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   املتحدةاألمم  
  رات واجلرميةاملكتب املعين باملخدِّ  

 

 
 

  
 

 

   املساعدة بشأن تبادلقانون منوذجي 
  يف املسائل اجلنائية

)١()٢٠٠٧(  

__________ 
عاهدات والشؤون القانونية يف شعبة شؤون املعاهدات يف مكتب األمم املتحدة املعين فرع شؤون امل أعدَّه  )1(

ديسمرب / كانون األول٩ املؤرَّخ ٥٣/١١٢باملخدِّرات واجلرمية القائم يف فيينا، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
خلرباء املعين بوضع ومثة مشاريع سابقة من هذا القانون النموذجي اسُتعرِضت يف اجتماعني لفريق ا .١٩٩٨

التشريعات النموذجية بشأن تبادل املساعدة القانونية، نظّمهما مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، 
 يف العلوم اجلنائية، واستضافهما هذا املعهد يف سرياكوزا، إيطاليا، العليابالتعاون مع املعهد الدويل للدراسات 

نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٨ و٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب /اين تشرين الث٣٠يف الفترتني 
م هبا اخلرباء، قدَّستندت إىل التعليقات اليت َتاعت صيغة منقَّحة من املشروع، وقد ُوزِّ. ، على التوايل٢٠٠٥

ة  عشرة للجنة منع اجلرمياخلامسةيف الدورة ) E/CN.15/2006/CRP.4 (اجتماعات ورقة غرفة وذلك يف
 وُدعيت الدول األعضاء إىل تقدمي املزيد من التعليقات ،)٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٢٨-٢٤فيينا، (والعدالة اجلنائية 

 املسامهات واملالحظات اليت وردت استجابة هلذه الدعوة يف الصيغة تدوجتسَّ. ٢٠٠٦ هيولي/متوز ٣٠حىت 
أما احلواشي اليت تصحب نص القانون فهي  .٢٠٠٧ فرباير/شباطالنهائية للقانون النموذجي اليت أتيحت يف 

، املساعدة القانونية  تبادلترمي إىل توفري إرشادات حمدَّدة بشأن صوغ أو تعديل التشريعات الوطنية خبصوص
لتبادل ملعاهدة النموذجية  اخلاص بانقَّحالدليل املواردة يف ) فةوبالتايل مكّي(وهي تنطوي على إرشادات مماثلة 

    : التايلالعنوان على للمكتب  الشبكيوقعامل، وهو متاح يف سائل اجلنائيةاملساعدة يف امل
pdf.manual_revised_extradition_treaty_model/pdf/org.unodc.www://http. 
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      متهيد: ١الفصل     
    )٢(ومدخلعنوان خمتصر   - ١    

  ".٢٠٠٥ املساعدة يف املسائل اجلنائية  تبادلقانون"ميكن تسمية هذا القانون   )١(
  ......ز النفاذ يف يدخل هذا القانون حيِّ  )٢(
  

  )٣(التعاريف  - ٢    
  

  : حتديداً على خالف ذلكصَّما مل ُيَنويف هذا القانون، 
 ) الدولةاسم( اتفاق دويل نافذ آخر، تكون تفاقية أو أيَّا يعين معاهدة أو االتفاق  )١(

  .املساعدة يف املسائل اجلنائيةتبادل وحيتوي على حكم أو أحكام فيما يتعلق بطرفاً فيه 
  . هذا القانونمن ٤ املادةاة يف تعين سلطة مسمَّة السلطة املركزي  )٢(
  : مبا يلي حتقيق أو مالحقة أو إجراء قضائي فيما يتعلقأيَّتشمل  املسألة اجلنائية  )٣(

  أو؛  جرم جنائيأيِّ  )أ(  
 أو ممتلكات للجرمية أدوات أو عائداتتقرير ما إذا كانت املمتلكات هي   )ب(  

   أوإرهابية؛
   أون، سواء على أساس إدانة جنائية أم ال؛ ممكمصادرةأمر   )ج(  
  ؛ أو حجزهاجرمية أو ممتلكات إرهابيةلل أدوات أو عائداتجتميد   )د(  
  أو[    
تقوم به هيئة حتقيق إدارية بغية اإلحالة من أجل املالحقة مبوجب   حتقيق  )هـ(  

  )٤(.]القانون اجلنائي

__________ 
تفاظ هبذا احلكم، وال سيما الدول اليت تتبع تقليد القانون املدين، تودُّ أن تضع لعلَّ الدول اليت تعتزم االح  )2(

  .هذا احلكم يف هناية التشريع
 .وال سيما تلك اليت تتبع تقليد القانون املدين، تودُّ أن تضع هذا احلكم يف هناية التشريع لعلَّ الدول،  )3(
ال يودُّ عدد من البلدان إدراج إجراءات إدارية يف هذا العبارة الواردة بني معقوفتني خيارية، إذ قد   )4(

 .التعريف
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  األساسي رومانظامئت مبوجب تعين احملكمة اليت أنشاحملكمة اجلنائية الدولية   )٤([
  املعينضنيلمفّولمؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي اعتمده 

 هيولي/ متوز١ز النفاذ يف  ودخل حي١٩٩٨ِّ هيولي/ متوز١٧يف " ة جنائية دوليةإنشاء حمكمب"
٥(.]٢٠٠٢(  

  
  )٧)(٦(أغراض القانون  -٣[    

مها ن هــو تــسهيل أوســع نطــاق ممكــن مــن املــساعدة الــيت تقــدِّالغــرض مــن هــذا القــانو  )١(
ــةاســم(اهــا وتتلقّ تعلــق يف عمليــات التحقيــق واملالحقــة واإلجــراءات القــضائية فيمــا ي  )  الدول

  وممتلكـات اإلرهـاب     وأدواهتـا   اجلرميـة  عائـدات  ما يتعلـق بتجميـد       باملسائل اجلنائية، مبا يف ذلك    
  . ومصادرهتاوضبطها

 شكل أو طابع آخر من املساعدة الـيت ميكـن           قانون ما يستبعد تقدمي أيِّ    ليس يف هذا ال     )٢(
ــة، مبــا يف ذلــك التــسليم املراقــب والتحقيقــات       ــدول األجنبي تقــدميها علــى حنــو مــشروع إىل ال

  .] اجلرميةعائداتأساليب التحقيق اخلاصة األخرى ونقل املشتركة واستخدام 
  

__________ 
للمحكمة اجلنائية  لن يكون هذا التعريف مفيداً سوى للدول اليت هي إّما دول أطراف يف نظام روما  )5(

يف " ة جنائية دوليةإنشاء حمكمب "املعينلمفوضني لالذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي (الدولية 
، أو لألطراف غري الدول اليت توّد أن )٢٠٠٢ هيولي/ متوز١ وأصبح نافذاً منذ ١٩٩٨ هيولي/متوز ١٧

. قادرة على تقدمي املساعدة إىل هذه احملكمة مبوجب تشريع لتبادل املساعدة القانونية بصفة عامة تكون
 .أدناه) ٤ (٧املادة  انظر

ومع ذلك، ُتشجَّع الدول على . يف تشريعاهتا‘ د أغراضبن’هذه املادة خيارية، إذ ليس لدى كل البلدان   )6(
 .أن تدرج تعبرياً ما عن أوسع نطاق من املساعدة ضمن الصياغة املعتادة يف تشريعاهتا

لعلَّ الدول تودُّ أن تدرج يف تشريعات املساعدة القانونية املتبادلة لديها قسماً تعدد فيه أنواع املساعدة   )7(
ومل يدرج هذا احلكم يف القانون النموذجي على أساس أنه قد يعترب من . إىل دولة أجنبية اليت يتعيَّن تقدميها

أّي نوع " ("شاملة جامعة"جانب بلدان أخرى مبثابة قيد على التعاون حىت لو أُدرجت يف هذا الشأن إشارة 
 أن تنّص على قائمة بأنواع وبالنسبة إىل البلدان اليت تودُّ"). ال يتعارض مع القانون الداخليآخر من املساعدة 

املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة  من ١ من املادة ٢الفقرة : يلي كمواد مرجعية املساعدة، ميكن استخدام ما
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ ١٨ من املادة ٣؛ والفقرة يف املسائل اجلنائية

 . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٤٦ من املادة ٣والفقرة 
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  )٨(شرط االستثناء  - ٤    

أن تقـدِّم  يف )  الدولـة اسـم ( يف ختـصَّة املسلطة الـ  صـالحيات  مـن   مـا حيـدُّ  ليس يف هذا القـانون  
 معلومــات أو يف التعــاون مــع دولــة للحــصول علــى طلبــات وتتلقّــى خــارج إطــار هــذا القــانون

