إملا َم القا�ضي َ
بتلك الأنظم ِة ي�ساعد ُه على تطويعِها لعمل ِه امل ُ َّت�صل بالتعاونِ الدو ِّ
ا َ
يل يف
رف�ض �أو عد ِم اال�ستجاب ِة لطلباتِ امل�ساعدة.
جمالِ امل�ساعداتِ القانوني ِة والق�ضائي ِة الدوليةِ؛ ليتج ّن َب احتما َل ِ
ُ
التفوي�ض
و ُتعترب امل�ساعد ُة الق�ضائ ّي ُة الدول ّي ُة يف املوا ِد اجلنائ َّية �أه َّم و�أبر َز �آل ّياتِ التعاونِ الدّويل ،و ُيق�صد بها
ال�صاد ُر عن اجله ِة املخت�ص ِة بالتحقيقِ يف جرمي ٍة مع َّينة يف بلدٍ ما� ،إلى جه ٍة مخت�ص ٍة موجود ٍة يف بلدٍ �آخ َر للقيا ِم
نياب ًة عنها ب�أيِّ عملٍ من �أعمالِ ال َّتحقيق.
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ونظراً
الختالف وتعدُّ د �صو ِر اجلرمية ،فلم ي ُعد َيكفي االقت�صا ُر على جما َﺑﻬتِها بجهو ٍد وطنيةٍ ،لذلك تو ُّفر
ِ
االتفاقياتِ الثنائي ِة والإقليمي ِة والدولي ِة ذات ال�صلةِ� ،أدواتٍ و�آلياتٍ قانوني ٍة وق�ضائي ٍة �أ�سا�سي ٍة مُت ِّك ُن ال�سلطاتِ
رب احلدود ،وال َّت�أكد من عد ِم مَت ُّكن املُالحق َ
ني من الو�صولِ �إلى مال ٍذ �آمِ ن.
الوطنية من �إجرا ِء حتقيقاتٍ ف ّعال ٍة ع َ
وتتعدَّد �آلياتِ و�أدواتِ التعاونِ الدو ِّ
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية ،ومن �أبرزِها:
1 .1ت�سلي ُم اﻤﻟﺠرِمني.
2 .2امل�ساعد ُة القانون َّية املتبادَلة.
3 .3نق ُل الإجراءاتِ اجلنائ َّية.
4 .4نق ُل املحكو ِم عليهِم.
ُ
االعرتاف بالأحكا ِم اجلنائ َّية الأجنب َّية.
5 .5
�6 .6إن�شا ُء وحداتِ اال�ستخباراتِ املال َّية.
املتح�صلة عن اجلرائم.
7 .7جتمي ُد وحج ُز وم�صادرة الأموالِ
ّ
ُ 8 .8
ُ
واال�ستخباراتي).
أمني
تبادل املعلوماتِ بني �أجهز ِة �إنفا ِذ القانون
ّ
(التعاون ال ّ
ومثال َ
ُ
أوروبي
� 9 .9إن�شا ُء جماالتٍ ق�ضائي ٍة �إقليم ّي ٍة و�شب ُه �إقليم َّية:
ذلك وحد ُة التعاونِ
الق�ضائي ال ِّ
ِّ
ُ
ُ
وتتعاون
تتعاون ق�ضائياً يف امل�سائلِ اجلنائ َّية،
أوروبي
يوروج�ست ( :)EuroJustوهي وحد ٌة تابع ٌة لالحتا ِد ال ِّ
أوروبي،
ري طلباتِ الإناب ِة الق�ضائي ِة وتبادلِ
ِ
مبوجب اتفاقٍ يت�ض َّم ُن ت�سهي َل وتي�س َ
مع الدولِ من خار ِج االحتا ِد ال ّ
نقاط ا ِّت�صالٍ ب َ
�ضباط االرتباط ،ومق ُّرها
ني الدُّ ولِ �أو من خاللِ
ِ
املعلوماتِ وامل�ساعداتِ الق�ضائ َّية ،ومن خاللِ ِ
الهاي بهو َلندا.
ملف للق�ضية ،واال�ستغناء عن َ
م�س
و�أه ّم ما مي ِّيز عم َل “يوروج�ست” ه َو عد ُم وجو ِد ٍ
ذلك بنموذ ٍج ُمك َّونٍ من َخ ِ
ت�سليم املُجرمني
خت�ص ،وي�س ِّلمها “لليورج�ست” �إلكرتونياً للبد ِء بتنفيذِ �إجراءاتِ
�صفحاتٍ ميل�ؤها ِ
القا�ضي امل ُ ّ
ِ
قيا�سي ال يتعدَّى َّ
والفا ِّر َ
ال�شه َر الواحِ د.
زمن
ين من العدال ِة يف ٍ
ٍّ
ني جمي ِع هذه ال�صو ِر وغريِها ،تر ِّكز الغالبي ُة ال ُعظمى مِ ن املُعاهدات واالتفاق َّيات املتع ِّلقة مبكافح ِة
ومن ب ِ
اجلرمي ِة والربوتوكوالتِ امللحق ِة بها على
ت�سليم اﻤﻟﺠرمني وامل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادَلة ،وهاتان الطريقتانِ
ِ
هما الأك ُ
رث �شيو ًعا وا�ستخدا ًما من الناحي ِة العمل َّية ،ولهذا ال�سبب ف�إ َّن هذا الدَّلي َل �س ُي�س ّلط ّ
ال�ضو َء ب�صور ٍة �أكبرَ
ت�سليم اﻤﻟﺠرم َ
ني ،ونقلِ املحكومني ،وامل�ساعد ِة القانوني ِة املُتباد َل ِة يف امل�سائلِ اجلنائ َّية.
على
ِ
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وانطالقاً مما تقدَّم ،ف�إن هذا الدّليل ُ
يهدف �إلى:
بيان املق�صو ِد بفكر ِة التعاونِ الدو ِّ
ُ
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية ،واالطال ُع على كاف ِة �آليات ِه و�أدوات ِه وكيفي ِة
تفعيلِها واملمار�ساتِ ال ُف�ضلى بهذا ا ُ
خل�صو�ص.
�س�س والركائ ِز التي يقو ُم عليها ال َّتعاون الدو ّ
يل يف �إطا ِر مكافح ِة اجلرمي ِة ومالحق ِة ُمرتكبيها،
�إبرا ُز الأُ ِ
و�إيقا ُع العقوب ِة العادل ِة بح ِّقهم.
تعزي ُز املعرف ِة بنظا ِم امل�ساعداتِ القانون َّية املتبادلة والإنابات الق�ضائ َّية ونقلِ الإجراءاتِ يف امل�سائلِ
اجلنائي ِة لدى �أجهز ِة العدال ِة اجلنائي ِة و�إنفاذ القانون.
�إتاح ُة الفر�ص ِة �أما َم الأجهز ِة الوطني ِة العامل ِة يف جمالِ العدال ِة اجلنائ َّية للعملِ بفعالي ٍة وكفاء ٍة يف جمالِ
مكافح ِة اجلرمي ِة َّ
املنظمة العابر ِة للحدو ِد الوطن َّية ،من خاللِ التع ّرف على �آلياتِ التعاونِ الدو ِّ
يل ذاتِ
ال�صلة.
ِّ
ال�صعوباتِ التي تواجِ ُه امل� َّؤ�س�ساتِ القائم ِة على �إنفا ِذ وتطبيقِ �آلياتِ التعاونِ الدو ّ
يل ،واحل ِّد من
تذلي ُل ُّ
ول دو َن تفعيلِ َ
املُعيقاتِ التي تحَ ُ
تلك الآل ّيات.
و�ض ُع �أدا ِة عملٍ ناجع ٍة ومرجعي ٍة مل�ساعد ِة �أجهز ِة العدال ِة اجلنائي ِة يف �أعمالِها وجعلِها �أك َ
رث �إملاماً بدقائقِ
الأمو ِر الإجرائ َّية.
التعاون الدو ّ
ُ
ُ
يل على العامل َ
ني يف
يفر�ضها
ري امل�شور ِة العملي ِة ب�ش�أنِ كيف َّية مواجه ِة التحدياتِ التي
توف ُ
ُ
جمالِ العدال ِة اجلنائيةِ ،ومر ُّد َ
واختالف طرقِ
ظم القانوني ِة
أغلب الأحيانِ هو
ِ
ذلك يف � ِ
اختالف هياكلِ ال ُّن ِ
عملِها.
تعزي ُز �ضماناتِ املحاكم ِة العادل ِة
ري الدولي ِة حلقوقِ الإن�سانِ  ،من خاللِ
ريها يف �ضو ِء املعاي ِ
ِ
الواجب توف ُ
اال�ستجاب ِة �إلى طلباتِ التعاونِ الدو ّ
يل.
الوعي لدى كوادرِها الوطن َّية ،فيما يتع ّل ُق باملتطلباتِ القانوني ِة
تعزي ُز قدراتِ ال�سلطاتِ املركز َّية ،ورف ُع
ِ
واملُمار�ساتِ ال ُف�ضلى.
ري مناذ ٍج تطبيقي ٍة تتع َّلق بالإجراءاتِ امل ُ َّتبعة حا َل �إ�صدا ِر طلباتِ التعاونِ الدو َّ
يل يف امل�سائلِ اجلنائي ِة
توف ُ
�أو متابعتِها �أو تنفيذِ ها.
التعريف بالتكنولوجيا احلديث ِة امل�ستخدم ِة يف التعاونِ الدو ّ
ُ
يل.
وقد َ
اقت�ضت منهجي ُة �إعدا ِد هذا الدليلِ االخت�صا َر والد ّقة� ،إ َّال �أ َّن ُبعده
التطبيقي بر َز من خاللِ اعتما ِد �أ�سلوبٍ
ّ
يل يف امل�سائلِ اجلنائية وفقاً
طلبات التعاونِ الدو ّ
ُ
الزمني
لت�سل�سلها
يحتوي على املراحلِ العمل َّي ِة التي مت ُّر بها
ُ
ِّ
مي الإطا ِر العام والإطا ِر
وال
إجرائي� ،سوا ًء كانت وارد ًة �إلى ُّ
ال�سلطاتِ الأردني ِة �أو �صادر ٍة عنها ،دو َن �إغفالِ تقد ِ
ِّ
الوطني والدو ّ
التطبيقي،
يل ،مع ت�ضمي ِن ِه حاالتٍ درا�سي ٍة وت�سا�ؤالتٍ عمل َّية ،وح ّتى يكتم َل ال ُبع ُد
القانوين ب�شِ َّقي ِه
ِّ
ّ
�ص لعد ٍد من النماذ ِج التطبيق ّية ،مع الإ�شار ِة �إلى �أ َّن هذا الدلي َل
ري من هذا الدَّليل
�سيخ�ص ُ
ّ
ف� ّإن اجلز َء الأخ َ
يبقى قاب ً
ني اجلزائي ِة املو�ضوعي ِة �أو الإجرائ َّية� ،أو �إبرا ِم
ال للمراجع ِة والتعديلِ يف حالِ �صدو ِر �أيِّ تعديلٍ للقوان ِ
اتفاقياتٍ جديد ٍة �أو تطوي ِر ومراجع ِة املوجو ِد منها.
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املفاهيم واملُ�صطلحات
ِ
أ�شخا�ص القانونِ الدو ّ
ُ
التعاون الدَّويلُ :يق�ص ُد به اجلهو ُد الدولي ُة التي يب ُذلها �
1 -1
يل العام يف �سبيلِ حتقيقِ
ُ
وال�سلم الدول َّيني ،ومواجه ِة التحدياتِ ال�سيا�س َّية واالجتماع َّية واالقت�صاد ّية والأمن ّية ،و ُيعد هذا املبد�أُ
ال ِ
أمن ِّ
أمم امل َّتحدة و َتدعو �إلى حتقيقِها.
من القواعدِ الأ�سا�س َّية التي تقو ُم عليها منظم ُة ال ِ
�شخ�صني �أو �أك َ
2 -2التعا ُون الق�ضائِي :و ُيق�ص ُد به ا ِّت ٌ
أ�شخا�ص القانونِ الدو ّ
لتنظيم
يل
رث من �
مكتوب بني
فاق
ِ
ٌ
َ
ِ
ني �سلطاتِها الق�ضائ َّية ،للتعاونِ ب َ
العالق ِة ب َ
ني �أجهز ِة العدال ِة اجلزائي ِة وت�سهيلِ الإجراءات ،وتبادُلِ املعلوماتِ
بني الأجهز ِة الأمني ِة يف جمالِ مكافح ِة ا َ
جلرمية.
تلتم�س مبوج ِبها الدُّ ول امل�ساعد َة يف امل�سائلِ القانوني ِة
3 -3امل�ساعد ُة القانوني ُة املُتبادلة :هي عملي ٌة �إجرائي ٌة
ُ
تخ�صها ،ال�ستخدامِ ها يف �إجراءاتٍ ق�ضائي ٍة وطن َّية.
للح�صولِ على معلوماتٍ وتفا�صيل ُّ
بالطلب �إلى اجلهاتِ النظري ِة يف دول ٍة �أخرى
املخت�صة يف الدول ِة
4 -4الإناب ُة الق�ضائ ّية :هي قيا ُم اجلهاتِ
ِ
َّ
ُ
ق�ضائي ُ
تتناول الق�ضايا
يتعلق بدعوى �أو حتقيقٍ جا ٍر لديها ،وقد
للقيا ِم يف �إقليمِ ها وبالإناب ِة َعنها ب�أيِّ �إجرا ٍء
ٍّ
اجلزائ َّية� ،أو م�سائ َل مدن َّية �أو جتار َّية �أو ق�ضايا الأحوالِ ال�شخ�ص َّية.
كيان �إداريٌ ُتع ّينه الدول ُة ليكو َن جه َة االت�صالِ املركز ّية ل�ش�ؤونِ التعاونِ الدو ِّ
ال�سلط ُة املركز ّية :هي ٌ
يل
ُّ 5 -5
الدول عاد ًة �سلط ًة مركزي ًة باعتبا ِر َ
ُ
ذلك جز ًءا من متطلباتِ االمتثالِ لل ُمعاهدَة.
مع الدول الأخرى ،و ُت�سمي
خت�ص ُة قانوناً يف الدول ِة ب�ش�أنِ التعاملِ مع طلباتِ التعاونِ الدو ِّ
يل يف
ال�سلطة
املخت�صة :هي اجله ُة امل ُ َّ
َّ
ُّ 6 -6
الداخلي.
مبوجب القانونِ
امل�سائلِ اجلنائي ِة واخلطواتِ العملي ِة الالزم ِة يف هذا ال�ش�أنِ
ِ
ّ
7 -7املنظم ُة الدولي ُة لل�شرط ِة اجلنائ َّية (الإنرتبول) :هي منظم ٌة دولي ٌة لل�شرط ِة ُ
تهدف �إلى تعزي ِز التعاونِ
ب َ
مية.
مل ،للعملِ معاً للت�صدِّي لكاف ِة �أ�شكالِ � ِ
أمناط اجلر َ
ني �أجهز ِة ال�شرط ِة يف العا ِ
8 -8ال َّن ُ
�شرات الدول َّية :هي عبار ٌة عن مذكراتِ بحثٍ ت�صد ُر بلغاتِ عملِ الإنرتبولِ الأربعة (الإ�سبان َّية،
أمم
املكاتب املركزي ِة الوطن َّية و�/أو
طلب
ِ
والإجنليز َّية ،العرب َّية ،الفرن�س َّية) ،بنا ًء على ِ
ِ
املحاكم الدولي ِة التابع ِة لل ِ
()1
امل َّتحدة.
ُ
ُ
الدولية لل�شرطةِ اجلنائية (الإنرتبول) وهي:
املنظمة
 - 1هناك عد ُة ن�شراتٍ دولية تُ�صدرها
الن�شر ُة الدولي ُة ا َتوقيف �أو قرا ٍر من
�شخ�ص مطلوبٍ لتوقيفه توقيفاً م�ؤقتاً متهيداً لت�سليمه ا�ستناداً �إلى مُذكرة
يل من خاللِ ال�شبك ِة احلا�سوبي ِة اخلا�صة بالإنرتبول عن
حلمراء :هي مذكر ُة
ٍ
ٍ
ٍ
تعميم دو ٍ
قِبل هيئ ٍة ق�ضائي ٍة �أو محكم ٍة دول َّية.
�شخ�ص �أو هويته �أو للح�صولِ على معلوماتٍ �إ�ضافي ٍة عنه.
الن�شر ُة الدول َّية الزَّرقاء :لتحديدِ مكانٍِ
الن�شر ُة الدول َّية ا َخل�ضراء :للتنبي ِه عن الأن�شط ِة الإجرام َّية.
التعريف بنف�سِ ه.
�شخ�ص مفقو ٍد �أو عاج ٍز عن
ال�صفراء :لتحديدِ مكانِ وجو ِد
ِ
ٍ
الن�ش َرة الدول َّية َّأ�شخا�ص متو ّفني.
ال�سوداء :لتحديدِ هوي ِة �
ٍ
الن�ش َرة الدول َّية َّ�شخ�ص� ،أو عملي ٍة ت�ش ِّكل تهديداً وخطراً و�شي َكني.
الن�ش َرة الدول َّية الربتقال َّية :للتنبي ِه عن حدثٍ � ،أوٍ
ري معلوماتٍ ب�ش�أنِ الأ�ساليبِ الإجرام َّية� ،أو الإجراءاتِ � ،أو الأجهزةِ ،التي ي�ستخدمُها املُجرمون.
-الن�ش َرة الدول َّية البنف�سج َّية :لتوف ِ

15

أغرا�ض نف�سِ ها التي ت�صد ُر من �أجلِها ال َّن�شرات الدولية ،ولكن البل َد الع�ض َو
9 -9التعامي ُم الدول َّية :ت�صد ُر لل ِ
�أو الكيان الدو ّ
وت�سج ُل يف قواعدِ بياناتِ الإنرتبول،
املعني يقو ُم ب�إر�سالِها مبا�شر ًة �إلى بلدان �أع�ضا ٍء مع َّينة،
َّ
يل ّ
ُ
ال�شخ�ص املطلوب ،و�صو َرتهِ ،وب�صماتِ �أ�صابعِه ،و�أرقا ِم وثائقِ هو َّيتِه،
أو�صاف
وتت�ضمن تفا�صي َل هوي ِة و� ِ
ِ
ُ
ال�ساري على اجلرمي ِة التي ارتك َبها �أو �أُ َ
دين مبوج ِبها ،ومذكر ُة
وجهة،
واملعلوماتِ الق�ضائ َّية (ال ُّتهم ُة امل ُ ّ
والقانون َّ
التوقيف �أو ُحك ُم املح َكمة).
ِ
�1010إذاع ُة ال َبحث :هي و�سيل ٌة ُت�ستخد ُم بني الدُّ ولِ العرب َّي ِة حتتَ مِ ظ َّلة �إدار ِة املُالحق ِة والبياناتِ اجلنائ َّية
�شخ�ص
للتعميم عن
عب اال ِّت�صال الوطن َّية،
(املكتب
ٍ
طلب �أحدِ ُ�ش ِ
العربي لل�شرط ِة اجلنائي ِة �سابقاً) ،بنا ًء على ِ
ُ
ِ
ّ
ُ
وتت�ضمن
توقيف �أو قرا ٍر من ِق َبل جه ٍة ق�ضائ َّية،
للقب�ض عليه متهيداً لت�سليم ِه ا�ستناداً �إلى مذكر ِة
ٍ
مطلوبٍ
ِ
تفا�صي َل الهوي ِة وال ُّتهم ِة املوج َّه ِة �إليه.
ٌ
ُ
تت�ضمن جمموع ًة من
�صكوك ثنائي ٌة �أو متعدد ُة الأطراف (�إقليمي ٌة �أو دول َّية)
1111االتفاق َّي ُة �أو املعاهدَة :هي
رت َمها وتعم َل على تنفيذِ ها بع َد ال َّت�صديقِ عليها.
يجب على الدُّ ولِ ال ِ
أطراف �أن حت ِ
احلقوقِ وااللتزاماتِ التي ُ
إعالن املوافق ِة الأول َّية بااللتزا ِم باالتفاقياتِ واملواثيقِ التي َّ
1212ال َّتوقي ُع على اال ِّتفاقيةُ � :
مت اعتمادُها من
ولي�س له �أيُّ �أثرٍ قانوين.
املنظماتِ الدولي ِة املعن َّيةَ ،
ُ
رب الأجهز ِة الت�شريعي ِة �أو التنفيذي ِة
1313
الت�صديق على االتفاق َّية :موافق ُة الدول ِة على املعاهد ِة �أو االتفاق َّية ع َ
فيكون ٌ
ُ
الحق من الدولِ غري املو ِّقعة على
ح�سب �أحكا ِم د�ستورِها� .أما االن�ضمام
التي ُتو َكل �إليها هذ ِه امله ّمة
َ
االتفاق َّية ابتدا ًء ،كما ُيطلق عاد ًة على الدولِ التي ت�صب ُح �أطرافاً يف االتفاقي ِة عقِب دخولِها ح ِّيز ال َّنفاذ.
�1414أم ُر التوقيفِ الأوروبي (� :)European Arrest Warrantآلي ٌة جتي ُز تنفي َذ قراراتِ التوقيفِ ال�صادر ِة يف
ملجل�س االحتا ِد
مب�س ٍط لل َّت�سليم ،و�أق َّر
مبوجب القرار الإطاريِّ
ِ
ِ
�إحدى دولِ االتحِّ اد من قِبل دو َل ٍة �أخرى ،كبديلٍ َّ
االعرتاف املُتبادلِ للأحكا ِم والأوام ِر الق�ضائي ِة يف الإطا ِر
أوروبي يف  13حزيران  ،2002ويُعدُّ تطبيقاً ملبد�أ
ِ
ال ِّ
ال�سن ِة الواحدَةَ ،
ُ
وذلك ِ�ض َ
من عد ٍد من
الأورو ِّبي،
وينطبق على جمي ِع احلاالتِ التي تزي ُد فرت َة العقوب ِة فيها على َّ
واجلرائم الإلكرتون َّية.
اجلرائم الها َّمة كاالتجِّ ا ِر بال
أ�شخا�ص واملخدِّراتِ والف�سا ِد والإرهابِ
ِ
ِ
ِ
1515قا�ضي اال ِّت�صال :هو القا�ضي الذي ُتع ِّين ُه الأجهز ُة املعن ّي ُة بالدول ِة َلدى دول ٍة �أخرى؛ لتعزي ِز التعاونِ ب َ
ني
فتح قنواتِ االت�صالِ م َع الأجهز ِة املعن َّية و َمدِّها باملعلوماتِ
الدَّولت ِ
ني يف امل�سائلِ القانوني ِة والق�ضائ َّية ،من خاللِ ِ
ري طلباتِ التعاونِ ذاتِ
مي معرف ٍة �أف�ض َل للت�شريعاتِ واملُمار�ساتِ الوطن َّيةِ ،
بهدف تي�س ِ
الالزِمة ،وامل�ساهم ِة يف تقد ِ
ال�صلة.
ِّ
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املِح َور ال َّثاين

للتعاون الدو ِّ
أ�سا�س القانوينُّ
امل�سائل اجلنائ َّية
يل يف
ِ
ِ
ال ُ

لقد �أ�صب َح للتعاونِ الدو ِّ
مل املتق ِّد ٍم مفهوماً فكرياً وع�صرياً جديداً ،ي�ؤي ُد ُه
يل يف املجالِ
اجلنائي يف دولِ العا ِ
ِّ
إح�سا�س َ
ري من امل�س�ؤولي ِة املُلقا ِة على عاتقِها ملواجه ِة تط ُّو ِر اجلرمي ِة وا ِّت�سا ِع �أبعادِها
�
تلك الدولِ بقد ٍر كب ٍ
ُ
اجلغراف َّية ،وقناعتِها ب� ّأن تعاو َنها يف هذا املجالِ هو ال�سبي ُل الوحي ُد لإعال ِء �سياد ِة القانونِ وحتقيقِ العدا َلة.
باجلرائم وتع ُّقب فاعِ ليها نتيج ًة لتجاو ِز هذه
وتواج ُه الأجهز ُة الق�ضائي ُة الوطن َّية �صعوباتٍ �شديد ٍة يف التحقيقِ
ِ
ولي�س هذا َفح�سب َبل �أَ�ضحى العا ُ
االفرتا�ضي و�شبك ُة املعلوماتِ ومواق ُع
مل
اجلرائم احلدو َد الوطن َّية للدُّ ولَ .
ِ
ُّ
ال للإعدا ِد َ
االجتماعي مح ً
بع�ض الأَحيان.
ال َّتوا�صل
لتلك اجلرائِم ،بل والرتكا ِبها يف ِ
ِّ
ت�سليم املجرِمنيُ ،تع ّد َ
وللتعاونِ الدو ِّ
كذلك امل�ساعد ُة
يل يف امل�سائلِ اجلنائي ِة �آلياتٍ و�أدواتٍ متعدِّدة ،فبالإ�ضافة �إلى
ِ
ُ
اختالف �أ�شكالِها وتبادُل املعلومات،
وتت�ضمن الإناباتِ الق�ضائي ِة على
القانوني ُة املتبادل ُة من �أه ِّم هذه الآليات
ِ
َ
التعاون ُّ
ُ
ال�ش َرطي لتو�سي ِع قنواتِ االت�صالِ ب َ
وكذلك
رب قد ٍر من املعلوماتِ
ني الأجهز ِة الأمن َّية للح�صولِ على �أك ِ
أخ�ص الفا ِّر َ
ين من وج ِه العدا َلة.
عن املجرمني ،وبال ِّ
ين الذي ي�ستن ُد �إلي ِه ُّ
أ�سا�س القانو َّ
ت�سليم املُجرمني
كل طلبٍ للم�ساعد ِة القانون َّية املتبادَلة �أو
ويعالِج هذا املحو ُر ال َ
ِ
 باعتبارِهما من �أه ِّم ُ�صو ِر ال َّتعاون الدو ِّوطني� ،أم يف �إطا ِر
ت�شريع
مبقت�ضى
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية� -سوا ًء ُق ِّد َم ُ
ٍّ
ٍ
مبوجب ُمذ َّكرات تفاهُ م ،و ُتعالج الأق�سام
أ�سا�س َمبد�أ املعامل ِة باملِثل� ،أم
ُمعاهدة (ثنائ َّية� ،إقليم َّية ،دول َّية)� ،أ ْم على � ِ
ِ
مي هذ ِه الأنوا ِع من َّ
الطلبات ،ومن املُفيدِ ِّ
ال َّتالية على نح ٍو �أك َ
أ�سا�س
االطال ُع على ال ِ
رث حتديداً م�س�أل َة تقد ِ
القانو ِّ
ين لطلباتِ ال َّتعاون الدَّويل بكا َّفة �أ�شكالِها.
ال ِق�سم الأ َّول :التَّ�شريع ال َوطني:
�أو ًال :الدُّ �ستو ُر الأرد ّ
ين ل�سنة  1952وتعديالتِه:
ت�سليم املُجرمنيَ ،فقد ور َد يف املادَّة ( )21مِ ْنه على �أنه“ :ال ُي�س ّلم الالجِ ئون ال�سيا�س ُّيون
�أَ ْور َد الإطا ُر العا ُّم يف
ِ
ُ
ت�سليم املجرم َ
ني
االتفاقات الدولي ُة والقوانني �أُ�صو َل
�سبب مبادئهِم ال�سيا�س َّية �أو دفاعهِم عن احل ِّرية ،و�أن تحُ دّد
ِب ِ
ِ
العاديني”� ،أما املادة ( )33ف َقد عالجَ َ ت �إبرا َم اال ِّتفاقيات واملعاهداتِ  ،وم�س�أ َلة م�صادق ِة جمل ِِ�س الأ َّم ِة َعليها.
ثانياً :القوانني:
ُ 1 -1
قانون �أ�صول املحاكماتِ اجلزائ َّية وتعديال ِت ِه رقم  9ل�سنة  :1961باعتبا ِر ِه ال�شريع َة العام َة للإجراءاتِ
املحاكم والنياب ِة العا َّمة ،فقد َت�ض ّم َن ُن�صو�صاً لها عالق ٌة بالتعاونِ الدَّويل ،حيث ت�ض َّمنت املادة ()5
امل ُ َّتبعة �أما َم
ِ
االخت�صا�ص املكا ِّ
وال�شخ�صي يف امل�سائِلِ اجلنائ َّية.
ين
م�س�أل َة
ِ
ِّ
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العقوبات وتعديالته رقم  16ل�سنة � :1960أور َد َ
ُ 2 -2
ُ
بع�ض الأحكا ِم التي ُ
جوانب
ميكن �إ�سباغها على
قانون
ِ
التعاونِ الدو ِّ
اجلرائم التي ار ُتك َبت داخ َل املَملكة �أو خارِجها (املواد من
االخت�صا�ص يف نظ ِر
يل� ،سوا ًء من حيثِ
ِ
ِ
ُ ،)13-7
(حج َّية الأحكا ِم الأجنب َّية).
حيث تنا َولت املادة ( )12مو�ضو َع مفعولِ الأحكا ِم الأجنب َّية ُ
�ص يف املادَّة ( )147على �صالحياتٍ ا�ستثنائي ٍة لل ُمدعي العا ِّم يف الق�ضايا املتع ِّلقة مبكافح ِة الإرهابِ و�أيِّ
كما و ُن َّ
عملياتٍ م�صرفي ٍة م�شبوه ٍة من خاللِ َم ْن ِع الت�ص ُّر ِف بهذ ِه الأموال (جتميدِ الأموال) َ
وذلك بقرا ٍر من املُدَّعي
َ
البنك
ني ا�ستكمال �إجراءات التحقيق ب�ش�أنها،
وكذلك قيا ُم املُدعي العام بال َّتن�سيقِ والتعاونِ مع ِ
العام� ،إلى ح ِ
املركزيّ و�أيُّ جه ٍة ذات عال َقة ،مح َّلي ٍة كانت �أو دَول َّية بالتحقيقِ يف الق�ضيةِ ،و�إذا ثبتَ ل ُه �أ َّن لت َ
ِلك العمل َّي ِة
خت�صة.
امل�صرف َّي ِة عالق ٌة
ٍ
فيتم �إحال ُة الق�ض َّي ِة �إلى املحكم ِة امل ُ َّ
إرهابيُّ ،
بن�شاط � ٍّ
�صريح على التعاونِ الدو ِّ
ُ 3 -3
يل،
قانون َم ْن ِع الإرهابِ وتعديالتِه رقم  55ل�سنة  :2006و�إن مَل ُين�ص ب�شكلٍ
ٍ
�إ َّال �أ َّنه ُ
لن�ص
ميكن اللجو ُء �إلى مبد�أ املُعامل ِة باملِثل من خاللِ ا�ستخدا ِم املدَّعي العا ِّم املُخت�ص ل�صالحيات ِه ِوفقاً ِّ
املادة ( )4من ذاتِ القانونَ ،
ال�شخ�ص املُ�شتبه به
طلب ُم�ساعد ٍة ق�ضائ َّي ٍة ( ُمراقبة مح ِّل �إقام ِة
ِ
وذلك مِ ن خاللِ ِ
إرهابي ،ومن ِع ِه
وتفتي�ش مكانِ تواجد ِه والتح ُّفظ على �أيّ �شي ٍء ل ُه عالق ٌة
وحت ُّركات ِه وو�سائلِ ا ِّت�صاالته،
ٍ
ِ
بن�شاط � ّ
حفظي على �أيِّ �أموالٍ ُي�شتب ُه بعال َقتِها بن�شاطاتٍ �إرهاب َّية).
قيم فيها ،و�إلقا ِء احلج ِز ال َّت
من مغادر ِة الدول ِة امل ُ ِ
ِّ
ُ
ُ 4 -4
القانون
قانون مكافح ُة َغ ْ�سلِ الأموالِ ومتويلِ الإرهابِ وتعديالتِه رقم  46ل�سنة  :2007حيث �أور َد
�أحكاماً ها َّمة يف �إطا ِر التعاونِ الدو ِّ
يل ملكافح ِة َغ ْ�سلِ الأموالِ � ،أب َرزها:
متخ�ص�ص ٍة ملكافح ِة َغ ْ�سلِ الأموال :ولهذ ِه الوِحد ُة َّ
�إن�شا ُء وحد ٍة
احلق يف تبادلِ املعلوماتِ مع الوِحداتِ
ِّ
أغرا�ض
ال َّنظري ِة يف الدولِ الأخرى -
ِ
ب�شرط املعامل ِة باملِثل  -وعلى �أ َّال ُت�ستخد َم هذه املعلوماتِ �إ َّال يف ال ِ
وب�شرط احل�صولِ على موافق ِة الوِحدة النظري ِة التي
املتع ِّلقة مبكافح ِة َغ ْ�سلِ الأموالِ ومتويلِ الإرهابِ ،
ِ
احلق يف �إبرام مذ َّكراتِ تفاهم مع الوِحدات النظري ِة()2
قدَّمت َ
تلك املعلومات ،وللوح َد ِة ّ
لتنظيم ال َّتعاونِ
ِ
ٍ
ِ
بهذا ا ُ
خل�صو�ص (املادة .)91
ُ
اخل�صو�ص فيما يتع َّل ُق
اجلهات الق�ضائي ُة الأردنية مع اجلهاتِ الق�ضائي ِة الأخرى ،وعلى وج ِه
�أن تتعاو َن
ِ
َ
ُ
وكذلك
ني واملحكو ِم عليهِم،
وت�سليم ال
بامل�ساعداتِ والإناباتِ الق�ضائي ِة
طلبات اجلهاتِ
أ�شخا�ص امل ُ َّتهم ِ
ِ
ِ
جرائم غ�سلِ الأموالِ �أو متويلِ الإرهابِ �أو
ري الأردني ِة تع ُّقب �أو جتميدِ �أو التح ُّفظ على الأموالِ مح ِّل
غ ِ
ِ
متح�صالت �أيٍّ مِ نهاَ ،
ُ
وذلك ِو ْف َق القواعدِ التي تحُ ّددُها القوان ُ
واالتفاقيات ال ُّثنائي ُة �أو املُتعدد ِة
ني الأردني ُة
ِّ
ري ح�سن
الأطراف ،التي �صا َد َقت عليها اململك ُة �أو وفقاً ملب َد�أ املعامل ِة باملِثل ،وم َع عد ِم الإخاللِ بحقوقِ الغ ِ
الن َّية (املادة .)22
ٌ
ٌ
ني وحداتِ اال�ستخباراتِ املاليةِ لأك َ
ومثال َ
ُ
لتوثيق التعاونِ الدو ِّ
يل ب َ
عاملية �أُن�شئت يف عام ١٩٩٥
�شبكة
ذلك االن�ضما ُم �إلى جمموعة �إيغمونت ( :)Egmont Groupوهي
-2
رث من  ١٢٠دولةٍ
ِ
ني االت�صاالتِ بني هذه الوحداتِ من خاللِ تطبيقاتٍ تكنولوجيةٍ ك�شبكة �إيغمونت الآمنة ،ومن حقِّ
أم
�
وت
ني
لتح�س
ري امل�ساعد ِة على ال�صعيدِ الدويلّ،
ِ
ِ
ع�ضواً ،من خاللِ تبادُل املعلوماتِ املاليةِ وتوف ِ
والك�شف عنها.
املخت�صة
�أيِّ وحد ِة ا�ستخباراتٍ ماليةٍ تلقِّي املعلوماتِ املاليةِ وطل ِبها ِوفق
ِ
امل�سموح به وحتليلِها وتعميمِها على اجلهاتِ
َّ
ِ

18

قانون النزاه ِة ومكافح ِة ال َف�ساد رقم  13ل�سنة ُ :2016
ُ 5 -5
�ص يف الفقر ِة (ح) من املاد ِة ( )4على
حيث ُن َّ
�شروط تقدميِها من
وطلب امل�ساعد ِة القانون َّي ِة الدول َّي ِة يف جمالِ مكافح ِة الف�سا ِد حا َل توا ُفر
مي
ِ
ِ
التعاونِ يف تقد ِ
َ
الن�ص على التعاونِ والتن�سيقِ مع اجلهاتِ املحلي ِة والإقليمي ِة والدولي ِة املماثِل ِة
خاللِ القنواتِ الر�سم َّية،
وكذلك ُّ
لعملِ الهي َئة (املادة .)8
-6

ُ
ُ 6
القانون من �أحكا ٍم َّ
�ص فيما َيلي:
أهم ما ت�ض َّم َن ُه
قانون
يتلخ ُ
ت�سليم املُجرمني ل�سنة  :1927و� ُّ
ِ
ُ
�شروط وقيود ال َّت�سليم.
ُ
إجراءات محاكم ِة املجر ِم الفا ّر.
�الب ِّي ُنات والوثائ ُِق الأجنب َّية املقبولة لل َّت�سليم.
 َّالط ُ
عن بالقراراتِ ال�صادر ِة يف دَعوى ال َّت�سليم.

