
 

 

  

 
 

 

 

 
الممارسات الج�دة للسلطات المرك��ة الصادرة 
 عن المعهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون

 

 

 لتوج�ه العمل المهم للسلطات المرك��ة ولتوف�ي إطار 
�
ف بها دول�ا مجموعة من الممارسات المع�ت

القانون�ة الدائمة المسؤولة عن لالعتبارات المؤسس�ة والقانون�ة والعمل�ة الالزمة لدعم المؤسسات 
وري لمكافحة اإلرهاب والج��مة ع�ب الوطن�ة  ت�س�ي التعاون الدو�ي ال�ض

 

 

 

 

 



 
 

 الدو�ي للعدالة و س�ادة القانون نبذة عن المعهد 
 

ي مالطا، وهو بمثابة مركز الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون  المعهد
ي حكو�ي دو�ي غ�ي هادف لل��ــح مقرە �ض هو معهد تدر�يب

ي تقوم ع� المستدامة إقل��ي للتدر�ب وأ�شطة بناء القدرات  قدم س�ادة القانون الموجهة نحو تحقيق النتائج واليت
ُ
ي ت واليت

همإ�  ي قطاع العدالة وغ�ي
 . أصحاب المصلحة �ض

 
ي 

هم من أصحاب المصلحة بغ�ة وتتمثل رسالة المعهد �ض ي قطاع العدالة الجنائ�ة وغ�ي
ض �ض تع��ز وتق��ة كفاءات الممارسني

ي إطار س�ادة القانون، والتشجيع ع� التعاون وتبادل المعلومات 
التصدي لإلرهاب واأل�شطة اإلجرام�ة ع�ب الوطن�ة �ض

ي و�قل��ي ودو�ي  ي عام  . ع� أساس وطيض
ة دولة عضوا� وهو أحد ثالث من جانب اثن 2014وتأسس المعهد �ض ي ع�ث يت

  . مؤسسات �ستلهم عملها من المنتدى العال�ي لمكافحة اإلرهاب
 

الممارسات الج�دة للسلطات المرك��ة الصادرة عن المعهد الدو�ي للعدالة وللحصول ع� م��د من المعلومات �شأن 
ي �قودها وس�ادة القانون ، أو مبادرة السلطات المرك��ة لدى المعهد، أو غ�ي ذلك من المبادرات و�رامج بناء القدرات اليت

ي 
وىض �د اإلل��ت ي  info@theiij.orgالمعهد، ير�ب التواصل ع�ب ال�ب

وىض وللحصول  .www.theiij.orgأو ز�ارة الموقع اإلل��ت
ي كع� م��د من المعلومات �شأن المنتدى العال�ي لم

وىض  . www.thegctf.orgافحة اإلرهاب، ير�ب ز�ارة الموقع اإلل��ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المعهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون
 بولمبيض الجامعة القد�مة، شارع سانت 

 ، مالطاVLT 1216فاليتا، 
www.theiij.org 

twitter.com/iijmalta 
 

�ث  . جميع الحقوق محفوظة . حقوق الن�ث والتأل�ف محفوظة للمعهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون©
ُ
اإلصدار األول �
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 . 2018عام �ض
 

mailto:info@theiij.org
http://www.theiij.org/
http://www.thegctf.org/
http://www.theiij.org/
https://www.twitter.com/iijmalta


 
   

الصادرة عن لسلطات المرك��ة لالممارسات الج�دة 
 الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون المعهد 

 
 

 مقدمة
 

 : ض هما ما ��ي ض أساسيتني ي المسائل الجنائ�ة ع�ب الوطن�ة �ستند إ� آليتني
�سل�م  إن النظام الحد�ث للتعاون الدو�ي �ض

ض  ي  . والمساعدة القانون�ة المتبادلةالمجرمني
ي ُ�طلب من خاللهما وُ�قدم التعاون �ض وهاتان هما الوس�لتان الرئ�سيتان اليت

ي ذلك اإلرهاب، من خالل إطار 
ي التصدي للجرائم ع�ب الوطن�ة، بما �ض

المسائل الجنائ�ة ع�ب الوطن�ة، وهما أساسيتان �ض
ي ظل اإلطار  . قائم ع� س�ادة القانون

ي الدو�ي الحد�ث تتو� مسؤول�ة االضطالع بهذە األ�شطة وت��ها و�ض
القانوىض

ي وتنف�ذ طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة 
السلطات المرك��ة ح�ث إنها الهيئات الوطن�ة المسؤولة عن تقد�م وتل�ت

، أو إرسال هذە الطلبات إ� السلطات الوطن�ة المعن�ة لتنف�ذها  ض السلطات المرك��ة أدوارا�  وتؤدي . و�سل�م المجرمني
ض السلطات الدول�ة إلنفاذ القانون والسلطات القضائ�ة من أجل التصدي للقوى  ي تفع�ل التعاون الفعال بني