  .أجنبية من خالل قنوات أخرى أو يف شكل آخر
  

  يهاتقدمي الطلبات وتلقّ: السلطة املركزية  - ٥    

  :أ سلطة مركزية تتوىل املهام التاليةنَشألغراض هذا القانون، ُت  )١(
  ؛هاأو الترتيب لتنفيذ/ و هذه الطلبات وتنفيذ وتلقيهاتقدمي طلبات املساعدة  )أ(  
  اســتجابةًُتقــدَّم أخــرى نــصوص وثــائق أو أيِّ  علــىتــصديقال، عنــد االقتــضاء  )ب(  

  ؛ها أو توثيقها أو الترتيب لتصديقهاأو توثيقلطلب املساعدة 
   لطلبات املساعدة؛والعاجلة ة املنتظماملعاجلةالتدابري العملية لتسهيل اختاذ   )ج(  
ــى     )د(   ــاوض واالتفــاق عل ــات املــساعدة، إىل جانــب    املشروط الــالتف تــصلة بطلب

  ضمان االمتثال هلذه الشروط؛
عـة اسـتجابة     اجملمَّ  اإلثبـات  أدلّـة اختاذ ما تراه ضرورياً من ترتيبات بغية إرسـال            )هـ(  

 ســلطة  يف الدولــة الطالبــة أو التــرخيص أليِّختــصَّةمــا إىل الــسلطة امللطلــب مــساعدة 
  أخرى بالقيام بذلك؛

 مهام أخرى كما ينص عليها هذا القـانون أو الـيت قـد تكـون                االضطالع بأيِّ   )و(  
  .على حنو فعال هايأو تلقّضرورية لتقدمي املساعدة 

 /اة املالئمــة املــسمَّالــسلطة[ي هــ املــادة هتكــون الــسلطة املركزيــة املــشار إليهــا يف هــذ    )٢(
 اسـم ( يف] النائـب العـام  / عي العـام  املـدَّ /وزارة العـدل  /ى، مثل وزير العـدل    املكتب املالئم املسمَّ  

  .)الدولة
يف أقـرب  )  الدولـة اسـم (  يفهـة إىل وكـاالت أو سـلطات أخـرى         حتال الطلبـات املوجَّ     )٣(

لطلـب  ل)  الدولـة  اسـم (ة املركزيـة يف     ي الـسلط  ر عـدم تلقّـ    وال يـؤثِّ  . وقت إىل الـسلطة املركزيـة     

__________ 
   ٦٦- ٦٣عتبار الفقرات اشرط االستثناء، ميكن أيضاً : ٤ املادةتطبيق فيما يتعلق ب  )8(

 اخلاص باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية نقَّحيف الدليل امل
)pdf.manual_revised_extradition_treaty_model/pdf/org.unodc.www://http ( مبثابة مراجع، بعد إجراء

  . عليهاالتعديالت الالزمة
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ال جيــوز و. بــشأنهمباشــرة مــن الدولــة األجنبيــة علــى صــالحية الطلــب أو اإلجــراءات املتخــذة  
مه  الـسلطة املركزيـة مل تتـسلّ        أنَّ بـدعوى أن تـرفض الطلـب      )  الدولة اسم(للسلطة القضائية يف    

  .مباشرة من الدولة األجنبية
  

   املعلومات تلقائياًإحالة  - ٦    
 أخـرى يف    خمتـصَّة  سـلطة     أو أيَّ  ) الدولة اسم(يس يف هذا القانون ما مينع السلطة املركزية يف          ل
 يف  ختـصَّة  معلومـات متعلقـة باملـسائل اجلنائيـة إىل الـسلطة امل             تلقائيـاً  أن حتيل  من   ) الدولة اسم(

  .دولة أجنبية دون طلب مسبق
    

    ملساعدةا للحصول علىالطلبات الواردة : ٢الفصل     
  أحكام عامة: ١جلزء ا    
  )٩(نطاق املساعدة  - ٧    

  
تفـاق  ا دولة أجنبية سواء على أساس        تقدمي املساعدة مبوجب هذا القانون إىل أيِّ       جيوز  )١(

  .أم ال
 دولــة أجنبيــة، إىل أيِّ)  الدولــةاســم(م هــذا القــانون تقــدمي املــساعدة مــن جانــب نظُِّيــ  )٢(
  .تفاقام بواسطة نظَُّيمل  ما
طائفـة   مـن تقـدمي    ) الدولـة  اسـم ( مينـع ، لـيس هنالـك مـا        )٢ (الفقـرة  عـن    بصرف النظـر    )٣(

ــة أخــرى مبوجــب هــذا القــانون ممــا قــد يكــون منــصوص      ــه يفاًأوســع مــن املــساعدة إىل دول     علي
  .تفاق ماا
تنطبــق أحكــام هــذا القــانون أيــضاً علــى طلــب مــساعدة صــادر مــن احملكمــة اجلنائيــة       )٤(

  )١٠(.] قائمة يف ُمرفق هذا القانونُتدرج[الدولية أو من حمكمة دولية 
  

__________ 
 . يف املسائل اجلنائيةلتبادل املساعدة من الدليل املنقَّح للمعاهدة النموذجية ٦٢-١٠انظر أيضاً الفقرات   )9(
ميكن حذف العبارة الواردة بني معقوفتني يف هذه الفقرة عندما تودُّ الدول إدراج طلبات املساعدة   )10(

 .يف إطار تطبيق تشريعاهتا الواردة من كل احملاكم الدولية
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    شكل الطلب  - ٨    
 ساعدة من دولة أجنبية بأيِّ امل أن تقبل طلب) الدولةاسم(جيوز للسلطة املركزية يف   )١(

ر سجالً خطياً يشمل الفاكس أو الربيد وسيلة من وسائل االتصال من شأهنا أن توفِّ
  .اإللكتروين، دون أن يقتصر عليهما

أن تقبل طلباً شفوياً )  الدولةاسم( جيوز للسلطة املركزية يف ت العاجلة،يف احلاال  )٢(
  .ساعات/أيام] كذا[ر سجالً يف غضون د بوسيلة توفِّ أن يؤكَّةطيشر
  

  )١١(حمتوى طلب املساعدة  - ٩    

  : املساعدة ما يلي طلُبُيضمَُّن  )١(
 ذات الصلة ضائي التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القجتري السلطة اليت اسَم  )أ(   

 عنجابة بالطلب، مبا يف ذلك تفاصيل االتصال بالشخص القادر على اإل
  االستفسارات املتعلقة بالطلب؛

لجرائم ل للوقائع، وإذا اقتضى األمر، اً موجزيشمل املسألة اجلنائية، مبا وصَف  )ب(  
  والعقوبات ذات الصلة؛

  .ملساعدة املطلوبة اطبيعة لألغراض من طلب املساعدة، وكذلك اًوصف  )ج(  
 )الدولة اسم( أن تطلب جازغري كافية، ) ١ (الفقرة يف الواردةإذا كانت املعلومات   )٢(

  .من الدولة األجنبية تزويدها مبعلومات إضافية
 املعلومات  على املساعدةعدم احتواء طلبر ال يؤثّ، )١ (الفقرةبصرف النظر عن   )٣(

  .لب وال مينع تنفيذهة الطيعلى صالح الفقرة هاملدرجة يف هذ
    

    )١٢(ة تلتمسها الدولة الطالبةدحمدَّتطبيق إجراءات   - ١٠    
ة يف الطلـب، مـا مل يكـن هـذا التنفيـذ             دحمـدَّ  إجـراءات    ذ طلب املـساعدة وفقـاً أليِّ      نفَُّي  )١(

  .) الدولةاسم( األساسية يف  القانونخمالفاً ملبادئ

__________ 
لتبادل املساعدة يف ملعاهدة النموذجية  اخلاص بانقَّحالدليل امل من ١١٥-١٠٥انظر أيضاً الفقرات   )11(

 .جلنائيةاملسائل ا
لتبادل املساعدة يف ملعاهدة النموذجية  اخلاص بانقَّحالدليل امل من ١٢٥-١١٦انظر أيضاً الفقرات   )12(

  .املسائل اجلنائية
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مل تكـن اإلجـراءات املطلوبـة مـستخدمة         حـىت لـو     ) ١ (الفقـرة نطبـق   ت،  اليقنيملزيد من     )٢(
  .داخلياًأو غري متاحة فيما يتعلق بنوع املساعدة املطلوبة )  الدولةاسم(يف 
  

    حكم عام  - ١١    
مــن أشــكال املــساعدة غــري مــذكور حتديــداً يف هــذا الفــصل مــا إذا طلبــت دولــة أجنبيــة شــكالً 

ــوفّ  ــه مت ــانون  ولكن ــةاســم(ر مبوجــب ق ــشأن املــسائل اجلن ) الدول ــة  ب ــةائي  جــاز تقــدمي ، الداخلي
ــة بــنفس    ســلطات إنفــاذ القــانون  ُتقــدَّم هبــا إىل وبــنفس الــشروط الــيت  القــدراملــساعدة املطلوب