ت�سليم املُجرمني
7 -7م�شرو ُع قانونِ
ِ
�أبر ُز ما ت�ض َّمنته ُم�س َّود ُة هذا القانونِ من �أحكا ٍم تتم َّث ُل يف ما يلي:
اجلرائم املُعا َقب َعليها بعقوب ٍة �سالب ٍة للحر َّية،
�سليم ،لت�ش َم َل كا َّفة
ِ
 َو َّ�س َع اجلرائ َم امل�شمول َة بطلباتِ ال َّت ِودو َن حتديدِ ح ٍّد �أَدنى ُمعينَّ .
� َال�سف ِر
أناط م�شروع القانون مبدعي عام محكم ِة بداي ِة العا�صم ِة ع َّمان� ،صالحي َة التوقيفِ واملن ِع من َّ
ني ورو ِد مِ لَ ِّف اال�سترِ داد.
مبواجه ِة املطلوبِ ت�سليم ُه ملد ِة ثالثني يوماً قابل ٍة للتجديدِ ملر ٍة واحد ٍة حل ِ
� ََ
وكذلك ُّ
حق
بالنائب العام �صالح َّي َة ُمراقب ِة حتقيقاتِ املُدَّعي العام وقراراتِه،
أناط م�شروع القانون
ِ
َّ
واحلق بالإفرا ِج عن املطلوبِ ت�سليمه.
ا�ستئناف قرا ِر املح َكمة ،و�إعال ُم الدول ِة الطالب ِة بالقرار,
ِ
ال�ص ِلح �إلى محكم ِة بداي ِة العا�صم ِة ع َّمان ح�صراً.
نق َل االخت�صا�ص بنظ ِر طلباتِالت�سليم من محكم ِة ُّ
ِ
()3

َّ�شريع املُقارن:
الق�سم الثاين  :الت ُ
و�إمياناً من الدولِ ب�أهم َّي ِة ال َّتعاونِ الدو ِّ
ٌ
لتنظيم وتعزي ِز هذا التعاونِ ومِ نها دول ُة
ت�شريعات وطني ٌة
يل� ،أُ�صد َرت
ِ
الق�ضائي الدو ِّ
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية( ,)4و�أبر َز ما ت�ض َّمن ُه
الإماراتِ العربي ِة املتحد ِة التي �أ�صد َرت قانو َن التعاونِ
ِّ
ُ
القانون من �أحكا ٍم تتم َّث ُل يف ما يلي:
هذا
ُ
ُ
اجلهات الق�ضائي ُة يف الدول ِة مع اجلهاتِ الق�ضائي ِة الأجنبي ِة التعاو َن
تتبادل
الق�ضائي يف امل�سائلِ
َّ
كون الدول ُة طرفاً
اجلنائي ِة ِوفقاً لأحكا ِم هذا القانون ،م َع عد ِم الإخاللِ ب�أحكا ِم االتفاقياتِ الدولي ِة التي َت ُ
وب�شرط املُعاملة ِباملِثل.
فيها،
ِ

3
4

َّ
لت�سليم املجرمني .
مت لدى وزار ِة العدلِ االنتهاءِ من �إعدا ِد م�س َّودة م�شرو ِع قانونٍ جديدٍ
ِ
وعمل به من تاريخ 2006/11/14
القانون رقم  39ل�سنة 2006املن�شو ِر يف اجلريد ِة الر�سميةِ العدد  457ال�سنة ال�ساد�سة والثالثون بتاريخ ُ 2006/11/14

19

ق�ضائي يف الدول ِة ب�ش�أنِ جرمي ٍة
يف حال ِة ورو ِد طلبٍ من جه ٍة ق�ضائي ٍة �أجنبي ٍة للم�ساعد ِة يف ا ِّتخا ِذ �إجرا ٍءٍ
ُمعاقب عليها يف الدول ِة الطالِبةُ ،
اخت�صا�ص ُ�سلطاتِها الق�ضائ َّية ،ف�إن ُه يجو ُز لل�سلط ِة الق�ضائي ِة
وتدخ ُل يف
ِ
مي امل�ساعد ِة املطلوب ِة متى كا َنت �ضروري ًة ملبا�شر ِة �إجراءاتٍ ق�ضائي ٍة يف دَعوى جزائي ٍة منظور ٍة
املخت�صة تقد َ
َّ
اخل�صو�ص ما يلي:
�أما َم اجله ِة الق�ضائي ِة الأجنب َّية ،وت�شم ُل امل�ساعد ُة الق�ضائي ُة على وج ِه
ِ
أماكن الأ�شخا�ص.
حتدي ُد هو ّي ِة و� ِ
�سما ُع �أقوالِ الأ�شخا�ص.
أ�شخا�ص امل ُ
َ
حتجزين للإدال ِء بال�شهاد ِة �أما َم اجلهاتِ الق�ضائي ِة الأجنب َّية.
مي ال
ِ
تقد ُ
تبلي ُغ الوثائقِ الق�ضائ َّية.
ُ
ُ
أ�شخا�ص والأماكن.
وتفتي�ش ال
�ضبط الأ�شيا ِء
ِ
ري املعلوماتِ والأد َّلة.
توف ُ
�سخ ُم�صدَّق ٍة منها.
توف ُ
ري الوثائقِ ِّ
وال�سجالت الأ�صلي ِة �أو ُن ٍ
█

█

█

█

█

█

█

كتابي من جه ٍة ق�ضائي ٍة �أجنبيةٍ،
يجو ُز لل�سلط ِة الق�ضائي ِة املُخت�صة يف حال ِة اال�ستِعجال ،وبنا ًء على طلبٍٍّ
طلب امل�ساعد ِة الق�ضائ َّية الأم َر ب�إجراءاتٍ حتفظي ٍة ت�س َتدعيها ال�ضرور ُة حلماي ِة
وق ْب َل ا�ستيفا ِء
ِ
�شروط ِ
ُ
احلفاظ على �أد َّل ِة �إثباتٍ �أو م�ستنداتٍ ُيخ�شى َ�ضيا ُعها �أو ُ
العبث بها.
م�صال َح قانوني ٍة ُمهدَّدة� ،أو
ويجب �أن يكو َن م�ؤ ّرخاً ومو ّقعاً
طلب امل�ساعد ِة الق�ضائي ِة كتاب ًة من اجله ِة الق�ضائي ِة الأجنبيةِ،
ُ
 ُيح َّر ُر ُويجب �أن يت�ض َّم َن نو َع الق�ضي ِة
مت اجله ِة الطالب ِة هو و�سائ ِر الأوراقِ املُرفق ِة به،
ُ
عليه ،ومختوماً بخا ِ
واجله ِة ال�صاد ِر عنها َّ
الطلب ،واجله َة املطلوبِ منها ال َّتنفيذ ،وجميع البياناتِ التف�صيلي ِة املتع ِّلقة بوقائ ِع
ُ
خا�صة:
والن�صو�ص القانوني ِة املنطبق ِة عليها ،وال
الق�ض َّي ِة
ِ
إجراءات املطلوب ا ِّتخاذها ،وب�صف ٍة َّ
�1 -1أ�سما ُء ال�شهو ِد ومحا ِّل �إقامتهِم والأ�سئل ِة املطلوبِ توجيهُها �إليهِم.
أ�شخا�ص املطلوبِ ا�ستجوابهِم.
2 -2الأ�سئل ُة املطلوب توجيهُها �إلى ال
ِ
ٌ 3 -3
بيان باملمتلكاتِ �أو امل�ستنداتِ �أو الأوراقِ املطلوبِ ُمعاين ُتها.
و ُي ُ
بالطلب جمي َع الأوراقِ وامل�ستنداتِ الالزم ِة على �أن تكو َن مرتجم ًة �إلى اللغ ِة العربية ،وم�صدقاً عليها
رفق
ِ
االتفاقيات التي ُ
ُ
ري ذلك .
من اجله ِة الق�ضائي ِة الأجنب َّية ،ما مل َتـ ْق ِ�ض
تكون الدول ُة طرفاً بها بغ ِ
ُ
لت�سليم املطلوب َ
املطلوب الت�سلي ُم من �أجلِها معاقباً عليها يف قانونِ الدول ِة
ني �أن تكو َن اجلرمي ُة
�شرتط
 ُيُ
ِ
الطالب ِة بعقوب ٍة مقيد ٍة للحر َّية ملد ِة �سن ٍة على الأقل� ،أو ب�أيِّ عقوب ٍة �أخرى �أَ َ�شدّ.
 ُيع َر ُخت�صة خال َل ثمانٍ و�أربع َ
القب�ض
�ض
ني �سا َع ًة من وقتِ
ِ
ُ
املطلوب ت�سليم ُه على النياب ِة العام ِة امل ُ َّ
الت�سليم وبالأد َّل ِة القائم ِة
طلب
ب�سبب
ِ
القب�ض عليهِ ،ومب�ضمونِ ِ
عليهِ ،وعلى النياب ِة العام ِة �إحاط َت ُه علماً ِ
ِ
واملُ�ستنداتِ املتع َّلق ِة َّ
ُ
ويكون له ُّ
ح�ض َر مع ُه محا ٍم
بالطلب ،وتقو ُم ب�إثباتِ �أقوا ِل ِه يف مح�ضر،
احلق يف �أن ُي ِ
عن َد �سما ِع �أقوالِه.
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تاريخ َن َظ ِرهِ،
طلب
 ُيحي ُلالنائب العا ُّم َ
ُ
ِ
الت�سليم �إلى املحكم ِة املخت�ص ِة خال َل خم�س َة ع�ش َر يوماً من ِ
املخت�ص ِة م َع جمي ِع امل�ستنداتِ التي َي�ستن ُد �إليها َّ
الطلب.
م�شفوعاً مبذكر ٍة كتابي ٍة تو َد ُع قلَم املَحكم ِة
َّ
الت�سليم يف جل�س ٍة �سر َّي ٍة بح�ضو ِر ال ِّنيابة العا َّمة واملطلوبِ ت�سليمه و ُمحاميه
طلب
 َتنظ ُر املحكم ُةَّ
املخت�صة َ
ِ
ف�ص ُل يف َّ
لب بع َد �سما ِع النياب ِة العام ِة والدِّفاع.
�إن ُوجد -و َت ِالط ِ
َ
اال�ستئناف
خت�ص ِة �أما َم محكم ِة
للنائب العا ِّم وللمطلوبِ ت�سليمه
ِ
ِ
الطعن يف القرا ِر ال�صاد ِر من املحكم ِة امل ُ َّ
خال َل ثالث َ
ال�شخ�ص املطلوبِ ت�سليم ُه
تاريخ �إعالنِ
ِ
تاريخ �صدو ِر القرارِ� ،إذا كا َن ح�ضورياً ومن ِ
ني يوماً من ِ
�إذا كا َن غيابياً.
ال َي ُ�سليم دو َن ُ�صدو ِر قرا ٍر �آخ َر ب�إمكاني ِة ال َّت�سليم بنا ًء على طلبٍ
حول القرا ُر ال�صاد ُر بع َد ِم �إمكان َّي ِة ال َّت ِ
الحقٍ من ذات الدَّول ِة وعن ذاتِ اجلرائِم ،يف حال ِة ظهو ِر �أ�سبابٍ جديد ٍة مَ ْ
طرحها �أما َم املحكم ِة
ل ي�س ِبق ُ
املخت�صة.
َّ
يتم الت�سلي ُم �إليها
الت�سليم
يف حال ِة تعدُّ ِد طلباتٍِ
ل�شخ�ص بعينِه ،فلوزي ِر العدلِ �أن ُيح ّد َد الدول َة التي ُّ
ِ
�أو ًال ،مراعياً يف َ
أطراف ال ّنافذة ،م َع االخذ
ذلك االلتزاماتِ النا�شئ ِة عن االتفاقياتِ ال ُّثنائي ِة �أو متعدِّد ِة ال ِ
َ
بع�ض هذ ِه ُّ
رث من
يف االعتبا ِر
الظ ِ
روف يف �أك ِ
الظروف املتع ِّلق َة بك ِّل ق�ضي ٍة على حِ دَه ،ف�إذا اتحَّ دت ُك ُّل �أو ِ
طلب ال َّت�سليم ،م َع االخذ يف االعتبا ِر َمدى تعا ُونِ الدَّول ِة َّ
الطالب ِة
يتم ال َّت�سلي ُم �إلى الدول ِة الأ�سبقِ يف ِ
دو َلةُّ ،
يف احلاالتِ املُماثلة.
خت�صة مخاطب َة ال�سلطاتِ بدول ٍة �أجنب َّية ال�سرتدا ِد
ِ
للنائب العا ّم �أو لمِ َن ُيف ِّو ُ�ض ُه �أن يط ُل َب من الإدار ِة امل ُ َّ
أ�شخا�ص املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ ُمق ِّيد ٍة للح َّرية ،ال َيق ُِّل َحدُّ ها الأدنى َعنْ �سِ َّت ِة� أ�شهرٍ �أو ِب�أ َّي ِة عقوب ٍة
ال
ِ
ُ
القانون ِبعقوب ٍة ُمق ِّيدة للحري ِة ال َتق ُِّل عن َ�سنة �أو عقوب ٍة
عاقب َعليها
� َأ�شد� ،أو امل َّتهمني بارتكابِ جرائ َم ُي ُ
املتهم �أو املحكو ِم علي ِه كتاب ًة من النياب ِة العا َّمة ،ويجب �أن يكو َن ُم�ؤ ّرخاً
� َأ�شدُّ  .ويح َّر ُر ُ
طلب ا�سرتدا ِد ِ
ويو�ض ُح يف َّ
َ
و ُمو ّقعاً ومختوماً علي ِه وكذا �سائ َر الأوراقِ املُرفقة بهَّ .
ال�شخ�ص
الطلَ ِب �
أو�صاف وبياناتِ
ِ
املطلوبِ ا�سرتداد ُه كامل ًة ،والوقائ ِع املطلوبِ من �أجلِها ال َّت�سليم ،وال َّتكييفِ القانونيِ ّ للجرمي ِة َم َح ِّل
َ
أ�سا�س القانو ُّ
الطلب
لطلب ال َّت�سليم ،ويب ّل ُغ
والن�صو�ص القانوني ِة املُنطبق ِة عليها،
ال َّت�سليم،
ِ
ين ِ
ُ
وكذلك ال ُ
خت�صة �إلى الدول ِة املطلوبِ �إليها بالطريقِ
ُمرفقاً به امل�ستنداتِ والأوراقِ امل�ؤ ِّيدة ل ُه عن طريقِ الإدار ِة امل ُ َّ
ِّبلوما�سي ،على �أن تكو َن ُمرتجم ًة �إلى لغ ِة اجله ِة الق�ضائي ِة الأجنبي ِة �أو �أ َّية لغ ٍة �أخرى مقبول ٍة لديها،
الد
ّ
ري ذلك.
ما مل َت ْق ِ�ض اال ِّتفاقيات بغ ِ
�شخ�ص َيحمِ ُل جن�سي َة الدولة
خت�ص ِة يف دول ٍة �أجنبي ٍة َن ْق َل
ٍ
ال�سلطاتِ امل ُ َّ
ل�سلطاتِ الدَّول ِة �أن َتط ُل َب من ُّمحاكم َ
الطالبة ومحكوم ومودع يف �إحدى املن�ش�آتِ العقاب َّي ِة لديها ،تنفيذاً ُ
تلك
جزائي �صاد ٍر من
كم
حل ٍ
ِ
ٍّ
الدَّولة.
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 َيجري تنفي ُذ العقوب ِة طبقاً لأنظم ِة التنفيذِ املَعمولِ بها يف الدَّولة ،على �أن ُتخ�ص َم مِ نها ُمدَّة ا َب�س
حل ِ
وتخت�ص الدول ُة وحدَها با ِّتخا ِذ جمي ِع القراراتِ امل ُ َّت ِ�صلة
االحتياطِ ي وما ن َّفذ ُه املحكو ُم علي ِه من ُعقوبة،
ُّ
كم الإدا َنة.
بال َّتنفيذِ  ،و َعليها �أن ُتخطِ َر دول َة الإدان ِة بنا ًء َعلى طل ِبها ،مبا تمَ َّ يف �ش�أنِ تنفيذِ ُح ِ
اخلا�ص �أو الإفرا ِج حتتَ
 َت�سري على املحكو ِم علي ِه �أحكا ُم العف ِو العا ِّم ،وال َت�سري علي ِه �أحكا ُم العف ِوّ
�شرط� ،أو �أيِّ عف ٍو �آخ َر �إ َّال بع َد احل�صولِ على موافق ِة دول ِة الإِدانة ،على �أن يَ�سريَ علي ِه العف ُو العا ُّم والعف ُو
اخلا�ص من دول ِة الإدا َنة.
ُّ
الق�سم الثالث :اال ِّتفاقيات:
ُ
ري ل�سن ِة  2014مل ُيعالِج الد�ستو ُر الأرد ُّ
ين مكان َة االتفاقياتِ واملعاهداتِ
غم من ال َّتعديلِ الد�ستوريِّ الأخ ِ
على ال َّر ِ
الوطني ب�صور ٍة وا�ضحةٍ ،و َمدى �س ّموها على
الدولي ِة التي �صا َد َقت عليها اململك ُة الأردني ُة الها�شمي ُة يف الت�شري ِع
ِّ
وال�شروط الد�ستور َّية لذلكُ ،
الوطني و�آلياتِ �إدماجِ ها
الت�شري ِع
حيث وردَت الإ�شار ُة ب�صور ٍة عا َّمة �إلى االتفاقياتِ
ِ
ِّ
يف املاد ِة ( )33من الدُّ �ستور.
والنظا ُم القانو ُّ
الن�صو�ص القانون َّية املحددَة (ال ِّنظام ا َّلالتيني)
ين يف اململك ِة الأردني ِة الها�شمي ِة يقو ُم على
ِ
ولي�س على ال�سوابقِ الق�ضائ َّية (ال ِّنظام الأجنلو�سك�سونيِ )� ،إ َّال �أ َّن اجتهاداتِ محكم ِة التميي ِز املو َّقر ِة يف الق�ضايا
َ
ا ُ
ن�صو�ص االتفاقياتِ الدولي ِة املُ�صادقِ عليها من حكوم ِة اململك ِة الأردني ِة الها�شمي ِة
حلقوقي ِة ُم�ستقر ٌة على ُ�س ُم ِّو
ِ
أهمها قرا ُر الهيئ ِة العام ِة ملحكم ِة التميي ِز الأردني ِة رقم
على
ن�صو�ص القوان ِ
ِ
ني الوطني ِة يف حالِ ال َّتعا ُر�ض ،و� ُّ
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ُ
االتفاقيات التي َ�صدَّقت عليها اململك ُة الأردني ُة الها�شمي ُة جز ًء ال يتجز�أُ َ
الوطني و َت�سمو
من الت�شري ِع
رب
و ُتعت ُ
ِّ
�ص املادَّة ( )24من القانونِ املد ّ
تن�ص
ين ،وتف�سريِها ب�شكلٍ
على القوان ِ
ني الوطني ِة ا�ستناداً �إلى َن ِّ
وا�سع ،والتي ُّ
ٍ
خا�ص �أو يف معاهد ٍة دولي ٍة نافذ ٍة يف اململك ِة الأردني ِة
ن�ص يف قانونٍ ٍّ
على( :ال َت�سري �أحكا ُم املوا ِّد ال�سابق ِة �إذا ُوجِ َد ٌّ
ُ
يتعار�ض َمعها).
الها�شمي ِة
ويف �سياقِ ال َّتفرق ِة ب َ
ني مفهو ِم املعاهداتِ واالتفاقياتِ املُ�شا ِر �إليها يف املادَّة ( )33من الد�ستورِ ،فقد َت�ض َّمن قرا ُر
ُ
ري الدُّ �ستو ِر رقم ( )1ل�سنة  1962ما َمفا ُد ُه �إ َّن َ
تن�صرف
لفظ َة ( ُمعاهدات) بمِ عناها العا ِّم
املجل�س العايل لتف�س ِ
ِ
بامل�صالح ال�سيا�سي ِة �أو االقت�صاد َّي ِة �أو غريِها ،ومبعناها
�إلى االتفاقاتِ التي تع ِقدُها دَولتانِ �أو �أكرث� ،سوا ٌء ت َّت�ص ُل
ِ
ُ
تن�صرف �إلى االتفاقاتِ الدولي ِة الهام ِة َ
ال�ص ِلح ومعاهداتِ ال َّتحالف،
ذات الطا َب ِع
اخلا�ص
ال�سيا�سي كمعاهداتِ ُّ
ّ
ّ
ري ال�ش�ؤونِ ال�سيا�سي ِة فقد َ
�أ َّما ما ُتربمه الدُّ ُ
ا�صطلَ َح الفِق ُه الدو ُّ
يل على ت�سمي ِت ِه باالتفاق َّي ِة �أو اال ِّتفاق.
ول يف غ ِ
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االتفاقيات الدولي ُة املُك ّر�س ُة للتعاونِ الدو ِّ
ُ
يل وا َّتخذت �أبعاداً مختلفةَ ،فمِ نها ُمتع ِّد ُد الأطراف (�إقليمي �أو
َتن َّوعت
ذات َّ
دويل) ومنها ُ
الطاب ِع ال ُّثنائي:
�أو ًال :االتفاق َّيات ال ُّثنائية :وهي االتفاق ُ
تم �إبرا ُمها بني دول َتني للتعاونِ يف �إحدى املجاالت ،مِ ثل
ِيات التي ِي ُّ
وت�سليم املُجرمني� ،أو امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادل ِة يف امل�سائلِ اجلنائ َّية.
َن ْقلِ املَحكومني،
ِ
ُ
1-1اتفاق ُ
مبوجب هذا ال َّنو ِع من اال ّتفاقيات،
للح ِر َّية:
يتعاون الطرفانِ
ِ
ِيات َن ْقلِ املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة ُ
املتعاقدانِ يف تنفيذِ العقوباتِ ال�سالب ِة للحري ِة ال�صادر ِة بح ِّق مواطنيهِما ،لإكمالِ ُم َّد ِة املحكومي ِة داخلِ
اتفاقيات التعاونِ القانو ِّ
ُ
والق�ضائي
ين
مراك ِز الإ�صال ِح للدول ِة التي ين َتمون �إلى جن�سيتِها ،وقد ُتعال ُج
ِّ
الثنائي ِة مو�ضو َع نقلِ املحكو ِم عليهِم ِ�ضمن َف ْ�صلٍ ُمنفرد� ،إ َّال �أ َّن َ
تنظيم َنقلِ املحكوم َ
ني
ذلك ال مي َن ُع من
ِ
ُ
االتفاقيات ال ُّثنائية:
يف ا ِّتفاقي ٍة �إقليمي ٍة �أو دول َّية� ،أو ترتيباتٍ ُثنائ َّية ،وهذ ِه
ني ال ِّ
اتفاق َّي ُة نقلِ املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحري ِة ب َ
�أ-
أردن وال�سعودي ِة ل�سنة .2013
عليهم بني ال ِّ
أردن وتركيا ل�سنة .2013
أ�شخا�ص املحكو ِم
اتفاق َّي ُة نقلِ ال
ب-
ِ
ِ
ال�سجنا ِء ب َ
ني ال ِّ
االتفاق َّي ُة الق�ضائ َّي ُة
ج-
أردن و ُقرب�ص ل�سنة .1998
َّ
اخلا�صة مبو�ضو ِع تبادلِ ُّ
ُ
ني َّ
االتفاقيات الثنائي ُة �أحكاماً لنقلِ املحكوم َ
�ص فيما يلي:
و َقد ت�ض َّمنت
تتلخ ُ
حتدي ُد اجلهاتِ امل�س�ؤول ِة عن تنفيذِ االتفاقي ِة يف كِال الدَّولتني.طلب ال َّنقلِ و�شروطِ ه.
 َمن يجو ُز له تقد ُمي ِ
ُ
والعقوبات التي يجو ُز فيها ال َّنقل.
اجلرائ ُمالطلب �أو ُت ُ
رفق َم َعه.
يجب �أن يت�ض َّم َنها
مي ِ
ُ
طلب النقلِ والبياناتِ وامل�ستنداتِ التي ُ
�آلي ُة تقد ِاللغ ُة امل�ستخدم ُة ب َأطراف وترجم ُة الأوراقِ واملُ�ستندات.
ني الدُّ ولِ ال ِ
االلتزامات بع َد تنفيذِ َّ
َ
ُ
ُ
الطلب.
وكذلك
الطلب،
مي
تحُ ِّد ُداالتفاقيات التزاماتِ الدَّولت ِ
ِ
ني خال َل عملي ِة تقد ِ
ُ
ال�شخ�ص املطلوبِ نقل ِه ونفقاتِ ال َّنقل.
االتفاقيات �آلي َة عبو ِر
 َب َّي َنت هذ ِهِ
االتفاقيات يف �إطا ِر التعاونِ الدو ِّ
ُ
ُ
ت�سليم
ت�سليم املُجرمني الثنائ َّيةَ :ت�أتي هذ ِه
اتفاقيات
2-2
يل يف جمالِ
ِ
ِ
ويكون ُمالحقاً
ُ
املجرم َ
طرف للآخ ِر �شخ�صاً يتواج ُد يف �إقليم ِه
ني ،من خاللِ ال َّتعهدِ ب�أن ُي�س ِّل َم ُك ُّل ٍ
بجرمي ٍة معاقباً عليها بعقوب ٍة �سالب ٍة للحري ٍة يف ت�شريعاتِ ُك ٍّل منهُما ووفقاً للأحكا ِم الوارد ِة يف االتفاق َّية،
ُ
ويرتبط ال ُّ
أردن بعد ٍد من االتفاقياتِ الثنائ َّية يف هذا املجالِ تتم َّثل يف:
ت�سليم املُجرمني بني الأردنِ وفرن�سا ل�سنة .2012
اتفاق َّي ُة
�أ-
ِ
ت�سليم املُجرم َ
ني وامل�سائ َل اجلنائي َة بني الأرد ِّّن وتركيا ل�سنة .1971
اتفاق َّي ُة تبادُلِ املعو َن ِة يف
ب-
ِ
ت�سليم املُجرمني بني ال ِّ
أردن و�أذربيجان ل�سنة .2008
اتفاق َّي ُة
ت-
ِ
أ�شخا�ص �إلى املحكم ِة اجلنائي ِة الدولي ِة بني الأردنِ وحكوم ِة الوالياتِ املتحد ِة
ت�سليم �
اتفاق َّي ُة
ث-
ٍ
ِ
الأمريكية ل�سنة .2004
ت�سليم املجرمني الفا ِّرين بني ال ِّ
أردن والوالياتِ املتحد ِة الأمريكي ِة ل�سنة .1995
اتفاق َّي ُة
ج-
ِ
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ُ
االتفاقيات الثنائي ُة ب�ش�أنِ ت�س ُّلم املُجرمني تتم َّث ُل يف:
تت�ضمنها
أهم الأحكا ِم التي
ُّ
و� ُّ
الت�سليم يف كِال الدَّولتني.
حتدي ُد ال�سلطاتِ املركزي ِة املخت�ص ِة بتل ِّقي طلباتِِ
اجلرائ ُم اخلا�ضع ُة واملُ�ستثنا ُة من ال َّت�سليم.ت�سليم املُجرمني.
طلب
مي ِ
�آلي ُة تقد ِِ
يجب �أن ُيق َّد َم مبوج ِبها َّ
الطلب.
اللغ ُة التي ُالواجب توا ُفرها يف َّ
ُ
الطلب.
ال�شروط
ُ
 ٌُ
ُ
وامل�ستندات املُرفقة
الطلب
يجب �أن ي�شتم َل عليها
لل�شخ�ص املطلوبِ ت�سلي ُمه،
و�صف
ِ
ُ
والبيانات التي ُ
َمعه.
ٌ
و�شروط تلتز ُم بها ال ُ
أطراف لغاياتِ تنفيذِ ال َّت�سليم.
�أحكا ٌمرب دول ٍة ثال َثة.
�آلي ُة نقلِِ
ال�شخ�ص وم�س�أل ِة عبور ِه حدو َد الدَّولتني �أو ع َ
الت�سليم وال َّنقل.
 َمن ي َتح ّم ُل نفقاتِِ
 ُالوجوبي واجلوازيِّ لل َّت�سليم.
الرف�ض
حاالت
ِ
ِّ
اتفاقيات التعاونِ القانو ِّ
ُ
والق�ضائي يف امل�سائلِ اجلنائ َّية:
ين
3-3
ِّ
اتفاق َّي ُة التعاونِ القانو ِّني ال ِّ
والق�ضائي ب َ
أردن والإماراتِ العربي ِة املتحد ِة ل�سنة .1999
ين
ِّ
اتفاق َّي ُة التعاونِ القانو ِّوالق�ضائي يف املوا ِد املَدن َّية وال ِّتجارية والأحوالِ ال�شخ�صي ِة واجلزائي ِة ب َ
ني
ين
ِّ
ال ِّ
أردن وال ُكويت ل�سنة .2006
اتفاق َّي ُة التعاونِ القانو ِّوالق�ضائي بني ال ِّ
أردن واجلزائ ِر ل�سنة .2001
ين
ِّ
ني ال ِّ
الق�ضائي ب َ
أردن و�سورِيا ل�سنة .1953
اتفاق َّي ُة التعاونِِّ
ني ال ِّ
اتفاق َّي ُة التعاونِ الق�ضائ ِِّي ب َأردن ومِ �صر ل�سنة .1987
اال ِّت ُني ال ِّ
الق�ضائي ب َ
أردن و ُلبنان ل�سنة .1954
فاق
ّ
الق�ضائي بني ال ِّ
أردن وال َيمن ل�سنة .2001
اتفاق َّي ُة التعاونِّ
اتفاق َّي ُة التعاونِ القانو ِّني ال ِّ
والق�ضائي ب َ
أردن ودول ِة َق َطر ل�سنة .1997
ين
ِّ
ني ال ِّ
الق�ضائي ب َ
أردن واملغرِب ل�سنة .2008
بروتوكول للتعا ُونِ يف امليدانِِّ
اتفاق َّي ُة امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادل ِة يف امل�سائلِ اجلنائي ِة بني ال ِّأردن و َفرن�سا ل�سنة .2012
اتفاق َّي ُة امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادل ِة يف امل�سائلِ اجلنائي ِة بني ال ّأردن و َبريطانيا ال ُعظمى واير َلندا
َّ
ال�شمالية ل�سنة .2013
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أهم الأحكا ِم التي ت�ض َّمنتها االتفاق َّيات الثنائ َّية يف �إطا ِر التعاونِ القانو ِّ
والق�ضائي تتم َّث ُل فيما يلي:
ين
و� ُّ
ِّ
تباد ُُل املَعلومات.� ُإعالن الوثائقِ والأوراقِ الق�ضائي ِة و�آلي ِة تبليغِها.
ال ُق�ضائي ُمتع ِّلقٍ بتحقيقٍ �أو بدَعوى قائم ٍة لدى الدول ِة
إنابات الق�ضائ َّية :من خاللِ املطالب ِة ب�إجرا ٍء
ٍّ
الطالبةِ ،وب�صف ٍة خا�ص ٍة �سما ُع ال�شهو ِد وتل ِّقي تقارير ا ُ
خلربا ِء ومناق�شتهِم و�إجرا ِء املُعاين ِة
وطلب حتليفِ
ِ
ال َيمني.