  .داخلية مسألة جنائية بشأن ) الدولةاسم( يف
  

  املساعدة رفض طلب  - ١٢    

  ١اخليار 

  )١٣(. املساعدة القانونية تبادلبشأن رفض طلبل أسس  أيِّشارة إىلاإل عدم
  

  ٢ار اخلي

، يف  مـن شـأن قبـول الطلـب        ساعدة مبوجب هذا القانون إذا كـان      املجيوز رفض طلب      )١(
 النظـام العـام  ، أن ينـال مـن الـسيادة أو األمـن أو     ) الدولةاسم( يف )١٤(]السلطة املركزيـة [رأي  
  .) الدولةاسم( مصاحل عمومية أساسية أخرى يف أو أيِّ

    
 اســم( قــانون آخــر يف  أو عــن أحكــام أيِّ ) ١ (الفقــرةبــصرف النظــر عــن     )١٥()٢(أو  )١(

  :ض املساعدة مبوجب هذا القانونرفَ، ال ُت)الدولة
   أو السرية املصرفية؛بدعوى  )أ(  
__________ 

مبا أنَّ تقدمي املساعدة مسألة تقديرية، فال حاجة إىل تعداد أسباب حمدَّدة قد ُيرفَض طلب ما على   )13(
لة قدراً كبرياً من املرونة يف التفاوض بشأن أحكام معاهدة ما دون ويوفِّر هذا النهج أيضاً للدو. أساسها

وينبغي أن متارس السلطة التقديرية يف رفض املساعدة بتحفّظ وذلك لتسهيل . التعارض مع القانون الداخلي
فإذا أصبح حجم الطلبات الواردة يفرض عبئاً استثنائياً على . قدر أكرب من التعاون من جانب دول أخرى

ولة املطلوب منها املساعدة، فإنه ينبغي أن تتشاور هذه الدولة مع الدول الطالبة لتحديد التدابري اليت من الد
 .شأهنا ختفيض األعباء الراهنة واملقبلة

جيوز للدول أن تفوِّض سلطة اختاذ هذه القرارات للسلطة املركزية أو أليِّ مكتب أو شخص أو هيئة   )14(
 .أخرى

 . على اخليار املعتمديتوقّف الترقيم  )15(
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تنـاول  ي يعتـرب أيـضاً أنـه      الـذي ُتطلـب املـساعدة بـشأنه         اجلرم أنَّ  دعوى دمبجّر  )ب(  
  .مسائل ضرائبية

  .اعدة طلب مسم األسباب الداعية لرفض أيُِّتقدَّ  )٣(أو ) ٢(
، بــدالً مــن رفــض  ) الدولــةاســم(حيثمــا أمكــن، جيــوز للــسلطة املركزيــة يف     )٤(أو ) ٣(

م املساعدة رهناً ببعض الشروط، اليت تـشمل فـرض تقييـدات، دون أن تقتـصر                الطلب، أن تقدِّ  
  .عليها، حسبما يكون مالئماً يف كل حالة بعينها

جيـوز هلـذه    ،  ) الدولـة  اسم(كزية يف   حاملا ُتقبل الشروط مبا يرضي السلطة املر        )٥(أو ) ٤(
  . أن ترسل نتائج تنفيذ الطلبالسلطة

  
    )١٦( السرية اليت هلا طابععدم الكشف عن طلبات املساعدة  - ١٣    

لشخص الذي يكون، حبكم صـفته الرمسيـة        ل ال حيقُّ ،  قانوناًالف ذلك   خبص  ما مل ُيرخَّ    )١(
  :ويعرفأو منصبه، على علم بالطابع السري للطلب، 

   أوم مبوجب هذا القانون؛حمتويات الطلب املقدَّ  ) أ(  
   أوم؛قدَّم أو على وشك أن ُي هذا الطلب قُدِّأنَّ  )ب(  
   هذا الطلب قد قُبل أو ُرفض؛أنَّ  )ج(  

 ضــرورياً الكــشف بقــدر مــا يكــون ذلــك  عــن تلــك احملتويــات أو تلــك الوقــائع إالَّيكــشف أن
  .ي لتنفيذ الطلب األجنب

 لــــ  جرمـــاً ويعـــرض نفـــسه  يكـــون قـــد ارتكـــب  ) ١ (الفقـــرةف  شـــخص خيـــال أيُّ  )٢[(
  )١٧(]).العقوبة(
 ١٤ املـواد صدر أمـراً مبوجـب      الـيت تُـ   ] لـسلطة أخـرى   /عي العـام  للمـدَّ /للمحكمة[جيوز    )٣(
الـذي  ديل ببيـان أو بـشهادة، أو         أن تأمر الشخص الـذي يُـ       ٣٠ و ٢٩ و ٢٤ و ٢٣ و ١٨ و ١٧و

ية إدالئـه   وجـب هـذا القـانون، بـأن حيـافظ علـى سـرّ             دة مب  أو املعلومات املزوّ   دلّة األ د حفظ يتعّه

__________ 
لتبادل املساعدة يف ملعاهدة النموذجية  اخلاص بانقَّحالدليل امل من ١٤٠-١٣٤انظر أيضاً الفقرات   )16(

  .املسائل اجلنائية
خيارية، إذ ميكن تغطية املسائل ذات الصلة بواسطة أحكام عامة خبصوص انتهاك حرمة  )٢(الفقرة   )17(

 .احملكمة
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ــه لأل   ــشهادة، أو تقدمي ــان أو ال ــةبالبي ــاتدلّ ــى . [ أو املعلوم ــر   وُيعاقَــُب عل ــذا األم ــة ه  بـــ خمالف
  .)١٨()]العقوبة(
    

    ة من املساعدةحمدَّد املتعلقة بأشكالالقواعد : ٢اجلزء     
   شيء ماهيةشخص أوهوية  وحتديد دلّةالبيانات والشهادات وتقدمي األ  - ١٤  

  تلتمس فيهم دولة أجنبية بطلب  تتقدَّعندما  )١(
   أو؛ ببيان أو بشهادة شخصإدالَء  )أ(  
   أو؛) الدولةاسم( دليل آخر يف تقدمي وثيقة أو أيِّ  )ب(  
   شيء، ماهية شخص أوحتديد هوية  )ج(  

 أنَّ [أيقَنـت ا   إذ أدلّـة لتجميـع    أن تـصدر أمـراً    ] لـسلطة أخـرى   /عي العـام  للمـدَّ /للمحكمـة [جيوز  
 ذات الـصلة ميكـن أن تكـون         دلّـة  األ  بأنَّ )١٩(])الشك/االعتقاد( معقولة تدعو إىل     اًهنالك أسباب 
  .) الدولةاسم(موجودة يف 

 اسـتجابة للطلـب      اإلثبـات  أدلّـة ن مبوجبـه جتميـع      د يف هذا األمر اإلجراء الذي يتعـيّ       حيّد  )٢(
  : اليتماً، مبا يف ذلك الشروط وميكن أن يشمل من الشروط ما يعترب مالئ،األجنيب

   أوى يف األمر أو مصاحل أشخاص ثالثة؛تتصل مبصاحل الشخص املسمَّ  )أ(  
لكـي   أو   هنني مـن أجـل اسـتجواب      ب حضور شخص يف زمان ومكان معيَّ      طلّتت  )ب(  

   أو وثائق أو أشياء؛ُيقدِّم
   أوي شخصاً سوف جيري أمامه االستجواب؛تسمِّ  )ج(  
ر فيــه التكنولوجيــا مــن أجــل توصــيل  ضور إىل مكــان تتــوفَّاحلــب اً شخــصتــأمر  ) د(  

   أوفيديوي أو ساتلي؛
  )٢٠(. على عدم الكشف عن املعلومات املتصلة بالطلب أو بتنفيذهتنّص  )هـ(  

__________ 
  .عاله أ١٧انظر احلاشية   )18(
الغرض من العبارة الواردة بني معقوفتني هو أن تشمل املمارسة املّتبعة يف الواليات القضائية اليت تتبع   )19(

  .العام القانون
 .ينبغي أن يغطي هذا الشرط مسألة اإليعاز إىل األشخاص العاديني بعدم الكشف عن معلومات  )20(
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ــول،   خيـــضع   )٣( ــذر معقـ ــرفض، دون عـ ــذي يـ ــن   الـــشخص الـ ــادر عـ ــر صـ ــال ألمـ االمتثـ
 مبوجـب قـوانني   ةعقوبـة املفروضـ  لل) ١ (الفقـرة مبوجـب  ] سـلطة أخـرى   /عي العـام  املـدَّ /احملكمة[
  .) الدولةاسم(
 املطلوبـة مـن خـالل       دلّـة على احلصول علـى األ    )  الدولة اسم( قدرة   املادة ه هذ ّسمتال    )٤(

  . تقدمي بيان أو شهادة طوعياً أو أخرىأدلّةالتقدمي الطوعي للوثائق املتعلقة ب
  

  اإلفاداتأحكام خاصة متصلة بأخذ الشهادات أو   - ١٥    

 يـشمل  أو شـهادة مـن شـاهد، مبـا      إفادةً ١٤ املادة املطلوبة مبوجب    ةدل تكون األ  اعندم  )١(
يف ] لـــسلطة أخـــرى/عي العـــامللمـــدَّ/للمحكمـــة [جيـــوز حـــسب االقتـــضاء، اًمـــَه أو متَّاًخـــبري

  :أن تسمح) الدولة اسم(
ل ، أو للممثِّـ    األجـنيب  صل بـه التحقيـق أو املالحقـة أو اإلجـراء           شخص يتَّ  أليِّ  )أ(  

   أوين لذلك الشخص؛القانو
  ل القانوين للدولة األجنبيةللممثِّ  )ب(  

  .أن يشارك يف اإلجراءات وأن يستجوب الشاهد
دفع لـه النفقـات الـيت حتـق      أن تُـ  ١٤ املادةى يف أمر صادر مبوجب      حيق للشخص املسمَّ    )٢(

  .) الدولةاسم( منه أن حيضر كشاهد يف إجراءات يف اًله لو كان مطلوب
  إثبـات  أدلّـة   سـؤال أو تقـدمي أيِّ      جابة عن ى يف األمر أن يرفض اإل     خص مسمَّ جيوز لش  )٢١()٣(

  : الرفض على أساسعندما يكونأخرى 
، ما مل ينص هذا القـانون علـى   ) الدولةاسم(قانون نافذ يف الوقت الراهن يف        )أ(  

  خالف ذلك؛
  متياز معترف به يف قانون نافذ يف الدولة الطالبة؛ا  )ب(  
 جابـة عـن   يف الوقت الراهن يف الدولة الطالبة من شأنه أن جيعل اإل          قانون نافذ     )ج(  

 مــن جانــب ذلــك الــشخص يف الواليــة  اإلثبــاتأدلّــةذلــك الــسؤال أو تقــدمي 
  . مبثابة جرمهبذه الدولةالقضائية اخلاصة 

__________ 
  .اخلاص باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية نقَّحالدليل امل من ١٥١انظر أيضاً الفقرة   )21(



13 

 الـسؤال أن يفـضي إىل خـرق لقـانون     جابـة عـن  إذا كان من شأن مطالبة الشخص باإل    )٤(
متيـاز معتـرف    اأو أن خيالف الغرض األساسي من       ) ج(٣  الفرعية الفقرةجب  الدولة الطالبة مبو  

لـسلطة  /عي العـام  للمـدَّ /للمحكمـة  [جـاز ،  )ب(٣  الفرعيـة  الفقـرة به يف الدولة الطالبـة مبوجـب        
. ت، وأن تأخذ علمـاً بـه وأن تواصـل االسـتجواب           أن تسمح بالرفض على أساس مؤقَّ     ] أخرى

الدولــة  بــه إىل أُخــذ علــٌم) اعتراضــات( اعتــراض أيِّ مــع ضراحملــم قــدَّويف هنايــة االســتجواب، ُي
ــة ــإذا قــرَّ . الطالب ــة أنَّ  ف ــلطات الدولــة الطالب ــٌم بــه   ) اعتراضــات( اعتــراض  أيَّرت س أُخــذ عل

 علمـاً   ) الدولـة  اسـم (يف  ]  أخـرى  خمتـصَّة أو سـلطة    [، فإهنا حتـيط الـسلطة املركزيـة         أساس له  ال
  . السؤالجييب عنن على الشاهد أن تعيَّ اإلجراءات ويستأنف ُتبذلك، ومن مثَّ

  
    )٢٣)(٢٢(استخدام تكنولوجيا االجتماع الفيديوي  - ١٦    

ــ)  الدولــةاســم(يف ] لــسلطة أخــرى/عي العــامللمــدَّ/للمحكمــة[جيــوز   )١( صدر أمــراً أن ُت
 شــكل آخــر مــن  أو أيِّ شــيء ماهيــة هويــة شــخص أوحتديــد، أو إفــادة شــهادة أو  أيِّبتقــدمي

  . الفيديوي أو السمعياستخدام تكنولوجيا البثّب أشكال املساعدة،
  :من الشخص) ١ (الفقرةُيطلب يف األمر الصادر مبوجب   )٢(

سـلطة  /عي العـام  املـدَّ /احملكمـة [نني من جانب    عيَّاملكان  املزمان و الأن حيضر يف      )أ(  
 الفيــديوي، وأن باالتــصالم املــساعدة  يقــدِّ أنلكــي يــديل ببيــان أو شــهادة أو] أخــرى

   سلطات الدولة األجنبية؛ باملغادرة حىت تأذن لهف رهن التصّرىيبق
 سؤال تثريه سـلطات الدولـة األجنبيـة، أو األشـخاص الـذين         أيِّ جييب عن أن    )ب(  

   الدولة األجنبية؛يف املعمول بهح هلم هذه السلطات، وفقاً للقانون تصّر
ــدِّأن   )ج(   ــيِّم أو يقـ ــان    نيبـ ــان واملكـ ــسلطات يف الزمـ ــك الـ ــذينا لتلـ ــدِّللـ  ادمه حتـ

  عنها وثيقة أو نسخة يشمل أيَّ، مبا شيء أيَّ ]سلطة أخرى/عي العاماملدَّ/احملكمة[
  .أخرى  شروط مالئمةوقد يشمل ذلك أيَّ

__________ 
ميكن للبلدان اليت تودُّ أن تدرج يف تشريعاهتا املزيد من األحكام املفصَّلة بشأن هذه املسألة أن تأخذ يف   )22(

) ٢٠٠٠(نائية االعتبار املواد ذات الصلة من اتفاقية االحتاد األورويب بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجل
 ).٢٠٠١(  املساعدة يف املسائل اجلنائية تبادلالربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باالتفاقية األوروبية بشأنو
 . اخلاص باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائيةنقَّح الدليل امل يف١٤٨انظر أيضاً الفقرة   )23(
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وصــلة ال تكــاليف إقامـة   الدولــة الطالبـة لتحمَّـ ت، ٣٥ املــادةبـصرف النظـر عــن أحكـام      )٣(
، ) الدولـة  اسم(اتفية يف   اهلفيديوية أو   الوصلة  الاتفية، والتكاليف املرتبطة خبدمة     اهلفيديوية أو   ال

  .ما مل يتفق على خالف ذلك
  

  )٢٤(واحلجزالتفتيش   - ١٧    

، جيــوز ) الدولــةاســم( يف وحجــزم دولــة أجنبيــة بطلــب إلجــراء تفتــيش   تتقــدَّعنــدما  )١(
 مـذكِّرة /أمـراً بـالتفتيش   [ أن تصدر    ) الدولة اسم(يف  ] لسلطة أخرى /عي العام للمدَّ/للمحكمة[
] بوجـود ) الـشك /االعتقـاد ( معقولـة تـدعو إىل       اًأسـس [ هنالـك     أنَّ أيقَنتإذا  ] أمراً آخر /فتيشت

  .) الدولةاسم(بالتحقيق أو املالحقة أو اإلجراء يف  ذات صلة ]متناسبة و [أدلّة
هـي نفـس إجـراءات    ] أمـر آخـر  / التفتـيش مـذكِّرة /أمر التفتـيش  [إجراءات تنفيذ   تكون    )٢(

 بقـدر مـا هـو    مـع تغيريهـا  ، ) الدولـة اسـم (يف ] أمر آخـر /  التفتيشذكِّرةم/ أمر التفتيش [تنفيذ  
  .ضروري لالستجابة للطلب

، قد جتعل )١ (الفقرةمبوجب ] أمر آخر/ التفتيشمذكِّرة/أمر التفتيش[لدى إصدار   )٣(
تأذن    مرهوناً بشروط وقدالتنفيذ ) الدولةاسم( يف ]سلطة أخرى/عي العاماملدَّ/احملكمة[

  .اركة ضباط من الدولة األجنبية يف التفتيشبوجود ومش
  

  )٢٥() الدولةاسم(نقل شخص حمتجز يف   - ١٨    

ألغـراض   ) الدولـة  اسـم (أجنبية حضور شخص حمتجـز يف أراضـي         عندما تطلب دولة      )١(
عي للمــدَّ/للمحكمــة[، جيــوز بــشكل آخــر املــساعدة تقــدمي أو دلّــةاأل أو تقــدميويــة، اهل حتديــد
 بوضـع الـشخص احملتجـز يف عهـدة     تـوعز وأن  ] مـذكِّرة /أمـراً [صدر  أن تـ  ] لـسلطة أخـرى   /العام