ُ
االعرتاف بالأحكا ِم الق�ضائي ِة وتنفيذِ ها ،واحلاالتِ التي يجو ُز فيها ُ
رف�ض َتنفيذِ ها.
 ُطلب
ت�سليم امل ُ ّتهمني واملحكو ِم عليهِم
حاالت
ِ
مي ِ
وال�شروط والأحكا ِم التي ي�ستلز ُم توا ُفرها ،و�آلي ِة تقد ِ
ِ
ت�سليم الأَ�شخا�ص.
أطراف فيها االمتنا ُع َعن
ال َّت�سليم ،واحلاالتِ التي يجو ُز لل ِ
ِ
وال�شروط التي ُت ِّ
نظم ذلك.
عليهم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحر َّية ،والأحكا ِم
 َنق ُل املحكو ِمِ
ِ
ثاني ًا :اال ِّتفاقيات الإقليم َّية :جل�أَت الدُّ ول �إلى �إبرا ِم ا ِّتفاقياتٍ �إقليم َّية ،وذلك يف �إطا ِر التعاونِ الدو ِّ
يل
ُ
وت�سليم املجرمني باعتبارهِ ما من �أه ِّم �آلياتِ �أو �أدواتِ التعاونِ الدو ِّ
ُ
االتفاقيات
وتهدف هذه
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية،
ِ
اجلرائم وتعزي ِز التعاونِ الدو ِّ
يل يف هذا املَجال ،وقد ت�ض َّمنت هذ ِه
ري الرامي ِة �إلى مكافح ِة
�إلى
تدعيم التداب ِ
ِ
ِ
ُ
االتفاقيات العدي َد من الأحكا ِم املُ�شرتك ِة التي يمُ ُ
كن الإ�شار ُة �إليها ،كو ُنها يف مجُ ملها ُتر ّك ُز على �أُ ُط ِر التعاونِ
أطراف ،مِ ن خِ اللِ �إيجا ِد �آلياتٍ وتدابري للتعاونِ الدو ِّ
الق�ضائي ب َ
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية ،م َع الإ�شار ِة
ني الدولِ ال ِ
ِّ
بع�ض من هذه اال ِّتفاقيات .و ُيذ َكر مِ نها:
�إلى خ�صو�ص َّي ِة ٍ
 االتفاق َّي ُة العرب َّي ُة ملكافح ِة َغ ْ�سلِ الأموالِ ومتويلِ الإرهابِ ل�سنة .2012 االتفاق َّي ُة العرب َّي ُة ملكافح ِة اجلرمي ِة امل ُ َّرب احلدو ِد الوطن َّية ل�سنة .2012
نظ َم ِة ع َ
 االتفاق َّي ُة العرب َّي ُة لنقلِ ُنزال ِء امل�ؤ�س�ساتِ العقابي ِة والإ�صالح َّي ِة يف �إطا ِر تنفيذِ الأحكا ِم اجلزائي ِة ل�سنة.2012
جرائم تقن َّية املعلوماتِ ل�سنة 2012
 االتفاق َّي ُة العرب َّي ُة ملكافح ِةِ
 االتفاقي ُة العربي ُة ملكافح ِة الف�ساد ل�سنة .2012ُ
الق�ضائي وتعديالتها ل�سنة :1983
يا�ض
ا ِّتالعربية للتعاونِ
ِ
الر ِ
فاقية ِّ
ِّ
طلب
ن�صت املادة ( )14مِ نها على نطاقِ �شمولِ الإناب ِة الق�ضائ َّية ،فجا َء فيها �أ ّنه“ :ل ُك ِّل ٍ
وقد َّ
طرف ُمتعاقدٍ �أن ُي َ
ق�ضائي ُم ٍّ
خا�ص ٍة
طرف متعاقدٍ �آخرٍ �أن يقو َم يف �إقليمِ ِه نياب ًة عن ُه ب�أيِّ �إجرا ٍء
�إلى �أيِّ ٍ
تعلق ِبدعوى قائم ٍة وب�صف ٍة َّ
ٍّ
�سما ُع �شهاد ِة ال�شهو ِد وتل ِّقي تقاري َر ا ُ
حتليف ال َيمني”.
وطلب
خلربا ِء ومناق�شتهِم ،و�إجرا ِء املُعاين ِة
ِ
ِ
طلب الإناب ِة الق�ضائي ِة مبا�شر ًة عن طريقِ وزار ِة ال َعدل لدى ُك ٍّل َ
من الدُّ ولِ
ويف الق�ضايا اجلزائ َّية ُير�س ُل ُ
الطلب البياناتِ كاف ًة املتعلق َة بنو ِع الق�ض َّية ووقائعِها واملهم ِة مو�ضو ِع َّ
الطلب ،اجله ِة
الأَطراف ،ويت�ض َّم ُن
ُ
ال�صاد ِر عنها َّ
طلب �سما ِع ُ�شهود ،ف َيقت�ضي ت�سمي ُة ٌّ
كل
الطلب ،اجله ِة املطلوبِ �إليها ال َّتنفيذ ،و�إذا تناو َل املو�ضو ُع َ
َ
طلوب َ�سماعهِم ب�ش�أنِها.
مِ نهم ،وحتديدِ مح ّل �إقام ِتهِم
وكذلك الأ�سئِل ُة امل َ ُ
أطراف َ
طلب الإناب ِة الق�ضائي ِة يف احلاالتِ الآتية:
ويجو ُز للدولِ ال ِ
رف�ض تنفيذِ ِ
�إذا كا َن تنفي ُذ َّلب ال ُ
يدخ ُل َ
الق�ضائي َلدى الدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّتنفيذ.
اخت�صا�ص املرج ِع
�ضمن
ِ
الط ِ
ِّ
امل�سا�س ب�سياد ِة َّ
رف املتعاقدِ املطلوبِ �إلي ِه التنفي ُذ �أو بالنظا ِم العا ِّم لديه.
الط ِ
�إذا كا َن من �ش�أنِ التنفيذُِ
ذات �صبغ ٍة �سيا�س َّية ،علماً
املطلوب �إليها التنفي ُذ جرمي ًة َ
ربها الدول ُة
�إذا كا َنُ
ُ
الطلب متعلقاً بجرمي ٍة تعت ُ
َ
اجلرائم التي
احلديث يف عد ٍد من االتفاقياتِ الدول َّية ي�ستبع ُد اجلرمي َة ال�سيا�سي َة من �إطا ِر
ب�أ َّن التوج َه
ِ
ال يجو ُز التنفي ُذ فيها ،مث َل االتفاقي ِة الدولي ِة لقم ِع متويلِ الإرهاب (املادة  14من االتفاقية).
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ا ِّتفاقي ُة الإعالنات والإنابات الق�ضائي ِة لعام .1952ت�سليم املُجرمني املعقود ُة ب َ
ني دولِ اجلامع ِة العرب َّية لعام .1952
ا ِّتفاقي ُةِ
االتفاق َّي ُة العرب َّية ملكافح ِة الإرهاب لعام ُ :1998حيث حدَّدت املادة ( )9مِ نها نِطا َق َتطبيقِ الإناب ِة
طلب �إلى �أ َّي ِة دول ٍة �أخرى متعاقد ٍة القيا ُم يف �إقليمِ ها
الق�ضائ َّية
ِّ
بالن�ص على“ :لك ِّل دول ٍة متعاقد ٍة �أن َت َ
خا�صة:
نياب ًة عنها ،ب�أيِّ �إجرا ٍء
ق�ضائي متع ِّلقٍ بدعوى نا�شئ ٍة عن جرمي ٍة �إرهابي ٍة وب�صف ٍة َّ
ٍّ
�1 .1سما ُع �شهاد ِة ال�شهو ِد والأقوالِ التي ت�ؤخ ُذ على �سبيلِ اال�ستِدالل.
2 .2تبلي ُغ الوثائقِ الق�ضائ َّية.
التفتي�ش وا َ
حلجز.
3 .3تنفي ُذ عملياتِ
ِ
ح�ص الأ�شياء.
�4 .4إجرا ُء املعاين ِة و َف ُ
ُ
احل�صول على امل�ستنداتِ الالزم ِة �أو ُن َ�س ٍخ ُم�صدَّقة َعنها.
5 .5
َوقد �أجا َزت املاد ُة العا�شر ُة ٍّ
لكل من الدولِ املتعاقد ِة �أن تر ُف َ
طلب ال َّتنفيذ:
�ض َ
�1.1إذا كا َنت اجلرمي ُة مو�ضو َع َّ
لب َم َح َّل ا ِّتها ٍم �أو حتقيقٍ �أو محاكم ٍة لدى الدول ِة املطلوبِ �إليها تنفي َذ
الط ِ
الإنا َبة.
�سا�س ب�سياد ِة الدول ِة املك ّلف ِة بتنفيذ ِه �أو ب� ْأمنِها �أو بالنظا ِم العا ِّم فيها.
�2.2إذا كا َن تنفي ُذ
ِ
الطلب من �ش�أن ِه امل َ ُ
والأث ُر القانو ِّ
ري ذلـك ،له
يتم بطريقِ الإناب ِة كاال�ستما ِع �إلى �إفاد ِة �شاهدٍ �أو �إجرا ِء معاين ٍة �أو غ َ
ين للإجرا ِء الذي ُّ
ذات الأث ِر القانو ِّ
ُ
خت�ص لدى الدول ِة طالب ِة الإنا َبة الق�ضائ َّية.
ين ،كما لو تمَ َّ �أما َم املَرج ِع امل ُ ِّ
و�أه ّم الأحكا ِم التي ت�ض َّمنتها تلك االتفاق َّيات الإقليم َّية يف �إطا ِر التعاونِ الدوليِ :
ال َّت ُعاون ب َ
أطراف من خاللِ ا ِّتخا ِذ تدابري من �ش�أنِها ت�سهي ُل هذ ِه
ني وحداتِ التح ِّرياتِ يف الدولِ ال ِ
العملي ِة لت�سهيلِ ُمالحق ِة املُجرمني وبال�سرع ِة المُ مكنة (املادة  2واملادَّة  25من االتفاق َّية العرب َّية ملكافح ِة
ال َف�ساد) و (املادة  69من اتفاق َّية الريا�ض).
بجرائم غ�سلِ الأموالِ ومتويلِ الإرهاب ،مبا يف
�إن�شا ُء قاعد َة بياناتٍ جلم ِع وحتليلِ املعلوماتِ اخلا�ص ِةِ
َ
ُ
املعلومات املقدم ُة من الدولِ واملنظماتِ الإقليمي ِة والدَّولية ،وو�ض ُع قوائم متكامل ٍة يف هذا النطاقِ
ذلك
واالحتفاظ بها وحتديثِها( .املادة  7واملادة  17من االتفاق َّية العرب َّية ملكافح ِة غ�سلِ الأموالِ ومتويلِ
ِ
الإرهاب).
تعزي ُز التعاونِ ب َاجلرائم وجمالِ �إجراءاتِ ال َّتحري
بع�ض �أنوا ِع
ني الدولِ ال ِ
مي امل�ساعد ِة يف ِ
أطراف وتقد ِ
ِ
ُ
ني من املُتهم َ
والقب�ض على الهارب َ
اجلرائم
ي�شارك يف هذ ِه
�شخ�ص
مي �أيِّ
ٍ
ِ
ني �أو املحكو ِم عليهم ،وكفال ُة تقد ِ
ِ
ني الداخلي ِة لك ِّل دو َلة
ظم والقوان ِ
�أو تدبريِها �أو الإعدا ِد لها �أو ارتكا ِبها �أو دعمِ ها �إلى العدال ِة وفقاً لل ُّن ِ
(املادة  6و  18من االتفاق َّية العرب َّية ملكافح ِة الف�ساد).
طرف على ما لدى الأخرى من �أد َّل ٍة الزم ٍة ملبا�شر ِة التحقيقاتِ اجلنائي ِة
امل�ساعد ُة يف ح�صولِ ُك ِّل دول ٍة ٍوالإجراءاتِ القانون َّية (املادة  6و 20من االتفاق َّي ِة العربي ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
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ُ
التعاون ب َ
اجلرائم وعائداتِها وجتميدِ ها واحلج ِز عليها ،من
تح�صالت
ني الدولِ ال ِ
أطراف على تع ُّق ِب ُم ِّ
ِ
و�شروط ُمعينة (املادة  13من االتفاقي ِة العربي ِة ملكافح ِة غ�سلِ الأموالِ ومتويلِ الإرهاب)
ٍ
خاللِ �إجراءاتٍ
و (املادة  7من االتفاقي ِة العربي ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
ُ
اجلرائم وعوائدِ ها من خاللِ االلتزا ِم
املتح�صل ِة من
أطراف على ا�سرتدا ِد الأموالِ
التعاون بني الدولِ ال ِ
ِّ
ِ
باتخا ِذ تدابري مع َّينة (املادة  20واملادة  27من االتفاقي ِة العربي ِة ملكافح ِة ال َف�ساد) و (املادة  29من االتفاقي ِة
العربي ِة ملكافح ِة غ�سلِ الأموالِ ومتويلِ الإرهاب).
ُ
ُ
إجراءات الق�ضائ َّية ،ومثال
والتحقيقات وال
امل�ساعد ُة املتبادل ُة يف �إطا ِر املُالحقاتِ و�إجراءاتِ اال�ستداللُ
احل�صول على �أدل ٍة �أو �أقوالٍ من
�ص الأ�شيا ِء ومعاين ُة املواقِع،
ذلك( :القيا ُم بعملياتِ التفتي�شَ ،ف ْح ُ
أ�شخا�ص وتل ِّقي تقاري َر ا ُ
�صحف احلال ِة اجلنائ َّية وتبلي ُغ امل�ستنداتِ الق�ضائي ِة عموماً،
خلرباء ،تباد ُُل
ال
ِ
ِ
ُ
أغرا�ض احل�صولِ على
ك�شف
املتح�صالتِ �أو املمتلكاتِ �أو الأدواتِ �أو الأ�شيا ِء الأخرى� ،أو اقتفا ُء �أثرِها ل ِ
ِّ
الطرف التي تط ُلب ذلك)( .املادة  16من االتفاق َّي ِة العربي ِة
أ�شخا�ص يف الدول ِة
ري مثولِ ال
ِ
ِ
�أد َّلة ،تي�س ُ
الريا�ض العرب َّية).
ملكافح ِة الف�سادِ) و (املادة  5من اتفاقي ِة
ِ
تباد ُُل نقلِ املحكوم َمحاكم �إحدى هذ ِه
ني بق�صدِ تنفيذِ الأحكا ِم البا َّت ِة بعقوب ٍة �سالب ٍة للحري ِة �صادر ٍة عن
ِ
ٌ
�شروط محدد ٌة وم َّتفق عليها (املادة  23من االتفاقي ِة العربي ِة
أطراف �أخرى �إذا حت َّققت
الدول ،يف دولِ � ٍ
الريا�ض العرب َّية).
ملكافح ِة الف�سادِ) و (املادة  58من اتفاقي ِة
ِ
ُ
التعاون وم�ساعد ُة ال�سلطاتِ املخت�ص ِة يف َجم ِع �أو ت�سجيلِ معلوماتِ املُحتوى ب�شكلٍ فوريٍّ لالت�صاالتِ
املَعن َّية يف �إقليمها ،والتي ُت ُّ
بث بوا�سط ِة تقني ِة معلومات (املادة  22واملادة  23من االتفاقي ِة العربي ِة ملكافح ِة
جرائ َم تقني ِة املعلومات).
بع�ض االتفاقيات،
االخت�صا�ص على جرائ َم
االلتزا ُم بتب ِّني الإجراءاتِ ال�ضروري ِة لمِ َ ِّدٍ
من�صو�ص عليها يف ِ
ِ
إقليم الدول ِة َّ
ٌ
وذلك �إذا ار ُت ِك َبت اجلرمي ُة كلياًّ �أو جزئياَّ �أو حت َّققت � ٌ
الطرف ،على
أحوال
و�شروط مع َّينة (يف � ِ
ني الدول ِة َّ
الطرف� ،إذا كا َنت
َم نْ ِ
ت �سفين ٍة حتم ُل َعلَ َم الدول ِة ا َّلطرف ،على َم نْ ِ
ت طائر ٍة ُم�سجل ٍة تحَ ْتَ قوان ِ
اجلرمي ُة مَت ُّ�س املَ�صال َح ال ُعليا للدَّولة).
يجب ا ِّتباعها بهذا ا ُ
 ُخل�صو�ص (املادة
حاالت ٍ
رف�ض وت�أجيلِ طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة والإجراءاتِ التي ُ
 17من اتفاق َّية الريا�ض).
الك�شف للمعلوماتِ املخ َّزن ِة �إلكرتونياً
ُ
ني �أو
التعاون يف �إطا ِر البحثِ �أو الو�صولِ �أو
ِ
ِ
ال�ضبط �أو الت�أم ِ
مت حِ ُ
الطرف املطلوبِ منها ،مبا يف َ
ذلك املعلوماتِ التي َّ
الواقع ِة َ
فظها (املواد  32و37
�ضمن �أرا�ضي الدَّول ِة
ِ
و 39من االتفاقي ِة العربي ِة ملكافح ِة جرائ َم تقني ِة املَعلومات).
أطراف فيما يتع َّلق با َ
ري امل�ساعد ِة الثنائي ِة ب َ
جلم ِع الفوريِّ ملعلوماتِ املُحتوى
ني الدولِ ال ِ
االلتزا ُم بتوف ِني
الت�صاالتٍ معي َّنةُ ،ت َب ُّث بوا�سط ِة تقني ِة املعلوماتِ �إلى احل ِّد امل�سمو ِح
بح�سب املعاهداتِ املط َّبقة والقوان ِ
ِ
َ
وكذلك املادة ( )41من االتفاقي ِة العربي ِة ملكافح ِة
املحل َّية (املادة  16من االتفاق َّية العرب َّية ملكافح ِة الف�ساد،
جرائ َم تقني ِة املَعلومات).
تخت�ص بجرائ َم معين ٍة (املادة  10/10من االتفاقي ِة
تكفل الدُّ ولِ وجو ِد هيئ ٍة �أو هيئاتٍ ذاتِ ا�ستقاللي ٍةُّ
العربي ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).

27

رث حتقيقاً
عار�ض �أحكا ِم اتفاقي ٍة �إقليمي ٍة مع �أحكا ِم �أيِّ اتفاقي ٍة خا�صة ،ف ُت َط َّبق االتفاقي ُة الأك ُ
ويف حالِ َت ِوالق�ضائي يف املجاالتِ الأخرى (املادة  69من
أمني
ِ
ِّ
لت�سليم امل َّتهمني واملحكومني وحتقيقِ التعاونِ ال ِّ
الريا�ض العرب َّية).
اتفاقي ِة
ِ
الدول ال ُ
ُ
اجلرائم امل�شمول ِة بهذ ِه االتفاق َّياتُ :
أطراف ما يلز ُم
بحيث ت ّتخ ُذ
الوال َي ُة الق�ضائ َّية مبالحق ِةِ
اجلرائم عندما َت َق ُع
اخت�صا�ص ُ�سلطتِها و�أجهزتِها الق�ضائي ِة باملُالحق ِة وبالنظ ِر يف
ري لتقري ِر
ِ
من تداب َ
ِ
رتكب
ِ
اجلرمي ُة ُك ُّلها �أو �أحدِ
إقليم الدَّولة� ,أو حي َنما مَتتدُّ �آثا ُر اجلرمي ِة �إليه� ،أو عندما ُت ُ
عنا�صرِها يف � ِ
�سجل ٍة يف �سِ جِ التِ الدَّولة� ،أو عِ ندما َت َق ُع اجلرمي ُة
اجلرمي ُة على َم نْ ِ
ت �سفين ٍة ترف ُع َعلَ َم الدول ِة �أو طائر ٍة ُم َّ
ُ
ال�شريك �أو امل�ساه ُم يف ارتكا ِبها يف
مِ ن قِبلِ �أو ِ�ض ّد �أحد ُمواطني الدَّولة� ،أو �إذا ُوج َد فاع ُل اجلرمي ِة �أو
إقليم الدَّولة� ،سوا ٌء كان ُيقي ُم فيها على َن ْح ٍو ُمعتا ٍد �أم عا ِبر (املادة  39من االتفاقي ِة العربي ِة ملكافح ِة
� ِ
رب احلدو ِد الوطن َّية).
اجلرمي ِة املنظم ِة ع َ
ثالث ًا :االتفاق َّي ُ
ات الدول َّية :االتفاق َّي ُ
ات الدول َّية املتع ِّلقة مبكافح ِة جرائ َم دولي ٍة ُمع َّينة مث َل مكافح ِة ال َف�ساد،
ري امل�شرو ِع باملخدّرات ،تت�ض َّم ُن �أحكاماً خا�ص ًة يف جمالِ تعزي ِز
رب ال َوطن َّية ،واالتجِّ ار غ ُ
واجلرمي ِة املُنظم ِة َع َ
التعاونِ الدو ِّ
ال�سياد ِة
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية ،وت� ّؤ�س ُ�س على ُجمل ٍة من املبادِئ �أه ّمها� :سياد ُة القانون ،واحرتا ُم ِّ
الوطن َّية للدو َلة ،وعد ُم مخالف ِة مبادئ حقوقِ الإن�سانِ واحل ِّريات الأ�سا�سية ،احرتا ُم الوالي ِة الق�ضائي ِة للدولة.
ُ
االتفاقيات الدولي ُة يف هذا املَجال:
و�أبر ُز هذه
ري امل�شروع ِة املوجه ِة ِ�ض َّد �سالم ِة املِالح ِة البحري ِة ل�سنة .1988
( .)1اتفاقي ُة قم ِع الأعمالِ غ ِ
ري امل�شرو ِع يف املخدِّراتِ وامل�ؤثراتِ العقلية ل�سنة :1988
أمم املُتحد ِة ملكافح ِة االتجِّ ا ِر غ ِ
( .)2اتفاقي ُة ال ِ
ُ
وهي �إحدى ثالثِ ُمعاهداتٍ رئي�سي ٍة ملكافح ِة املخدراتِ املعمولِ بها حال ًيا،
بحيث ُتو ِّف ُر االتفاق َّي ُة �آلياتٍ
قانوني ًة �إ�ضافي ًة لإنفا ِذ االتفاقي ِة ال َوحيدة لعام  1961ب�ش�أنِ املخدِّرات ،واتفاق َّي ُة عام  1971ب�ش�أنِ املُ�ؤ ِّثراتِ
العقل َّية ،وقد دَخلت االتفاقي ُة َح ِّي َز ال َّنفا ِذ يف  11ت�شرين ثاين .1990
ُ
رب قد ٍر من امل�ساعد ِة القانون َّية املُتبادَلة ،وذلك
حيث َن َّ�صتْ على وجوبِ تعاونِ الدولِ ال ِ
مي �أك ِ
أطراف وتقد ِ
ُ
بخ�صو�ص الأفعال ا ُ
ويتناول
جلرم َّي ِة مو�ضو ِع االتفاق َّية،
يف التحقيقاتِ واملُالحقاتِ والإجراءاتِ الق�ضائي ِة
ِ
التفتي�ش وال�ضبط،
أ�شخا�ص �أو �إقراراتِهم ،تبلي ُغ الأوراقِ الق�ضائ َّية� ،إجرا ُء
طلب امل�ساعدة� :أخ ُذ �شهاداتِ ال
ِ
ِ
ال�صو ِر املُ�صدّق َعليها
ري
ُ
الن�سخ الأ�صل َّية �أو ُّ
فح�ص الأ�شيا ِء وتف ُّقد املواقِع ،الإمدا ُد باملعلوماتِ والأد َّلة ،توف ُ
ِ
ال ُت املَ�صرفية �أو املالي ِة �أو �سج ّ
الت ،مبا يف ذلك ال�سج ّ
من املُ�ستنداتِ وال�سج ّ
الت ال�شركاتِ �أو العملياتِ
أغرا�ض احل�صولِ على �أدَّلة.
ري ذلك من الأ�شيا ِء ل ِ
التجارية ،اقتفا ُء �أث ِر امل ُ ِّ
تح�صالت(� )5أو الو�سائط �أو غ َ

إقليم دولةٍ �أو �أك َ
ربها �أو دخولِها ،مبعرفةِ �سلطاتهِ املخت�صةِ وحتتَ
ري م�شروعةٍ �أو م�شبوهةٍ
 -5من خاللِ الت�سليم املراقب :وهو ال ُ
رث �أو املرو َر ع َ
أ�سلوب الذي َي ُ
�سمح ل�شحناتٍ غ ُ
باخلروج من � ِ
ِ
التحري عن ُ
أ�شخا�ص ال�ضالع َ
ني يف ارتكا ِبه.
رب عددٍ من ال
مراقبتِها ُبغية
ِ
اجل ْرم وكَ�شْ ِف هو َّية �أك َ
ِّ
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( .)3نظا ُم روما الأ�سا�سي للمحكم ِة اجلنائي ِة الدولي ِة ل�سنة .1998
ُ
ن�صت املا َّد ُة ( )93منه على:
حيث َّ
ومبوجب �إجراءاتِ قوانينِها الوطن َّيةَّ ،
الدول ال ُ
ُ
مي
أطراف
 مَتت ِث ُلِ
للطلباتِ َّ
املوجهة مِ ن املحكم ِة لتقد ِ
امل�ساعد ِة التالي ِة فيما ي َّت�صل بالتحقيقِ �أو املُقا�ضاة:
أ�شخا�ص �أو مو ِق ِع الأ�شياء.
�أ  .حتدي ُد هوي ِة ومكانِ وجو ِد ال
ِ
مي الأدلةِ ،مبا فيها �آرا ُء وتقاري ُر ا ُ
خلربا ِء
بَ .ج ْم ُع الأدل ِة مبا فيها ال�شهاد ُة بع َد ت�أدي ِة اليم ِ
ني وتقد ِ
الالزم ِة للمحك َمة.
ال�شخ�ص َم َح ّل التحقيقِ �أو املقا�ضاة.
ا�ستجواب
ج.
ِ
ُ
د� .إبال ُغ امل�ستنداتِ مبا يف َ
ُ
امل�ستندات الق�ضائية.
ذلك
أ�شخا�ص طواعي ًة ك�شهو ٍد �أو كخربا َء �أمام املَحكمة.
ري مثولِ ال
ِ
هـ .تي�س ُ
املن�صو�ص علي ِه يف الفقرة (.)3
أ�شخا�ص على ال َّنح ِو
و .ال َّنق ُل امل�ؤ َّقتُ لل
ِ
ِ
أماكن �أو املوا ِق ِع ،مبا يف َ
ذلك �إخرا ُج ا ُ
ح�ص َموا ِق ِع ال ُقبور.
جل َثثِ و َف ُ
زُ .
فح�ص ال ِ
التفتي�ش وا َ
حلجز.
ح .تنفي ُذ �أوام ِر
ِ
ال�سجالتِ وامل�ستنداتِ  ،مبا يف َ
ُ
ال�س ُ
وامل�ستندات الر�سم َّية.
جالت
ط .توف ُ
ذلك ِّ
ري ِّ
ي .حماي ُة املَجني َعليهِم ُّ
وال�شهو ُد واملحافظ ُة على الأدلة.
بغر�ض ُم�صادرتِها
ك .حتدي ُد وتع ُّق ِب وجتميدِ �أو حج ِز العائداتِ واملمتلكاتِ والأدواتِ املتعلق ِة باجلرائ َم ِ
أطراف الثالث ِة احل�سن ِة الن َّية.
�سا�س بحقوقِ ال ِ
يف النهايةِ ،دو َن امل َ ِ
ُ
الطلب،
املوج ِه �إليها
ل� .أيُّ نو ٍع �آخ َر من املُ�ساعد ِة ال َيحظ ُر ُه
ري �أعمالِ
بغر�ض تي�س ِ
ِ
ُ
قانون الدول ِة َّ
اخت�صا�ص املح َكمة.
باجلرائم التي تدخ ُل يف
التحقيقِ واملقا�ضا ِة املتعلق ِة
ِ
ِ
ُ
َ
الطلب ُ
مي �أي ِة
طلب ُم�ساعد ٍة كلياً �أو جزئياً �إ ّال �إذا كا َن
الطرف �أن
 ال يجو ُز للدول ِةُ
ترف�ض َ
يتعلق بتقد ِ
الوطنيَ ،
وذلك وفقاً للمادَّة (.)72
وثائ َق �أو ك�شفِ �أي ِة �أدل ٍة ت َّت�ص ُل ب�أمنِها
ِّ
أمم امل ُ َّتحدة ملكافح ِة اجلرمي ِة املنظم ِة عبرْ َ الوطن َّية ل�سنة :2000
( .)4اتفاق َّية ال ِ
وهي نافذ ٌة بالن�سب ِة لل ِّ
جمل�س
مبوجب قرا ِر
أردن
هي معاهد ٌة متعدد ُة ال ِ
ِ
ِ
أطراف برعاي ِة ال ِ
أمم امل َّتحدةَ ،
ال ُوزراء رقم ( )4429تاريخ  ،2009/3/24و ُت�س َّمى �أي�ضاً اتفاق َّي َة بالريمو وبروتوكوالتِها ال َّثالثة
(بروتوكوالت بالريمو) وهي:
ُ
أ�شخا�ص ،وبخا�ص ٍة ال ِّن�ساء والأطفال.
بروتوكول َم ْن ُِع و َق ْم ُع ومعاق َب ِة االتجِّ ا ِر بال
ِ
ُ
تهريب امل ُ
رب والبح ِر وا َ
جلو.
بروتوكول مكافح ُة
ِ
ِ
هاجرين َعنْ طريقِ ال ِّ
ُ
ري امل�شرو ِع واالتجِّ ا ُر يف الأ�سلح ِة النار َّية.
بروتوكول مكافح ُة ُ�ص ْن ِع غ ُ
█

█

█
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ُ
حيث َن َّ�صت يف املادَّة ( )18مِ نها على �أ ّنه:
كن من امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادل ِة يف
«يتعينَّ ُ على الدولِ ال ِ
رب قد ٍر ممُ ٍ
أطراف �أن ُتق ِّد َم ُك ٌّل منها للأُخرى �أك َ
باجلرائم امل�شمول ِة بهذه االتفاق َّية» .وهذ ِه اجلرائ ُم
التحقيقاتِ واملالحقاتِ والإجراءاتِ الق�ضائ َّية فيما ي َّت�ص ُل
ِ
ذات َّ
هي َ
ري العدالة ،اجلرا ِئ ُم ّ
رية ُ
الطا َب ِع َعرب َوطني.
تلك املتعلق ُة بغ�سلِ الأموال ،ال َف�سادُ� ،إعاق ُة �س ِ
املنظمة اخلط َ
مي امل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادل ِة �إلى �أق�صى َمدى ممُ كن ِ�ض َ
الطرف متل ِّقي ِة
ني الدول ِة
ِ
من �إطا ِر قوان ِ
ويتعينَّ ُ تقد َ
أغرا�ض عِ دَّة مثل:
الطلب ومعاهداتِها واتفاقاتِها وترتيباتِها ذاتِ ال�صلة .ويجو ُز �أن
تطلب امل�ساعد َة ل ٍ
ِ
َ
ُ
احل�صول على �أدل ٍة �أو �أقوالٍ من الأ�شخا�ص.
●
و�ضبط وتجَ ميد(.)6
تفتي�ش
ٍ
● تنفي ُذ عملياتِ
ٍ
● تبلي ُغ املُ�ستنداتِ الق�ضائ َّية.
فح�ص الأ�شيا ِء واملواقِع.
●
ُ
مي املعلوماتِ والأدل ِة والتقييماتِ التي يقو ُم بها ا ُ
خلرباء.
● تقد ُ
ال�صلة ،مبا فيها ال�سج ّ
مي �أ�صولِ املُ�ستنداتِ وال�سج ّ
الت احلكوم َّية �أو امل�صرف َّية �أو املال َّية �أو
● تقد ُ
الت ذاتِ ِّ
�سج ّ
الت ال�شركاتِ �أو الأعمالِ �أو ُن َ�س ٍخ م�صدّقة َعنها.
أغرا�ض
● التع ُّر ُف على العائداتِ الإجرام َّية(� )7أو املمتلكاتِ �أو الأدواتِ �أو الأ�شيا ِء الأُخرى واقتفا ِء �أثرِها ل ِ
احل�صولِ على �أ ّدلة.
أ�شخا�ص طواعي ًة يف الدول ِة الطالِبة.
ري مثولِ ال
ِ
● تي�س ُ
أطراف �أن تر ُف َ
مي امل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادل ِة بدعوى ال�س ِّر َّي ِة املَ�صرف َّية.
ون�صت على �أ َّنه ال يجو ُز للدولِ ال ِ
�ض تقد َ
َّ
ري يف هذا املجالِ �إلى ما ور َد يف املادة ( )18من االتفاق َّي ِة حو َل احلاالتِ التي يجو ُز فيها
وبالإ�ضاف ِة �إلى ذلكُ ،ن�ش ُ
رف�ض َّ
ُ
الطلب ،وهي:
الطلب وفقاً لأحكا ِم هذه املادَّة.
�أ� .إذا مَل ُيقدَّم
ُ
الطلب �أ َّن تنفي َذ َّ
ب� .إذا ر�أتِ الدول ُة َّ
يرج ُح �أن يمَ َ َّ�س �سيادَتها �أو �أَم َنها �أو نظا َمها
الطرف ُمتل َّقي ُة
الط ِ
ِ
لب ّ
العا َّم �أو م�صالحِ َ ها الأ�سا�س َّية الأخرى.
رف ُمتلق َي ِة َّ
الداخلي للدول ِة َّ
لب �أن ُيحظ َر على ُ�سلطاتِها تنفي َذ
ج� .إذا كا َن من �ش�أنِ القانونِ
الط ِ
الط ِ
ِّ
الإجرا ِء املطلوبِ ب�ش�أنِ �أيِّ جر ٍم مماثِل ،لو كا َن َ
ذلك ا ُ
جلر ِم خا�ضعاً لتحقيقٍ �أو مالحق ٍة �أو �إجراءاتٍ
ق�ضائي ٍة يف �إطا ِر وال َيتها الق�ضائ َّية.
ين للدول ِة َّ
د� .إذا كا َنت اال�ستجاب ُة َّ
الط ُ
تتعار�ض م َع النظا ِم القانو ِّ
ُ
رف فيما يتع َّل ُق بامل�ساعد ِة
لب
للط ِ
القانوني ِة املُتبادلة.
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الت�صرف فيها �أو حتريكِها �أو �إخ�ضاعِ ها
احلظر امل�ؤقتُ لنقلِ املمتلكاتِ �أو تبديلِها �أو
رب الوطن َّية:
أمم املتَّحدة ملكافحةِ اجلرميةِ املنظمةِ ع َ
ُ - 6يق�صد بالتجميدِ وفق ًا للمادة ( )2من اتفاق َّية ال ِ
ُ
ُّ
َ
خت�صة.
للحرا�سة �أو
بناء على � ٍ
َ
ال�سيطرة امل�ؤ َّقتة ً
أمر �صاد ٍر عن محكمةٍ �أو �سلطةٍ ُم َّ
ُ - 7يق�صد بالعائداتِ ُ
ارتكاب ُجرم.
ري مبا�شِ ر ،من
َح�ص ُل عليها ،ب�شكلٍ
ٍ
مبا�شر �أو غ ِ
ِ
اجلرمية وفق ًا لذات االتفاقيةُّ � :أي ممتلكاتِ تت�أتَّى �أو يت َّ

( .)5االتفاقي ُة الدولي ُة لقم ِع متويلِ الإرهاب ل�سنة :1997
أمم املُتحدة ُ
مي �أفعالِ متويلِ الإرهاب ،و َت�سعى �إلى تعزي ِز التعاونِ
تهدف �إلى جتر ِ
هي ُمعاهد ٌة تا ِبع ٌة لل ِ
الق�ضائي ملن ِع �أفعالِ الإرهابِ والتحقيقِ فيها ومعاقب ِة متويلِ مثلِ هذه الأفعال ،والتي َن َّ�صت املا َّدة ()14
ِّ
ني �أو تبادلِ امل�ساعد ِة القانوني ِة ب َ
ت�سليم املُجرم َ
أغرا�ض
ني الدولِ الأَطراف ،اعتبا َر �أيٍّ
منها« :ال يجو ُز ل ِ
ِ
اجلرائم املب َّين ِة يف املاد ِة الثاني ِة جرمي ًة �سيا�سي ًة �أو جرمي ًة م َّت�صل ًة بجرمي ٍة �سيا�سي ٍة �أو جرمي ٍة ار ُتكبت
من
ِ
بدواف َع �سيا�سيةٍ ،وبالتايل ال يجو ُز ُ
ت�سليم املُجرم َ
ني �أو امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادل ِة
رف�ض طلبٍ ب�ش�أنِ
ِ
ملج َّر ِد �أ َّن ُه يتع َّل ُق بجرمي ٍة �سيا�سي ٍة �أو جرمي ٍة م َّت�صل ٍة بجرمي ٍة �سيا�سي ٍة �أو بدواف َع �سيا�س َّية.
�أما اجلرائ ُم الوارد ُة يف املادة ( )2منها َفه َِي �أيُّ عملٍ يهدِ ُف �إلى ال َّت�س ُّب ِب يف موتِ �أيِّ �شخ�ص� ،أو �إ�صاب ِت ِه
يكون َغ ُ
بجرو ٍح بدني ٍة َج�سي َمة� ،أو عِ ندما ُ
كم طبيع ِت ِه �أو يف �سياق ِه ُموجهاً لرتوي ِع
ر�ض هذا العملِ ِب ُح ِ
ال�سكان� ،أو لإرغا ِم حكومةٍ� ،أو منظم ٍة دولي ٍة على القيا ِم ب�أيِّ عملٍ �أو االمتنا ِع عن القيا ِم به .وت�شم ُل ُك َّل
ُّ
مي �أو جم ِع
ٍ
�شخ�ص يقو ُم ب�أي ِة و�سيل ٍة كانت ،مبا�شِ ر ٍة �أو غري مبا�شِ رة ،وب�شكلٍ غ ُ
ري م�شرو ٍع وب�إرادتِه ،بتقد ِ
�أموالٍ ِبن َّية ا�ستخدامِ ها� ،أو هو يعل ُم �أ َّنها �س ُت�ستخد ُم كلياَّ �أو جزئياً ،للقيا ِم بعملٍ ُي�ش ّك ُل جرمي ًة يف نطاقٍ
وبالتعريفِ املُح َّد ِد يف �إحدى املُعاهداتِ ال َّتالية:
ري املَ�شرو ِع على الطائراتِ املُو َّقع ِة يف الهاي يف ( )16كانون الأول عام .1970
اتفاق َّي ُة َق ْم ِع اال�ستيال ِء َغ ِ
وجه ِة ِ�ض َد َ�سالم ِة َّ
الطريانِ املَد ِّ
ين ،املو َّقعة يف مونرتيـال يف 23
اتفاق َّي ُة َق ْم ِع الأعمالِ َغ ِ
ري امل�شروع ِة امل ُ َّ
�أيلول .1971 /
أ�شخا�ص املُتم ِّتعني بحماي ٍة دولي ٍة بمِ َ ن فيهِم َّ
املوظفني
اجلرائم املُرت َكب ِة ِ�ض َّد ال
اتفاق َّي ُة َم ْن ِع
ِ
ِ
الدبلوما�سِ يني التي اع َت َمدَتها ا َ
جلم ِع َّي ُة ال َعا َّمة يف  14كانون الأول .1973
االتفاق َّي ُة الدولي ُة ملناه�ض ِة �أخذِ الرهائِن ،التي اعت َمدَتها اجلمعي ُة العا َّمة يف  17كانون الأول .1979 /
اتفاقي ُة احلماي ِة املادي ِة للموا ِد النوو َّية ،املُعتمدة يف فيينا يف � 3آذار /مار�س .1980
ري امل�شروع ِة يف املطاراتِ التي َتخد ُم َّ
ُ
الطريا َن املَد ِّ
ين الدوليِ,
الربوتوكول املُتع ِّلق ِبقم ِع �أعمالِ ال ُعنفِ َغ ِ
ري املَ�شروع ِة املُوجه ِة ِ�ض َّد �سال َم ِة َّ
الطريانِ امل َ َد ّ
ين ،واملُو َّقع يف مونرتيـال
املُك ِّملِ التفاق َّي ِة َق ْم ِع الأعمالِ غ ِ
يف � 24شباط .1988 /
ري امل�شروع ِة املُوجه ِة ِ�ض َّد �سالم ِة املِالح ِة البحر َّية ،املو َّقعة يف روما يف � 10آذار/
اتفاقي ُة َق ْم ِع الأعمالِ غ ُ
.1988
ُ
وجه ِة ِ�ض َّد �سالم ِة املِ َن َّ�صاتِ الثا ِب َت ِة ال َوا ِق َع ِة على
الربوتوكول املتع ِّلق ِبق ْم ِع الأعمالِ َغ ِ
ري املَ�شرو َع ِة امل ُ َّ
ا ُ
جل ْر ِف القا ِّري ،امل ُ َو َّقع يف روما يف � 10آذار.1988 /
االتفاقي ُة الدولي ُة ِل َق ْم ِع اله ََجماتِ الإرهاب َّي ِة بالقنا ِبلِ التي اع َت َمدَتها اجلمع َّي ُة العا َّمة يف  15كانون
الأول.1997 /
█

█

█

█

█

█

█

█

█

فر�ض التزاماً
ف�سر على �أ َّنه َي ُ
بت�سليم املُجرم َ
ني
َّ
ون�صت املادَّة ( )15مِ نها على �أ َّن ُه َل ْي َ�س يف هذه اال ِّتفاق َّية ما ُي ّ
ِ
�أو بتبادلِ املُ�ساعد ِة �إذا تو َّفرت َلدى الدَّول ِة َّ
رف املَطلوبِ مِ نها ال َّت�سلي َم �أو تنفيذِ َطلَ ِب املُ�ساعد ِة ما ُيفي ُد
الط ِ
� ّأن َّ
إثني.
لب ُق ّد ُم ُب ْغ َي َة ُمالحق ِة �أو ُمعاق َب ِة
ٍ
�شخ�ص ما ِب�س َب ِب ال ِع ْرقِ �أو الد ِ
الط َ
ِّين �أو اجلِ ن�س َّي ِة �أو الأ�صلِ ال ّ
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( .)6اتفاق َّي ُة الأممَ ِ امل ُ َّتحد ِة ملُكافح ِة ال َف�ساد ل�سنة :2003
رب �أ َّو َل ّ�ص ٍّك دَو ٍّ
يل لمُ كافح ِة الف�سا ِد الدَّو ِّ
يل ،و َقد َب َر َزتْ �أهم َّي ُة هذ ِه
هي ا ِّتفاق َّية متعدد ُة الأطراف ،و ُتعت ُ
االتفاقي ِة لأ َّن الف�سا َد مَ ْ
رب وطني ٍة مَت ُّ�س ُك َّل املُجتمعاتِ واالقتِ�صادات ،ممِ َّ ا
ل َي ُعد �ش�أناً محلياًَ ،بل هُ و ظاهر ٌة ع َ
يجع ُل ال َّتعاو َن الدَّو َّ
أطراف
يل على َم ْن ِع ِه و ُمكافح ِت ِه �أمراً َ�ضرورياًّ ،وهي ا ِّتفاقي ٌة ملزم ٌة قانوناً للدولِ ال ِ
ُ
ُ
إجراءات �إلى
ري ملكافح ِة ال َف�ساد ،تهدِ ُف هذه ال
فيها ،وبمِ وج ِبها تقو ُم
الدول الأطراف بتنفيذِ عد ِة تداب َ
ري �آلياتٍ
بع�ض ال َّت�صرفات ،وتعزي ِز �إنفا ِذ القانون ،والتعاونِ
الق�ضائي الدويل ،وتوف ِ
مي ِ
َم ْن ِع ال َف�ساد ،وجتر ِ
ِّ
قانوني ٍة ف َّعال ٍة ال�سرتدا ِد املَوجودات ،وامل�ساعد ِة التقني ِة وتبادُلِ املَعلومات ،و�آلياتٍ لتنفيذِ االتفاق َّية ،وقد
أمم املتحد ِة ملكافح ِة الف�سا ِد َح ِّي َز النفا ِذ يف  ١٤كانونِ الأول .٢٠٠٥
دَخلت اتفاقي ُة ال ِ
أطراف َ
ُ
كن من املُ�ساعد ِة
مي الدُّ ولِ ال ِ
بع�ضها �إلى ٍ
رب قد ٍر ممُ ٍ
بع�ض �أك َ
حيث َن َّ�صت املا َّد ُة ( )46مِ نها على َتقد ِ
باجلرائم امل�شمول ِة بهذه
القانوني ِة املُتبادل ِة يف ال َّتحقيقاتِ واملُالحقاتِ والإجراءاتِ الق�ضائي ِة امل ُ َّت�صل ِة
ِ
االتفاق َّية ،كما �أوردَت �إمكان َّية ا�ستناب َة دول ٍة �أخرى لتت ُّب ِع عائداتِ اجلرمي ِة وجتميدِ ها واقتفا ِء �أثرِها،
بالإ�ضاف ِة �إلى ا�سرتدا ِد املَوجودات.
رف�ض امل�ساعد ِة يف احلاالتِ التالية:
ون�صت على �إمكان َّي ِة ِ
َّ
�1-1إذا لَ ُيقدّم َّ
لب وفقاً للأ�صولِ َّ
مبقت�ضى املادة ( )46مِ نها.
ال�شكلي ِة املَفرو�ض ِة ُ
الط ُ
الطلِب � ّأن تنفي َذ َّ
رف ُمتلقي َة َّ
�2-2إذا ر�أتِ الدَّول ُة َّ
الط َ
لب قد يَ ُّ�س ب�سيادتِها �أو �أمنِها �أو نظامِ ها العا ِّم �أو
الط ِ
م�صالِها الأ�سا�س َّية الأخرى.
الطرف ُمتلقي َة َّ
الداخلي للدول ِة َّ
لب َي ُ
ُ
القانون
�3-3إذا كا َن
حظ ُر على ُ�س ُلطاتِها تنفي َذ الإجرا ِء املطلوبِ
الط ِ
ُّ
ب�ش�أنِ �أيَّ ُج ْر ٍم مُاثِلَ ،لو كا َن َ
ذلك ا ُ
جل ْر ِم خا�ضعاً لتحقيقٍ �أو ُمالحق ٍة �أو �إجراءاتٍ َق�ضائ َّي ٍة يف �إطا ِر ِوال َيتها
الق�ضائ َّية.
�4-4إذا كانت َتلبي ُة َّ
تتعار�ض م َع ال ِّنظا ِم القانو ِّ
ُ
الطلب فيما يتع َّل ُق بامل�ساعد ِة القانوني ِة
ين للدول ِة ُمتلقي َة
الطلَ ِب
ِ
املُتبادلة.
�ض َّ
الطلَ ِب ِب ُح َّج ِة �أ َّن ا ُ
وال يجو ُز َر ْف ُ
جل ْر َم َي َّت ِ�ص ُل ب�أمو ٍر مال َّية.
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( .)7االتفاقي ُة الدولي ُة لقم ِع �أعمالِ الإرهابِ النوويِّ ل�سنة .2005
ُ
االتفاقيات الدولي ُة يف �إطا ِر ال َّتعاونِ الدَّويل:
أهم الأحكا ِم العام ِة امل�شرتك ِة التي ت�ض َّمنتها
و� ُّ
مبق َت�ضى االتفاقياتِ الدولي ِة على
ال�سيادَةَ :يتعينَّ ُ على الدُّ ولِ ال ِ
أطراف �أن ُت�ؤدِّيَ التزاماتِها ُ
�َ 1.1ص ْو ُن ِّ
َن ْح ٍو َي َّتف ُِق ًمع مب َد�أي احرتا ِم ال�سياد ِة الوطني ِة للدولِ وعد ِم ال َّت ُّ
دخلِ يف ال�ش�ؤونِ الداخلي ِة للدولِ
أمم امل َّتحدة ملكافح ِة ال َف�ساد).
الأطراف (املادة  1/4اتفاقي ُة ال ِ
بن�ص (مبد�أ
اجلنائي
2.2ال َّتجرمي :مبا � ّأن القانو َن
الوطني يقوم على �أن ُه ال جرمي ٌة وال عقوب ٌة �إال ّ
َّ
َّ
َّ
ارتكاب �أيُّ ُج ْر ٍم َن َّ�صت علي ِه هذ ِه االتفاق َّيات
ال�شرعية) ،ف�إ َّنه يتعينُّ ُ على ك ِّل دول ٍة َط َر ٍف �أن جتع َل
َ
بحيث ُتعد َُّل ت�شريعا ُتها الوطن َّية ل ُتج ِّر َم و ُتعاق َِب َ
خا�ضعاً لجِ زاءاتٍ ُتراعى فيها خطور ُة ا ُ
ُ
تلك
جلرم،
ُ
الأفعال ،و�أن َت�سعى
ني التي ُتتخ ُذ ب�ش�أنِ
ري �إنفا ِذ القوان ِ
الدول ل�ضمانِ حتقيقِ الفعال َّية ال ُق�صوى لتداب ِ