  :أنَّ أيقَنت لغرض تقدمي املساعدة املطلوبة، إذا ص له بذلك،مرخَّضابط 
  الشخص احملتجز وافق على احلضور؛  )أ(  
  .١٩ املادةبات الواردة يف مت ضمانات تفي باملتطلّالدولة األجنبية قدَّ  )ب(  

__________ 
 اخلاص باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل نقَّح الدليل امليف ١٧٠-١٦٨انظر أيضاً الفقرات   )24(

  .اجلنائية
 اخلاص باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل نقَّح الدليل امل يف١٥٤-١٥٢انظر أيضاً الفقرات   )25(

  .اجلنائية
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 اسـم ( ، جيـوز للـسلطة املركزيـة يف       )١ (الفقـرة مبوجـب   ] ذكِّرةاملـ /مراأل[ر  صُد يَ عندما  )٢(
  .أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لسفر الشخص احملتجز إىل الدولة األجنبية) الدولة

  
  )٢٦(املرور اآلمن  -١٩

  : هي١٨ املادةن تقدمي الضمانات بشأهنا ألغراض املسائل اليت يتعيَّ  )١(
  :يف مجيع احلاالت  )أ(  
 قيود أخرى ض أيُّفَرب أو ُتعاقَق أو ُيالَح أو ُي الشخصزتَجلن ُيح  ‘١‘    

  إجراءات مدنية، بالنسبة أليِّيته الشخصية أو خيضع أليِّعلى حّر
  ؛) الدولةاسم(فعل أو إغفال حدث قبل مغادرة الشخص 

، املساعدة يف ) الدولةاسم(، دون موافقته وموافقة ُيطلب منهلن   ‘٢‘    
   يتصل به الطلب؛ما  حتقيق أو إجراء غريأيِّ

لة  مبوجب الترتيبات املوضوعة أو املعدَّ) الدولةاسم(سوف يعاد إىل   ‘٣‘    
  .) الدولةاسم(مع السلطة املركزية يف 

 من الدولة األجنبية أن حتتفظ بالشخص حمتجزاً ) الدولةاسم(عندما تطلب   )ب(  
  : الدولة هذه موجود يف أراضيهطاملا أن

  كافية لذلك الغرض؛الات ترتيبالخذ تَُّت  ‘١‘    
 ) الدولةاسم( ُتبلغها، ما مل  الدولة األجنبية سبيل الشخصُتخليال   ‘٢‘    

  .) الدولةاسم( سبيله مبوجب قانون ُيخلَى من حق الشخص أن بأنَّ
 يف الواردةم الضمانات  أيضاً من الدولة الطالبة أن تقدِّ) الدولةاسم(جيوز أن تطلب   )٢(

  .يف حالة شخص غري حمتجز) أ)(١ ( الفرعيةالفقرة
    

    أثر النقل على حكم حبق شخص حمتجز  - ٢٠    
)  الدولةاسم(يف ]  رهن احملاكمةتوقيفهأو [ مدة احتجازه أثناء ُينقل شخص حمتجز عندما

 يف حمتجزاً الذي يقضيهحتسب الزمن ، ُي١٨ املادةم مبوجب إىل دولة أجنبية وفقاً لطلب مقدَّ
  .صادر حبقه حكم ن قضاؤها مبوجب فترة احتجاز يتعّين أيِّالدولة األجنبية كجزء م

__________ 
عاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل  اخلاص باملنقَّح الدليل امل يف١٦٤-١٦٠انظر أيضاً الفقرات   )26(

 .اجلنائية
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    احتجاز األشخاص وقت العبور  - ٢١    

 إىل دولة أجنبية) الدولة الناقلة(ن نقل شخص حمتجز من دولة أجنبية  يتعّيعندما  )١(
 أو اإلدالء بإفادةهوية أو على تعّرف ال ألغراض ) الدولةاسم(عرب ) يةالدولة املتلقّ (أخرى
  ،بطريقة أخرىمي املساعدة تقد
  

  )٢٧(١اخليار 
  

 املـدعي /احملكمـة [م بطلـب إىل   أن تـأذن بـالعبور وتتقـدَّ       ) الدولة اسم(جيوز للسلطة املركزية يف     
املـــدعي /احملكمـــة[وتقـــوم . هلـــذا الغـــرض] مـــذكِّرة/أمـــر[الستـــصدار ] ســـلطة أخـــرى/العـــام
ــام ــلطة أخــرى /الع ــر[بإصــدار ] س ــذكِّرة/أم ــشخص عــ   ] م ــل ال ــتمكني نق ــة اســم(رب ل  )الدول

  . من جانب سلطات الدولة الناقلةهواحتجاز
  

  )٢٨(٢اخليار 
  

 ) الدولةاسم( أن توافق على نقل الشخص عرب ) الدولةاسم(جيوز للسلطة املركزية يف 
  . من جانب سلطات الدولة الناقلةهواحتجاز

        
 تـــصَّةخامللـــسلطة ل، جيـــوز ) الدولـــةاســـم(ط لـــه يف  حيـــدث عبـــور غـــري خمطَّـــعنـــدما  )٢(
]  سـاعة  ٢٤/٤٨[ طلب الـضابط املرافـق، احتجـاز الـشخص ملـدة             بناًء على ،  )الدولة اسم( يف

  ).١ (الفقرة مبوجب  ترخيٌصريثما يصُدر
    

  )٢٩( واملصادرةاحلجزطلبات التجميد أو : ٣اجلزء     
  

    التعاريف  - ٢٢    
  :ألغراض هذا القانون

__________ 
  .بالنسبة إىل القوانني الوطنية اليت تتطلب املوافقة القضائية ملنح إذن العبور  )27(
  .بالنسبة إىل القوانني الوطنية اليت تنظِّم منح إذن العبور كممارسة إدارية  )28(
 اخلاص باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف قَّحن الدليل امل يف٢٠٧-١٧١انظر أيضاً الفقرات   )29(

  .اجلنائية املسائل
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  . تشمل البنوداملوجودات  )١(
 حسب االقتضاء، تعين احلرمان الدائم مـن ملكيـة بـأمر     التجريدل  ، اليت تشم  املصادرة  )٢(

  . أخرىخمتصَّةحمكمة أو سلطة 
 ) الدولـة اسـم ( أخـرى يف  خمتـصَّة  عن حمكمة أو سـلطة       اً صادر اًيعين أمر  أمر املصادرة   )٣(

ويشمل هذا األمـر    . جرمية أو ممتلكات إرهابية   للأدوات   أو   عائدات ملصادرة   أو يف دولة أجنبية   
اء د باالشارة إىل املنفعة اليت تعود على شـخص جـرّ           آخر يفرض غرامة ُتحدَّ    اًمة مالية أو أمر   غرا

  .كان األمر يقوم على أساس إدانة جنائية أم الأ سواء )٣٠(،جرمية أو نشاط غري مشروع
  : ممتلكات تعين أيَّأدوات اجلرمية  )٤(

   أويتعلق بذلك؛رتكاب جرمية أو نشاط غري مشروع أو فيما استخدم يف ُت  )أ(  
رتكاب جرميـة أو نـشاط غـري مـشروع أو فيمـا يتعلـق               اُيقصد أن تستخدم يف       )ب(  

  بذلك؛
 )الدولـة  اسـم ( داخـل  أو النـشاط غـري املـشروع،    كب اجلـرم   املمتلكات، أو ارتُ   أَُوجدتسواء  

  .خارجها أم
 غــري ى أو ُيحــصل عليهــا، بــشكل مباشــر أو ممتلكــات تتــأتَّتعــين أيَّ  اجلرميــةعائــدات  )٥(

كـب   املمتلكـات، أو ارتُ    أَُوجـدت سـواء   مباشر، من ارتكاب جرم ما أو نـشاط غـري مـشروع،             
  . خارجهاأم )الدولة اسم( داخل أو النشاط غري املشروع، اجلرم

أنواعهـا، سـواء أكانـت ماديـة أم غـري ماديـة، منقولـة أم                ب تعين املوجـودات     املمتلكات  )٦(
ملستندات أو الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلـك         غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، وا      

  . فيهامصلحةاملوجودات أو وجود 
ــد أو احلجــز   )٧( ــين العمــل مؤقَّ  التجمي ــها أو     يع ــل املمتلكــات أو حتويل ــى حظــر نق ــاً عل ت

تاً أو التحكم فيها على أساس أمر يـصدر مـن حمكمـة أو             ف فيها أو نقلها أو تعهدها مؤقَّ      التصّر
  .خرى ويشتمل على أمر تقييدي أخمتصَّةسلطة 

  : تعينرهابيةاإلمتلكات امل  )٨(

__________ 
اإلشارة يف التعاريف إىل جرم أو نشاط غري مشروع تأخذ يف احلسبان أنَّ يف تشريعات بعض الدول،   )30(

 .خصوصاً أنظمة املصادرة غري القائمة على اإلدانة، تستند عائدات اجلرمية إىل نشاط غري مشروع
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 ممتلكــات تــستخدم، أو ســوف تــستخدم، بأكملــها أو يف جــزء منــها، أو   أيَّ  )أ(  
  :ُيحصل عليها

 يف الـصكوك الدوليـة ملكافحـة        ف هو معرَّ  كمال جرماً   من فعل يشكِّ    ‘١‘    
   املدرجة يف املرفق هبذا القانون؛ أو١٣اإلرهاب وعددها 

ــن أيِّ  ‘٢‘     ــانون     م ــاً مبوجــب ق ــل حمظــور بوصــفه عمــالً إرهابي  اســم( فع
  . أو دولة أجنبية)الدولة

ــؤَمر ب ممتلكــات أيَّ  )ب(    عنــدما ميــارستجميــدها مبوجــب قــرارات جملــس األمــن  ُي
   يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛صالحياته

 أو منظمـة حمظـورة بوصـفها إرهابيـة          اً حمظور بوصـفه إرهابيـ      فرد ممتلكات أيِّ   )ج(  
  . دولة أجنبية يف أو) الدولةاسم(يف 

  احلجزحلصول على أمر بالتجميد أو اطلب   - ٢٣    

 أو  عائـدات  بوصـفها    هـا أو حجز  م دولة أجنبية بطلب تلـتمس فيـه جتميـد ممتلكـات            تتقدَّ عندما
)  الدولـة اسـم ( يف   ]لسلطة أخرى /عي العام للمّد/للمحكمة[أدوات أو ممتلكات إرهابية، جيوز      

 هنالـك أساسـاً كافيـاً الستـصدار هـذا األمـر          أنَّ أيقَنـت أن تصدر أمـراً بالتجميـد أو احلجـز إذا           
 أو النـشاط غـري املـشروع         اجلـرم  ن، ينطبـق كمـا لـو كـا        ) الدولـة  اسم() قوانني(مبوجب قانون   

  .) الدولةاسم(موضوع األمر قد ارتكب يف 
    

    طلب إنفاذ أوامر أجنبية  - ٢٤    
  )٣١(١اخليار    

ــه إنفــاذ أمــر جتميــد   عنــدما تتقــدَّ  )١( ــة بطلــب تلــتمس في ــة أجنبي حجــز أو مــصادرة /م دول
  أو بعـضها  تلـك املمتلكـات   كـلَّ ممتلكات وكانت هناك أسس معقولة تـدعو إىل االعتقـاد بـأنَّ         

ــوٌد ــي موجـ ــم( يف أراضـ ــةاسـ ــوز ) الدولـ ــة[، جيـ ــدَّ/للمحكمـ ــامللمـ ــرى /عي العـ ــسلطة أخـ ] لـ
  :من أجلأن تصدر أمراً ) الدولة اسم( يف

 األمـر نافـذ يف الدولـة         أنَّ أيقَنـت تسجيل أمـر التجميـد أو احلجـز األجـنيب إذا              ) أ(  
  األجنبية وقت التطبيق؛

__________ 
 .ما يتعلق بالقوانني الوطنية اليت تتطلّب موافقة قضائية من أجل إنفاذ أيِّ أوامر أجنبيةفي  )31(
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 األمــر نافــذ يف الدولــة األجنبيــة  أنَّأيقَنــتتــسجيل أمــر املــصادرة األجــنيب إذا   )ب(  
  .وقت التطبيق وأنه ال خيضع للطعن

ل علــى األمــر كمــا هــو احلــال يف األمــر  تعــديالت ُتــدَخيِّجيــوز تــسجيل نــسخة مــن أ  )٢(
  .نفسه وتصبح نافذة لدى التسجيل

  :تسجيل)  الدولةاسم(يف ] سلطة أخرى/عي العاماملدَّ/احملكمة[تلغي   )٣(
   األمر مل يعد نافذاً؛ أو أنَّأيقَنتإذا طلب التجميد أو احلجز األجنيب،   )أ(  
  .ذ أو مل يعد نافذاً األمر قد ُنفِّ أنَّقَنتأيطلب املصادرة األجنيب، إذا   )ب(  

 كمـا لـو كـان األمـر         املـادة  هل مبوجـب هـذ     تعـديالت عليـه مـسجَّ      جيوز إنفاذ أمر وأيِّ     )٤(
  .) الدولةاسم( صادرة مبوجب قانون والتعديالت

  
  )٣٢(٢اخليار    

ــه إنفــاذ أمــر جتميــد   عنــدما تتقــدَّم  )١( ــة بطلــب تلــتمس في ــة أجنبي حجــز أو مــصادرة / دول
 هاأو بعـض   تلـك املمتلكـات   كـلَّ ك أسس معقولة تـدعو إىل االعتقـاد بـأنَّ        وكانت هنا  ممتلكات
 إىل نــسخة مــن األمــر ترفــعأن ] ختــصَّةللــسلطة امل[، جيــوز ) الدولــةاســم( يف أراضــي موجــود

  :أيقَنتإذا ] احملكمة املعنية[
الدولــة الطالبــة  يف  األمــر نافــذٌأنَّجــز، احل/تجميــدال يقتــضيأمر مــا يتعلَّــُق بــفي  )أ(  

  وقت التقدمي؛
 طعـن وقـت      وال خيـضع أليِّ     األمر نافـذٌ   أنَّصادرة،  امل يقتضيأمر  ما يتعلَُّق ب  في  )ب(  

  .التقدمي
تعديالت ُتدخل على األمر كمـا هـو احلـال يف األمـر نفـسه                جيوز تقدمي نسخة من أيِّ      )٢(

  .وتصبح نافذة لدى التسجيل
ذا هبـ أن تلغي تسجيل أمر ما بتقدمي إشـعار          ) الدولة اسم(يف  ] ختصَّةللسلطة امل [جيوز    )٣(

  . األمر مل يعد نافذاً يف الدولة األجنبية أو، عند االقتضاء، مت تنفيذه أنَّأيقَنتالغرض إذا 
 كما لـو كـان      املادة هكمة مبوجب هذ  م إىل احمل   تعديالت عليه مقدَّ   جيوز إنفاذ أمر وأيِّ     )٤(

  .) الدولةاسم(ن  صادرة مبوجب قانواألمر والتعديالت
  

__________ 
  .فيما يتعلق بالقوانني الوطنية اليت تنظِّم إنفاذ أيِّ أوامر أجنبية من خالل آلية تسجيل هذه األوامر  )32(
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  نيَّةسنة الاحلحقوق األطراف الثالثة   - ٢٥    

 إىل كـل األشـخاص الـذين        ٢٤ املـادة  أمـر مبوجـب      أيِّ] تقدمي/بتسجيل[ُيرسل إشعار     )١(
  إجــراءذ بــشأهنا األمــر، وذلــك قبــل أيِّفَّــة يف املمتلكــات الــيت ميكــن أن ُين هلــم مــصلحيبــدو أنَّ
  .تنفيذ

 شـخص لـه مـصلحة يف املمتلكـات الـيت ميكـن              ، جيوز أليِّ  )٤ (رةالفقرهناً مبا جاء يف       )٢(
 يومـاً مـن اسـتالم       ٣٠م، خـالل     أن يتقدَّ  ٢٤ املادةمبوجب  ] ممقدَّ/لمسجَّ[ذ بشأهنا أمر    أن ُينفَّ 

، بطلب الستصدار أمر باستثناء مصلحته يف املمتلكات مـن تنفيـذ            ]التقدمي/بالتسجيل[اإلشعار  
  ].سلطة أخرى/عي العاماملدَّ/احملكمة[قدم هبذا الطلب بأمر من وجيوز متديد مهلة الت. األمر

متويل اإلرهاب يف /مكافحة غسل األموال/ اجلرميةعائداتقوانني [تنطبق أحكام   )٣(
ة، مع إجراء التعديالت الالزمة، املتصلة حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النيَّ] )الدولة اسم(

  ).٢ (الفقرةم مبوجب  طلب مقدَّعلى أيِّ
، يف مصلحة العدالةخبالف ذلك ] سلطة أخرى/عي العاماملدَّ/احملكمة[ما مل تأمر   )٤(

ى إشعاراً يسبق إجراءات املصادرة يف الدولة األجنبية، سواء شارك يف  شخص يتلقّأيُُّيمنع 
  ).٢ (الفقرةم بطلب مبوجب هذه اإلجراءات أم ال، من التقدُّ