َ
تلك ا َ
الواجب ل�ضرور ِة َر ْد ِع ُمرتكبيها ،كما َيتعينَّ ُ على �أجهز ِة العدال ِة
جلرائم ،مع �إيال ِء االعتبا ِر
ِ
اجلرائم امل�شمول ِة باالتفاق َّيات (املادة  30اتفاقية
طرف �أن تكف َل مراعا َة خطور ِة
اجلنائي ِة ُك ّل دول ٍة ٍ
ِ
أمم املتحد ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
ال ِ
االتفاقيات الدولي ُة �إطا َر التعاونِ الدو ِّ
التعاون الدو ُّ
ُ
ُ
يل لغاياتِ ُم�صادر ِة
أغرا�ض املُ�صادرة :تناولت
3.3
يل ل ِ
َ
العائداتِ ا ُ
�صرف يف هذ ِه العوائِد (املادة 31
جلرمِ َّي ِة و�إعادَتها للدول ِة الأخرى،
وكذلك تناو َلت �آلية ال َّت ِ
أمم املتحد ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
اتفاقي ُة ال ِ
4.4الوالي ُة الق�ضائ َّيةَ :
ُ
ري
تعر�ضت
االتفاقيات الدولي ُة لإمكاني ِة ا ّتخاذ الدولِ ال ِ
أطراف ما يلز ُم من تداب َ
تلك الدَّول ِة َّ
إقليم َ
لت�أكيدِ �سريانِ واليتِها الق�ضائ ّي ِة للدول ِة َطرف عندَما ُير َتكب ا ُ
الطرف؛
جل ْر ُم يف � ِ
تلك الدَّول َة َّ
الط َ
ت �سفين ٍة َتر َف ُع َعلَ َم َ
رتكب ا ُ
مبوجب
رف �أو طائر ٍة ُم�سجل ٍة
جل ْر ُم على َم نْ ِ
ِ
�أو عندما ُي ُ
جل ْرمَ ،كما للدول ِة َّ
ني َ
تلك الدول ِة وقتَ ارتكابِ ا ُ
الطرف �أن ت�ؤ ِّك َد �أي�ضاً َ�سريا َن واليتِها الق�ضائ َّية
قوان ِ
جل ْر ُم ِ�ض َّد �أحدِ ُمواطني َ
رتكب ا ُ
على �أيِّ ُج ْر ٍم من ا َ
تلك
رائم امل�شمول ِة باالتفاقياتِ الدولية ،وعندما ُي ُ
جل ِ
تلك الدول ِة َّ
الدول ِة َّ
جلرم �أحد ُمواطني َ
رتكب ا ُ
مي اجلن�سي ِة
الطرف �أو
ٍ
الط َرف ،وعندما ِي ُ
�شخ�ص عد ِ
يوج ُد ُ
أمم املتحد ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
مكان �إقامت ِه املُعتاد يف �إقليمها (املادة  2/4اتفاقي ُة ال ِ
5.5ت�سلي ُم املُجرمني( :)8ت�ض َّمنت غالبي ُة االتفاقياتِ الدولي ِة �أوج َه التعاونِ الدو ِّ
ت�سليم
يل يف �إطا ِر
ِ
مي َّ
املُجرمنيّ ،
يجب �إرفا ُقها
وال�شروط
الطلب،
ِ
ِ
الواجب توا ُفرها ،وامل�ستنداتِ التي ُ
ونظمت �آلي ُة تقد ِ
َّ
بالطلب ،والأ�سبابِ الوجوبي ِة واالختياري ِة يف �ش�أنِ االمتِناع عن ال َّت�سليم ،واللغ ِة املُ�ستخدمة ،وحاالتِ
أمم املتحد ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
تعدُّ ِد طلباتِ ال َّت�سليم( .املادة  44اتفاقي ُة ال ِ
6.6الإناب ُة الق�ضائ َّية :تناو َلت عد ُد االتفاقياتِ الدولي ِة الإناباتِ الق�ضائي ِة ك�أحدِ �آلياتِ التعاونِ الدو ّ
يل،
حيث َّ
ُ
طلب الإناب ِة الق�ضائيةِ،
يجب �أن يت�ض َّم َنها ُ
نظمت كيفي َة تقدميِها و�شروطِ ها ،والبياناتِ التي ُ
و�أنوا ِع الإنابات.
ُ
أطراف �إبرا ُم اتفاقاتٍ �أو ترتيباتٍ ثنائي ٍة
أ�شخا�ص املَحكومني� :أجا َزت
7.7نق ُل ال
االتفاقيات الدولي ُة لل ِ
ِ
احلب�س �أو ب�أ�شكالٍ �أخرى من
أ�شخا�ص الذين ُيحك ُم عليهِم بعقوب ِة
أطراف ب�ش�أنِ نقلِ ال
�أو متعدد ِة ال ِ
ِ
ِ
احلِرمان َ
من احلر َّية ،الرتكابهِم جرائ َم م�شمول ًة باالتفاقياتِ الدول َّية� ،إلى �إقلي َمها لكي يت�س َّنى
ل َ
توا�صلهم
أولئك ال
أ�شخا�ص �إكما َل مد ِة عقوبتهِم يف الدول ِة التي يحملو َن جن�س َّيتهَا ،ومبا ُي�سهِّل ُ
ُ
االجتماعي مع �أ�سرِهم و�إعاد ِة �إدماجهِم يف املجتم ِع بع َد انتها ِء محكوم َّيتهم.
ّ
االتفاقيات الدولي ُة ال َ
ُ
ُ
أطراف على �إبرا ِم اتفاقاتٍ �أو ترتيباتٍ ثنائي ًة �أو
التحقيقات املُ�شرتكة :ح َّثت
8.8
ُ
يتعلق
أطراف تجُ ي ُز لل�سلطاتِ املخت�ص ِة املعني ِة �أن تن�ش َئ هيئاتِ حتقيقٍ ُم�شرتكة ،فيما
متعدد َة ال ِ
باجلرائم َم َح ّل التحقيقاتِ �أو مالحقاتٍ �أو �إجراءاتٍ ق�ضائي ٍة يف دول ٍة �أو �أكرث .ويف حالِ عد ِم وجو ِد
ِ
اتفاقاتٍ �أو ترتيباتٍ َكهذه ،يجو ُز القيا ُم بالتحقيقاتِ امل�شرتك ِة باالتفاقِ يف ُك ِّل حال ٍة على حِ دة .ويتعينَّ
َ
الطرف التي َ�سيجري َ
ذلك
أطراف املعن َّي ِة �أن تك َفل االحرتا َم التا َّم ل�سياد ِة الدول ِة
على الدولِ ال ِ
ُ
أ�ساليب اجلديد ِة يف جمالِ امل�ساعد ِة الدولي ِة يف امل�سائلِ اجلنائ َّية
التحقيق داخ َل �إقليمِ ها ،وهو من ال
ِ
أمم املتحد ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
(املادة  49من اتفاقي ِة ال ِ
م�صطلح التَّقدمي :الذي هو � ُ
ُ
للقب�ض على الهارب َ
جوانب التعاونِ ب َ
ني و�إح�ضارهِ م �أما َم املحكمةِ اجلنائيةِ الدوليةِ الدائمةِ �أو
واملحاكم اجلنائيةِ الدولية،
أحدث
يختلف عن
 - 8وهو
ني الدولِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املحاكم الدولية امل�ؤقتة.
ِ
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9.9ا�سرتدا ُد املَوجودات :وهو من �أه ِّم �آلياتِ التعاونِ الدو ِّ
يل املُ�ستحدثة التي تجَ ُد مدىً وا�سعاً يف اتفاقي ِة
اجلرائم التي تناو َلتها هذ ِه االتفاق َّية ،ويقو ُم مفهو ِم ا�سرتدا ِد
أمم املتحد ِة ملكافح ِة الف�سا ِد يف
ِ
ال ِ
الطرف التي و َق َعت فيها ا َ
جلرمية �أو لأ�صحا ِبها
املوجوداتِ على �إعاد ِة الأموالِ املنهوب ِة �إلى الدول ِة
ِ
أطراف �أن ُ
َّ
بع�ضها ال َب َ
مت َّد َ
رب َقد ٍر من
ال�شرعيني ،وقد ور َد يف االتفاق َّية �أن ُه على الدُّ ولِ ال ِ
ع�ض ب�أك ِ
أمم املتحد ِة ملكافح ِة ال َف�ساد)..
ال َعونِ واملُ�ساعد ِة يف هذا املَجال (املادة  51من اتفاقي ِة ال ِ
االتفاقيات الدو َل ال َ
ُ
ُ
أطراف على تعزي ِز
وتبادل اخلِرباتَ :ح َّثت
 .10امل�ساعد ُة التقن َّية وتبادُل املعلوماتِ
أماكن
أ�شخا�ص املُ�شتب ِه يف �ضلوعهِم يف
تبادُل املعلوماتِ فيما بي َنها حو َل م�سائِل ،هوي ِة ال
ِ
اجلرائم و� ِ
ِ
أ�ساليب التي ُت�ستخد ُم يف ارتكابِ َ
تلك ا َ
جلرائم (املادة  60من اتفاقي ِة
وجودِهم و�أن�شطتِهم ،الو�سائ َل وال
َ
أمم املتحد ِة ملكافح ِة ال َف�ساد).
ال ِ
ُ
َ 1010ن ُ
طلب املُ�ساعدة.
طلب املُ�ساعدةَ :ن َّظمت
االتفاقيات الدولي ُة م�س�أل َة نفقاتِ تنفيذِ ِ
فقات تنفيذِ ِ
ُ
اجلرائم امل�شمول ِة
طرف ب�ش�أنِ �إحدَى
ال�صادر ِة عن محاك َم دول ٍة
1212
ٍ
االعرتاف بالأحكا ِم اجلزائ َّيةَّ :
ِ
الطرف الأخرى.
باالتفاقية ،ما مل يتعا َر�ض ذلك مع �أحكا ِم النظا ِم العا ِّم �أو القانونِ للدول ِة
ِ
1313املبادر ُة بامل�ساعد ِة القانونية دو َن انتظا ِر ورو ِد َطلبُ :
أمم
حيث َّ
ن�صت املادَّة ( )4/18من اتفاقي ِة ال ِ
رب الوطن َّية ،على �أنه يجو ُز لل�سلطاتِ املخت�ص ِة للدول ِة َّ
الطرف،
املتحد ِة ملكافح ِة اجلرمي ِة املنظم ِة ع َ
الداخلي ،ودو َن �أن تتل َّقى طلباً ُم�سبقاً� ،أن تحُ ي َل معلوماتٍ متعلق ًة مب�سائ َل
دو َن
م�سا�س بالقانونِ
ٍ
ِّ
املعلومات يمُ كن �أن ت�ساع َد َ
ُ
تلك
طرف �أخرى حي ُثما َترى �أ َّن هذ ِه
خت�صة يف دول ٍة ٍ
جنائي ٍة �إلى ُ�سلط ٍة ُم َّ
ال�سلط ِة على القيا ِم بالتح ِّرياتِ والإجراءاتِ اجلنائي ِة �أو �إمتامِ ها بنجا ٍح� ،أو قد َتف�ضي �إلى قيا ِم الدول ِة
ُّ
طلب عم ً
ال بهذه االتفاقية.
ِ
الطرف الأخرى ب�صو ِغ ِ
1414عد ُم جوا ِز االحتجاج بال�سري ِة امل�صرفي ِة للحيلول ِة دو َن تنفيذِ طلباتِ امل�ساعد ِة القانون َّية :حيث َن َّ�صت
أمم املتحد ِة ملكافح ِة اجلرمي ِة َّ
رب الوطن َّية ،على �أ َّنه ال يجو ُز
املنظمة َع َ
املاد ُة ( )8/18من اتفاقي ِة ال ِ
مي امل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادل ِة وفقاً لهذ ِه املاد ِة بدَعوى ال�سر َّية
للدولِ ال ِ
أطراف �أن تر ُف�ض تقد َ
امل�صرِف َّية.
1515الت�سلي ُم �أو املحا َكمةُ :
اجلرائم
يرتكب �إحدى
�شخ�ص
مي �أي
ٍ
يهدف هذا املبد�أُ يف ال ِ
ُ
أ�سا�س �إلى كفال ِة تقد ِ
ِ
ُ
أمم املتحد ِة
اخلطري ِة �أو
ي�شارك يف �إعدادِها �أو دعمِ ها �إلى ال َعدالة .ويف هذا ِّ
ال�سياقَ ،تق�ضي اتفاقي ُة ال ِ
ملكافح ِة الف�سا ِد ب�أ َّن الدو َل ال َ
تعارف َعليها
االخت�صا�ص امل ُ ِ
أطراف ُتقر ُر والي َتها الق�ضائي َة ِوفقاً لقواعدِ
ِ
عندما ُيرتكب ا ُ
ري � ّأن َ
ذات الدولِ تلتز ُم ب�أن ُتقر َر وال َي َتها الق�ضائ َّية يف احلاالتِ التي
جلرم يف �إقليمِ ها ،غ َ
�شخ�ص موجو ٍد على �إقليمِ ها لدول ٍة �أُخرى بنا ًء على طل ِبها يف حال ِة ارتكاب ِه
ال ت�ستطي ُع فيها َت�سليم
ٍ
رية.
إقليم الدول ِة الأخ َ
جرمي ًة على � ِ
واملطلوب
الطلب مجُ ّرماً يف قانونِ الدو َلتني :الطالِبة،
1616ازدواج َّية ال َّتجرمي� :أي �أن يكو َن الفع ُل مو�ضو َع
ِ
ُ
وح ْك ٍم
أ�سا�س هذا
ِ
ال�شرط يف الدول ِة الطال َبة ،هو �أن ُه ال يمُ كن ت�ص ُّو ُر وجو ِد دَعوى جزائ َّيةُ ،
�إليها ،و� ُ
جزائ ٍِّي بعقو َبة ،من �أجلِ ِف ْعلٍ ال ُيع َّد َجرمية� ,أ َّما �أ�سا�س ُه يف الدول ِة املطلوبِ �إليها ،فه َو �أن املمار�س َة
العملي َة لإجراءاتِ َّ
ِ�ض على هذ ِه الدول ِة ا ِّتخا َذ �إجراءاتٍ ا�ستثنائي ٍة قبل َّ
الطلب ،تفر ُ
ال�شخ�ص املطلوبِ
كالتفتي�ش ل�شخ�ص ِه �أو
مث َل توقيف ِه �إن اق َت�ضى الأم ُر ذلك� ،أو اتخا ِذ �إجراءاتٍ ق�ضائي ٍة مبواجهت ِه
ِ
ُ
إجراءات ال يجو ُز �أن ُتتخ َذ من �أجلِ ِف ْعلٍ
�سيارت ِه �أو م�سكن ِه �أو احلج ِز على �أموال ِه وممتلكاتِه؛ وهذ ِه ال
ال ُيع ّد َجرمية.

الدول ال ُ
ُ
أمم املُتحدة ملكافح ِة ال َف�ساد على �أن تتعاو َن
أطراف يف امل�سائلِ
وقد َّ
ن�صت املاد ُة ( )43من اتفاقية ال ِ
ُ
الدول الأطراف ،حي ُثما كا َن ذلك منا�سباً وم َّت�سقاً مع نظامِ ها القانو ِّ
ين الداخلِي ،يف م�ساعد ِة
اجلنائ َّية ،وتنظ ُر
بع�ضها ال َبع�ض ،يف التحقيقاتِ والإجراءاتِ اخلا�ص ِة بامل�سائلِ املدني ِة والإداري ِة ذاتِ ال�صل ِة بال َف�ساد .وعلى �أن ُه يف
ِ
َ
مي َو َج َب اعتبا ِر َ
ذلك َّ
ال�شرط ُم�ستوفى ،ب�صرف
م�سائلِ التعاونِ الدويل ،كلما
ا�شرتط توافر ازدواجي ِة التجر ِ
ني الدول ِة ّ
الطلب َتد ِر ُج ا ُ
النظ ِر ع َّما �إذا كانت قوان ُ
اجلرائم التي
نف�س فئ ِة
الطرف ُمتلق َية
عني ِ�ضمن ِ
ِ
ِ
جلر َم امل َ َّ
ُ
ُ
الطرف
امل�صطلح الذي ت�ستخدم ُه الدول ُة
نف�س
َت ْدرِج ُه فيها الدول ُة
الطرف الطالبة� ،أو ت�ستخد ُم يف ت�سميت ِه ُ
ِ
ال�سلوك الذي يقو ُم علي ِه ا ُ
ُ
تلتم�س ب�ش�أن ِه امل�ساعد َة ُيعترب فِع ً
ني
جلرم الذي
الطال َبة� ،إذا كا َن
ال �إجرامياً يف قوان ِ
ُ
ني َّ
الطرفني.
كِلتا الدولت ِ
واملجاملة الدولية:
باملثل
املعاملة
الق�سم الرابعَ :مبد�أ
ِ
ِ
ِ
أ�سا�س وع ٌد ب�أ َّن الدول َة الطالب َة َ
هو مبد�أٌ ٌ
را�سخ يف العالقاتِ ب َ
�سوف
ني الدولِ يف �سياقِ القانونِ الدوليِ  ،وهو يف ال ِ
الطلبَ ،
ُتق ِّد ُم للدول ِة متلقي َة
لب �إليها ،وهذا املبد�أُ َقد َي ِر ُد يف َم نْ ِ
ت املُعاهداتِ
ِ
ذات امل�ساعد ِة يف املُ�ستقبل� ،إن ُط َ
ومذ َّكرات ال َّتفاهم وال َّت�شريعاتِ الوطن َّية ،فقد �أ�شا َرت اتفاقي ُة مكافح ُة اجلرمي ِة َّ
رب الوطن َّية على َوج ِه
املنظم ِة َع َ
ال َّتحديدِ �إلى مبد�أ املُعاملة باملِثل يف املادة ( ،)18ويتعينَّ على الدُّ ول الأطراف اتخا ُذ الإجراءاتِ املنا�سب ِة للتعاونِ
فيما بي َنها ب�ش�أنِ طلباتِ املُ�ساعدة.
ال�سياقِ يمُ ُ
كن اال�ستنا ُد �إلى هذا املبد�أ �أي�ضاً باعتبار ِه وعداً قائماً بذات ِه ب�أ َّن التعام َل ب َ
ني باملثلِ
ني الدولت ِ
ويف ذاتِ ِّ
يجب على الدُّ ولِ �أن تبذ َل ا ُ
جله َد ل�ضمانِ ال َوفا ِء بهذا ال َوعد.
يف امل�ستق َبلُ ،
من اململك ِة الأردني ِة الها�شمي ِة على �أهمي ِة َمبد�أ املُعاملة باملِثلَ ،فقد َّ
وحِ ر�صاً َ
مت و�ض ُع جمموع ٍة من ال ُأ�س ِ�س التي
تمَ َّ اعتمادُها لتنفيذِ طلباتِ املُ�ساعد ِة الق�ضائ َّية وفقاً لقواعدِ املُجامل ِة الدول َّية ،وهي على ال َّنح ِو ال َّتايل:
1-1درا�س ُة ُّ
اجلوانب املتعلق ِة به ،قانوني ًة كا َنت �أو �سيا�سي ًة �أو َغري ذلك.
والوقوف على كاف ِة
كل طلبٍ على حِ دَه
ِ
ِ
َ
الطلب مع الد�ستو ِر �أو القانونِ �أو النظا ِم العام �أو الأخالقِ العا َّمة يف اململكة.
يتعار�ض
�2-2أن ال
ُ
الطلب �صادراً عن جه ٍة ق�ضائي ٍة ُمخت�ص ٍة يف الدول ِة الطالِبة ،ويف َمعر�ض دَعوى ُمقام ٍة �أما َم
�3-3أن يكو َن
ُ
ال�شروط ال�شكل َّي ِة املُق َّررة.
جهاتِ التحقيقِ �أو املُحاكمة يف تِلك الدَّولة ،و�أن يكو َن ُم�ستوفياً لكاف ِة
ِ
�4-4أن َي ِت َم ال َّت�شاو ُر م َع وزار ِة اخلارجي ِة و�ش�ؤونِ املُغرتب َ
للوقوف على ال ُبعدِ املُتعلقِ مب�صلح ِة اململك ِة و َرعاياها
ني
ِ
الطلب �أو عد ِم تنفيذِ ه.
يف تنفيذِ
ِ
أردن و�أن ُي�ش ّك َل بال َّتايل دافعاً
�سن ال َّنوايا َع ُ
ر�ض الدَّول ِة الطالب ِة تنفيذِ طلبٍ ممُ اثل لل ِّ
رب من بابِ ُح ِ
�5-5أن ُيعت َ
لتنفيذِ َّ
الطلب.
طلب امل�ساعد ِة مِ ن خاللِ اجلِ هات الوطني ِة املُخت�ص ِة بالتحقيقِ �أو املحا َكمة ،و�أن ُي َ
ناط بها
�6-6أن يجري تنفي َذ ِ
اتخا ُذ الإجراءاتِ الالزم ِة لتنفيذِ َّ
الطلب.
بغ�ض ال َّنظ ِر عن َّ
ين يف تنفيذِ َّ
القانون الأرد ِّ
الطلبِّ ،
ُ
الطريقة التي ُتبدي اجلِ ه ُة الطالب ُة
�7-7أن ُتط َّب َق قواع ُد
طلب املُ�ساعد ِة وفقاً لها.
تنفي َذ ِ
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و َقد تلج�أُ ُ
تفاهم �أو ترتيباتٍ ثنائي ٍة حول �إحدى امل�سائلِ
بع�ض الدُّ ولِ �إلى مبد�أ املعامل ِة باملثلِ من خاللِ مُذكراتِ
ٍ
ومثال َ
ُ
ذلك ما َّ
مت ب َ
ني ال�شعبية،
القانوني ِة يف �إطا ِر التعاونِ الدوليِ ،
ني اململك ِة الأردني ِة الها�شمي ِة وجمهوري ِة ال�ص ِ
ني مِ ن كِال الدَّولتني ،وتنفيذاً َ
لذلك َّ
ال�سجنا ِء الأردنيني املحكوم َ
والتي تتع َّل ُق ب َنقلِ املَحكوم َ
ني
مت َنق ُل َع َد ٍد مِ َن ُّ
ني �إلى ال ِّ
أردن لغاياتِ ا�ستكمالِ باقي ُمد ِة املحكومي ِة يف مراك ِز الإ�صال ِح والت�أهيلِ الأردنية.
من ال�ص ِ
ُ
أمن الدوليِ :
قرارات
الق�سم اخلا ِم�س:
ِ
جمل�س ال ِ
ُ
أمن بالتبعاتِ الرئي�سي ِة فـي
أمم املتحد ِة �أ َّن الدُّ و َل الأع�ضا َء َتعه ُد �إلى
ِ
جمل�س ال ِ
جا َء باملاد ِة ( )24من ميثاقِ ال ِ
أمن الدَّول َّيني ،و�أنها ُت ُ
املجل�س يعم ُل نائباً َعنها يف قيامِ ِه بواجبات ِه التي
وافق على �أ َّن هذا
�أمـ ِر حِ ِ
ال�س ِلم وال ِ
فظ ِّ
َ
َت ُ
أمم املتحد ِة بقبولِ قراراتِ
فر�ضها علي ِه هذ ِه ال َّتبعات .كما َّ
ن�صت املادة ( )25من امليثاقِ على �أن يتع َّه َد �أع�ضا ُء ال ِ
أمن وتنفيذِ ها ِوف َق هذا امليثاق.
ِ
جمل�س ال ِ
أمم املتحدَة ـ ـ ـ الذي جا َء ب ُعنوان «فيما ُي َّت َخ ُذ من الأعمالِ يف حاالتِ تهديدِ
و ُيعـُّد الف�ص ُل ال�ساب ُع من ميثاقِ ال ِ
ن�صت املا َّد ُة ( )39من
ال�س ْل ِم والإخاللِ به َووقو ُع ال ُعدوان» ـ ـ ـ َم�صد َر الق َّو ِة الإلزامي ِة لقراراتِ
ِ
جمل�س الأمن ،وقد َّ
ِّ
لل�س ِلم �أو � ٌ
إخالل به �أو كا َن ما وق َع عم ً
امليثاقِ على �أن ُيقـ ِّر َر
ال من �أعمالِ
جمل�س ال ِ
أمن ما �إذا كا َن قد َو َق َع تهدي ٌد ِّ
ُ
ال ُعدوان ،ويقدّم يف َ
أمن الدَّويل �أو �إعاد ِت ِه
ري
ِ
ال�س ْل ِم وال ِ
ذلك تو�صيات ِه �أو يق ّر ُر ما يجب ا ّتخاذ ُه من تداب َ
حلفظ ِّ
�إلى نِ�صا ِبه.
املن�صو�ص عليها
ري
ن�صت املاد ُة ( )40من امليثاقِ على � ّأن ِ
َ
كما َّ
ملجل�س ال ِ
أمن قب َل �أن ُيقدِّم تو�صيات ِه �أو ي َّتخ ُذ التداب َ
يف املادة (� )39أن َيدعو املتنازع َ
أمن
ري م�ؤ َّقتة ،وعلى
ِ
جمل�س ال ِ
ني للأخذِ مبا َيرا ُه �ضرورياً �أو ُم�ستح�سنـاً من تداب َ
�أن يح�سِ َب لعد ِم �أخذِ املتنازع َ
ري امل�ؤقت ِة ح�سا َبـهُ.
ني بهذه التداب ِ
ومن جانبٍ �آخر ،ت�ض َّمنت ٌّ
ُ
أمن
امليثاق
ري التي �أتا َح
ِ
ملجل�س ال ِ
كل من املادَّتني ( )41و( )42من امليثاقِ التداب َ
َف َ
ري التي ال تتط ّل ُب
بن�ص املا َّد ِة (� )41أن
يجب ا ِّتخاذ ُه من التداب ِ
ِ
ر�ضها ،فقد جا َء ِّ
ملجل�س ال ِ
أمن �أن ُيق ّر َر ما ُ
ا�ستخدا َم القواتِ امل�سلح ِة لتنفيذِ قراراتِه ،وله �أن َيط ُل َب �إلى الدولِ الأع�ضا ِء تطبي َق هذه ال َّتدابري ،ومِ ن بينِها
ُ
ال�صالتِ االقت�صادي ِة واملو�صالتِ احلديديـ ِة والبحري ِة واجلوي ِة والربيدي ِة وغريها من و�سائلِ املوا�صالتِ
وقف ِّ
أمن �أن
َوقفاً كلياً �أو جزئياً و َق ْط ِع العالقاتِ الدبلوما�سيةِ� .أما املاد ُة ( )42فقد �أَ�شا َرت �إلى �أ َّنه �إذا َر�أى
جمل�س ال ِ
ُ
املن�صو�ص عليها يف املاد ِة ( )41ال َتفي بال َغر�ض ،جا َز ل ُه �أن ي َّتخ َذ بطريقِ الق َّواتِ اجلوي ِة والبحري ِة
ري
َ
التداب َ
أمن الدَّو ِّ
يل �أو �إعاد ِت ِه �إلى نِ�صا ِبه.
والربي ِة من الأعمالِ ما يلز ُم
ِ
ال�س ْل ِم وال ِ
حلفظ ِّ
ال�سياق ،تجَ د ُر الإ�شار ُة َ
كذلك �إلى �أ َّن املا َّد َة ( )103التي جا َءت يف الف�صلِ الثالثِ ع�ش ِر من امليثاقِ املُعنون:
ويف ذاتِ ِّ
االلتزامات التي َي ُ
ُ
ُ
الدول الأع�ضا ُء وفقاً لأحكا ِم
رتبط بها
“�أحكا ٌم متنوعة” ـ ـ ـ قد َن َّ�صت على �أ َّنه �إذا َتعار�ضت
يل �آخر يرتبطو َن به ،فالعِرب ُة بالتزاماتهِم املُرت ِّتبة على هذا امليثـاق.
امليثاقِ مع �أيِّ التزا ٍم دو ٍ
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أمن بهذا ا ُ
خل�صو�ص:
ري هنا �إلى َقرارين ها َّمني
ِ
ملجل�س ال ِ
و ُن�ش ُ
املجل�س يف جل�ست ِه املُنعقد ِة بتاريخ � 28أيلول/
أمن رقم ( )1373لعام ( )2001الذي �أ�صدر ُه
�أ) قرا ُر
ِ
جمل�س ال ِ
ُ
�سبتمرب (َ )2001عق َِب الأحداثِ الإرهابي ِة يف الوالياتِ املتحد ِة الأمريكي ِة يف احلادي ع�ش َر من �سبتمرب .2001
وقد �صد َر َ
أمم املتحدَةُ ،
واجب
ذلك القرا ُر
حيث ق َّر َر � ّأن على جمي ِع الدولِ
ِ
ُ
مبوجب الف�صلِ ال�ساب ِع من ميثاقِ ال ِ
أ�شخا�ص
َّعم �إلى الكياناتِ �أو ال
ِ
من ِع ووقفِ متويلِ الأعمالِ الإرهابي ِة واالمتنا ِع عن تقد ِ
مي �أي �شكلٍ من �أ�شكالِ الد ِ
بخ�صو�ص هذه الأعمالُ ،
ني يف الأعمالِ الإرهابيةِ ،م ّف ِ�ص ً
َ
َّ
ال�ضالع َ
وطل َِب
ال
مختلف الواجباتِ املُلقا ِة على الدولِ
ِ
مِ ن جمي ِع الدُّ ولِ يف �سِ ياقِ َتعزي ِز ال َّتعاونِ الدو ِّ
يل ملكافح ِة الإرهابِ ما يلي:
التما�س ُ�سبلِ تبادلِ املعلوماتِ العمل ّي ِة والتعجيلِ بها وبخا�ص ٍة ما ُ
يتعلق منها ب�أعمالِ وحتركاتِ الإرهابي َ
ني
ُ
احل�سا�سة؛
�أو ال�شبكاتِ الإرهابية ،وبوثائقِ ال�سف ِر املز ّور ِة واالجتا ُر بالأ�سلح ِة �أو املتفجراتِ �أو املوا ُد
َ
ُ
ُ
ني الدولي ِة واملحلي ِة
تبادل املعلوماتِ وفقاً للقوان ِ
والتعاون يف ال�ش�ؤونِ الإداري ِة والق�ضائي ِة ملن ِع ارتكابِ
الأعمالِ الإرهابية؛
ُ
التعاون ب�صف ٍة خا�ص ٍة من خاللِ ترتيباتٍ واتفاقاتٍ ثنائي ٍة ومتعدد ِة الأطراف ،على من ِع وقم ِع االعتداءاتِ
الإرهابي ِة وا ِّتخاذ �إجراءاتٍ �ض َّد ُمرتكبي َ
تلك الأعمال؛
ي�سرها ملرك ِز الالجئني وفقاً
كفال ُة عد ِم �إ�ساء ِة ا�ستعمالِ ُمرتكبي الأعمالِ الإرهابي ِة �أو ُمنظميها �أو من ُي ِّ
َ
ت�سليم
االعرتاف باالدعاءاتِ بوجـو ِد
للقانـونِ الدَّويل ،وكفال ِة عد ِم
لرف�ض طلباتِ
ِ
بواعث �سيا�سي ٍة ك�أ�سبابٍ
ِ
ِ
الإرهابيني املُ�شتبه بهِم.
█

█

█

█

أمن رقم ( )2178لعام ( )2014ال�صاد ِر يف � 24أيلول�/سبتمرب  2014و ُيهيب َ
ذلك القرا ُر
ب) .قرا ُر
ِ
جمل�س ال ِ
يل يف بذلِ اجلهو ِد ملواجه ِة اخلط ِر
بجمي ِع الدولِ الأع�ضا ِء �أن تتعاو َن وفقاً اللتزاماتِها
ِ
مبوجب القانونِ الدو ِ
أجانب بو�سائ َل منها :من ُع ن�ش ِر الفك ِر املُتط ِّرف الذي ُيف�ضي �إلى الإرهابِ
الذي ميثل ُه املقاتلو َن الإرهابيو َن ال َ
ني الإرهابيني الأجانِب ،مبن فيهِم ال ُ
ني الإرهابي َ
أطفال ومن ُع املقاتل َ
وجتنيدِ املقاتل َ
ني الأجانب من عبو ِر ُحدودها،
َ
العائدين منهم
الدعم املاليِّ �إلى ه�ؤال ِء املُقاتلني ،وو�ض ِع وتنفيذِ ا�سرتاتيجياتٍ ملقا�ضا ِة
مي
وتعطيلِ ومن ِع تقد ِ
ِ
ال على تعزي ِز التعاونِ الدو ِّ
و�إعاد ِة ت�أهيلهِم و�إعاد ِة �إدماجهِم .وعم ً
يل يف جمالِ مكافح ِة الإرهاب ،دعا القرا ُر
الدو َل الأع�ضا َء �إلى التعاونِ من خاللِ املحاو ِر الرئي�سي ِة التالية:
إقليمي من خاللِ �إبرا ِم اتفاقياتٍ ثنائي ٍة متى كا َن َ
ني التعاونِ الدو ِّ
حت�س ُ
ذلك
إقليمي ودو َن ال ِّ
يل وال ِّ
ني الإرهابي َ
ُمنا�سباً ،من �أجلِ من ِع �سف ِر املقاتل َ
ني الأجانب انطالقاً من �أرا�ضيها �أو عبورهِ م لها.
ني الإرهابي َ
بغر�ض حتديدِ هوي ِة املقاتل َ
ني الأجانِب ،وتبادلِ �أف�ضلِ املمار�ساتِ
تعزي ُز تبادلِ املعلوماتِ
ِ
أمناط التي ي َّتبعها املُقاتلو َن الإرهابيو َن الأجانب يف �سفرهِ م.
واعتمادِها والإملا ِم على نح ٍو �أف�ض َل بال ِ
ُ
الوطني َترمي �إلى من ِع الإرهابي َ
ني من ا�ستغاللِ التكنولوجيا
ري على املُ�ستوى
التعاون عن َد ا ِّتخا ِذ تداب َ
ِّ
احلر�ص يف الوقتِ نف�س ِه على احرتا ِم
دعم الأعمالِ الإرهابيةِ ،مع
واالت�صاالتِ واملوار َد يف
ِ
ِ
التحري�ض على ِ
مبوجب القانونِ الدَّويل.
حقوقِ الإن�سانِ واحلرياتِ الأ�سا�سي ِة واالمتثالِ لاللتزاماتِ الأخرى القائم ِة
ِ
�أهمي ُة �أن تز َّو َد ك ّل من الدولِ الأع�ضا َء الأخرى ب�أق�صى قد ٍر من امل�ساعد ِة فيما ي َّت�صل بالتحقيقاتِ �أو
دعم الأعمالِ الإرهاب َّية ،مبا ي�شم ُل امل�ساعد َة يف احل�صولِ على
الإجراءاتِ اجلنائي ِة املتعلق ِة بتمويلِ �أو ِ
الأدل ِة املُتاح ِة لها ،الالزم ِة للإجراءاتِ القانونية.
█

█

█

█
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ُ
اجلنائية الدول َّية:
املحكمة
قرارات
الق�سم ال�سا ِد�س:
ِ
ِ
ُ
أ�سا�سي للمحكم ِة اجلنائي ِة الدولي ِة ل�سنة � 1998أحكاماً هام ًة يف �إطا ِر التعاونِ الدو ِّ
يل مع
ت�ض َّم ُن نظا ُم روما ال ِّ
املحكم ِة �أبر َزها:
الدول ال ُ
ُ
ُ
أطراف تعاوناً تاماً مع املحكم ِة فيما تجُ ري ِه يف �إطا ِر
تتعاون
اخت�صا�ص املحكم ِة من حتقيقاتٍ
ِ
يف اجلرائ َم واملقا�ضا ِة عليها (املادة .)86
ُ
ُ
الطلبات عن طريقِ القنا ِة
أطراف ،وتحُ ال
مي طلباتِ التعاونِ �إلى الدولِ ال ِ
تكون للمحكم ِة �سلط ُة تقد ِ
الدبلوما�سي ِة �أو �أي ِة قنا ٍة �أُخرى منا�سب ٍة حتددُها ُّ
طرف عن َد الت�صديقِ �أو القبولِ �أو املوافق ِة �أو
كل دول ٍة ٍ
االن�ضمام (املادة .)1/87
أ�سا�سي
طرف
يف حال ِة عد ِم امتثالِ دول ٍة ٍ
ِ
لطلب تعاونٍ ُمقد ٍم من املحكم ِة مبا ي َتنافى و�أحكا ِم النظا ِم ال ِّ
ُ
ويحول دو َن ممار�س ِة املحكم ِة وظائ َفها و�سلطاتِها ،يجو ُز للمحكم ِة �أن تتخ َذ قراراً بهذا املَعنى و�أن تحُ ي َل
أمن قد �أحا َل امل�س�أل َة �إلى
أمن �إذا كان
أطراف �أو �إلى
امل�س�أل َة �إلى جمعي ِة الدولِ ال ِ
ِ
جمل�س ال ِ
جمل�س ال ِ
ُ
املحكمة (املادة .)7/87
خا�ص
ري ٍ
أ�سا�س ترتيبٍ ٍ
مي امل�ساعد ِة على � ِ
للمحكم ِة �أن تدعو �أيَّ دول ٍة غ َ
طرف يف النظا ِم الأ�سا�سي �إلى تقد ِ
الطرف عن التعاونِ مع
ري
ِ
أ�سا�س ُمنا�سب ,ويف حال ِة امتنا ِع الدول ِة غ ِ
�أو اتفاقٍ مع هذه الدول ِة �أو على �أيِّ � ٍ
مبقت�ضى ترتيبٍ �أو اتفاقٍ من هذا ال َقبيل ،يجو ُز للمحكم ِة �أن ُتخط َر
املحكم ِة
ِ
بخ�صو�ص الطلباتِ املقدم ِة ُ
َ
أمن قد �أحا َل امل�س�أل َة �إلى املحك َمة (املادة
أمن �إذا كا َن
أطراف �أو
بذلك جمعي َة الدولِ ال ِ
ِ
جمل�س ال ِ
جمل�س ال ِ
ُ
.)5/87
█

█

█

█

ٌ
حالة درا�س َّية:
وت�سليم �صاد ٍر عن املحكم ِة اجلنائي ِة الدولي ِة ليوغ�سالفيا
بالفاك�س عن �أم ِر اعتقالٍ
ور َد �إلى وزار ِة العدلِ �صور ٌة
ِ
ٍ
ني املطلوب َ
ال�سابقة يف الهاي ،بح ِّق �أحدِ القاد ِة الع�سكري َ
اجلرائم الداخل ِة
ني للمحكم ِة بارتكابِ جرمي ٍة من
ِ
ُ
ويت�ضمن الأم ُر احلج َز على �أموال ِه و�أر�صدت ِه
باخت�صا�ص املحكم ِة وفقاً للماد ِة اخلام�س ِة من نظا ِم روما الأ�سا�سي،
ِ
م�سجلِ املحكم ِة بذلك.
�إن ُوجدت ،و ُيقت�ضى هذا الأم ُر على الدولِ الأع�ضا ِء تنفيذ ُه و�إعال ُم ِّ
يتوجب على ال�سلط ِة املركزي ِة الوطني ِة من �إجراءاتٍ بهذا اخل�صو�ص؟ (املادة  91واملادة  93من نظا ِم روما
ماذا
ُ
الأ�سا�سي).
ُ
َ
تت�صرف النياب ُة العام ُة �إذا �أُحيل الأم ُر �إليها من ال�سلط ِة املركزي ِة الوطنية؟
كيف
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ذات ال�صلة
املتعلقة
ال�ضمانات
الق�سم ال�سابع:
بحقوق الإن�سانِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
و ُيق�ص ُد َ
ل�صالح الدول ِة املطلوبِ �إليها
الت�سليم
بتلك ال�ضماناتِ االلتزاماتِ التي تق ُع على عاتقِ الدول ِة طالب ِة
ِ
ِ
املطلوب ت�سليم ُه َّ
التعذيب �أو �أيِّ �شكلٍ من
محط عناي ٍة ورعاي ٍة وحماي ٍة من
الت�سليم ،تتعه ُد مبوج ِبها ب�أن يكو َن
ِ
ُ
�أ�شكالِ املعامل ِة �أو العقوب ِة القا�سي ِة �أو الال�إن�سانيةَ ،
َ
�ضمن الأط ِر الد�ستوري ِة والقانوني ِة للدول ِة و�إيفا ًء
وذلك
منها بالتزاماتِها الدول َّية ،ومن ُ�صور َ
تلك َّ
ال�ضمانات:
الت�سليم بعد ِم �إيقا ِع عقوب ِة الإعدا ِم على املطلوبِ ت�سليمهُ ،عندما ُ
تكون الدول ُة
 -1تع ّه ُد الدول ِة طالبة
ِ
تن�ص ت�شريعا ُتها على عقوب ِة الإعدا ِم مثلِ دُولِ االحتا ِد الأورو ِّبي.
ُ
املطلوب �إليها الت�سليم ال ُّ
ُ
االتفاقيات الدول َّية.
الت�سليم ب�ضماناتِ املحاكم ِة العادل ِة التي �أوج َبتها
 -2التزا ُم الدول ِة طالبة
ِ
الت�سليم مبراعا ِة جمي ِع احلقوقِ وال�ضماناتِ الأ�سا�سي ِة املتعلق ِة “بحقوقِ امل ُ ّتهم”
 -3التزا ُم الدول ِة طالبة
ِ
وفقاً لاللتزاماتِ الدولي ِة يف هذا َّ
ال�ش�أن.
املحاكم اخلا�ص ِة �أو اال�ستثنائ َّية.
ولي�س �أما َم
وجوب محاكم ِة املطلوبِ ت�سليم ُه �أما َم القا�ضي
-4
ُ
الطبيعي َ
ِ
ِّ
ُ
الت�سليم للإيفا ِء بالتزاماتِها.
يتم مبوج ِبها مراقب ُة تنفيذِ الدول ِة طال َبة
-5
بيان و�سائلِ التحققِ التي ُّ
ِ
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املِحور الثا ِلث

ُ
ُ
القانونية
طلبات امل�ساعد ِة
الواجب توا ُفرها يف
وال�شروط
املبادئ
ِ
ِ
ِ
املُتبادلة
مَتهيد
وت�سليم املجرم َ
ني ونقلِ املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحر َّية
عن َد ورو ِد طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادلة،
ِ
يجب النظ ُر �إليها والتعاملِ معها ِوف َق احلقائقِ واملبادئِ القانوني ِة التالية ،و�أنها:
�إلى اجله ِة املخت�صةُ ،
 )1التزا ٌم قانو ّ
ين.
 )2م�صلح ٌة م�شرتك ٌة متبادَلة.
 )3معاقب ُة ا ُ
ُ
و�ضمان عد ِم �إفالتهِم من العِقاب.
جلناة
ُ
حتقيق ال َعدالة.
)4
� )5شعو ُر املجر ِم �أنه ُم ٌ
الحق يف �ش َّتى �أنحا ِء املعمورة ،ولن َينجو من املُ�ساءل ِة القانوني ِة مبغادر ِة دولتِه .
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أ�سا�س القانو ِّ
ُ
ين الذي يح ُكمه ،وهل هو:
تدقيق
يجب
الطلب من الناحي ِة القانوني ِة والواقعي ِة وبيانِ ال ِ
ِ
ثانياًُ :
 )1الت�شري ُع الأردنيِ .
 )2اتفاقي ٌة ثنائي ٌة �أو �إقليمي ٌة �أو دول َّية.
ٌ
�ضمانات دبلوما�س َّية.
)3

مبد�أُ
املعاملة باملِثل.
ِ
طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادل ِة من اجله ِة الق�ضائي ِة املخت�ص ِة بوا�سط ِة وزار ِة العدلِ يف الدول ِة
ُير�س ُل عاد ًة ُ
الطال َبة ،عبـ َر القنواتِ الدبلوما�سي ِة العادي ِة عن طريقِ وزار ِة اخلارجي ِة �إلى وزار ِة العدلِ لدى الدول ِة املطلوبِ
�شروط حت ُّققهِ.
الطلب لأجلِ درا�ست ِه وتنفيذ ِه يف حالِ تو ُّف ِر
املخت�صة مبو�ضو ِع
�إليها ،لإيداع ِه اجله َة الق�ضائي َة
ِ
ِ
ّ
�شروط خا�ص ٍة �شكلي ٍة و�أخرى مو�ضوع َّية:
والطلب ال ب َّد �أن يتواف َر فيه جمموع ٌة من املبادئِ العامة ،بالإ�ضاف ِة �إلى
ٍ
ُ
ُ
ُ
طلبات امل�ساعد ِة الق�ضائ َّية:
الواجب توافرها يف
العامة
املبادئ
الق�سم الأول:
ِ
ُ
ُ
مي طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة
يجب �أن ي�ؤخ َذ يف ع ِ
ني االعتبا ِر عد ٌد من ال ِ
ُ
أ�س�س ال�شكلي ِة واملو�ضوعي ِة يف تقد ِ
املُتبادلة ،ومنها:
 )1جدِّية َّ
ٌ
الطلب م�ؤيداً بال�سندِ القانو ِّ
احتمال
ين و�أن يكو َن هُ نالك على الأق ِّل
يجب �أن يكو َن
ُ
الطلبُ :
ٌ
ال�شخ�ص �أو الأدل ِة �أو املعلوماتِ لدى الدول ِة املطلوبِ �إليها.
معقول بوجو ِد
ِ
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ُ
الطلب �شروطاً ال ُت�ش ِّك ُل تعدياً فعلياً �أو
�ضمان �أن يت�ض َّم َن
 )2مراعاة معايري حقوق الإن�سان :مِ ن املُهم
ُ
محتم ً
طرف �آخر.
ال على حقوقِ الإن�سانِ مو�ضو ِع الطلب� ،أو �أيِّ ٍ
ري َق�سريةَ ،
فمن املُهم �ضمانِ �أن تكو َن معقول ًة مع مراعا ِة الأدل ِة
 )3ال َّتنا�سب :عند ِ
طلب ا ِّتخا ِذ تداب َ
يتم ُ
ري املُتكافئة.
ري املتنا�سب ِة �أو غ َ
ري غ َ
رف�ض التداب َ
املطلوب ِة وخطور ِة اجلرمي ِة َقي َد ال َّتحقيق .غالباً ما ُّ
يجب �أن يبد�أَ
� )4صياغ ُة َّ
الطلب ببيانِ اجله ِة الطالب ِة ُ
وبيان �صفتِها واالخت�صا�صاتِ املمنوح ِة
ُ
الطلبُ :
�إليها ،ب�صفتِها ال�سلط ُة القانوني ُة �أو الق�ضائي ُة
يوجد �أيُّ منوذ ٍج متفقٍ عليه دولياً لطلباتِ
َّ
املخت�صة ،وال َ
َ
أمم
الرغم من وجو ِد العديدِ من الأمثل ِة على �أف�ضلِ املُمار�سات.
امل�ساعدةِ ،على
ِ
فهناك مناذ ُج لدى ال ِ
ُ
ري من الدولِ الأخرى ،ومن َث َّم ف�أ َّن وجو َد
املتحد ِة وجامع ُة الدولِ العربية ،كما ه َو
احلال بالن�سب ِة لكث ٍ
فلي�س
مثلِ هذ ِه النماذ َج من �ش�أن ِه ت�سهي ُل تنفيذِ الطلباتِ لدى الأنظم ِة القانوني ِة املختل َفة .وب�صف ٍة عا َّمةَ ،
َ
ري �آلياتِ و�أدواتِ التعاونِ الدو ِّ
يل يف
ظم القانوني ِة لك ِّل دولةٍ ،لتي�س ِ
هنالك حاج ٌة ملعرف ٍة تف�صيلي ٍة عن ال ُّن ِ
مي معلوماتٍ كافي ٍة لت�سهيلِ تنفيذِ َّ
الطلبات.
نهج
امل�سائلِ اجلنائ َّية� ،إال �أ َّن الأم َر
ُ
يتطلب ا ِّتبا َع ٍ
منطقي وتقد ِ
ٍّ
ُ
ُ
القانونية املُتبادلة:
طلبات امل�ساعد ِة
الواجب توافرها يف
اخلا�صة
ال�شروط
ال ِق�سم الثاين:
ِ
ِ
ُ
ُ
ال�شروط ال�شكل َّية :يتعينَّ �أن تتواف َر يف طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادل ِة بكاف ِة �أ�شكالِها �شروطاً
�أو ًال:
�شكلي ًة تتمث ُل فيما يلي:
خ�ص طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة املتبادل ِة ال�صادر ِة
 )1حتدي ُد اجله ِة املُر�سل ِة واجله ِة املُر�سل �إليها :فيما َي ُّ
ني اجلِ هتني:
من اململَكة ،ف�إنها ب�صف ٍة عام ٍة تق َّد ُم من اجلهاتِ الق�ضائي ِة
املخت�صة ،من خاللِ �إحدى هات ِ
َّ
�أَ -
من النياب ِة العا َّمة:
طلب م�ساعد ٍة قانون َّية ،ف�إنها تقو ُم ب�إعداد ِه من خاللِ مِ لَ ٍّف
مي ِ
عندما جت ُد النياب ُة العام ُة ُمربراً لتقد ِ
ال�شروط ال�شكلي ِة واملو�ضوع َّيةُ ،ث َّم �إحالت ُه �إلى ال�سلط ِة
لهذ ِه الغاية ،وتقو ُم بدرا�ست ِه و َمدى توا ُفر
ِ
املركزي ِة الوطني ِة التي تقو ُم بدورِها ب�إر�سال ِه �إلى اجلهاتِ املخت�ص ِة يف الدول ِة املطلوبِ �إليها امل�ساعد ُة
وفقاً للإجراءاتِ امل َّتبعة يف هذا َّ
ال�ش�أن.
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
ري م�ستوفياً ل�شرائطِ ه؟
ماذا َلو وجدتِ النياب ُة العام ُة �أن َ
طلب امل�ساعد ِة املُعدُّ غ َ
طلب امل�ساعد ِة وف َق النظا ِم الأردين:
ر�س ٌم
تو�ضيحي لآلي ِة �إعدا ِد ِ
ٌ
املدعي
العام
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النائب
العام

وزارة
العدل

وزارة
اخلارجية

�سفارة الدولة
املطلوب منها

وزارة
اخلارجية
للدولة
املطلوب منها

اجلهة
املخت�صة
لدى الدولة
املطلوب منها

ب -مِ ن املَحاكم
خ�ص الق�ضايا املنظور ِة �أما َم املَحاكم
طلب املُ�ساعد ِة الق�ضائي ِة املُر�سلِ
ِ
فيما َي ُّ
(باختالف �أنواعِ ها) ف�إ َّن َ
من املحكمةُ ،ير�سل �إلى ال�سلط ِة املركزي ِة الوطني ِة التي تتو َّلى �إر�سال ُه �إلى اجلهاتِ املخت�ص ِة يف الدول ِة
املطلوبِ �إليها.
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
واملت�ضمن
طلب امل�ساعد ِة الق�ضائي ِة املُر�سلِ من قِبلِ املحكم ِة
ِ
يف حالِ تبينَّ َ لل�سلط ِة املركزي ِة الوطني ِة ب�أ َّن َ
ري ُمك َتمل ،فما ه َو الإجراء؟
َ
طلب �سما ِع �شاهدٍ غ ُ
بخ�صو�ص طلباتِ امل�ساعد ِة الوارد ِة �إلى اململ َكة:
�أما
ِ
ب�صف ٍة عام ٍة ال ب َّد �أن تكو َن َ
ُ
الطلبات �صادر ًة من اجلهاتِ الق�ضائي ِة
تلك
املخت�صة� ،أو املعن َّية بالدولِ
َّ
الطالب ِة التي تحُ يل ُه �إلى ال�سلط ِة املركزي ِة لديها ،وتقو ُم الأخري ُة بدورِها ب�إر�سال ِه �إلى الأجهز ِة املعني ِة
باململ َكة.
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
ُّ
طلب امل�ساعد ِة الوار ِد
هي املُتطلبات التي تتو َّلى ال�سلط ُة املركزي ُة الوطني ُة
التحقق من توافرِها يف ِ
ما َ
�إليها؟
طلب املُ�ساعدة مل ُير�سل من اجله ِة املَعني ِة يف الدول ِة الطال َبة،
�إذا تبينَّ لل�سلط ِة املركزي ِة الوطني ِة ب�أ َّن َ
فما ه َو الإجراء؟
هل ُ
طلب املُ�ساعدة؟
بع�ض
ِ
طلب ا�ستكمالِ ِ
النواق�ص يف ِ
متلك ال�سلط ُة املركزي ُة الوطني ُة َ
طلب امل�ساعد ِة خطياً ،ويف حالِ اال�ستعجالِ يجو ُز � ُ
بالفاك�س �أو
الطلب
إر�سال
ِ
ِ
يجب �أن يكو َن ُ
 )2الكِتابةُ :
وح�سب الإجراءاتِ امل َّتبعة.
الو�سائلِ الإلكرتونيةِ ،على �أن يت َّم ت�أكيد ُه الحقاً خطياً بالطرقِ الدبلوما�سي ِة
ِ
ٌ
الواجب ا ِّتباعه يف احلاالتِ التالية؟
حاالت درا�س َّية :ما هو الإجرا ُء
ُ
طلب م�ساعد ٍة ق�ضائي ٍة من دول ٍة �أجنبي ٍة �إلى وزار ِة اخلارجي ِة عبرَ الربيدِ
احلال ُة الأولىَ :و َر َد ُ
الإلكرتوين ُم ٌ
ال�سرعة.
رفق َط ُّيه كاف ُة الأوراقِ الالزم ِة �إلى وزار ِة العدلِ لتجميدِ �أموالِ (�س) على وج ِه ُّ
احلال ُة الثان َيةَ :و َر َد ا ِّت ٌ
هاتفي من وزار ِة اخلارجي ِة لوزار ِة العدلِ لتجميدِ �أموالِ (�س) على وج ِه
�صال
ٌّ
ال�سرعة.
ُّ
ُ
إجراءات املرا ُد القيا ُم بها من خال َل امل�ساعد ِة
يجب �أن تكو َن ال
� )3أن يكو َن
الطلب وا�ضحاً ومحدداًُ :
ُ
املطلوب �إليها امل�ساعد ُة مب�ضمونِ َّ
القانوني ِة وا�ضح ًة ومحددَةُ ،
الطلب.
بحيث تتقي ُد الدول ُة
ُ
حاالتٍ درا�س َّية:
ُ
ُ
والتفتي�ش يف الأماكن:
البحث
احلال ُة الأولى:
لتفتي�ش مكان ،يتط َّل ُب ذلك �إعطا َء العنوانِ بالتحديدِ قد ِر الإمكان،
طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة
ِ
يف حال ِة ِ
َ
ال�سبب الذي َيدعو للبحثِ والتفتي�ش ،وما يمُ كن تو ُّق ُع العثو ِر علي ِه نتيج َة هذا الإجراء ،وما
وكذلك
ُ
هي العالق ُة ب َ
وال�شخ�ص املَق�صود.
ني املكانِ
ِ
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ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
ني طل ِبها بهذ ِه املَعلومات ،فهل ُ
املطلوب �إليها َر ْف َ
يف حالِ َر ْف ِ�ض الدول ِة الطالب ِة ت�ضم َ
�ض
متلك الدول ُة
ُ
ري املعلوماتِ الإ�ضاف َّية؟
البحثِ
والتفتي�ش املطلوبِ �أو ت�أخ ِ
ِ
ري التنفيذِ ح َّتى َي ِت َّم توف َ
رب الطرقِ الدبلوما�سي ِة �إلى ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة
تقد َمت الدول ُة (�س)
ِ
بطلب م�ساعد ٍة قانوني ٍة ع َ
يجب �أن يت�ض َّمنها هذا َّ
الطلب؟
املخت�ص ِة بالأرد ِّن
ِ
لتفتي�ش منزلِ �شخ�ص ،ما هي الأمو ُر التي ُ
ُ
الت�سجيالت الهاتفية:
احلال ُة الثانية:
الطلب الفرت َة
ل�شخ�ص ما ،ف�إنه َينبغي �أن يت�ض َّمن
طلب م�ساعد ٍة حو َل الت�سجيالتِ الهاتفي ِة
ٍ
يف حال ِة ِ
ُ
تتنا�سب مع طبيع ِة ا ُ
جل ْر ِم بالإ�ضاف ِة �إلى املعلوماتِ الكامل ِة عن
الزمني َة للت�سجيالتِ املطلوبة ،والتي
ُ
َّ
ال�شخ�ص.
�إذا كانت الفرت ُة طويل ًة جداً َ
ميكن �أن ُي َ
الطلب ُ
التنا�سب� ،أو حقوقِ
خالف قواع َد
هناك خط ٌر ب�أ َّن
َ
ُ
الإن�سان� ،أو اخل�صو�ص َّية والأحكا ِم املتعلق َة بحماي ِة البياناتِ املحلي ِة للدول ِة ُمتل ِّقية َّ
الطلب.
احلا َلة الثال َثة :تفا�صي ُل احل�سابِ امل�صرفيِ :
برقم ح�سابٍ م�صر ٍّيف ،ف�إن َ
ذلك ي�ستلز ُم ت�ضم ُ
ني
با�سم وعنوانِ
ِ
يف حالِ كا َن ُ
الطلب ِ
طلب امل�ساعد ِة يتع َّل ُق ِ
التعرف
و�صاحب احل�سابِ �إذا كا َن معروفاً ،و�أي ُة معلوماتٍ �أخرى َقد ُت�ساع ُد على
ِ
ِ
ورقم احل�سابِ
ِ
البنك ِ
ُ
احل�صول على املعلوماتِ امل�صرف َّية.
على احل�سابِ والفرت ِة الزمني ِة املطلوبِ فيها
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
طلب م�ساعد ٍة من الدول ِة (�س) �إلى ال�سلطاتِ املخت�ص ِة بال ّ
أردن ،لتزويدِ ها مبعلوماتٍ عن قيم ِة
ور َد ُ
يت�ضمن هذا النو ُع من َّ
َ
الطلبات؟
يجب �أن
ٍ
املبال ِغ املودع ِة بح�سابِ
�شخ�ص ما ،فماذا ُ
� )4أن ُيق َّد َم
الطلب من خاللِ الطرقِ الدبلوما�سية :ال ب َّد من ا�ستخدا ِم الطرقِ الدبلوما�سي ِة لإر�سالِ
ُ
الطلب� ،إال � ّأن َ
ُ
يحول دو َن �إمكاني ِة �إر�سالِ ن�سخ ٍة من
ذلك ال
ني و�صولِ
الفاك�س حل ِ
الطلب عن طريقِ
ِ
ِ
ِ
الطلب بالطرقِ الدبلوما�سي ِة يف حالِ اال�ستِعجال.
ِ
حال ٌة درا�س َّية:
�أر�سلتِ الدول ُة (�أ) طلباً للم�ساعد ِة الق�ضائي ِة �إلى (النياب ِة العامة) ،عن طريقِ الفاك�س ،ل�سما ِع �شهاد ِة
ي�صل لوزار ِة العدلِ بالطرقِ الدبلوما�س َّية.
�شاهدٍ على و�شكِ مغادر ِة اململ َكة� ،إال �أ َّنه مل ِ
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
رب الطرقِ الدبلوما�س َّية؟
هل يمُ كن تنفيذِ ِ
طلب م�ساعد ٍة دو َن �أن ُير�س َل ع َ
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طلب امل�ساعد ِة
 )5اللغة :القاعد ُة العام ُة �أن يكو َن
الطلب ِ
بنف�س لغ ِة الدول ِة متلقي َة الطلب ،وبالتايل ف�إ َّن َ
ُ
الوار ِد �إلى اململك ِة ال ب َّد �أن يكو َن ُمرتجماً �إلى اللغ ِة العرب َّية.
طلب امل�ساعد ِة ال�صاد ِر �إلى دول ٍة �أجنبي ٍة ال ب َّد �أن يكو َن ُمرتجماً باللغ ِة الإجنليز َّية ،ماعدا
يف ح ِ
ني �أن َ
تتطلب مخاطب َتها بلغتِها الر�سمي ِة مث َل �سوي�سرا� ،أملانياَ ،فرن�سا� ،إيطاليا.
الدول ِة التي
ُ
وال ُ
�صح َة ُمحتواها من حيثِ امل�ضمونِ  ،من خاللِ ترجمتِها
أوراق املرتجم ُة تتح ّم ُل الدول ُة مر�سل َة
ِ
الطلب َّ
ترجم ًة معتمد ًة و َمختومة.
حاالتٍ درا�س َّية:
�شخ�ص
طلب ال َّتحري عن �أموالِ
ٍ
طلب م�ساعد ٍة قانوني ٍة �إلى وزار ِة العدلِ يت�ض َّم ُن َ
احلال ُة الأولىَ :ور َد ُ
الواجب القيا ُم
ُي�شتب ُه ب�ضلوع ِه بجرمي ِة غ�سلِ الأموال� ،إال �أن ُه كا َن باللغ ِة الفرن�س َّية ،فما ه َو الإجرا ُء
ُ
به؟
�شخ�ص وكان باللغ ِة العرب َّية� ،إ ّال �أ َّن
طلب م�ساعد ٍة قانوني ٍة حو َل جتميدِ �أموالِ
ٍ
احلال ُة الثان َيةَ :ت�ض َّمن ِ
الواجب القيا ُم به؟
ُمرفقات ِه كانت باللغ ِة الأملان َّية ،فما ه َو الإجرا ُء
ُ
طلب م�ساعد ٍة قانوني ٍة ب ُلغتها ،وطل َبت من جهاتٍ �إنفا َذ القانونِ
احلال ُة الثال َثة� :أر�سلت الدول ُة (ب) َ
وكذلك ترجم ُة كاف ِة املرفقاتِ مع َّ
َ
يف ال ِّ
الطلب ،وتعهدَت بدف ِع
الطلب �إلى اللغ ِة العربية،
أردن ترجم َة
ِ
نفقاتِ الترَّ جمة ،فهل ُيقبل هذا َّ
الطلَب؟
طلب
الطلب املعلومات الكامل َة عن هوي ِة
� )6أن يت�ض َّم َن
ِ
ال�شخ�ص املق�صو ِد بالطلب :مِ ن مُ�ستلزماتِ ِ
ُ
الطلب مبواجهتِه،
ال�شخ�ص املطلوبِ �إجرا ُء
امل�ساعد ِة القانوني ِة �أن يت�ض َّم َن املعلومات الكامل َة عن هوي ِة
ِ
ِ
ين يف الواقع ِة َم َح ِّل َّ
من حيث ا�سم ِه كام ً
ال� ،أو�صافِه ،ومح ّل �إقامتِه ،وحتديدِ مركز ِه القانو ِّ
الطلب.
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
ُ
ال�شخ�ص كاملَة ،ك�أَن يكو َن اال�س ُم من
املعلومات عن
طلب م�ساعد ٍة قانون َّية ،ومل ت ُكن
ِ
يف حالِ �أن ور َد ُ
ني �أو ثال َثة� ،أو يتبينَّ بوجو ِد �أك َ
بنف�س اال�سم.
رث من
مقطع ِ
ٍ
�شخ�ص ِ
ما هُ و الإجرا ُء الذي تقو ُم به وزار ُة ال َعدل؟
ما هو الإجرا ُء الذي يمُ ُ
كن �أن تقو َم به النياب ُة العا َّمة؟
 )7املد ُة املحدد ُة لتنفيذِ َّ
ُ
بع�ض الدولِ يف �إطا ِر التعاونِ الدو ِّ
�شرتط ُ
بع�ض
الطلبَ :ت
يل حتدي ُد مد ٍة لتنفيذِ ِ
�أنوا ِع الطلبات ،خا�ص ًة َ
تلك التي مَ َ
ت ُّ�س احلقو َق واحلرياتِ الأ�سا�سي ِة للإن�سان ،مِ ثال طلباتِ امل�ساعد ِة
القانوني ِة املتعلق ِة بتجميدِ الأموال.
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ال�ش ُ
ثانياًُّ :
روط املو�ضوع َّية:
الطلب ملخ�صاً عن وقائ ِع الق�ض َّية :ال ب َّد �أن يت�ض َّم َن َطلَ ُب امل�ساعد ِة القانوني ِة ال�صاد ِر
� )1أن يت�ض َّم َن
ُ
�أو الوار ِد ُم َّ
لخ�صاً بجمي ِع الوقائ ِع املتعلق ِة بالدعوى ،و ُيق�ص ُد به جمموع ُة الوقائ ِع مو�ضو ِع الق�ضي ِة
َ
املعرو�ض ِة على جهاتِ التحقيقِ �أو الق�ضا ِء (املحاكِم) ،وال ُب َّد �أن تكو َن وا�ضح ًة
وتت�ضمن مكا َن ارتكابِ
ُ
تتعلق
والظروف التي ار ُتكبت خال َلها ،وجن�سي ِة اجلاين واملَجني عليه ،و�أي ِة تفا�صيلٍ
اجلرمي ِة وتاريخِ ها
ِ
بالق�ضي ِة وما �آلتْ �إلي ِه التحقيقات.
حال ُة درا�س َّية:
طلب م�ساعد ٍة قانوني ٍة �إلى ال�سلطاتِ املخت�ص ِة يف الأردنِ ب�ش�أنِ ق�ضي ِة َقتل،
قامتِ الدول ُة (�س) ب�إر�سالِ ِ
الطلب �سما ُع �شهو ٍد موجودين يف الأردن ،دون ذِك ِر عالقتهِم باجلاين �أو املَجني عليه �أو �أ َّية
ومو�ضو ُع
ِ
َ
الواجب ا ِّتخاذه؟ فهَل هُ َو:
عناوين عنهم ،فما هُ و الإجرا ُء
ُ
�أ -تنفي ُذ َّ
الطلب.
رف�ض َّ
ُ
الطلب.
ب-
طلب �إي�ضاح.
ج-
ُ
طلب امل�ساعد ِة و ُم�شتمالت ِه حفاظاً على الأدلة ،وللحيلول ِة
 )2ال�س َّرية :الأ�ص ُل �أن َت ِت َّم املحافظ ُة على �سري ِة ِ
ال�شخ�ص املطلوبِ ا ِّتخا َذ الإجرا ِء مبواجهت ِه بالعبثِ يف الأدلة.
دو َن قيا ِم
ِ
فمث ً
طلب امل�ساعدة ب�ش�أنِ تفا�صيلِ احل�سابِ امل�صر ِّيف مل َّتهم ،ي�ستلز ُم �أن يت َّم ب�سري ٍة تا َّمة ،فقد يلج�أُ هذا
الُ ،
حتريك الأموالِ التي يف احل�سابِ خوفاً من جتميدِ ها على �سبيلِ املِثال م�ستقب ً
ال.
ال�شخ�ص �إلى
ِ
ُ
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
ُ
الواجب ا ِّتباعه؟
الطلب َتقت�ضي َر ْف َع ال�سري ِة امل�صرف َّية ،فما هو الإجرا ُء
ماذا َلو كانت �
إجراءات تنفيذِ
ِ
ُ
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طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة ال�سن َد القانو َّ
ين الذي ا�ستندَت �إليه الدول ُة
ال�سند القانونيِ  :يجب �أن يت�ض َّمن ُ
َّ )3
الطالبة ،لأ َّن َ
بع�ض
ذلك ُيتي ُح للدول ِة املطلوبِ �إليها �أن تتح َّق َق من تواف ِر ِ
مي يف ِ
�شرط ازدواجي ِة التجر ِ
الطلب مع ت�شريعِها ال َوطني.
�أنوا ِع الطلبات� ،أو الت�أكدِ من توافقِ
ِ
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة ال�سن َد القانونيِ  ،فهل:
�إذا مل يت�ض َّمن ُ
ُ -1يقب ُل تنفي ُذ الطلب.
رف�ض َّ
ُ -2ي ُ
الطلب.
طلب �إي�ضاح.
ُ -3ي ُ
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
لت�سليم مجُ رم ،ومل يت�ض َّمن ال�سن َد القانِوين ،و َّ
مت �إحالت ُه
طلب م�ساعد ٍة قانوني ٍة �إلى وزار ِة العدلِ
ور َد ُ
ِ
�إلى النياب ِة العا َّمةَ ،فهل ُ
متلك الأخري ُة عد َم تنفيذِ ه� ،أم تط ُلب �إي�ضاح؟
طلب م�ساعد ٍة قانوني ٍة ُي ُ
خالف الت�شري َع الوطنِي ،فما هو الإجرا ُء الذي تقو ُم
تبينَّ لوزار ِة العدلِ � ّأن َ
به؟

طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة ُمتفقاً
 )4عد ُم مخالف ِة
ِ
يجب �أن يكو َن ُ
الطلب لل�سياد ِة الوطني ِة �أو النظا ِم العامُ :
خالف م�صا َ
ُ
والنظا َم العا َّم يف الدول ِة املطلوبِ �إليها ،و�أ َّال ُي َ
يتعار�ض مع �سيا َدتِها ،و�أن ي َّتف َق
حلها الأ�سا�سي َة �أو
الن�صو�ص القانوني َة لأيِّ اتفاقياتٍ
ين للدول ِة املطلوبِ �إليها ،و�أن ُيراعي بذاتِ الوقتِ
َ
مع النظا ِم القانو ِ
املطلوب �إليها.
تلتز ُم بها الدول ُة
ُ
حال ٌة درا�س َّية:
رب الطرقِ الدبلوما�سي ِة م�ضمون ُه املوافق ُة على �إر�سالِ مُحققٍ
تقد َمت الدولة (�س) ِ
بطلب م�ساعد ٍة ع َ
ل�سما ِع �شهاد ِة �شاهدٍ موجو ٍد على �أرا�ضي الدَّولة (�ص) ،فهل يمُ كن ذلك؟
مي املُزد َوج :ب�صف ٍة عام ٍة ف�إ َّن طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادل ِة ت�ستلز ُم توا ُف َر َ�ش ْر ِط ازدواجي ِة
 )5ال َّتجر ُ
ُ
الن�ص �صراح ًة على هذا
أ�سا�س لتفعيلِ
ال�شرط ك� ٍ
ال َّتجرمي ،وقد ت�ض َّمنت غالبي ُة االتفاقياتِ الدولي ِة َّ
ُ
التعاونِ الدو ِّ
ُ
الطلب مجُ ّرماً يف
ال�سلوك َم َح ُّل
ال�شرط �أن يكو َن
يل يف امل�سائلِ اجلنائ َّية .و ُيق�ص ُد بهذا
ِ
واملطلوب �إليها ،كما جتد ُر الإ�شار ُة �أن تنفي َذ َ
تلك النوعي ِة من الطلباتِ قد ُ
يكون
ني الطالب ِة
ت�شري ِع الدولت ِ
ُ
من �ش�أن ِه القيا ُم ب�إجراءاتٍ مَت ُّ�س احلقو َق واحلرياتِ الأ�سا�سي ِة للإن�سان.
ت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ؤل:
�شرط ازدواجي ِة ال َّتجرمي؟
هَل لوزار ِة العدلِ دو ٌر يف التح ُّققِ من ِ
ما ه َو القرا ُر الذي تتخذ ُه النياب ُة العام ُة يف حالِ تبينَّ لها �أن َ
ري متو ِّفر؟
مي غ ُ
�شرط ازدواجي ِة التجر ِ
طلب امل�ساعدة القانونية والق�ضائية:
تو�ضيحي
ر�س ٌم
ِ
يجب �أن يت�ضم َنها ُ
لل�شروط التي ُ
ٌ

امل�ساعدة
القانونية والق�ضائية
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املِحور ال َّرابع:

ُ
ُ
وت�سليم
القانونية
طلبات امل�ساعد ِة
للتعامل مع
العملية
إجراءات
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
املجرم َ
ونقل املَحكومني
ني ِ