  
  أو املمتلكات املصادرة اجلرمية عائداتف يف التصّر  - ٢٦    

 جمموع إليهال أن حتوِّ)  الدولةاسم( طلب دولة أجنبية، جيوز للسلطة املركزية يف بناًء على
ستجابة لطلب بتنفيذ أمر اها أو جزءاً من)  الدولةاسم( أو أدوات مصادرة يف عائدات أيِّ

  . من هذا القانون٢٤ املادةاملصادرة مبوجب 
  

  )٣٣( يتصل باحلواسيب وأنظمتها وبياناهتااملساعدة فيما: ٤اجلزء     
  

  التعاريف  - ٢٧    

  :ألغراض هذا اجلزء
ذ باســتخدام نظــام   بيانــات حاســوبية متعلقــة باتــصال منفَّــ     تعــين أيَّبيانــات املــرور   )١(

 يف سلــسلة االتــصال، وتــشري هــذه البيانــات إىل ل جــزءاًدها نظــام حاســويب يــشكِّحاســويب يولِّــ

__________ 
  ).٢٠٠١(ويب انظر أيضاً أحكام اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم الفضاء احلاس  )33(
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 طريقــه أو زمنــه أو تارخيــه أو حجمــه أو مدتــه أو نــوع اخلدمــة   منــشأ االتــصال أو مقــصده أو
  .مةاملقدَّ األساسية

  
  : يعين اخلدمةممقدِّ  )٢(
 القدرة علـى التواصـل بواسـطة نظـام          اخلدمة ملستعملي   ريوفِّ شخص عام أو خاص      أيَّ  )أ(

  حاسوب؛
مـستعملي  نيابـة عـن اخلدمـة أو      ن بيانـات حاسـوبية       شخص أو كيان يعـاجل أو خيـزِّ        أيَّ  )ب(

  .اخلدمة
 متثيل للوقائع أو املعلومات أو املفـاهيم يف شـكل مالئـم             تشمل أيَّ  يةبيانات احلاسوب ال  )٣(

 برنــامج مناســب ميكّــن النظــام احلاســويب مــن أداء   يــشمل أيَّللتجهيــز يف نظــام حاســويب، مبــا  
  .ما وظيفة

رابطــة أو املتواصــلة  جتهيــزة أو جمموعــة مــن التجهيــزات املت يعــين أيَّ احلاســويبالنظــام  )٤(
ي واحــدة منــها أو أكثــر، مبوجــب برنــامج مــا، عمليــة أوتوماتيــة لتجهيــز البيانــات أو          تــؤّد

  .تسجيلها
 يف أيِّ يف شــكل بيانــات حاســوبية أو  واردة معلومــات  تعــين أيَّكمعلومــات املــشترِ  )٥(

انـات املـرور     اخلدمة ومتـصلة باملـشتركني يف خدماتـه، فيمـا عـدا بي             ممقدِّشكل آخر حيتفظ هبا     
  :ق مناحملتوى، ميكن بواسطتها التحقّ أو

  نوع خدمة االتصال املستخدمة والشروط التقنية املتصلة هبا وفترة اخلدمة؛  )أ(  
 أو غــريه مــن أرقــام ه الربيــدي أو غــريه، ورقــم هاتفــ هك، وعنوانــهويــة املــشترِ  )ب(  

ــسداد، ومعلومــات الفــوترة الــدخول إىل النظــام ومــات  معل، وكــذلك أيِّوال
تفــاق أو اال مــن ســتقاؤهااميكــن أخــرى عــن موقــع تركيــب أجهــزة االتــصال 

  .اخلدمة املتعلق بترتيبال
    

     على وجه االستعجال املخزونة والكشف عنهايةبيانات احلاسوبالحفظ   - ٢٨    
نـة   بيانـات حاسـوبية معيَّ     تبيِّن فيه ضرورة احلفاظ علـى      طلب من دولة أجنبية      بناًء على   )١(
ــا  ( ــا فيه ــرور مب ــات امل ــلاحلاجــة املاســة إىل ضــروة   و) بيان ــا، و ب التعجي ــاظ عليه ــه  احلف ــدِّم في تق

تقـدمي  ل وتـصرِّح فيـه بأهنـا سترسـل الحقـاً طلبـاً            البيانـات،     تلك  مكان تكفي لتحديد معلومات  
 أخرى ميكنها إصـدار     خمتصَّةأو سلطة    [) الدولة اسم(، جيوز للسلطة املركزية يف      البياناتتلك  
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 ) الدولـة اسـم ( موجـوداً يف  )٣٤(]قانونياً أو طبيعيـاً [تصدر أمراً جترب فيه شخصاً أن  ] أمر عاجل 
 األمـر إذا مل ُيـستلم طلـب التقـدمي            مفعول هـذا    ويسقط .وصوهنا  البيانات بتلكعلى االحتفاظ   

 استالم طلـب التقـدمي، يـستمر احلفـاظ          ولدى. يوماً من طلب االحتفاظ   ] ٤٥/٦٠[يف غضون   
  . يف الطلبَبتُّريثما ُيعلى البيانات 

لالحتفـاظ  ) ١ (الفقـرة ، يف معرض تنفيذ طلب مبوجب       ) الدولة اسم( تكتشف   عندما  )٢(
 نقـل  خدمـة يف بلـد آخـر كـان ضـالعاً يف      ممقـدِّ  مثة ، أنَّدحمدَّببيانات املرور فيما يتعلق باتصال    
 قبــل أن تكــشف للدولــة الطالبــة،]  أخــرىخمتــصَّةأو ســلطة [االتــصال، حيــق للــسلطة املركزيــة 

 اخلدمـة ذاك  ممقـدِّ  من بيانـات املـرور للداللـة علـى هويـة          كافٍ استالم طلب التقدمي، عن قدرٍ    
  )٣٥(.واملسار الذي أرسل عربه االتصال

    

    تقدمي البيانات احلاسوبية املخزونة  - ٢٩    
] لــسلطة أخــرى/عي العــامللمــدَّ/للمحكمــة[ طلــب مــن دولــة أجنبيــة، جيــوز بنــاًء علــى  )١(
  :أن تصدر أمراً لتمكني تقدمي) ة الدولاسم( يف

، خمزونـة   هفأو حتـت تـصرّ    شـخص    يف حـوزة     ، موجودة بيانات حاسوبية معّينة    )أ(  
  يف نظام حاسوب أو يف وسط ختزين للبيانات احلاسوبية؛

  .فه أو حتت تصّر خدمةممقدِّ يف حوزة  موجودةكمعلومات مشترِو  )ب(  
  .ة باملسألة اجلنائية يف الدولة الطالبة تكون هذه البيانات أو املعلومات ذات صلعندما

    
    تفتيش البيانات احلاسوبية وحجزها  - ٣٠    

يف ] لـسلطة أخـرى   /عي العـام  للمـدَّ /للمحكمـة [ طلب من دولة أجنبية، جيـوز        بناًء على   )١(
يه لكـي   ل فيه شخصاً تـسمِّ    ختوِّ] أمراً آخر /أمر تفتيش / تفتيش مذكِّرة[أن تصدر   )  الدولة اسم(

 ا ختزين حاسـويب ميكـن فيهـ       ةسطا و  أيِّ يف  جزء منه وكذلك   يف  نظام حاسويب أو   يفتِّش يف أيِّ  
  .، أو لكي ينفذ إىل أيٍّ من ذلك بطريقة أخرىختزين بيانات حاسوبية

__________ 
لن يكون هذا التمييز بني الشخص القانوين أو الطبيعي ضرورياً يف غالبية الواليات القضائية اليت تتبع   )34(

  .القانون العام
الغرض من هذا احلق هو تيسري قدرة الدولة الطالبة على التقدُّم بطلب احتفاظ إىل البلد اآلخر الذي مّر   )35(

انات املرور آليا من جانب مقدِّم اخلدمة جرياً على املمارسة التجارية املعتادة االتصال عربه، قبل إتالف بي
 .وفوات فرصة القدرة على َتَتبُّع االتصال حىت منشئه
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ختويـل  ) ١ (الفقـرة صـادر مبوجـب     ] أمـر آخـر   /أمـر التفتـيش   / التفتيش مذكِّرة[جيوز يف     )٢(
  :ى، حبسب االقتضاء، مبا يليالشخص املسمَّ

ــات       )أ(   ــزين بيانـ ــه، أو وســـط ختـ ــزء منـ ــويب أو جـ ــام حاسـ ــبط نظـ ــز أو ضـ حجـ
  حاسوبية؛

  استخراج نسخة من هذه البيانات احلاسوبية واالحتفاظ هبا؛  )ب(  
  احلفاظ على سالمة البيانات احلاسوبية املخزونة ذات الصلة؛  )ج(  
  . إزالتها منه املعين أونظام احلاسويبالاحليلولة دون النفاذ إىل تلك البيانات يف   )د(  

    
    ) الدولةاسم (م هباتتقدَّطلبات املساعدة اليت : ٣الفصل     
  )٣٦(أحكام خاصة فيما يتعلق باألشخاص احملتجزين املنقولني  - ٣١    

  
ــدما  )١( ــر شــخٌص ُيحــَضعن ــة إىل  ٌز حمتَج ــة أجنبي ــةاســم( يف دول ــب  ) الدول  مبوجــب طل

  : هذا الشخصمساعدة مبوجب هذا القانون، فإنَّ
  والبقاء فيها ألغراض الطلب؛)  الدولةاسم(سمح له بالدخول إىل ُي  )أ(  
ــادر    )ب(   ــشترط أن يغ ــةاســم(ُي ــي احلاجــة   )  الدول ــدما تنتف ــك إىل وجــودهعن  لتل

  األغراض؛
  .ألغراض الطلب)  الدولةاسم(ُيعترب يف حالة احتجاز مشروع يف   )ج(  

 ترتيبـات ضـرورية لنقـل     أيِّة اختـاذ يمـسؤول )  الدولة اسم(السلطة املركزية يف    ل  تتحمَّ  )٢(
، مبــا يف ذلــك ترتيبــات احتجــاز ذلــك  ) الدولــةاســم(جنبيــة إىل األدولــة الشــخص حمتجــز يف 

ــة   ــه إىل الدول  عنــدما تنتفــي احلاجــة إىل وجــود ذلــك   املطلــوب تــسليمه منــها الــشخص وإعادت
  الشخص مبوجب الطلب؛

وط احتجـاز الـسجناء يف      شرفيمـا يتعلـق بـ     )  الدولـة  اسم(يف  ) القوانني(ينطبق القانون     )٣(
 سـجني مـن سـجن إىل آخـر،      ومعاملـة هـؤالء األشـخاص أثنـاء سـجنهم ونقـل أيِّ            تلك الدولة 

 بنـاًء علـى   ) الدولـة اسـم (، فيما يتعلق بـشخص موجـود يف      ميكن تطبيق هذه الشروط   بقدر ما   
  .املادة هم مبوجب هذطلب مقدَّ
__________ 

  . أعاله٢٦انظر احلاشية   )36(
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بنـاًء   ) الدولـة  اسـم (هـو يف     مـن مكـان االحتجـاز، و       يهـرب  شـخص     أيِّ اعتقـال جيوز    )٤(
ــى ــدَّ عل ــب مق ــذ  طل ــادة هم مبوجــب ه ــذكِّرة، دون امل ــه إىل  م ــف وإعادت ــة توقي  االحتجــاز حال
  .املادة ه يف هذاص هباملرخَّ

    
  )٣٧( طلب مساعدةبناًء على)  الدولةاسم(املرور اآلمن لشخص يف   - ٣٢    

  
  ١اخليار 

  
مساعدة مبوجـب هـذا القـانون،        طلب   بناًء على )  الدولة اسم( يف   موجود شخص   أيُّ  )١(

  :ال ميكن
  

  ٢اخليار 
  
 طلـب مـساعدة مبوجـب هـذا         بنـاًء علـى   )  الدولـة  اسـم ( شخص طُلب وجـوده يف       أيُّ  )١(

، ال  املـادة  هاملـرور اآلمـن مبوجـب هـذ       )  الدولـة  اسم(القانون، وضمنت له السلطة املركزية يف       
  :ميكن

فرض علـى حريتـه      تقييد آخر يُ   ب أو خيضع أليِّ   عاقَق أو يُ  الَحز أو يُ  أن ُيحتجَ   )أ(  
 قبـل   وقـع  فعـل أو إغفـال        إجـراءات مدنيـة، فيمـا يتعلـق بـأيِّ          الشخصية أو خيضع أليِّ   

   الطلب؛مبوجبمغادرة ذلك الشخص الدولة األجنبية 
ــ  )ب(   ــة، أن يــساعد يف     أن ُيطلَ ــة األجنبي ــه وموافقــة الدول ــه، دون موافقت   أيِّب من

  .أو اإلجراء موضوع الطلبحتقيق أو إجراء فيما عدا التحقيق 
عندما تتاح للـشخص    ) ١ (الفقرة مبوجب   منصوص عليه  مرور آمن    ف تطبيق أيِّ  يتوقّ  )٢(

مــن تــاريخ يومــاً ] كــذا/١٠/١٥[وال يفعــل ذلــك خــالل فتــرة )  الدولــةاســم(فرصــة مغــادرة 
  وجـــوده مل يعـــد مطلوبـــاً ألغـــراض الطلـــب، أو عنـــدما يعـــود الـــشخص إىل       إعالمـــه بـــأنَّ 

  .)لةالدو اسم(
    

__________ 
  . أعاله٢٧انظر احلاشية   )37(
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    )٣٨( طلب مساعدةبناًء على اليت ُيحصل عليها دلّةالتقييد على استخدام األ  -٣٣    
)١(  

  
  ١اخليار 

  
طلـب  سـتجابة ل  ا)  الدولـة  اسم(مة إىل    مقدَّ  إثبات أدلّة  أيَّ  طلب الدولة األجنبية، فإنَّ    بناًء على 

  :مساعدة مبوجب هذا القانون
ــتخدامها أليِّ   )أ(   ــن اسـ ــري الت ال ميكـ ــرض غـ ــراء    غـ ــة أو اإلجـ ــق أو املالحقـ حقيـ

  م طلب املساعدة من أجله؛دِّالقضائي الذي قُ
 إجــراءات غــري اإلجــراءات الــيت ُحــصل عليهــا   يف أيِّأدلّــةغــري مقبولــة مبثابــة   )ب(  

  أجلها، من
علــى اســتخدامها لتلــك األغــراض األخــرى  )  الدولــةاســم( توافــق الــسلطة املركزيــة يف مــا مل

  ].مت من أجلهادِّعتيادية اليت قُ يف سياق اإلجراءات االلنيةعتكون املواد أصبحت  أو[
    

  ٢اخليار 
  

 دلّــةإنفــاذ الــشروط أو التقييــدات علــى اســتخدام األ )  الدولــةاســم( للــسلطة املركزيــة يف حيــقُّ
ــا  الـــيت ــاًء علـــىُيحـــصل عليهـ ــها   بنـ  طلـــب املـــساعدة والـــيت تفرضـــها الدولـــة األجنبيـــة وتقبلـ

  .بسلطة إصدار أمر تبعاً لذلك)  الدولةاسم(اكم يف وتتمتع احمل. )الدولة اسم(
        
اور مـع    استخدام آخـر دون التـش      على أيِّ )  الدولة اسم(ال توافق السلطة املركزية يف        )٢(

  . اإلثباتأدلّة متالدولة األجنبية اليت قدَّ
    

     طلب املساعدةريثما ُينفَّذتعليق املهل الزمنية  - ٣٤[    
ريثمـا  و غريها من املهل الزمنية خبـصوص إجـراء املالحقـة أو إنفـاذ حكـم          ق فترات التقادم أ   علَُّت

  .)٣٩(]) الدولةاسم( به متتقدَّ طلب تبادل املساعدة الذي ُينفَّذ
__________ 

جية لتبادل املساعدة يف املسائل  اخلاص باملعاهدة النموذنقَّح الدليل امل يف١٣٣-١٢٩انظر أيضاً الفقرات   )38(
 .اجلنائية
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    أحكام متفرِّقة: ٤الفصل     
  )٤٠(التكاليف  - ٣٥    

  
دة يف   املـساع   طلـبُ  ُينفَّـذُ فق على خالف ذلك،     ، أو ما مل ُيتَّ    )٢ (الفقرةرهناً مبا جاء يف       )١(
  :دون تكلفة تقع على عاتق الدولة األجنبية، باستثناء)  الدولةاسم(

  ؛ أو) الدولةاسم(دة جراء حضور خرباء يف أراضي التكاليف املتكبَّ  )أ(  
  اء نقل شخص حمتجز؛ أودة جّرالتكاليف املتكبَّ  )ب(  
  .ة أو استثنائيباهظة تكاليف أيِّ  )ج(  

اتفيـة، والتكـاليف املتـصلة    اهلفيديويـة أو  الوصـلة  الإنـشاء   د الدولة األجنبية تكـاليف      تسدِّ  )٢(
 رهم، وأتعاب املترمجني الشفويني الـذين تـوفِّ       ) الدولة اسم(اتفية يف   اهلفيديوية أو   الوصلة  الخبدمة  

  .فق على خالف ذلكتَّمة إىل الشهود وتكاليف سفرهم، ما مل ُي والبدالت املقدَّهذه الدولة
  

______________ 

 .ال ينطبق إالّ على الدول اليت تنص تشريعاهتا على فترة تقادم  )39(
 اخلاص باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف نقَّح الدليل امل يف٢١٣-٢١١انظر أيضاً الفقرات   )40(

 .اجلنائية املسائل