القانونية املُتبادلة:
طلب امل�ساعد ِة
ِ
ُ
الق�سم الأولُ :
�أو ًال :فيما ُ
يتعلق بطلباتِ امل�ساعد ِة ال�صادر ِة عن ال�سلطاتِ املخت�ص ِة �أثنا َء مبا�شر ِة �إجراءاتِ التحقيقِ من
ق�ضائي خار َج حدو ِد الدولة ،وتتعد ُد �أ�سباب ُه
قانوين �أو
يتطلب الأم ُر القيا َم ب�إجرا ٍء
ِق َبلِ النياب ِة العا َّمة ،قد
ُ
ٍّ
ٍ
ومِ نها ما يلي:
ُ
احل�صول على �أدل ٍة �أو �أقوالٍ مِ َن الأ�شخا�ص.
تبلي ُغ امل�ستنداتِ الق�ضائ َّية.
التفتي�ش َّ
بط وال َّتجميد.
وال�ض ِ
تنفي ُذ عملياتِ
ِ
فح�ص الأ�شيا ِء واملَواقع.
ُ
مي املعلوماتِ والأدل ِة والتقاري ِر الفني ِة التي يقو ُم بها ا ُ
خلرباء.
تقد ُ
ال�س ُ
جالت احلكومي ُة �أو امل�صرفي ُة �أو املالي ُة
تقد ُ
مي �أ�صولِ امل�ستنداتِ وال�سجالتِ ذاتِ ال�صلَة ،مبا فيها ِّ
�سخ م�صدق ٍة َعنها.
�أو �سجالتِ ال�شركاتِ �أو الأعمال� ،أو ُن ٍ
ُ
التعرف على العائداتِ الإجرامي ِة �أو املمتلكاتِ �أو الأدواتِ �أو الأ�شيا ِء الأخرى� ،أو اقتفا ِء �أثرِها
أغرا�ض احل�صولِ على �أد َّلة.
ل ِ
ُ
طلبات جتميدِ الأ�صولِ لغاياتِ املُ�صادرة.
بط ال ِّتلفزيونيِ .
اال�ستما ُع �إلى �شهاد ِة �شاهدٍ تع َّذ َر مثو ُل ُه بوا�سط ِة تقني ِة ال ّر ِ
أ�شخا�ص امل ُ
حتجزين لأدا ِء َّ
َ
ال�شهادة.
نق ُل ال
ِ
الداخلي للدول ِة ُمتلقي ِة َّ
ُ
الطلب.
�أيُّ نو ٍع �آخ َر من امل�ساعد ِة ال
يتعار�ض مع القانونِ
ِّ
█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

َ
الطلب العنا�ص َر الأ�سا�سي َة التالية:
يت�ضمن
ويجب �أن
ُ
ُ
ُ
املطلوب �إليها ال َّتنفيذ.
بيان اجله ِة الطالب ِة واجله َة
�أ-
ُ
ني �إعال ًء ل�سياد ِة القانونِ وحتقيقاً
ب -مقدم ٌة عن �أهمي ِة التعاونِ الدو ِّ
يل وتعزيز ِه ب َ
ني الدولت ِ
أهداف العدال ِة اجلنائ َّية.
ل ِ
ووا�ضح.
ج -حتدي ُد الإجرا ِء املطلوبِ ا ِّتخاذه ب�شكلٍ دقيقٍ و ُمف�صلٍ ِ
أ�سا�س القانو ِّ
ُ
لطلب امل�ساعد ِة القانون َّية ،وتو�ضي ُح ما �إذا كا َن اتفاق َّي ًة ،ت�شريعاً وطنِياً،
د-
بيان ال ِ
ين ِ
الن�صو�ص القانوني ِة الوطني ِة الناظم ِة ملو�ضو ِع َّ
الطلب.
مذكر َة تفاهُ م ،وال ب َّد من بيانِ
ِ
ُ
ا�ستعرا�ض الوقائِع ،وحتدي ُد طبيع ِة اجلرمي ِة وت�صنيفِها ُ
وبيان العقوب ِة املفرو�ض ِة لها ،وتو�ضي ُح
ه-
ين للجرمي ِة يف ت�شري ِع الدول ِة املطلوبِ �إليها ،متى � َ
أمكن ذلك (ازدواجي َة ال َّتجرمي).
ِ
الو�صف القانو ِ
وُ � -
بالطلب م�صدق ًة َح َ�س َب الأُ�صول.
إرفاق الوثائقِ والأوراقِ املتعلق َة
ِ
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اخلاتة.
ز-
مِ
لل�شروط والأمو ِر ال�سابق ِة ُي ُ
رفق مبلفِ الدَّعوى الأ�سا�سي.
ح -تنظي ُم مح�ضرٍ ُم�ستويف
ِ
مت اجله ِة الطالب ِة و�سائ ِر الأوراقِ املُرفق ِة
ط� -أن يكو َن
ُ
الطلب ُم�ؤرخاً و ُموقعاً علي ِه ومختوماً بخا ِ
به ،و�أن تكو َن مرتجم ًة �إلى لغ ِة الدول ِة املطلوبِ �إليها الإجراء.
اخلا�ص املُ�ستحدثِ لهذا ال َغر�ض.
طلب امل�ساعد ِة ال�صاد ِر بال�سجلِ
ي -قي ُد مِ لَ ِّف ِ
ِّ
كُ � -
الطلب �إلى ال�سلط ِة املركزي ِة ل ُي�صا َر �إلى �إر�سال ِه بالطرقِ الدبلوما�سي ِة �إلى الدول ِة
إر�سال
ِ
املطلوبِ �إليها امل�ساعد ُة القانون َّية.
حال ٌة درا�س َّية:
امل ُ
ُ
عطيات الواقعي ُة للق�ض َّية:
مواطن �أرد ٌ
ٌ
ين مقتو ًال بغرفت ِه ِ�ض َ
أمن ال�شمي�ساينَ ،و ُوجدت �آثا ٌر مادي ٌة للقاتِل
من
ُوج َد
ِ
اخت�صا�ص مرك ِز � ِ
( َب�صمات ،دَمَ ،خاليا طالئ َّية) يف م�سر ِح ا َ
جلرمية ،ووق َع اال�شتبا ُه �أثنا َء نظ ِر الدَّعوى من ِق َبلِ املُدعي
�شخ�ص من جن�سي ٍة عرب َّية ،والذي ُ
ي�سكن بجوا ِر منزلِ ال َقتيل ،ولدَى محاول ِة �إح�ضار ِه تبينَّ
العا ِّم على
ٍ
اكت�شاف ا َ
مية.
�أنه غاد َر اململك َة بع َد بره ٍة وجيز ٍة من
ِ
جلر َ
█

املطلوب ا ِّتخاذه:
التحقيقي
الإجرا ُء
ُ
ُّ
َ�س ْح ُب عين ِة َد ٍم و�أخ ُذ ب�صماتٍ من املُ�شتب ِه ب ِه لإجرا ِء
الفح�ص املَخربيِّ الالزِم ،وبيانِ فيما �إذا كانتِ
ِ
الآثا ُر املادي ُة املل َت َقطة مِ ن م�سر ِح اجلرمي ِة تعو ُد له.

█

�إيفا ًء لهذ ِه الغا َية:
َت َط َّل َب الأم ُر �إناب َة ال�سلط ِة الق�ضائي ِة املخت�ص ِة يف الدول ِة العربي ِة التي َيحمِ ُل امل�شتب ُه به جن�س َّيتها
لتنفيذِ م�ضمونِ الإجرا ِء التحقيقِي ،و َّ
طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة على النح ِو ال َّتايل:
مت تنظي ُم مِ لَ ِّف ِ
طلب م�ساعد ٍة قانون َّية
ُ
اجله ُة الطالبة :النياب ُة العام ُة يف اململك ِة الأردني ِة الها�شميةُِ /مدعي عام محكم ُة اجلناياتِ ال ُكربى.
ُ
املخت�صة يف .........
ال�سلطات
اجلهة املطلوب �إليها:
َّ
الثنائي الوثيقِ ب َ
ني اململك ِة الأردني ِة
احلر�ص
الديباجة :يف �ضو ِء
الدائم على ا�ستمرا ِر وتعزي ِز التعاونِ
ِ
َ
ِ
ِّ
ني االعتبا ِر �أهمي َة التعاونِ يف امل�سائلِ اجلنائي ِة بني َبلَدينا
الها�شمي ِة و ..........وم َع الأخذِ بع ِ
�صلحتنا املُ�شرتك ِة يف مكافح ِة كاف ِة ُ�ص َو ِر اجلرميةِ ،وعد ِم �إفالتِ ُمرتكبيها مِ َن العِقاب ،ف�إ َّن النياب َة
و َم َ
طلب
العام َة يف اململك ِة الأردني ِة الها�شمي ِة
تلتم�س من ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة املخت�ص ِة يف � .........إجاب ِة ِ
ُ
املُ�ساعدة القانوني ِة املبين ِة �أدناه وموافا ُتنا به ب�أقربِ وقتٍ وبال�سرع ِة ال ُق�صوى مع الأوراقِ وامل�ستنداتِ
املتعلق ِة بتنفيذِ ها ،حتى يت�س َّنى لنا الت�ص ُّرف بال َّتحقيقات:
طبيع ُة اجلرمي ِة وت�صنيفِها َّ
و�س ِّجلت حتت ال َّرقم2016 / ....
وملخ�ص الواقِعة :ال َقت ُل ُ
بتاريخ  2016/11/6عُثرِ َ على ُج َّث ِة (�س) َمقتو ًال بغرفت ِه يف َع َّمان منطق ِة ال�شمي�ساين ،و َّ
مت حتري ُز
�آثا ٍر مادي ٍة من م�سر ِح ا َ
(ب�صمات ،خاليا طِ الئية (�أن�سِ جة ،دَمَّ ، )...
مت اال�شتبا ُه باملواطِ ن (ج)
جلرمية َ

█
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َمواليد  .....والد ُته ُتدعى �ُ .....س َّكان  ،.......والذي كان ُيقي ُم يف غرف ٍة جماور ٍة لل َقتيل ،وقد َتبينَّ
اكت�شاف ا َ
�أ َّنه غاد َر اململك َة بع َد ُبره ٍة وجيز ٍة من
ِ
وجه له �أيَّ
جلرمية ،م َع التنوي ِه � ّأن النياب َة العام َة مل ُت ِّ
ا ِّتها ٍم يف هذه املَرحلة.
ل�سحب ع ِّين ِة د ٍم من املَدعو (ج) و�أخ ُذ ب�صمت ِه و�إر�سالِها �إلينا
املطلوب القيا ُم به :الإيعا ُز ملَن يل َزم
الإِجراء
ِ
ُ
الفح�ص املخربيِّ الالز ِم لعين ِة الد ِم والب�صمةِ ،ملقار َنتِها م َع الآثا ِر املادي ِة املُلتقط ِة
ِل ُي�صا َر �إلى �إجرا ِء
ِ
جلرمي ِة عن طريقِ �إدار ِة املخترباتِ و�أدل ِة ا َ
من م�سر ِح ا َ
جلرمية.
أ�سا�س القانو ُّ
لطلب امل�ساعد ِة القانون َّية :املواد ( )....من اتفاقي ِة التعاونِ الق�ضائِي ب َ
ني الأردن
ين
ِ
ال ُ
و........
ن�صت املاد ُة ( )14من اتفاقي ِة
طرف متعاقدٍ
الق�ضائي وتعديالتِها( :لك ِّل ٍ
الريا�ض العربي ِة للتعاونِ
ِ
كما َّ
ِّ
ق�ضائي متعلقٍ بدعوى
طرف متعاقدٍ �آخ َر �أن يقو َم يف �إقليم ِه نياب ًة عن ُه ب�أيِّ �إجرا ٍء
ٍ
طلب �إلى �أيِّ
�أن َي َ
ٍّ
قائِمة ،وب�صف ٍة خا�ص ٍة �سما ُع �شهاد ِة ال�شهو ِد وتل ِّقي تقاري َر ا ُ
وطلب
خلربا ِء ومناق�شتهِم و�إجرا ُء املعاين ِة
ِ
حتليفِ ال َيمني).
َّ
خت�صة باتخا ِذ
الطلب:
ال�سلطاتِ امل ُ َّ
ُ
تلتم�س النياب ُة العام ُة يف اململك ِة الأردني ِة الها�شمي ِة موافق ُة ُّ
الإجراءاتِ الالزم ِة لتنفيذِ م�ضمونِ امل�ساعد ِة القانون َّية.
املخت�صة يف  .......مزيداً من االحرتا ِم وال َّتقدير
ولل�سلطاتِ
َّ
								
								
التاريخ :

					

ممث ُل النياب ِة العام ِة يف
اململك ِة الأردني ِة الها�شم َّية
التوقيع واال�سم :

كيفي ِة تنفيذِ امل�ساعد ِة القانون َّية:
ني الدول ِة املطلوبِ �إليها
يتم تنفي ُذ الإناب ِة الق�ضائي ِة وفقاً للإجراءاتِ القانوني ِة املعمولِ بها يف قوان ِ
ُّ
الإجراء ،ويف حال ِة رغب ِة الدول ِة الطالب ِة  -بنا ًء على طلبٍ �صريح منها -يف تنفيذِ امل�ساعد ِة القانوني ِة
ممكن من التعاونِ لال�ستجاب ِة لرغب ِة
ِو ْف َق �شكلٍ خا�ص ،ف�إ َّن الدول َة
املطلوب �إليها تب ُذ ُل �أق�صى ُجهدٍ
َ
ٍ
الدول ِة الطالبة ،ما مَل ي َتعار�ض َ
ذلك م َع قانونِها �أو �أنظمتِها .و�إذا �أبدَت الدول ُة الطالب ُة رغب َتها
�صراح ًة يف ح�ضو ِر مم ِّثلٍ �أو مندوبٍ َعنها لإجراءاتِ تنفيذِ الطلب ،فيتعينَّ ُ عليهِا �أن ُت ْبدِ ذلك �صراح ًة
ُ
وتاريخ ال َّتنفيذ ،وذلك وفقاً للحدو ِد امل�سمو ِح بها يف ال ِّنظا ِم
يتم �إخطا َرها بوقتٍ منا�سبٍ مبكانِ
بحيث ُّ
ِ
ُ
القانو ِّ
يتعار�ض مع �سيادتِها وم�صلحتِها
ين والت�شريعاتِ يف الدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّتنفيذ ،ومبا ال
الوطن َّية.
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خت�صة :ف�إ َّنها ُ
تكون باال�ستنا ِد �إلى:
ثانياً :فيما ُّ
يخ�ص طلباتِ امل�ساعدة الوارد ِة �إلى ال�سلطاتِ الأردني ِة امل ُ َّ
 .1اتفاقي ٍة ُثنائي ٍة �أو �إقليمي ٍة �أو دولي ٍة تلتز ُم بها الدَّولة /الدُّ ُ
ول طالب َة امل�ساعد ِة مع الأردن.
ُ
ترتبط مع الأرد ِّن باتفاق َّية ،و�إنمَّ ا ت�ستن ُد يف َ
ذلك
�	.2أن تكو َن الدول ُة طالب ُة امل�ساعد ِة القانوني ِة ال
تفاهم �أو مبد�أ املعامل ِة باملِثل.
�إلى مذكر ِة
ٍ
ُ
إجراءات العملي ُة املُتخذ ُة ب�ش�أنِ طلباتِ امل�ساعد ِة الوارد ِة �إلى الأردن:
ال
ال�سلطة املركزي ِة يف الأردن (وزار ُة ال َعدل) تقو ُم مديري ِة
 .1بع َد و�صولِ ِ
طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة �إلى ُّ
التعاونِ الدو ِّ
يل يف الوزار ِة بتوريد ِه والتث ُّبتِ من مرفقات ِه وترجمتِها وعر�ض ِه على وزي ِر ال َعدل ،ث َّم
الطلب �إلى النياب ِة العا َّمة.
ُيحال
ُ
ال ومو�ضوعاً ،ف�إذا َو َجدَت �أ َّن َّ
الطلب �شك ً
م�ستوف
ري
 .2تقو ُم النياب ُة العام ُة بدرا�س ِة
ٍ
ِ
الط َ
لب غ َ
ملتطلبات ِه َّ
الطلب �إلى الوزار ِة م�شفوعاً ب�أ�سبابِ ذلك.
ال�شكلية و�/أو املو�ضوع َّية ،ف ُيعا ُد
ُ
الطلب ،تقو ُم ب�إحالت ِه �إلى ممُ ِّثلِ النياب ِة العام ِة
� .3إذا َق َّررت النياب ُة العام ُة قبو َل
املخت�ص لتنفيذِ
ِ
ِّ
م�ضمونِ امل�ساعد ِة القانوني ِة املَطلوبة.
خت�ص بت�سجيلِ َّ
لب يف �سِ جِ ِّل امل�ساعداتِ القانوني ِة الذي تمَ َّ
الط ِ
 .4يقو ُم ممث ُل النياب ِة العام ِة امل ُ ِّ
النائب
ح�سب الأ�صولِ وا ِّتخاذ الإجراءاتِ الالزم ِة لتنفيذِ َم�ضمونه ،على �أن َي ِت َّم �إر�سال ُه �إلى
ِ
ا�ستحدا ُث ُه َ
العا ِّم لغاياتِ تدقيقِه.
ار�س
النائب العا ّم دوراً رقابياً للت�أ ُّكدِ من �أ َّن ممُ َ ِّثل النياب ِة العام ِة املُخ َت�ص قد قا َم بتنفيذِ
ُ
 .5يمُ ُ
طلب امل�ساعد ِة القانونيةِ ،و َي�ص ُد ُر يف �ضو ِء ذلك:
ِ
النواق�ص التي مل َيت ّم
�أ.
خت�ص ال�ستكمالِ
ِ
قرا ٌر ب�إعاد ِة املِلَ ِّف ملمثلِ النياب ِة العام ِة امل ُ ِّ
ال�سياق.
طلب املُ�ساعدة ،وبالإجراءاتِ
ِ
تنفي ُذها ِب ِ
الواجب علي ِه ا ِّتخا َذها يف هذا ِّ
ني �إر�سال ِه للجه ِة
ب.
(ال�سلط ِة املركزي ِة الوطن َّية) لت�أم ِ
قرا ًٌر ب�إر�سال ِه �إلى وزار ِة ال َعدل ُّ
الطالب ِة للم�ساعد ِة القانونيةِ� ،إذا ُوج َد �أ َّن ُه قد تمَ َّ تنفيذ ُه وفقاً للأ�صول.
حا َلة درا�س َّية :1
ري دو َلة ( ).....يف الأردن،
طلب م�ساعد ٍة �إلى النياب ِة العام ِة من وزي ِر العدلِ  ،ور َد من ِق َبلِ �سف ِ
�أحي َل ُ
َ
أ�شخا�ص
يطلب في ِه معلوماتٍ عن حتركاتِ �أحدِ ال
املوجودين يف الأردن ،ومل َيتِم تنفي ُذ م�ضمونِ
ِ
ُ
الطلب ،و َّ
مت مخاطب ُة وزي ِر العدلِ ب�ضرور ِة ورو ِد املُخاطب ِة من جه ٍة ق�ضائي ٍة ُمخت�ص ٍة يف الدول ِة
ِ
َّ
الطالبة .فما َمدى ِ�ص َّحة هذا الإجراء؟
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حا َلة درا�س َّية :2
ُمعطيات الق�ض َّية:
لل�سياح ِة بتاريخ (� )2016/1/1إلى ُتركيا� ،إ َّال �أن ُه تع َّر َ
ُم ٌ
واطن �أردنيِ َذه ََب
�ض لالعتدا ِء بال�ضربِ
َ
وال�سرقة ،مَ
خت�ص َة هُ ناكَ ،و َو َر َد َطلَ ُب �إناب ٍة ق�ضائي ٍة لوزار ِة
ال�سلطاتِ امل ُ َّ
ول َي ِت َّم �سما ُع �شهادت ِه من ِق َبلِ ُّ
الطلب مِ نْ ِق َبلِ ال�سلط ِة املخت�ص ِة يف ُتركيا،
العدلِ ل�سما ِع �شهادت ِه َح ْو َل الوقائ ِع والأ�سئل ِة التي وردَت يف
ِ
الطلب م�ستوفياً ل�شروط ِه القانوني ِة ال�شكلي ِة واملو�ضوع َّية.
وكا َن
ُ
ال�سن ُد القانو ُّ
ُ
ال�سلطات الرتكي ُة
لطلب الإناب ِة الق�ضائي ِة الذي تقدَّمت به
ين
		
.1
ِ
ما هُ َو َّ
املخت�صة؟ هَل هو ا ِّتفاقية ثنائي ٌة �أم �إقليمية� ،أم وفقاً ملبد�أ املعامل ِة باملِثل ،ولمِ اذا؟
َّ
ُ
الواجب ا ِّتبا ُعها يف مثلِ هذ ِه احلاالت؟
إجراءات
ما هِ َي ال
		
.2
ُ
ما هِ َي اجله ُة التي َت َتح َّم ُل نفقاتِ ح�ضو ِر َّ
ال�شاهِ د؟
		
.3
.4
		تمَ َّ تنفي ُذ الإناب ِة وتبينَّ احلاج ُة �إلى توجي ِه �أ�سئل ٍة �ضروري ٍة �أخرى ،مل َت ِر ْد يف م�ضمونِ
َطلَ ِب الإنا َبة� ،أو �أ َّن َ
هناك �شاه ٌد �آخ ٌر ال ُب َّد َ
من اال�ستما ِع ل�شِ هادته ،فما ه َو الإجرا ُء الذي �سيقو ُم ب ِه
خت�ص يف هذ ِه احلا َلة ،وملاذا؟
ممث ُل النياب ِة العام ِة امل ُ ُّ
█

احلاالت التي ت�ستلز ُم َ
ُ
طلب امل�ساعد ِة القانون َّية:
رف�ض تنفيذِ ِ
املطلوب �إليها بتنفيذِ طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة التي َت ِر ُد �إليها ِوفقاً لأحكا ِم
ب�صف ٍة عام ٍة تلتز ُم اجله ُة
ُ
االتفاق َّية ،وال يجو ُز لها ُ
املن�صو�ص عليها باالتفاق َّية ،و ُيذ َك ُر منها على
رف�ض ال َّتنفيذ� ،إ ّال يف احلاالتِ
ِ
�سبيلِ املثالِ ال ا َ
حل�صر:
اخت�صا�ص ال�سلط ِة الق�ضائي ِة املع ِن َّية بال َّتنفيذ.
		�إذا كا َن التنفي ُذ ال يدخ ُل يف
�أ.
ِ
		�إذا كا َن من �ش�أنِ التنفيذِ امل�سا�س بال�سياد ِة الوطني ِة ومخالفاً للنظا ِم العا ِّم والآداب.
ب.
املطلوب
طلب امل�ساعد ِة القانوني ِة �أو تع َّذ َر تنفيذهُ ،تقو ُم اجله ُة
		
ويف حال ِة َر ْف ِ�ض تنفيذِ ِ
ُ
الطلب ب�إخطا ِر اجله ِة الطالب ِة َ
بذلك فوراً ،مع �إعاد ِة الأوراقِ وبيانِ الأ�سبابِ التي َد َعت
�إليها تنفي ُذ
ِ
تعذ ِر تنفيذِ َّ
رف�ض �أو ُّ
الطلب.
�إلى ِ
الأث ُر القانو ُّ
يتم تنفيذ ُه بطريقِ امل�ساعد ِة القانون ّية:
ين للإجرا ِء الذي ُّ
يكون للإجرا ِء الذي يت ُِّم من خاللِ امل�ساعد ِة القانوني ِة وفقاً لأحكا ِم االتفاق َّية ،الأث ُر القانو ُّ
ُ
ين ذات ُه
كما لو تمَ َّ �أما َم اجلِ ه ِة املُخت�ص ِة َلدى الدول ِة الطا ِل َبة.
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ُ
ني واملُتَّهم َ
ت�سليم املُالحق َ
ني واملَحكومني:
طلبات
الق�سم ال َّثاين:
ُ
ِ
�سليم �أو اال�سترِ داد( :)9ه َو عملي ٌة قانوني ٌة اتفاق َّيةَ ،تت ُِّم ب َ
ني دو َلتنيَ ،تط ُل ُب �إحداهُ ما من
مفهو ُم ال َّت ِ
اخت�صا�ص
الأخرى ت�سلي َمها �شخ�صاً ُيقي ُم على �أرا�ضيها ،للتحقيقِ َم َعه� ،أو ل ُتحاك َم ُه عن جرمي ٍة من
ِ
محا ِك َمها ،و ُيعاق ُِب َعليها قانو ُنها� ،أو ل ُت َن ِّف َذ حكماً �صادراً بح ِّقه عن هذ ِه املَحاكم ،فهذ ِه العملي ُة من جِ َه ِة
الدول ِة الطالب ِة ُت�س َّمى (ا�سترِ داد) ،ومِ نْ جه ِة الدول ِة املطلوبِ �إليها ( َت�سليم).
ت�سليم املُجرمني:
الت�شريعي الذي َيح ُكم عملي َة
الإطا ُر
ِ
ُّ
ُ
ُ
ُتبينِّ
أ�س�س التي
االتفاقيات الدولي ُة
والت�شريعات الوطني ُة الأحكا َم الناظم َة للقواعدِ وال ِ
ني واملالحق َ
تحَ ك ُم ا�سرتدا َد وت�سلي َم املحكوم َ
ني جزائياً.
ت�سليم املُجرمني :وهذ ِه القواع ُد تتمحو ُر
�أو ًال :القواع ُد العامة املُعتمدة دولياً يف جمالِ اال�سرتدا ِد �أو
ِ
�إجما ًال حو َل عِ َّد ِة مبادئ َت َت َّ
�ص مبا َيلي:
لخ ُ
 .1مبد�أُ املعامل ِة باملِثل:
ُ
يفر�ضها عليها
التزا ُم ُك ُّل دول ٍة يف مواجه ِة الأخرى مبجموع ٍة من احلقوقِ والواجباتِ التي
ُح ْ�س ُن تطبيقِ هذا املَبد�أ ،و ُيلز ُم ٌّ
كل منهُما بتطبيق ِه يف املُ�ستقبل.
الت�سليم �شريط َة �أن َت َتعه ُد الدول ُة الأخرى ِب� ْأن ُتعامِ لَها باملِثل.
الدول ُة تر َت�ضي �إجرا َء
ِ
َ
�شروط �أو �إِجراءات.
�ضوابط �أو
لي�س َل ُه
ٍ
أدبي كون ُه تع ُّه ٌد مَعنويُّ َ
� ُ
أ�سا�س هذ ِه املعامل ِة � ٌّ
مي املُزدوج:
 .2مبد�أُ ال َّتجر ِ
واملطلوب �إليها ال َّت�سليم.
ني الدَّولتني :طالب ًة اال�سترِ داد،
�أن يكو َن الفع ُل مجُ ّرماً يف قوان ِ
ُ
ال�شرط يف الدول ِة طالب َة اال�سترِ داد ،هو �أ َّن ُه ال ُ
ميكن ت�ص ُّو ُر وجو ِد دَعوى جزائ َّية،
أ�سا�س هذا
ِ
� ُ
جزائي بعقو َبة ،من �أجلِ فِعلٍ ال يُعدُّ َجرمية.
وح ْك ٍم
ُ
ٍ
ُ
أ�سا�س ُه يف الدول ِة املطلوبِ �إليهاّ � ،أن املمار�س َة العملي َة لإجراءاتِ ال َّت�سليم،
تفر�ض على اجلهاتِ
و� ُ
ال�شخ�ص املطلوبِ ا�سرتداد ُه ل�س�ؤال ِه عن م�ضمونِ َّ
الطلب ،وفيما �إذا كا َن هو املَعني،
املخت�ص ِة دعو َة
ِ
ُ
إجراءات ال يجو ُز �أن ُتتخذ من
ني �إمتا ِم �إجراءاتِ ال َّت�سليم ،وهذ ِه ال
وتوقيف ُه �إن اق َت�ضى الأم ُر حل ِ
�أجلِ ِف ْعلٍ ال يُعدُّ َجرمية.
ُ
ُ
املطلوب
القانون يف الدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّت�سليم ال ُيج ّرم ال ِف ْع َل
الت�سليم �إذا كا َن
يرف�ض َطلَ َب
َ
ِ
الت�سلي ُم باال�ستنا ِد �إليه.
 .3مبد�أُ ال َّتخ�صي�ص:
الت�سليم باجلرمي ِة املطلوبِ لأجلِها ال َّت�سليم.
ي ْنح�ص ُر �أ َث ُر
ِ
امل�سلم �إليها �إ َّال من
عاقب
يجب على �سلطاتِ الدول ِة طالب َة
َ
الت�سليم �أن ال تحُ اك َم �أو ُت َ
ُ
ال�شخ�ص َّ
ِ
�أجلِ اجلرمي ِة التي تمَ َّ الت�سلي ُم من �أجلِها.
█

█

█

█

█

█

█

█

█

َ
ُ
الت�سليم �إلى
طلب
الطلب ب�إعاد ِة
متلقية
الدولة
أمر
م�صطلح ُي�ستخد ُم
يرتتب عليهِ التَّ�سليم (الفعلي) :وه َو
-9
ِ
ِ
ٌ
ال�شخ�ص الفا ِّر مو�ضو ِع ِ
ِ
ُ
ِ
لو�صف املرحلةِ الأخري ِة مِنَ الإجراءاتِ القانونيةِ عندما ت� ُ
الواليةِ الق�ضائيةِ للدولةِ الطالِبة.
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حال ٌة درا�س َّية:
�شخ�ص لل�سلطاتِ الأردني ِة الرتكاب ِه ُج ْر ُم ال ِّزنا َفقط ،و َّ
يف حال � ْأن َّ
مت �إحال ُته �إلى املُدَّعي العام،
مت ت�سلي ُم
ٍ
وبع َد ا�ستكمالِ �إجراءاتِ َجمع الب ّينات� ،أُ�سند �إلي ِه ُجنح ُة �إف�سا ِد الرابط ِة الزوجي ِة َك ُجر ٍم �إ�ضايف.
 .4مبد�أُ
الت�سليم �أو املُحاكمة
ِ
ذلك املبد�أُ
َ
ويعك�س َ
�شرتك للمجتم ِع الدو ِّ
للجرائم ا َ
الهدف امل ُ َ
خلطرية ،و ُيتي ُح
يل يف الت�صدِّي
ُ
ِ
ال�شخ�ص املوجو ِد على �إقليمِ ها :ال ُ
أول �أن ُت�س ِّل َم
ت�سليم
للدول ِة متلقي َة
يارين ب�ش�أنِ
ِ
ِ
الطلب َخ ِ
ِ
املطلوب �إلى الدول ِة ُمقدمة َّ
هي ِبنف�سها .وحت َتوي العدي َد
ال�شخ�ص
َ
َ
الطلب� ،أ َّما الثاين �أن تحُ اك َم ُه َ
من املعاهداتِ الثنائي ِة وجمي َع ال�صكوكِ القانوني ِة الدولي ِة ذاتِ ال�صل ِة مبكافح ِة الإرهابِ على هذا
امل َ ْبد�أ .و ُيذكر مِ نها على �سبيلِ املثالِ ال احل�ص ِر املادة ال�سابعة من اتفاقي ِة َق ْم ِع اال�ستيال ِء َغيرْ ِ امل�شرو ِع
ون�صت على “�إذا مل َت ُقم الدول ُة املتعاقد ُة التي يوج ُد اجلاين
على الطائراتِ املُعتمد ِة يف عام َّ 1970
ُ
فتكون ُملزم ًة بدون ا�ستثنا ِء �أ َّيا كان و�سوا ٌء ار ُتك َبت اجلرمي ُة يف
املُ�شتب ُه فيه يف �إقليمِ ها بت�سليمِ ه،
لغر�ض املُحاكمة” .وجت ُد ُر الإ�شار ُة �إلى �أ َّنه
خت�صة
ِ
�إقليمِ ها �أم ال ،ب�إحال ِة الق�ضي ِة �إلى ُ�س ُلطاتِها امل ُ َّ
ُ
بت�سليم �أحدِ مواطِ نيها� ،إ ّال �أ َّن الدو َل يف
يحول دو َن �أن تقو َم الدول ُة
ـ ـ ـ ب�صف ٍة عا َّمة ـ ـ ـ ال يوج ُد ما
ِ
أغلب الأع ّم ال ُت�س ِّلم ُمواطنيها.
ال ِ
 .5مبد�أُ ُمراعا ِة حقوقِ الإن�سان:
�سليم �إذا َبدا للدول ِة املطلوبِ �إليها الت�سليمّ � ،أن َ
بحيث ُي ُ
ُ
هناك �أ�سباباً جدّي ًة تدعو �إلى
رف�ض ِ
طلب ال َّت ِ
املطلوب ت�سلي ُمه:
ال�شخ�ص
االعتقا ِد ب� ّأن
َ
َ
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 .6مبد�أُ مراعا ِة النظا ِم العام:
االجتماعي يف
املن�صو�ص عليها يف قانونِ الدول ِة طالبة اال�سرتدا َد للنظا ِم
عد ُم مخالف ِة العقوب ِة
ِ
ِّ
الدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّت�سليم.
كما لو كا َنت العقوب ُة الإعدا ُم �أو بالأ�شغالِ ال�شا َّقة� ،أو ا َ
ني ال يدخ ُل هذا النو ُع
جل ْل ُد �أو ال َبترْ  ،يف ح ِ
رية.
من العقوباتِ يف قانونِ هذ ِه الأخ َ
█

█

مية:
 .7مبد�أ �أهمي ِة �أو خطور ِة اجلر َ
ُ
ٌ
اعتبارات عملي ٌة ،تتع َّل ُق ب�إجراءاتِ اال�سرتدا ِد الطويل ِة واملعقد ِة والباهظ ِة
ال�شرط تفر�ض ُه
هذا
ال َّتكاليف.
اال�سرتدا ُد ال ُ
رية ،لكي ال ُت�شغل �أجهز ُة الدول ِة يف
ميكن اللجو ُء �إلي ِه �إ َّال من �أجلِ
اجلرائم اخلط َ
ِ
جرائ َم قليل ِة الأهم َّية.
رث الت�شريعاتِ العربي ِة والأجنبي ِة لتحديدِ �أهمي ِة اجلرمي ِة �أو خطو َرتها ،هو
املعيا ُر املُتب ُع يف �أك ِ
نو ُع العقوب ِة ومقدا َرها.
ُ
الت�سليم لأجل ِه يف قانونِ الدول ِة
ا�شرتاط َح ٍّد �أدنى للعقوب ِة
املن�صو�ص عليها عن ال ِف ْعلِ املطلوبِ
ِ
ِ
الطالب ِة �أو الدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّت�سليم.
الدول يف َ
ُ
لكن َ
ذلك طري َقتني:
اجلرائم القابل ِة لل َّت�سليم؟ ا َّتبعت
يتم حتدي ُد
كيف ُّ
ِ
�أ  -الطري َقة الرتقيم َّية:
الداخلي
اجلرائم و�إدراجِ ها يف بنو ِد االتفاقي ِة �أو املعاهد ِة �أو يف
تِعدا ُد �أ�سما ِء
ن�صو�ص القانونِ
ِ
ِ
ِّ
بالت�سليم �أو يف جداو َل ُملحق ٍة به.
املتعلقِ
ِ
ب  -الطريق ُة اال�ستبعاد َّية:
ري فقط �إلى احل ِّد الأدنى �أو الأق�صى للعقوب ِة
�إ َّن القانو َن
الوطني �أو االتفاقياتِ الدولي ِة ُت�ش ُ
َّ
املقرر ِة قانوناً للجرمي ِة املطلوبِ ب�ش�أنِها ال َّت�سليم( .املادة  40من اتفاقي ِة ال ِّريا�ض)
أ�سلوب الأك ُ
أغلب االتفاقياتِ الثنائي ِة والإقليمي ِة والدولي ِة التي
رث �شيوعاً ،يف � ِ
رب هذا ال ُ
ُيعت ُ
�صاد َق عليها الأردن.
█

█

█

█
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 .8مبد�أُ طبيع ُة ا َ
جلرمية:
ُيق�ص ُد به� ،أ َّال تكو َن اجلرمي ُة مما ُ
يحظ ُر الت�سلي ُم فيها قانوناً �أو ُعرفاً.
حتظ ُر �أك ُ
ُ
تخالف
اجلرائم ال�سيا�س َّية ،واجلرائ َم الع�سكر َّية ،واجلرائ َم التي
رث الدولِ الت�سلي ُم يف
ِ
عقوباتِها ال ِّنظام االجتماعِ ي.
باجلرائم ال�سيا�س َّية:
�أ -فيما َيت�ص ُل
ِ
ري على �سياد ِة الدولِ وا�ستقاللِها� ،سوا ًء �أكان هذا الت�أثري
رتكب بق�صدٍ
�سيا�سي للت�أث ِ
هي التي ُت ُ
ٍّ
داخلياً �أم خارجياً.
ني مبد�أً عاملياًَ ،فر�ض ُه ال ُع ُ
ني ال�سيا�سي َ
ت�سليم املُجرم َ
رف الدوليِ .
ُيع ّد مبد�أُ عد ِم جوا ِز
ِ
َت َب َّن ْت ُه جمي ُع الت�شريعاتِ يف مَ
العال� ،صراح ًة �أو ِ�ضمناً( .املادة  21من الد�ستو ِر الأردين).
█

█

█

█

█
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ُ
املطلوب من �أجلِها الت�سلي ُم
الت�سليم �إذا كا َنت اجلرمي ُة
الدول العربي ُة على عد ِم جوا ِز
�أج َمعت
ُ
ِ
ُتع ّد �سيا�س َّية (املادة  41من اتفاق َّية ال ِّريا�ض).
ب -فيما ُ
باجلرائم الع�سكر َّية:
يتعلق
ِ
�شخ�ص ذي
وهي الناجت ُة عن مخالف ِة الأوام َر والتعليماتِ والواجباتِ الع�سكري ِة من ِق َبلِ
ٍ
�صف ٍة ع�سكر َّية.
َيق�ضي ال ُع ُ
رف الدو ُّ
الت�سليم من �أجلِ جرمي ٍة ع�سكر َّية.
يل بعد ِم جوا ِز
ِ
ال�صر َفة)� ،أي
اجلرائ ُم الع�سكري ُة التي ال يجو ُز الت�سلي ُم من �أجلِها هي (اجلرائ ُم الع�سكري ُة َّ
(جرائ ُم الإخاللِ بواجباتٍ ع�سكر َّية).
اجلرائم العادي ِة التي يرتك ُبها الع�سكرِيون.
يخر ُج عن نطاقِ هذ ِه اجلرائِم ،جمي ُع
ِ
█

█

█

█

█

ُ
تخالف عقوباتها النظا َم االجتماعِ ي:
باجلرائم التي
ج .فيما ي َّت�ص ُل
ِ
مِ َن العقوباتِ التي يعدُّ ها املجتم ُع الدو ُّ
والو�سم
يل مخالف ًة للنظا ِم
االجتماعي ،عقوب ُة اجللدِ
ِ
ِّ
والت�شوي ِه ا َ
جل�سدي ،والإعدا ِم يف الدولِ التي �أل َغت هذ ِه ال ُعقوبة.
ُّ
يحق للدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّت�سليم� ،أن ُت�ض ِّم َن قرا َر
الت�سليم �شرطاً يتع ّل ُق بعد ِم تنفيذِ
ِ
العقوباتِ التي َتراها ُمخالف ًة لنظامِ ها االجتماعِ ي ،كعقوب ِة الإعدام� ،أو �أيِّ عقوب ٍة �أخرى مَ َ
ت ُّ�س
كرام َة املحكو ِم علي ِه �أو تحَ ُ ُّط من �إن�سان َّي ِتهِ.
█

█
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الت�سليم �أو اال�سترِ داد :تتنو ُع �إلى ثالث ِة �أنظِ مة:
ثانياً� :أنظم ُة
ِ
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ُ
ت�سليم املجرمني:
ال�شروط اخلا�ص ُة باال�سرتدا ِد �أو
ثالثاً:
ِ
ّت ُ
ُ
واالتفاقيات الدول َّية ،على �أ َّن الت�سلي َم �أو اال�سرتدا َد ال يمُ ُ
كن �أن
تفق �أكثرَ ُ الت�شريعاتِ العربي ِة والأجنب َّية،
ٌ
�شروط ُم َع َّي َن ٌة وهي:
َي ِت َّم �إ َّال �إذا تحَ َّق َقت في ِه
الق�ضائي ُمنعقداً للدول ِة طالب َة اال�سترِ داد.
االخت�صا�ص
1ـ	�أن يكو َن
ُ
ُّ
الق�ضائي منعقداً للدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّت�سليم.
االخت�صا�ص
2ـ	�أ َّال يكو َن
ُ
ُّ
�ضي باجلرمي ِة ق�ضا ًء ُمربماً يف الدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّت�سليم.
3ـ	�أال يكو َن قد ُق َ
ال�سقوط.
4ـ	�أال تكو َن الدَّعوى العا َّمة �أو العقوب ُة قد �س َقطت ب�أحدِ �أ�سبابِ ُّ
ُ
إجراءات ال َّت�سليم:
رابعاً� :
ُ
املبادئ الأ�سا�سي ُة يف �إجراءاتِ ال َّت�سليم:
(�أ) :
ني وفقاً
ُ
ني واملحكوم َ
ني وامل َّتهم َ
الحق َ
ت�سليم ال
 .1حت ِّد ُد
االتفاقيات الدولي ُة �آلياتِ
ِ
أ�شخا�ص امل ُ َ
ِ
ُ
ُ
والوقوف على
االتفاقيات �سوا ًء كا َنت ثنائي ًة �أو �إقليمي ًة،
ويجب الرجو ُع �إلى هذ ِه
لل�شروط الوارد ِة بها،
ِ
ُ
الأحكا ِم التي َوردت بها والإجراءات التي َر َ�س َمتها.
املطلوب ت�سلي َم ُه من رعاياها ،على �أن
ال�شخ�ص
الت�سليم �إذا كا َن
 .2يجو ُز للدول ِة �أن متتن َع عن
ُ
ُ
ِ
َتتو َّلى هي محاكمتهُ ،وت�ستع َ
ني بالتحقيقاتِ التي �أج َرتها الدول ُة طالب َة ال َّت�سليم.
ال�س ُ
ني
املخت�ص ُة
لطات
ُ .3ت َق َّد ُم طلباتِ
بح�سب قوان ِ
ِ
َّ
الت�سليم بالطرقِ الدبلوما�سيةِ ،و َت ْف ِ�ص ُل فيها ُّ
ِ
ك ِّل دَولة.
ُ
َ
متواجدين خار َج الأردن.
أ�شخا�ص
ت�سليم �
طلب
(ب)� :
ٍ
إجراءات ِ
ِ
�شخ�ص من ال�سلطاتِ الأردنيةِ ،ف�إ َّما �أن يكو َن:
يف حالِ ُطل َِب
ٌ
طلب لتنفيذ قرا ِر ا ُ
كم ال�صاد ِر بح ِّقه.
�أ .محكوماً :و ُي ُ
حل ِ
ري ب�إجراءاتِ محاكمت ِه يف الأردن ،ويح ُك ُمها
طلب لل�س ِ
بُ .متهماً �أو مالحقاً بق�ضي ِة حتقيق ِه و ُي ُ
ُ
إجراءات ال َّتالية:
ال
ال�شخ�ص املطلوبِ مذكر َة �إح�ضا ٍر مب ٌ
ني فيها نو ُع اجلرمي ِة واملاد ِة
ُت�صد ُر النياب ُة العام ُة ِب َح ِّق
ِ
عاقب عليها ،و ُت ُ
رفق به �صور ٌة م�صدق ٌة عن الأوراقِ الالزمةِ ،و ُتر�س ُل �إلى ال�شرط ِة
القانوني ِة التي ُت ُ
العربي ِة الدولي ِة � /شعب ُة الأرد ِّن ل ُي�صا َر �إلى �إ�صدا ِر ن�شر ٍة دولي ٍة حمرا َء بح ِّقهِ ،مع الت�أكيدِ على
تنظيم مِ لَ ِّف اال�سرتدا ِد حا َل ال َق ْب ِ�ض َعليه.
ِ
�إذا ُق ِب َ
يتم تنظي ُم مِ لَ ِّف ا�سرتدا ٍد بح ِّق ِه من ِق َبلِ النياب ِة العا َّم ِة و ُي ُ
رفق
�ض علي ِه يف �إحدَى الدُّ ولِ ُّ ،
به:
لخ ٌ�ص للواقع ِة ا ُ
ُم َّ
جلرم َّية.
.1
للن�ص القانو ِّ
.2
ين املُنطبِقِ
املاد ُة القانوني ُة التي ُتعا َقب َعليها ،و ُتر َف ُق بها �صور ٌة م�صدق ٌة ِّ
على ا َ
جلرمية.
�صور ٌة ر�سمي ٌة وم�صادق ٌة من املُدَّعي العام  /النياب َة العا َّم َة للأوراقِ التحقيق َّية.
.3
ال�شخ�ص وهويت ِه كامل ًة وجن�سيت ِه وجمي َع الأمو ِر التي ُتثبتُ هذ ِه الهو َّية.
ا�س ُم
.4
ِ
█

█

58

ا�س ُم اجله ِة املطلوبِ �إليها �إجرا ُء ال َّت�سليم.
.5
الأدل ُة على ارتكابِ ا َ
جلرمية.
.6
ال�شخ�ص
�	.7إذا كا َن
املطلوب ت�سليم ُه محكوماً عليه ،فيرُ ْ َف ُق ب ِه �صور ُة ر�سمي ٌة م�صدق ٌة
ُ
ُ
لقراِر ا ُ
حلكم.
النائب العا ِّم الذي يقو ُم بتدقيقِ َّ
الطلب ،و�إذا وجد ُه ُم�شتم ً
ال
ُير�س ُل مِ لَ ِّف اال�سرتدا ِد �إلى
.8
ِ
جلمي ِع البيانات ،يقو ُم ب�إر�سال ِه �إلى وزي ِر العدلِ بع َد درا�س ِة مِ لَ ِّف اال�سترِ دادُ .تر�سِ ُل النياب ُة
العام ُة مِ لَ َّف اال�سرتدا ِد �إلى ال�سلط ِة املركزي ِة الوطنيةِ ،ل ُي�صا َر �إلى �إر�سال ِه �إلى اجله ِة املطلوبِ
وبخالف َ
�إليها الت�سليم بالطرقِ الدبلوما�س َّية،
ذلك ُيعيد ُه �إلى املدَّعي العا ِّم للقيا ِم بالإجراءاتِ
ِ
الالزِمة.
ٌ
َ
يجب �أن تكو َن
هنالك
�	.9إذا كا َن
اختالف يف اللغ ِة مع الدول ِة املطلوبِ �إليها ال َّت�سليمُ ،
َ
هنالك ترجم ٌة جلمي ِع الوثائقِ والأوراقِ التي َّ
بختم املُدعي العا ِّم
مت الإ�شار ُة �إليها ،ومختوم ٌة ِ
ممثلِ النياب ِة العا َّمة ،وحتمِ ل ا�سم ُه وتوقيعهُ.
 .10تقو ُم وزار ُة العدلِ مبخاطب ِة وزار ِة اخلارجي ِة التي تقو ُم بدورِها مبخاطب ِة الدول ِة
املطلوبِ �إليها ال َّت�سليم.
فـ ـ َـ ِّكـ ــر!
اختال�سَ ،ت َبينَّ َ � ّأن املته َم �أرد ُّ
(� :)1أثنا َء حتقيقِ النياب ِة العام ِة يف ع َّمان بق�ضي ِة
ٍ
ين اجلن�س َّيةِ ،ال َذ بالهربِ
�إلى دول ِة كينيا ،وبحوزت ِه املبال َغ املالي َة املُختل�س َة ،ومقدا َرها مليو َن دينا ٍر �أردين ،والتحرياتِ الأولي ِة
ُ
إجراءات القانوني ُة التي �ستقو ُم بها؟ مع التنوي ِه �أنه ال ُتوج ُد اتفاقي ٌة ثنائي ٌة ب َ
ني
هي ال
�أ َّكدت ذلك .ما َ
ال ِّ
لت�سليم املُجرمني.
أردن وكينيا
ِ
ارتكب جرمي َة �سرق ٍة يف الأردنُ ،
حيث قا َم ب�أخذِ �أموالٍ تعو ُد ل�شرك ٍة
خ�ص مِ �صريُّ اجلن�س َّية،
(�َ :)2ش ٌ
َ
ال�سعودي ِة بحوزت ِه املبال َغ املال َّية ،وتبينَّ � ّأن ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة الأردني ِة تقدَّمت
خا�ص ٍة
َ
وهرب �إلى َّ
وبنف�س الوقتِ طال َبت مِ ْ�ص َر ت�سلي َم ُه �أي�ضاً.
ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة ال�سعودي ِة لت�سليمِ ها �إ َّياه،
ِ
بطلبٍ �إلى ُّ
ال�س َن ُد القانو ُّ
ال�س ُلطاتِ الق�ضائي ِة ال�سعودي ِة لت�سليم ِه �إلى الأرد ِّن و َلي�س
ين الذي َ�س ُتخاطِ ُب ِب ِه ُّ
ما هُ َو َّ
لمِ ِْ�صر؟
ارتكب جرمي َة �إ�ضرا ِم النا ِر من اجلن�سي ِة العراقي ِة يف �أحدِ املنازِل يف الأردُن ،ونت َج عن ُه
�شخ�ص
(:)3
ٌ
َ
وح ْ�س َب الت�شري ِع الأرد ِّ
ال�شخ�ص �إلى
ين ف�إ َّن عقوب َة هذ ِه اجلرمي ِة هي الإعدامَ ،ه َر َب هذا
ُ
وفا ُة �إن�سانَ ،
هناك بع َد �إ�صدا ِر الن�شر ِة الدولي ِة ا َ
القب�ض علي ِه َ
ُ
حلمراء بح ِّقه من الإنرتبولِ الأردنيِ ،
لقي
َفرن�سا ،و�أُ َ
ال�س ُ
لطات الق�ضائي ُة الفرن�سي ُة َك ْو َن
ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة الأردني ِة َطلَ َب ت�سليمِ هِ ،ر َف َ�ضت ُّ
مي ُّ
و�أثنا َء تقد ِ
الطلب َ
ري موجود ٍة بالت�شري ِع ال َفرن�سي ،و َّ
منك ك ُمدَّعي عا ٍّم
مت
ُ
اجلرمي ِة ُمعا َق ٌب عليها بالإعدا ِم وغ ُ
من النياب ِة العام ِة الأردنية ،الإي�ضاحاتِ والر ِّد حو َل هذا املَو�ضوع.
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ما ه َو َردُّك ؟
ُ
الت�سليم التي َت ِر ُد �إلى الأرد ِّن مِ ن دول ٍة �أُخرى:
طلبات
(ج):
ِ
ني �أو ُمالحق َ
ني �أو َمحكوم َ
أ�شخا�ص ُم َّتهم َ
ال�سلطاتِ الق�ضائ َّية الأردني ِة مِ نْ :
ت�سليم �
َت ِر َد طلباتِ
ٍ
ني �إلى ُّ
ِ
 -1ال�شرط ُة العربي ُة الدولي ُة الأردن َّية (الإنرتبول)ُ ،
حيث تقو ُم ب�إحال ِة هذ ِه الطلباتِ �إلى قا�ضي
القب�ض على املطلوبِ ت�سلي ُمه.
ال�ص ِلح ُمبا�شر ًة بع َد �إلقا ِء
ِ
ُّ
ُ
َ
إجراءات ال َّتالية:
ال�سلط ِة املركز َّي ِة �إلى النياب ِة العا َّمة  /ع َّمان وحتك ُم ُه ال
-2
من ُّ
الطلب �إذا َق َّر َر قبو َل ُه �شك ً
ال �إلى ُمدَّعي َعام ع َّمان .يقو ُم ُمدَّعي عا ّم ع َّمان
النائب العا ُّم ب�إحال ِة
يقو ُم
ِ
ُ
الطلب َح َ�س َب الأ�صولِ  ،وا ّتخا ِذ الإجراءاتِ الالزم ِة ملثولِ املطلوبِ ت�سليم ُه �أما َمه.
بت�سجيلِ
ِ
ال�شخ�ص املطلوبِ ت�سلي ُمه ،تقو ُم النياب ُة العا َّم ُة ب�إحالت ِه �إلى محكم ِة ُ�ص ِلح َجزا ِء
القب�ض على
بع َد
ِ
ِ
ري ب�إجراءاتِ ال َّتح ُّققِ من ُ
ال�شروط من َعدَمها.
حيث توا ُف ِر
ِ
ع َّمان ،لل�س ِ
�شروط
ري ِبالدَّعوى َح ْ�س َب الأ�صول ،و ُت�صد ُر قرا َرها �إ َّما بتوا ُف ِر
ِ
ال�س َ
�صلح جزا ِء ع َّمان َّ
ُتبا�ش ُر محكم ُة ِ
�سليم �أو َع َد ِم توا ُفرها �أو عد ِم ُقبولِ َّ
ويكون قرا ُرها خا�ضعاً
ُ
للطعن ب ِه ا�ستئنافاً ومتييزاً.
الطلب،
ِ
ال َّت ِ
حال ٌة درا�س َّية:
الواجب �إ�صدا ُره من ِق َبلِ قا�ضي َمحكم ُة ُ�ص ِلح َجزا ِء ع َّمان يف احلاالتِ ال َّتالية؟ علماً �أ َّن
ما ه َو القرا ُر
ُ
ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمهُ ،موجو ٌد يف الأردُن:
َ
ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة ال�سعودية ،ب ُتهم ِة ال�سرق ِة
�شخ�ص
لب ت�سلي ُم
ٍ
ُ .1ط َ
عراقي اجلن�سي ِة من ُّ
ِّ
وعقوب ُتها ا َ
ري ُمقر َّرة يف الت�شري ِع الأردين؟
حلد ( َقط ُع ال َيد) ،وهذ ِه العقوب ُة غ ُ
�شخ�ص �أرد ٍّ
ال�س ُلطاتِ الق�ضائي ِة الأمريكيةِ ،ب ُتهم ِة ال َقتل؟
لب ت�سلي ُم
ٍ
ُ .2ط َ
ين اجلن�سي ِة من ِق َبلِ ُّ
تون�سي اجلن�سي ِة من ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة ال�سريالنكي ِة موجو ٌد بالأرد ِّن
�شخ�ص
ت�سليم
لب
ٍ
ُ .3ط َ
ِ
ِّ
ني ال ِّ
ني ب َ
لت�سليم املجرم َ
أردن و�سريالنكا.
ب ُتهم ِة االختِال�س؟ م َع التنوي ِه �أ َّنه ال يوج ُد اتفاقي ُة
ِ
متلك النياب ُة العام ُة يف ع َّمان �إ�صدا َر قرا ِر َع َد ِم قبولِ َّ
ميلك ُمدعي َعام ع َّمان  /هل ُ
َ .4ه ُل ُ
الطلب؟
ُ
احلاالت � ْإن ُوجِ دت.
ما ه ََي
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ُ
نقل املحكوم َ
�سالبة للحر َّية:
بعقوبات
ني
الق�سم الثالث� :
إجراءات ِ
ٍ
ٍ
ُ
الطبيع ُة القانوني ُة لإجراءاتِ نقلِ املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحر َّية:
ق�ضائي
رب َن ْق ُل املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحري ِة �إجراءاً �إدارياً ال يتط َّل ُب ُ�صدو َر �أيِّ قرا ٍر
ُيعت ُ
ٍّ
لإعمالِه ،ويف َ
تقريب املحكو ِم علي ِه من
أهمها
ذلك حتقيقاً ل ٍ
ُ
أهداف اجتماعي ٍة و�إن�ساني ٍة و�إ�صالحي ٍة � ُّ
ذوي ِه و�إزال ُة اخلطور ِة الإجرامي ِة الكامن ِة لديه ،ول�ضمانِ �إعاد ِة دجم ِه يف املجتم ِع بع َد انق�ضا ِء العقوب ِة
للظروف الأ�سري ِة للمحكومني ،وال ُ
املحكو ِم بها ،مراعا ًة
مي هذا النو ِع من �أنوا ِع التعاونِ
ِ
ميكن تقد ُ
�صادق عليها ِوفقاً
َ
الدو ِّ
هنالك اتفاق َّي ٌة ثنائي ٌة �أو �إقليمي ٌة �أو دولي ٌة ُم ٌ
يل يف امل�سائلِ اجلنائية� ،إ ّال �إذا كا َنت
للإجراءاتِ الوطني ِة املعمولِ بها ،ت�سم ُح القيا َم مبثلِ هذا الإجراء �أو ُ
مبوجب ترتيباتٍ ثنائي ٍة
تكون
ِ
بنا ًء على ُمخاطباتٍ مُبا�شِ رة.
ُ
�شروط نقلِ املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحر َّية:
ٌ
االتفاقيات َ
ُ
أهمها:
�شروط عام ٌة بهذا ال�ش�أن ،تجُ مِ ُع َعليها
هنال َِك
ذات َّ
ال�صلة و� ُّ
� -1أن َيكو َن َطلَ ُب ال َّن ْقلِ خطياً.
ُ -2مق َّد ٌم مِ َن املَحكو ِم َعلي ِه �أو �أَ َحدِ �أقارب ِه �إلى الدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
كم �أو الدول ِة طالب َة ال َّنقل ،و ُتعطي
حل ِ
مي َّ
الطلب �إلى الدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
ُ
حلكم �أو الدول ِة طالب َة ال َّنقل.
بع�ض االتفاقياتِ ال�صالحي َة يف تقد ِ
�	-3أن يكو َن املحكو ُم علي ِه من ُمواطني الدول ِة التي َ�س ُينق ُل �إليها.
�	-4أن يكو َن ا ُ
حل ْك ُم قطعياً.
�	-5أن يكو َن قد َتب َّقى من ُم َّد ِة عقوب ِة املَحكو ِم َعلي ِه َ�س َن ًة واحد ًة على الأق ِّل وقتَ ا�ستال ِم َّ
الطلب،
ون�صت ُ
ُ
بحيث ُ
يكون قد َت َب َّقى من ُمد ِة العقوب ِة املحكو ِم بها �سِ َّت َة
بع�ض االتفاقياتِ على ُم َّد ٍة �أق�صر،
َّ
�أ�شهرٍ على الأقل َو ْقتَ ا�ستال ِم َّ
الطلب ،ويف جمي ِع الأحوالِ يمُ ُ
ني �أن ي َّتفِقا على
ني املتعاقدت ِ
كن للدولت ِ
خا�صة.
النقلِ  ،و�إن ق َّلت امل ُ َّد ُة عن َ�س َن ٍة واحد ٍة �أو �سِ ّت َة �أ�شهُرٍ يف حاالتٍ َّ
ري
�	-6أن ُيواف َق املحكو ُم علي ِه �شخ�صياً على ال َّنقلِ �أو يوا ِف َق ممُ ث َّله القانونيِ �إذا كا َن املحكو ُم علي ِه غ َ
ب�سبب حالت ِه ال�صحي ِة �أو العقل َّية ،وقد � َ
أعطتْ ُمعظ ُم االتفاقياتِ
قاد ٍر على ال َّتعب ِ
ري َعنْ �إراد ِت ِه بنف�سِ ِه ِ
ال�شخ�ص� ،أن تت�أ َّك َد من �أ َّن املحكو َم علي ِه َقد وا َف َق
للمراج ِع الدبلوما�سي ِة يف الدول ِة التي �س ُينق ُل �إليها
ُ
على ال َّنقلِ ب�إرادت ِه ا ُ
حل َّرة.
مي مبعنى �أن يكو َن ال ِف ْع ُل �أو االمتنا ُع الذي �صد َر على �أ�سا�س ِه ا ُ
حل ْك ُم يف الدول ِة
 -7ازدواجي ُة ال َّتجر ِ
ُم�صدر َة ا ُ
ني الدُّ ولِ طالب ِة ال َّنقل.
حلكمُ ،ي َ�ش ِّك ُل جرمي ًة جنائي ًة ِوفقاً لقوان ِ
ني ُم�صدر َة ا ُ
كم وطالب َة ال َّنقلِ على عملي ِة َطلَ ِب ال َّنقل.
�	-8أن ُتواف َق الدولت ِ
حل ِ
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ُ
لطلب ال َّنقل:
الوثائق امل�ساند ُة ِ
(�أ) :على الدول ِة طالب ِة ال َّنقلِ �أن ُتز ِّو َد الدول َة ُم�صدر َة ا ُ
كم بالوثائقِ ال َّتالية:
حل ِ
ال�شخ�ص املحكو َم علي ِه يحم ُل جن�س َّيتها.
ري �إلى �أ َّن
َ
 -1وثيق ٌة ُت�ش ُ
الن�صو�ص القانوني َة التي ُتثبتُ �أ َّن الأفعا َل �أو االمتنا َع التي ُف َ
ر�ضت لأجلِها العقوب ُة يف الدول ِة
-2
ُ
ُم�صدر َة ا ُ
كم ُت�ش ِّك ُل جرمي ًة وفقاً لقانونِ الدول ِة طالب ِة ال َّنقل.
حل ِ
(ب) :على الدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
كم �أن ُتز ِّو َد الدول َة طالب َة النقلِ بالوثائقِ ال َّتالية:
حل ِ
ري �إلى �أ َّن ا ُ
 -1ن�سخ ُة م�صدق ُة عن قرا ِر ا ُ
حلك َم
حلكم والقانونِ الذي ا�ستندَت �إلي ِه املح َكمة ،وما ُي�ش ُ
�أ�صبح قطعياً.
بيان باملد ِة التي َق�ضاها املحكو ُم علي ِه مبا يف َ
ٌ
ُ
التوقيف االحتياطِ ي.
ذلك
-2
ٌ
ومعلومات عن عالج ِه يف
ال�شخ�ص املحكو ِم عليه،
�	-3أيُّ تقاريٍر �صحي ٍة �أو اجتماعي ٍة عن حال ِة
ِ
الدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
حلكم ،و�أيُّ تو�صياتٍ ملتابع ِة عالج ِه يف الدول ِة طالب ِة ال َّنقل.
خطي بع َد �صدو ِر قرا ِر محكم ِة الدرج ِة الأولى بحب�س ِه مد َة
�س�ؤال� :إذا تق َّد َم �أح ُد املحكو ِم عليهِم بطلبٍ
ٍّ
باحلكم ا�ستئنافاً �أو متييزاً
بح�سب الأحوال ،فهل يجو ُز النق ُل
الطعن
مت�ض مد ُة
ثالثِ َ�سنوات ،ومل ِ
ِ
ِ
ِ
يف هذ ِه احلا َلة؟
الأث ُر القانو ُّ
ين لنقلِ املحكو ِم َعليه:
بالن�سب ِة للدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
حلكم:
من م�س�ؤولي ِة �سلطاتِ الدول ِة طالب َة ال َّنقل ،ف�إ َّن َ
�	-1إذا �أ�صب َح املحكو ُم ِ�ض َ
ذلك ي�ؤدِّي �إلى وقفِ تنفيذِ
العقوب ِة يف الدول ِة التي �أَ�صد َرت ا ُ
حلكم.
التما�س لإعاد ِة النظ ِر يف ا ُ
 -2للدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
حل ْكم.
كم وحدَها �أن ُتق ِّر َر ب�ش�أنِ �أيِّ
ٍ
حل ِ
اخلا�ص الذي ُي�ص َد ُر يف الدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
كم على املحكو ِم َعليه،
َ -3ت�سري �أحكا ُم العف ِو العا ِّم �أو
ّ
حل ِ
على �أن ُتخطِ َر الدول ُة ُم�صدر َة ا ُ
كم الدول َة طالب َة ال َّنقلِ بذلك.
حل ِ
اخلا�ص ال�صاد ِر يف الدول ِة طالب َة ال َّنقل ،فال َي�سري �إ ّال بع َد موافق ِة
�	-4أما بالن�سب ِة للعف ِو العا ِّم �أو
ِّ
الدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
حلكم خطياً على ذلك.
ُ
الدول ُم�صدر َة ا ُ
تتم يف �أرا�ضيها لنقلِ املحكو ِم َعليه ،بي َنما يتح َّم ُل
َ -5ت َتح َّم ُل
كم النفقاتِ التي ُّ
حل ِ
ل َيتِم اال ِّت ُ
املحكو ُم علي ِه �أو ذوي ِه نفقاتِ البعث ِة الأمني ِة وتذاك َر ال�سف ِر اخلا�ص ِة باملحكو ِم َعليه ،ما مَ ْ
فاق
الف ذلك.
على خِ ِ
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بالن�سب ِة للدول ِة طالب ِة ال َّنقل:
خت�ص ِة يف الدول ِة طالب َة ال َّنقلِ � ،أن ُتكم َل تنفي َذ العقوب ِة بع َد انتقالِ املحكو ِم
ال�سلطاتِ امل ُ َّ
َ -1على ُّ
َعلي ِه �إليها.
ال�شخ�ص مجُ دداً عن ذاتِ ا َ
جلرمية.
 -2عد ُم محاكم ِة هذا
ِ
 -3عن َد تنفيذِ العقوب ِة يف الدول ِة طالب َة ال َّنقلَ ،ت�سري قواع ُد و� ُ
أ�صول املعامل ِة العقابي ِة امل ُ َّتبع ِة
َلديها.
كم باملعلوماتِ املُتعلق ِة بتنفيذِ ا ُ
 -4تلتز ُم الدول ُة طالب َة النقلِ بتزويدِ الدول ِة ُم�صدر َة ا ُ
حلكم ،وال
حل ِ
�س َّيما �إذا اع َتبرَ َ ت �أ َّن العقوب َة اكتم َل تنفي ُذها� ،أو هروبِ املحكو ِم علي ِه َق ْب َل اكتمالِ تنفيذِ ا ُ
حلكم� ،أو �أيِّ
تقاريرٍ �أو معلوماتٍ تطل ُبها الدول ُة ُم�صدر َة ا ُ
حلكم.

█

اللجن ُة الدائم ُة لنقلِ املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحر َّية:
يف �سبيلِ ت�سهيلِ الإجراءاتِ املتعلق ِة بنقلِ املحكو ِم عليهِم ،فقد ق َّر َر وزي ُر العدلِ ت�شكي َل جلن ٍة دائم ٍة
نائب عا ِّم ع َّمانُ ،
ت�ض ُّم كاف َة اجلِ هاتِ ذاتِ ال َعالقة،
لنقلِ املحكو ِم عليهِم بعقوباتٍ �سالب ٍة للحر َّية ،برئا�س ِة ِ
َتتو َّلى متابع َة ال�ش�ؤونِ املتعلق ِة بنقلِ املحكو ِم عليهِم من َرعايا الدُّ ولِ العربي ِة والأجنبي ِة املحكو ِم عليهِم
ال�سجونِ الأردن َّية ،لق�ضا ِء محكوم َّيتِهم يف الدُّ ولِ التي َينتمو َن �إليها بجن�سيتِهم ،بالإ�ضاف ِة �إلى
يف ُّ
َن ْقلِ الأردني َ
ني املحكو ِم عليهم خار َج الأردُن ،لق�ضا ِء ما تب َّقى من ُمدة محكوميتهِم يف مراك ِز الإ�صال ِح
والت�أهيلِ الأردن َّية.
أجانب يف ال ِّ
خت�صة
جتتم ُع اللجن ُة لدرا�س ِة طلباتِ نقلِ املحكومني ال ِ
أردن الوارد ِة �إليها من اجلهاتِ امل ُ َّ
أمن العام ،وزار ُة اخلارجيةِ).
(وزار ُة ال َعدل ،وزار ُة الداخل َّية  /مديري ُة ال ِ
النهائي املُت�ض ِّمن للبياناتِ التال َية:
و ُت�صد ُر اللجن ُة قرا َرها
ِّ
 -1ا�س ُم املحكو ِم علي ِه ومعلومات ِه َّ
ال�شخ�صية.
 -2مد ُة املحكومي ِة بالإ�ضاف ِة �إلى الغراماتِ والر�سو ِم املقر َرة.
 -3تاري ُخ ابتدا ِء وانتها ِء املحكوم َّية.
ُ
مكان ق�ضا ِء املحكوم َّية.
-4
 -5الر�أيُ الأمني :من ُ
حيث وجو ِد �أو عد ُم وجو ِد موان َع �أمن َّية.
 -6ال�سن ُد القانو ُّ
ين لنقلِ املحكو ِم َعليه.
�ص ال َوقائ ِع والوثائقِ الوارد ِة للمحكو ِم عليه ،و ُيذك ُر بها ا�س ُم املحكم ِة التي �أ�صدَرت ا ُ
ُ -7م َّ
حل ْك َم
لخ ُ
واكت�ساب ِه الدرج َة القطع َّية ،ومد ُة ا ُ
كم والغرام ِة وال ُّر�سوم.
حل ِ
ُ
لطلب ال َّنقل ،وهي:
-8
الوثائق امل�ؤيد ُة ِ
ا�ستدعا ٌء ّ
خط ٌّي ُمو َّق ٌع َ
من املحكو ِم علي ِه ُتفي ُد برغب ِت ِه باالنتقالِ من َمراك ِز الإ�صال ِح والت�أهيلِ
الأردني ِة �إلى �سجونِ الدول ِة التي َينتمي �إليها ِبجن�س َّيته.
كت�سب الدرج َة القطع َّية.
قرا ٌر ُم ٌ
█
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مذكر ٌة مبد ِة املَحكوم َّية.
وثيق ُة الب�صم ِة الع�شري ِة للمحكو ِم َعليه.
ني الأردني ِة التي ُتبينِّ � ّأن الأفعا َل ُت�شك ُل جرمي ًة يف القانونِ الأردُين.
�صور ٌة عن القوان ِ
�أيُّ تقاري َر بحال ِة املحكو ِم علي ِه ال�صح َّية والنف�س َّية.
َمدى االنطباقِ مع االتفاق َّية.
طلب َن ْقلِ املحكو ِم علي ِه �إلى الدول ِة التي ينتمي �إليها
ُ -9ت�صد ُر اللجن ُة قرا َرها باملوافق ِة على ِ
بجن�سيتهِ ،و ُيرفع �إلى وزي ِر العدلِ لإجرا ِء املُقت�ضى.
مبوجب االتفاق َّية.
ني
ُ -10يبينِّ القرا َر التزاماتِ الدولت ِ
ِ
�	-11أن يكو َن النق ُل موقوفاً على قيا ِم املحكو ِم علي ِه �أو ذوي ِه بدف ِع كاف ِة الغراماتِ املرتتب ِة علي ِه
قانوناً.
طلب ال َّنقل.
 -12موافق ُة الطرف ِ
ني على ِ
 -13ويف اخلِتام ُتو�صي اللجن ُة مبخاطب ِة ُ�سلطاتِ الدول ِة التي �س ُينقل �إليها املحكو ُم علي ِه باملوافق ِة
أمن العام (�إدار ُة ال�شرط ِة العربي ِة والدول َّية)  /الإنرتبول
على نقلِ املحكو ِم علي ِه ومخاطب ِة مديري ِة ال ِ
يف حالِ موافق ِة ُ�سلطاتِ َ
ذلك ال َبلَد.
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ُ
ني الأردني َ
إجراءات نقلِ املواطن َ
ني املحكو َم عليهِم يف اخلار ِج �إلى الأردُن:
�
تقو ُم اللجن ُة اخلا�ص ُة بنقلِ املحكوم َ
أ�س�س ال�سابق ِة يف طلباتِ نقلِ
ني بدرا�س ِة هذه الطلباتِ ِو ْف َق ال ِ
ال�شروط
أجانب من ال�سجونِ الأردنية ،و�إ�صدا ِر القرا ِر وفقاً لالتفاقياتِ الناظمةِ ،و ُتق ّر ُر َمدى توا ُف ِر
ِ
ال ِ
ومطابقتِها لأحكا ِم االتفاقيات ،ومنعاً للتكرا ِر ُنحي ُل �إليها.
ُ
ت�سليم املُجرمني:
�
إجراءات ال�شرط ِة العربي ِة والدولي ِة يف جمالِ
ِ
ال�سلطاتِ الق�ضائي ِة
�أو ًال :تقو ُم �إدار ُة ال�شرط ِة العربي ِة الدولي ِة با�ستقبالِ طلباتِ املُالحق ِة من ِق َبلِ ُّ
تت�ضمن هذه َّ
الأردن َّية (النياب ُة العا َّمة) ُ
ُ
الطلبات:
حيث
القب�ض.
 .1مذكر ُة
ِ
ٌ
لتنظيم مِ لَ ِّف اال�سرتداد.
ت�ضمن اال�ستعدا َد
كتاب مالحق ٍة ُم
.2
ُ
ِ
ُ
قرارات الأحكا ِم ال�صادر ِة بح ِّق املَطلوب.
.3
ثانياًَ :يت ُِّم ال َّتعمي ُم علي ِه محلياً و�إ�صدا ُر �إذاع ِة َبحثٍ ون�شر ٍة دولي ٍة َحمراء.
أ�شخا�ص املطلوب َ
يتم اال�ستف�سا ُر من ُه
القب�ض على ال
ثالثاً :يف حال ِة �إلقا ِء
ِ
ِ
ني للدول ِة طالب َة ال َّت�سليمُّ ،
يتم
بت�سليم نف�س ِه �إلى اجله ِة الطالب ِة �إدارياً ،ويف حالِ عد ِم الرغب ِة
عن رغبت ِه
بت�سليم نف�س ِه طوعياًُّ ،
ِ
ِ
اتخا ُذ الإجراءاتِ القانوني َة ال َّتالية:
ني في ِه ا ُ
ري كتابٍ ملحكم ِة ُ�ص ِلح َجزا ِء ع َّمان مب ٌ
جل ْر َم املُ�سن َد �إلي ِه واجله َة الطالب َة وتفا�صيلِ
ت�سط ُ
هو َّي ِتهَِ ،
وذلك لإجرا ِء املُقت�ضى القانونيِ .
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مخاطب ُة محكم ِة ُ�ص ِلح جزا ِء ع َّمان لبيانِ فيما �إذا �صد َر قراٌر مبن ِع �سف ِر املَطلوب.
مت تودي ُع املطلوبِ ت�سليم ُه ل�سلطاتِنا الق�ضائ َّيةَ ،
الت�سليم ب�أ َّن ُه َّ
�إخطا ُر الدول ِة طالب َة
وذلك من �أجلِ
ِ
�إر�سالِ مِ لَ ِّف اال�سرتدا ِد وت�شمل؛ امل َ
َ
علومات املتوفر َة عن الق�ضي ِة يف الدول ِة الطالب َة الت�سليم ،والتي
َت�شم ُل مذكر َة ال َقب�ض ،ا ُ
جلرم ،تفا�صي َل الق�ض َّية ،تفا�صي َل الهو َّية.
الت�سليم بقرا ِر املحكمة.
�إخطا ُر الدول ِة طالب َة
ِ
الت�سليم با�ستال ِم املَطلوب.
طالب
مخاطب ُة ُ�شعب ِة االت�صالِ يف البلدِ
ِ
ِ
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رابعاًُ :
تبادل املعلوماتِ والإجاب ِة عن اال�ستف�ساراتِ الوارد ِة من ُ�شعب ِة اال ِّت�صال.
حال ٌة درا�سي ٌة تطبيق َّية (:)1
ني ثمر َة الإجراءاتِ اجلنائي ِة و ُذروتهاُ ،
أ�شخا�ص املُتهمني واملَحكوم َ
حيث
القب�ض على ال
رب �إلقا ُء
ِ
ِ
ُيعت ُ
القب�ض على الفاعِ لنيُ ،
ُ
حيث �أ َّكدت هذه الغاي ُة
قانون �أ�صولِ املحاكماتِ اجلزائي ِة �ضرور َة
أوجب
ِ
� َ
ال�سامي ُة املادة ( )7من قانونِ �أ�صولِ املُحاكمات الأردين ،ب�أ َّن َّ
موظفي ال�ضابط ِة العدلي ِة التي ير� ُأ�سها
بالقب�ض على ا ُ
ُ
أمن العا ِّم على هذا املب َد�أ يف املادَّة ( )4منه،
جلناة ،و�أ َّك َد
املُدعي العام ،مك َّلفني
ِ
قانون ال ِ
القب�ض على ُمرتكبي ا َ
َ
جلرمية.
أوجب
و� َ
ُن ٌ
قاط للمعالجَ ة:
املحاكم وا ُ
املقبو�ض عليهِم ُي ُ
حقق
ري
ال�ضبط �إلى
هَل �إحال ُة الأوراقِ التحقيقي ِة ومحا�ض ِر
ِ
ِ
جلنا ِة غ َ
ِ
ال َعدالة؟
هَل ُ�صدو ُر الأحكا ِم الغيابي ِة ِب َح ِّق ا ُ
جلنا ِة ب�إدان ِة الفا ِّر َ
ين مِ ن َو ْج ِه العدال ِة ُير�ضي الر�أيَ العا َّم
وال�ضحايا؟ �أم �أنهم َي�شعرو َن بالي� ِأ�س والإحباط؟
القب�ض على ا ُ
ُ
ب�سبب
حتقيقات النياب ِة العام ِة ب�إحال ِة الأوراقِ التحقيقي ِة للمحكم ِة دو َن
هَل
ِ
جلنا ِة ِ
مغادرتهِم البالد �إجرا ٌء �سليم؟ �أم �أ َّن هُ َ
ٌ
بطلب ال َّت�سليم؟
نالك
خيارات �أخرى ِ
َ
طلب املُتهم َ
الذين ارت َكبوا جرمي ًة وغادَروا
ني
العامون ،تلج�أُ النياب ُة العامة �إلى ِ
ملاذا ال يلج�أُ املُدَّعون ُّ
ال ِبالد؟
ني واملحكوم َ
وت�سليم امل َّتهم َ
هل تنظي ُم طلباتِ امل�ساعد ِة الق�ضائي ِة القانوني ِة
ني ي�ؤدي �إلى �إطال ِة �أمدِ
ِ
التحقيقِ وزياد ِة املدور (عدَد ال َق�ضايا) َلدى املُدعني العا ِّمني النياب َة العا َّمة؟
القب�ض على ا ُ
هَل العدال ُة ُ
جلنا ِة ح َّتى و�إن غادَروا البالد �أو محاكمتهُم يف بالدِهم يف حال ِة
تكمن يف
ِ
عد ِم الت�سليم ِ؟ �أم يف �إطال ِة �أمدِ التحقيقِ وزياد ِة املدور؟
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َف ـ ـ ـ ِّك ـ ــر:
يف �ضو ِء املُعطياتِ املتقدِّمة:
يل �سبي ً
التعاون الدو ُّ
ُ
هل ُ
ال لتحقيقِ التوازنِ ب َ
أمن املُجتمع وا�ستقرارِه،
ميكن �أن يكو َن
ني حماي ِة � ِ
ال�ضحايا يف عد ِم �إفالتِ املجر ِم من العِقابَ ،
ومكافح ِة اجلرمي ِة دولياً ،وحماي ِة َح ِّق َّ
وكيف ُ
ميكن �أن
يكو َن ذلك؟
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مرتكب اجلرمي ِة الأرد َّن مال ٌذ � ٌ
آمن مِ ن � ْأن تطا َل ُه َي ُد العدا َلة؟
هل مغادر ُة
ِ
ُ
ني واملحكوم َ
وت�سليم امل َّتهم َ
ني ،التقادُم؟
إجراءات طلباتِ امل�ساعد ِة القانوني ِة
هل َتقط ُع �
ِ

حال ٌة درا�سي ٌة تطبيقية (:)2
ُ
قانون �أ�صولِ املحاكماتِ اجلزائي ِة على �أ َّن العالق َة فيما ب َ
أمن العا ِّم
�ص
َن َّ
ني املُدَّعي العا ِّم و�أفرا ِد ال ِ
مبعنى �أ َّنهما ي َّتحدانِ يف جها ٍز واحدٍ �أَطلَ َق علي ِه املُ�ش ِّرع ا�س َم
وجهاتِ �إنفا ِذ القانونِ عالق ٌة احتاديةَ ،
(ال�ضابط ِة العدل َّية) و�أ َّن املُدَّعي العا َّم النياب َة العام َة َتر�أ�س هذا اجلها َز �إن جا َز ال َّتعبري.
ال�سرع ِة خار َج الأردن ،وبهذ ِه احلال ِة
و�أثنا َء حتقيقِ ال�ضابط ِة العدلي ِة
ُ
يتطلب اتخا َذ �إجراءاتٍ على وج ِه ُّ
يتطلب
ال ب َّد من الرجو ِع �إلى املُدَّعي العا ِم النيابة العا َّمة ب�إجرا ِء املخاطباتِ القانوني ِة الالز َمة ،و َقد
ُ
ُ
التحقيق بقا َء الق�ضي ِة لدَى ال�ضابط ِة العدلي ِة ُ�سلط ُة �إنفا ِذ القانونِ ال ِّتخا ِذ �إجراءاتٍ �أُخرى.
ُنقاط املُعاجلة:
هَل مِ َن املُت�ص َّو ِر �أن يقو َم املُدَّعي العام ،تقو ُم النياب ُة العام ُة ب�إجرا ِء املخاطباتِ الالزم ِة خار َج ال ِّ
أردن،
ومخاطب ُة ال�سلطاتِ املُخت�ص ِة دو َن �أن َي ِت َّم ت�سجي ُل الق�ضي ِة يف دائرت ِه  -دوائرِها؟ َ
وكيف ذلك؟ وهَل
َ
هنالك مخالف ٌة للقانونِ يف �ضو ِء الأحكا ِم القانوني ِة الناظم ِة للعالق ِة ما ب َ
ني املُدعي العا ِّم و�أع�ضا ِء
ال�ضابط ِة العدليةِ ،النياب َة العام َة وجهاتِ �إنفا ِذ القانون؟
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املِحور اخلام�س

ُ
واملالحق
النماذج
ُ

م�ساعدة قانون َّية
طلب
ٍ
وذج ِ
مَن ُ
اجله ُة الطال َبة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
الإجرا ُء املَطلوب:
�أو
املُ�ساعد ُة املَطلوبة:

أ�شخا�ص �أو �أ�شياء ،التح ِّري عن ح�ساباتٍ بنك َّية،
طلب معلوماتٍ عن �
ٍ
ُ
�سما ُع �شهاد ِة �شاهِ د ،تنفي ُذ عملي ِة َتفتي�ش ،ا َ
ح�ص
حلجز� ،إجرا ُء املُعاينةَ ،ف ُ
طلب م�ستنداتٍ ووثائ َق �أو �سِ ج َّ
الت.
الأ�شياءُ ،

أ�سا�س القانونيِ :
ال ُ

َعم ً
ال ب�أحكا ِم املادَّة ( ).........من اتفاق َّية ................

ُ
البيانات التف�صيلي ُة املتعلق ُة
بوقائ ِع الق�ض َّية ،وباملهم ِة
املطلوبِ تنفيذِ ها
عني
حتدي ُد هوي ِة
ِ
ال�شخ�ص امل َ ِّ
بالطلب وجن�سيت ُه بقد ِر الإمكان
ِ
بيان اجلرمي ِة مو�ضو ُع َّ
ُ
الطلب
وتكيي ُفها القانونيِ  ،والعقوب ُة
املقرر ُة على ارتكا ِبها
مع االحرتام
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َّهم �أو َمحكوم 1
طلب
مَنوذج ُ
ِ
ت�سليم ُمت ٍ
اجله ُة الطالب ُة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
عم ً
بن�ص املاد ِة ( )...........من اتفاق َّي ِة ...........................
ال ِّ
ُيرجى العم ُل على ت�سليمِ نا امل ُ َّتهم (�أو املحكو ِم َعليه) ........................
ِوفقاً للبياناتِ الآتِية:

َّ
املطلوب ت�سلي ُمه
خ�ص
ال�ش ُ
ُ

�سبب ال َّت�سليم
ُ

الفِع ُل املُر َت َكب

اال�س ُم وال َّلقب ......................................
ا�سم الأبِ وا َ
جلد...........
ا�س ُم الأ ِّم ال ُّثالثي.................
ُ
وتاريخ الوِالدة ..................................
مكان
ِ
اجلن�سية.........................
املهنة ...................
الأو�صاف ............................................
ُّ
محل الإقا َمة ...........................................
القب�ض رقم..................
تنفيذاً لأم ِر
ِ
تاريخ.................
ال�صاد ِر عن........................
ِب ُجر ِم......................
حلكم الإدا َنة رقم..........
�أو تنفيذاً ِ
تاريخ......................
ال�صاد ِر عن...............
ِب ُج ْر ِم .............................
وامل ُ َت َ�ض ِّمن ..................................................
ماه َّيته ................................................
تاري ُخ ارتكا ِبه .........................................
ُ
مكان ارتكا ِبه ..............................................
تكييف ُه القانونيِ ...........................................
املوا ُّد القانوني ُة املطبق ُة َعليه...............................

ال�شخ�ص
الأدل ُة القائم ُة ِ�ض َّد
ِ
املطلوبِ ت�سلي ُمه
املُرفقات
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ُ
الوثائق املُرفقة:
ال�شخ�ص املطلوبِ ت�سليم ُه و�أو�صاف ُه وجن�سيت ُه و�صورت ُه
�صور ٌة عن وثيق ِة �إثباتِ هوي ِة
-1
ِ
الفوتوغرافية � ْإن ُوجدت.
نف�س القوة� ،صادر ُة من اجلهاتِ املُخت�صة).
�	-2أم ُر
ِ
القب�ض (�أو �أي ُة وثيق ٍة �أخرى َلها ُ
خت�صة.
�	-3أ�ص ُل ُح ْك ِم الإدان ِة ال�صاد ِر �أو �صور ٌة ر�سمي ٌة ُم�صد ٌَّق َعليها من اجله ِة امل ُ َّ
ُ
الت�سليم من �أجلِها و َتكييفها.
مذكر ٌة
-4
تت�ضمن تاري َخ ومكا َن ارتكابِ الأفعالِ املطلوبِ
ِ
امل ُ
قت�ضيات القانونية املُطبقة على واقع ِة ا ُ
ُ
جلر ِم ،و�صور ٌة م�صدق ٌة عن هذ ِه املُقت�ضيات.
-5
ٌ
ال�شخ�ص املطلوبِ َت�سليمه.
بيان مِ ن �سلط ِة التحقيقِ بالأدل ِة القائم ِة �ض َّد
-6
ِ
ويف حالِ عد ِم قبول ُكم ت�سلمي ُه �إلينا َكون ُه من مواطِ ني بلدِ ُكمُ ،يرجى ُمالحقت ِه لدي ُكم با ُ
جلر ِم المُ �سندِ �إليه،
جل ْر ِم بعقوب ٍة �سالب ٍة للحري ِة ملد ٍة ال ُّ
عاقب على هذا ا ُ
تقل َعن .....
علماً �أن القانو َن َلدينا ُي ُ
َ
واملعلومات املتوافر َة لدينا).
و ُنر�س ُل �إلي ُكم (املِلَ َّفات والوثائ َق والأ�شيا َء
.....................................................................
)1
.....................................................................
)2
.....................................................................
)3
م َع االحرتام
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َّهم مع الأ�شياءِ التي ُ�ض َ
بطت بحوز ِته 2
طلب
منو َذج ُ
ِ
ت�سليم مت ٍ
اجله ُة الطالبة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
َعم ً
بن�ص املادَّة ( )...........من اتفاق َّية ...........................
ال ِّ
ُيرجى العم ُل على ت�سليمِ نا امل ُ َّتهَم.................................
والأ�شيا ِء والعائداتِ امل�ضبوط ِة بحوزتِه ،وفقاً للبياناتِ الآتية:

املطلوب ت�سلي ُمه
ال�شخ�ص
ُ
ُ

�سبب ال َّت�سليم
ُ

الفِع ُل املُر َت َكب

اال�س ُم وال َّلقب ..............................................
ا�س ُم الأبِ وا َ
جلد.............
ا�س ُم الأ ِّم ال ُّثالثي...............
ُ
وتاريخ الوِالدة .......................................
مكان
ِ
اجلِ ن�س َّية..........................
املِهنة ...................
الأو�صاف .................................................
ُّ
محل الإقامَة ..............................................
القب�ض رقم...................
تنفيذاً لأم ِر
ِ
تاريخ.................
ال�صاد ِر عن.........................
ب ُِج ْرم......................
حلكم الإدان ِة رقم...............
�أو تنفيذاً ِ
تاريخ.................
ال�صاد ِر عن................
ب ُِج ْر ِم ...........................
واملُت�ض ِّمن ...................................................
ماه َّيته ......................................................
تاري ُخ ارتكابِه ...............................................
ُ
مكان ارتكابِه ...............................................
تكييف ُه القانونيِ .............................................
املوا ُد القانوني ُة املطبق ُة عَليه................................

الأدل ُة القائم ُة �ض َّد
ال�شخ�ص املطلوبِ
ِ
ت�سلي َمه
ُ
املطلوب ت�سلي ُمها
والعائدات
الأ�شيا ُء
ُ
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من اجلرمي ِة �أو املُ�ستعمل ِة فيها �أو املُتعلق ِة بها ،والتي يمُ ُ
املتح�صلة َ
كن �أن
ُت ْذ َك ُر الأ�شيا ُء
ِّ
ت َّتخذ دلي ً
ال�شخ�ص املطلوبِ ت�سليم ُه وقتَ
القب�ض عليه،
ال عليها والتي توج ُد يف حِ ياز ِة
ِ
ِ
ري �أو التي ُتك َت َ�ش ُف فيما َبعد.
�أو َلدى الغ ِ
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الوثائق املرفقة:
ال�شخ�ص املطلوبِ ت�سليمه و�أو�صاف ُه وجن�سيت ُه و�صورت ُه
�صور ٌة عن وثيق ِة �إثباتِ هوي ِة
-1
ِ
الفوتوغرافية �إن ُوجدت.
خت�صة).
�	-2أم ُر
ِ
نف�س القو ِة �صادر ًة من اجلهاتِ امل ُ َّ
القب�ض (�أو �أي ِة وثيق ٍة �أخرى َلها ُ
حكم الإدان ِة ال�صاد ِر �أو �صور ٌة ر�سمي ٌة ُم ٌ
خت�صة.
�صدق عليها من اجله ِة امل ُ َّ
�	-3أ�ص ُل ِ
ُ
تت�ضمن تاري َخ ومكا َن ارتكابِ الأفعالِ املطلوبِ الت�سلي َم من �أجلِها وتكييفِها.
ُمذكر ٌة
-4
املقت�ضيات القانوني ُة املطبق ُة على واقع ِة ا ُ
جلر ِم و�صور ٌة م�صدق ٌة عن هذ ِه امل ُ َ
ُ
قت�ضيات.
-5
ٌ
ال�شخ�ص املطلوبِ ت�سلي ُمه.
بيان من ُ�سلط ِة التحقيقِ بالأدل ِة القائم ِة �ض َّد
-6
ِ
ويف حالِ عد ِم قبول ُكم ت�سلمي ُه �إلينا كو َن ُه من مواطِ ني بلد ُكمُ ،يرجى ُمالحقت ِه لدي ُكم با ُ
جلرم املُ�سن َد �إليه،
جل ْر ِم بعقوب ٍة �سالب ٍة للحري ِة ملد ٍة ال ُّ
عاقب على هذا ا ُ
تقل َعن .....
علماً �أن القانو َن لدينا ُي ُ
ُ
ُ
ونر�س ُل �إلي ُكم (املِلَ َّف ُ
واملعلومات املتوافر َة َلدينا).
والوثائق والأ�شيا ُء
ات
...................................................................
)1
...................................................................
)2
...................................................................
)3
مع االحرتام
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توقيف م�ؤ َّقت3
طلب
ٍ
ُ
منوذج ُ
اجله ُة الطالِبة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
عم ً
بن�ص املاد ِة ( )...........من اتفاق َّية ...........................
ال ِّ
ونظراً
لظروف ال�ضرور ِة واال�ستعجالِ املُتوافرة .
ِ
تهم (�أو املحكو ِم عليه) املُ�شا ُر �إلي ِه �أدنا ُه توقيفاً م�ؤقتاً :
ُيرجى العم ُل على توقيفِ امل ُ ِ
اال�س ُم وال َّلقب ...............................
ا�س ُم الأبِ واجلد .........ا�س ُم الأم ...................
ُ
وتاريخ الوِالدة ..................................
مكان
ِ
املطلوب توقيف ُه م�ؤقتاً
ال�شخ�ص
ُ
ُ
اجلن�س َّية ................املهنة..................
الأو�صاف .......................................
ُّ
محل الإقا َمة .........................................

التوقيف امل�ؤ َّقت
�سبب
ِ
ُ

الفِع ُل املُرتكب

القب�ض رقم ..................تاريخ............
تنفيذاً لأم ِر
ِ
ال�صادر ِعنِ ................ب ُج ْر ِم......................
حلكم الإدان ِة َر َقم ...............تاريخ............
�أو تنفيذاً ِ
ال�صاد ِر عنِ ....................ب ُج ْر ِم ..................
واملت�ضمن ...............................................
ِ
ماه َّيته ُ ...................
مكان ارتكا ِبه ............
ُ
زمان ارتكابه ......................................
العقوب ُة املقرر ُة له ..............................
العقوب ُة املحكوم بها .............

الت�سليم الحقاً م�ستوفياً �شروط ُه القانون َّية ،طبقاً لأحكا ِم املادَّة ( )........من اتفاق َّية
طلب
و�سنعم ُل على �إر�سالِ ِ
ِ
..................
م َع االحرتام.
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ٌ
ٌ
َ
الريا�ض العربيةِ للتعاونِ الق�ضائي  /ال َ
العامة جلامعةِ الدولِ العربية.
أمانة
�صيغة
-3
مقرتحة �ضمنَ
مناذج الإجراءاتِ التنفيذيةِ التفاقيةِ
ِ
ِ

إي�ضاحات تكميل َّية4
طلب �
ٍ
منو َذج ُ
اجله ُة الطال َبة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
الت�سليم رقم  ................تاريخ ...............................ال�صاد ِر من ِق َبل ُكم بح ِّق املُتهم
طلب
�إ�شار ًة �إلى ِ
ِ
(�أو املحكو ِم َعليه).........................
املن�صو�ص َعليها يف املا َّد ِة ( )...............من اتفاقية (..............
ال�شروط
وبهدف التث ّبتِ مِ ن َمدى تواف ِر
ِ
ِ
ِ
.)....................
وعم ً
بن�ص املادَّة ( )...........من االتفاقي ِة املُ�شا ِر �إليها.
ال ِّ
للعملِ على موافاتِنا بالإي�ضاحاتِ التكميلي ِة الآتية:
...................................................................
)1
...................................................................
)2
...................................................................
)3
مع االحرتام.
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ق�ضائية يف ال َق�ضايا ا َ
جلزائية5
إنابة
ٍ
طلب � ٍ
مَنوذج ُ
اجله ُة الطالِبة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
عم ً
ال ب�أحكا ِم املادة ( ).........من اتفاق َّية ..................
الق�ضائي ال َّتايل:
ُيرجى �أن تقوموا نياب ًة ع َّنا بالإجرا ِء
ِّ
الإجرا ُء املَطلوب

�سما ُع �شهاد ِة �شاهد ،تنفي ُذ عملي ِة َتفتي�ش ،ا َ
ح�ص
حلجز� ،إجرا ُء املعا َينةَ ،ف ُ
الأ�شياءَ ،طلَ ُب ُم�ستنداتٍ ووثائ َق �أو �سِ جِ َّ
الت� ،أو ُن َ�س ٍخ ُم�ص َّد َقة مِ نها.

مو�ضو ُع َّ
الطلب و�س َب ُبه
ُ
البيانات التف�صيلي ُة املتعلقة
بوقائ ِع الق�ض َّية ،وباملهم ِة
املطلوبِ تنفيذِ ها
املعني
حتدي ُد هوي ِة
ِ
ال�شخ�ص ِّ
بالإناب ِة وجن�سيت ِه بقد ِر الإمكان
ُ
بيان اجلرمي ِة مو�ضو ُع الإناب ِة
وتكييفِها القانو ِّ
ين ،والعقوب ُة
املقرر ُة على ُمقا َر َفتِها
َمع االحرتام
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ٌ
َ
الق�ضائي /ال َ
العامة جلامعةِ الدولِ العربية.
أمانة
مقرتحة �ضمنَ
مناذج الإجراءاتِ التنفيذيةِ التفاقيةِ الريا�ض العربيةِ للتعاونِ
ِ
ّ
� -5صيغة ٌ

ؤجل تنفيذه6
بقبول
إعالم
الت�سليم امل� ِ
ِ
مَنوذج � ٌ
ِ
اجله ُة الطال َبة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
الت�سليم رقم ..................تاريخ .........................
طلب
�إ�شار ًة �إلى ِ
ِ
ال�صاد ِر عن ُكم بح ِّق امل َّتهم (�أو املحكو ِم َعليه) ...............................
وعم ً
ال ب�أحكا ِم املادَّة ( )..........من اتفاق َّية .........................
ُيرجى العل ُم �أ َّنه تق َّر َر ُ
ال�شخ�ص املذكو ِر �إلي ُكم.
ت�سليم
قبول
ِ
ِ
�إ َّال �أن املذكو َر �أعاله ُم�شتكى علي ِه بق�ضي ٍة حتقيقي ٍة َلديناِ ،ب ُجر ِمَ ..............لدى�( ........................أو مبا
َ
خالف َ
تلك التي َّ
طلب ت�سليم ِه من �أجلِها) .
�أ َّن املذكو َر محكو ٌم علي ِه َلدينا عن جرمي ٍة
مت ُ
ف�إ َّن ت�سليم ُه �إلي ُكم �سي� َّؤج ُل حتى َتنتهي محاكمت ُه َلدينا.
(�أو َحتى يت َّم تنفي ُذ العقوب ُة املحكو ِم علي ِه بها ،والتي َتنتهي ِبتاريخ) ..........
َمع االحرتام.

ٌ
ٌ
َ
الريا�ض العربيةِ للتعاونِ الق�ضائي  /ال َ
العامة جلامعةِ الدولِ العربية.
أمانة
�صيغة
-6
مقرتحة �ضمنَ
مناذج الإجراءاتِ التنفيذيةِ التفاقيةِ
ِ
ِ
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العقوبة
تنفيذ
بطلب
إعالم
ِ
ِ
مَنوذج � ٌ
ِ
عليه بجن�سي ِته 7.
الدولة التي َينتمي �إليها
َلدى
املحكوم ِ
ِ
ُ
اجله ُة الطال َبة:
املطلوب �إليها:
اجله ُة
ُ
عم ً
ال ب�أحكا ِم املادَّة ( )..........من اتفاق َّية................................
ُيرجى العِل ُم ب�أن املدعو ..........................:والذي يحم ُل جن�س ّية بلدكم.
والذي َيق�ضي عقوب ًة ُ ......مدَّتها...............من ُذُ .............مقت�ضى ا ُ
كم املُرب ِم (النهائي) رقم...........
حل ِ
بتاريخ ................ال�صاد ِر عن (اجله ِة الق�ضائية) يف الق�ضي ِة رقم .....................عن ُجرم
..................وهو َيق�ضي ُعقوبت ُه حالياً يف...........................
يلتم�س في ِه تنفي َذ ما تب َّقى من عقوبت ِه لدي ُكم.
قد تقدَّم املذكو ُر بطلبٍ
ُ
بخ�صو�ص علمي ِة التنفيذِ �أو
الطلب املَذكور ،للتن�سيقِ عن َد االقت�ضا ِء
ُيرجى �إعال َمنا َر َّد ُكم
بخ�صو�ص م�ضمونِ
ِ
ِ
ِ
موافات ُكم ب�أي ِة معلوماتٍ �أخرى َتطلبو َنها.
مع االحرتام.
املُرفقات:
-1
-2
-3
-4
-5
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االلتما�س �أعاله.
طلب
ِ
�صور ٌة عن ِ
النهائي ال�صاد ِر بالعقو َبة.
احلكم
و�صور ٌة عن
ِ
ِّ
ُ
ال�سجني.
بيان هوي ِة َّ
ُ
بيان املد ِة التي َق�ضاها من العقوب ِة واملد َة املتبقي َة الواجب ِة ال َّتنفيذ.
ُ
بيان حالت ِه ال�صحي ِة و�سلوكِه.

ٌ
ٌ
َ
الريا�ض العربيةِ للتعاونِ الق�ضائي  /ال َ
العامة جلامعةِ الدولِ العربية..
أمانة
�صيغة
-7
مقرتحة �ضمنَ
مناذج الإجراءاتِ التنفيذيةِ التفاقيةِ
ِ
ِ

املَراجع
أ�سا�سي لأع�ضا ِء النياب ِة العام ِة يف احل�صولِ على امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادل ِة يف امل�سائلِ اجلنائ َّية /من�شوراتِ اجلمعي ِة
 -1الدلي ُل ال ُّ
الدولي ِة لأع�ضا ِء النياب ِة العا َّمة (.)www.iap-association.org
ٌ -2
ُ
تطبيقي للإناباتِ الق�ضائي ِة الدولي ِة يف املاد ِة اجلزائ َّية/
دليل
من�شورات املنظم ِة الدولي ِة لقانونِ ال َّتنمية ( )IDLOل�سنة .2015
ٌّ
 -3دلي ُل التعاونِ الدو ِّ
املعني باملخدِّرات واجلرميَة .2009
يل يف امل�سائلِ اجلنائي ِة ذاتِ ال�صل ِة بال
ُ
إرهاب/مكتب ال ِ
أمم املتحد ِة ِّ
أمم املتحد ِة املَعني باملخدِّرات واجلرميَة .2006
 -4دلي ُل امل�ساعد ِة القانوني ِة املُتبادلة وت�سلي ُم املُجرمنيُ /
مكتب ال ِ
املعني باملخدِّرات وا َ
جلرمية .2006
 -5الدلي ُل
أمم املُتحد ِة ملكافح ِة ال َف�سادُ /
مكتب ال ِ
الت�شريعي لتنفيذِ اتفاقي ِة ال ِ
أمم املتحد ِة ِّ
ُّ
التدريبي حو َل االحتجا ِج باالتفاقياتِ الدولي ِة حلقوقِ الإن�سانِ �أما َم الق�ضا ِء الوطنِي /القا�ضي علي �أبو زيد واملحام َّية نهال
 -6الدلي ُل
ُّ
املومني.
ٌ
املعني باملخدِّرات واجلرميَة.
منوذجي ب�ش�أنِ تبادلِ امل�ساعد ِة يف امل�سائلِ اجلنائي ِة ل�سنة 2007
قانون
-7
ُ
/مكتب ال ِ
أمم املتحد ِة ِّ
ٌّ
جمل�س وزرا ِء العدلِ العربِ يف
الق�ضائي /تنفيذاً للقرا ِر ال�صاد ِر عن
 -8م�شرو ُع الآلي ِة التنفيذي ِة التفاقي ِة
الريا�ض العربي ِة للتعاونِ
ِ
ِ
ّ
َ
للمجل�س تاريخ 2009/5/24
والع�شرين تاريخ 2008/11/27
دورت ِه الرابع ِة
واملكتب التنفيذيُّ
ِ
ُ
أمم املتحد ِة يف الدور ِة الثالث ِة واخلم�سو َن رقم (ُ )112/53
تبادل امل�ساعد ِة والتعاونِ الدو ِّ
يل يف امل�سائلِ
 -9قرا ُر اجلمعي ِة العام ِة لل ِ
اجلنائ َّية.
أمم املتحد َة يف الدور ِة اخلام�سة والأربعو َن رقم ( )117/45معاهد ٌة منوذجي ٌة لتبادلِ املُ�ساعد ِة يف امل�سائلِ
 -10قرا ُر اجلمعي ِة العام ِة لل ِ
اجلنائ َّية.
الق�ضائي الدو ِّ
القب�ض على الهارب َ
ني و�إعادتهُم على �ضو ِء الآلياتِ احلديث ِة
يل يف املوا ِّد اجلنائي ِة يف جمالِ
 -11تطوي ِر �آلياتِ التعاونِ
ِ
ِّ
ملكافح ِة ا َ
جلرمية /الدُّ كتور مُ�صطفى عبد الغفار /مدي ُر معهدِ الدرا�ساتِ الق�ضائي ِة والقانون َّية /وزار ُة ال َعدل /مملك ُة ال َبحرين.
الق�ضائي الدو ِّ
نائي  /درا�س ٌة مُقارنةُ /
بحث ماج�ستري /الطالِب ُ�سهيل اخلييلي /جامع ُة
 -12مَدى �إلزام َّية التعاونِ
يل يف املجالِ اجلِ ِّ
ِّ
ع َّمان العربي َة للدرا�ساتِ ال ُعليا /ع َّمان .2006
 -13الد�ستو ُر الأرد ُّ
ين ل�سنة  1952وتعديالت ِه املن�شو ِر على ال�صفح ِة ( )3من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )1093بتاريخ . 1952/1/8
ُ
قانون العقوباتِ وتعديالت ِه رقم ( )16ل�سنة  1960وتعديالت ِه املَن�شو ِر على ال�صفح ِة رقم ( )374من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم
-14
( )1487بتاريخ .1960/5/11
ُ
قانون �أ�صولِ املحاكماتِ اجلزائي ِة وتعديالت ِه رقم ( )9ل�سنة  1961املن�شو ِر على ال�صفح ِة رقم ( )311من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة
-15
رقم ( )1539بتاريخ .1961/3/16
ُ
قانون َم ْن ِع الإرهابِ وتعديال ِت ِه رقم  55ل�سنة  2006املن�شو ِر على ال�صفح ِة رقم ( )4264من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ()4790
-16
بتاريخ .2006/11/1
ُ
قانون مكافح ِة َغ ْ�سلِ الأموالِ ومتويلِ الإرهابِ وتعديال ِت ِه رقم ( )46ل�سنة  2007املن�شو ِر على ال�صفحة رقم ( )4130من عد ِد
-17
اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )4831بتاريخ 2007/6/17
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ُ
اجلرائم الإلكرتوني ِة رقم  27ل�سنة  2015املن�شو ِر على ال�صفح ِة رقم ( )5631من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ()5343
قانون
-18
ِ
بتاريخ َ 2015/6/1ح َّل م ََح َّل قانونِ جرائ َم �أنظم ِة املعلوماتِ امل�ؤ َّقت رقم ( )30ل�سنة . 2010
ُ -19
قانون النزاه ِة ومكافح ِة الف�سا ِد رقم ( )13ل�سنة  2016املن�شور على ال�صفحة رقم ( )2578من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ()5397
بتاريخ .2016/5/16
ُ
قانون املخدِّراتِ وامل�ؤ ِّثراتِ العقلي ِة رقم ( )23ل�سنة  2016املن�شو ِر على ال�صفحة رقم ( )3194من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم
-20
( )5402بتاريخ .2016/6/16
قانون اللجن ِة الوطني ِة للقانونِ الدو ِّ
يل الإن�سا ِّ
ُ
ين رقم ( )5ل�سنة  2016املن�شو ِر على ال�صفحة رقم ( )452من عد ِد اجلريد ِة
-21
الر�سمية رقم ( )5378بتاريخَ 2016/2/1ح َّل م ََح َّل قانونِ اللجن ِة الوطني ِة للقانونِ الدو ِّ
يل الإن�سا ِّ
ين امل�ؤقتِ رقم  63ل�سنة 2002
ُ
ت�سليم املُجرم َ
ني ل�سنة  1927املن�شو ِر على اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )160بتاريخ . 1927/7/1
قانون
-22
ِ
رب الوطنية ل�سنة  2009املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )2009من عد ِد اجلريد ِة
أمم املتحد ِة ملكافح ِة اجلرمي ِة املنظم ِة ع ِ
 -23اتفاقي ُة ال ِ
الر�سمي ِة رقم ( )4960بتاريخ .2009/4/30
 -24اتفاقي ُة فيينا املتعلق َة بقانونِ املُعاهدات ل�سنة .1969
 -25اتفاقي ُة مناه�ض ِة التعذيبِ وغري ِه من ُ�ضروبِ املُعامل ِة �أو العقوب ِة القا�سي ِة �أو الال�إن�ساني ِة �أو املُهين ِة ل�سنة  2006املن�شور ِة على
ال�صفحة رقم ( )2246من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )4764بتاريخ .2006/6/15
 -26االتفاقي ُة الدولي ُة لقم ِع �أعمالِ الإرهابِ ال َّن َووِيِّ ل�سنة  2005املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )880من عد ِد اجلريد ِة الر�سم َّية رقم
( )5329بتاريخ .2015/3/1
 -27نظا ُم روما الأ�سا�سِ ِّي للمحكم ِة اجلنائي ِة الدولي ِة ل�سنة  2002املن�شو ِر على اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )4539بتاريخ .2002/4/16
 -28العه ُد الدو ُّ
اخلا�ص باحلقوقِ املدني ِة وال�سيا�سي ِة ل�سنة  1966املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )2227من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة
يل
ُّ
رقم ( )4764بتاريخ .2006/6/15
 -29ال ُ
ُ
من�شورات مرك ِز عَدالة.
العاملي حلقوقِ الإن�سان ل�سنة 1948
إعالن
ُّ
الق�ضائي وتعديالتِها ل�سنة  1983املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )986من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة
 -30اتفاقي ُة
الريا�ض العربي ُة للتعاونِ
ِ
ِّ
رقم ( )3329بتاريخ 1985/7/16
ت�سليم املُجرم َ
ني بني الأردن و َفرن�سا ل�سنة  2012املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )519من عد ِد اجلريد ِة الر�سم َّية رقم
 -31اتفاقي ُة
ِ
( )5141بتاريخ .2012/2/16
ت�سليم املُجرم َ
ني وامل�سائ َل اجلنائي َة بني الأردنِ و ُتركيا ل�سنة  1971املن�شو ِر على اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم
 -32اتفاقي ُة تبادلِ املَعون ِة يف
ِ
( )2362بتاريخ 1972/6/17
 -33اتفاقي ُة التعاونِ القانو ِّ
والق�ضائي ب َ
ني الأردنِ واجلزائر ِل�سنة  2001املن�شو ِر على اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )4553بتاريخ /7/1
ين
ِّ
2002
الق�ضائي ب َ
ني الأردن وال َيمن ل�سنة  2001املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )965من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم
 -34اتفاق َّية التعاونِ
ِّ
( )4478بتاريخ 2001/3/1
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الق�ضائي ب َ
ني الأردن وتو ُن�س ل�سنة  2001املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )4285من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم
 -35اتفاقي ُة التعاونِ
ِّ
( )4508بتاريخ 2001/10/1
 -36اتفاقي ُة التعاونِ القانو ِّ
والق�ضائي ب َ
ني الأردن والإماراتِ العربي ِة املتحد َة ل�سن ِة  1999املن�شو ِر على اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم
ين
ِّ
( )4423بتاريخ .2000/4/2
ال�سجنا ِء بني الأردن و ُقرب�ص ل�سنة  1998املن�شو ِر على اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم
 -37االتفاقي َة الق�ضائي َة اخلا�ص َة مبو�ضو ِع تبادُلِ ُّ
( )4300بتاريخ .1998/9/1
الق�ضائي ب َ
ني الأردن ومِ �صر ل�سنة  1987املن�شور ِة على ال�صفح ِة ( )1540من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ()3494
 -38اتفاقي ُة التعاونِ
ِّ
بتاريخ .1987/8/16
ُ
الق�ضائي بني الأردن و ُلبنان ل�سنة  1954املن�شور ِة على ال�صفح ِة رقم ( )868من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ()1202
االتفاق
-39
ُّ
بتاريخ .1954/11/23
الق�ضائي ب َ
ني الأردن و�سوريا ل�سنة  1953املن�شو ِر على اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )1182بتاريخ .1954/5/23
 -40اتفاقي ُة التعاونِ
ِّ
ُ
العربي حلقوقِ الإن�سان ل�سنة ( 2004اعتم َد من قبل القمة العربية ال�ساد�سة ع�شرة يف تون�س � 23أيار  )2004املن�شور ِة على
امليثاق
-41
ُّ
ال�صفح ِة رقم ( )2374من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )4658بتاريخ .2004/5/16
 -42اتفاقي ُة مناه�ض ِة التعذيبِ وغري ِه من �ضروبِ املعامل ِة �أو العقوب ُة القا�سي ُة �أو الالن�ساني ُة �أو املُهينة ل�سن ِة  2006املن�شور ِة على
ال�صفح ِة رقم ( )2246من عد ِد اجلريد ِة الر�سمي ِة رقم ( )4764بتاريخ .2006/6/15
جن ل�سنة 1987
 -43جمموع ُة املبادئِ املتعلق ِة بحماي ِة جمي ِع ال
ِ
ال�س ِ
أ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون لأيِّ �شكلٍ من �أ�شكالِ االحتجا ِز �أو َّ
أمم املتحد ِة مبوجبِ القرا ِر رقم ( ( 43/173امل�ؤرخ يف  9كانون الأول .1988
اعت َمدَتها اجلمعي ُة العام ُة لل ِ
ري من�شور.
 -44االتفاقي ُة الأوروبي ُة حلقوقِ الإن�سانِ ل�سنة  1950غ ُ
ُ
من�شورات مرك ِز عَدالة.
ال�سجنا ِء ل�سنة 1957
 -45القواع ُد النموذجي ُة الدُّ نيا ملعامل ِة ُّ
 -46من�شوراتِ مرك ِز عَدالة ( ) www.adaleh.comلأحكا ِم محكم ِة التميي ِز الأردني ِة حتى عام .2016
 -47موق ُع ويكيبيديا الإلكرتون

https://ar.wikipedia.org/wiki
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