حاسمة �ض
ي تتسم بها الج��مة واإلرهاب العابر للحدود الوطن�ة  . المزعزعة لالستقرار اليت

 
إ� توج�ه العمل  1معهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانونالممارسات الج�دة للسلطات المرك��ة الصادرة عن الوتر�ي 

 . المهم لهذە المؤسسات ووضع االعتبارات المؤسس�ة والقانون�ة والعمل�ة الالزمة إل�شاء ودعم مؤسسات قانون�ة دائمة
تنف�ذ قرارات  الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون الصادرة عن المعهد  الممارسات الج�دة للسلطات المرك��ةوتدعم هذە 

ي المذكرة الصادرة عن  9و�لقاء الضوء ع� الممارسة الج�دة رقم  2مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة
الواردة �ض

                                                           
 وهو مركز إقل��ي للتدر�ب وأل�شطة بناء للتدر�ب معهد حكو�ي دو�ي  المعهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون *

�
ف به دول�ا غ�ي هادف لل��ــح مع�ت

ي قطاع 
ق القدرات المستدامة القائمة ع� س�ادة القانون المقدمة إ� أصحاب المصلحة �ض ق إف��ق�ا وال�ث ي شمال وغرب و�ث

العدالة، ال س�ما �ض
ها من المناطق المختارة.  : و  األوسط وغ�ي ي

وىض  . www.theiij.orgللحصول ع� م��د من المعلومات ير�ب ز�ارة الموقع اإلل��ت
 
ي إطار مبادرة المعهد للسلطات المرك��ة  هد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانونالصادرة عن المع لسلطات المرك��ةلالممارسات الج�دة وضعت  1

�ض
 �غت بالتشاور مع مكتب الشؤون الدول�ة التابع لوزارة العدل األم��ك�ة. العالم�ة الممولة من خالل منحة قدمتها وزارة الخارج�ة األم��ك�ة، وِص 

ض الذين ساعدوا ع� �شك� ي إطار و�ود المعهد أن �شكر الممارسني
ي عقدت �ض ل الممارسات الج�دة وتنق�حها ط�لة ورش العمل اإلقل�م�ة األر�ــع اليت

ي الساحل والمغرب هذە المبادرة:  ق آس�ا  )، و 2016مارس  4-3( ورشة العمل اإلقل�م�ة لفائدة منطقيت  ورشة العمل اإلقل�م�ة لفائدة جنوب �ث
ي ورشة العمل اإلقل�م�ة لفائدة  )، و2017مايو  8-9(

 26-24( ورشة العمل اإلقل�م�ة لفائدة جنوب آس�ا  )، و 2017د�سم�ب  7-5( القرن اإلف���ت
 ). 2018يوليو 

 
األخطار التي تھدد السلم بشأن  2178رقم القرار ذات الصلة، ع� سب�ل المثال ال الح�،  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة�شمل قرارات  2

قدم 2014سبتم�ب  S/RES/2178 ،24( )2178(قرار مجلس األمن  الدولیین من جراء األعمال اإلرھابیة واألمن
ُ
)، والذي �دعو الدول إ� أن ت

 أ��ب قدر من المساعدة ف�ما يتعلق بالتحق�قات أو اإلجراءات الجنائ�ة المتعلقة بتم��ل أو د
�
عم األعمال اإلرهاب�ة، و�خاصة الدول إ� بعضها بعضا

ي حوزتها الالزمة لإلجراءات؛ 
ي �ض ي الحصول ع� األدلة اليت

ي ذلك المساعدة �ض
ض األجانب، بما �ض ض اإلرهابيني مجلس وقرار األعمال المتعلقة بالمقاتلني

) 2322قرار مجلس األمن ( بشأن األخطار التي تھدد السلم واألمن الدولیین من جراء األعمال اإلرھابیة 2322األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
)S/RES/2322 ،12  ي ذلك من خالل المساعدة القانون�ة 2016د�سم�ب

ي قضا�ا اإلرهاب، بما �ض
ي الدو�ي �ض

)، الذي يهدف إ� تع��ز التعاون القضاىئ
ها م ض أو غ�ي ض سلطات مرك��ة للمساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني ض و�دعو الدول بالتحد�د إ� تعيني ن سلطات المتبادلة و�سل�م المجرمني

http://www.theiij.org/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2178
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2178
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2322
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2322


ي قطاع العالمنتدى العال�ي لمكافحة اإلرهاب بعنوان 
دالة مذكرة ال��اط �شأن الممارسات الج�دة إلجراءات فعالة �ض

ي مسائل مكافحة 3الجنائ�ة لمكافحة اإلرهاب
ي تدعو إ� وضع ممارسات و�جراءات ُ�شجع ع� التعاون الدو�ي �ض ، اليت

  . اإلرهاب
 

عُد 
ُ
 استكماً�  الممارسات الج�دة للسلطات المرك��ة الصادرة عن المعهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانونكما ت

�
وأساسا

ي  ي بالمخدرات والج��مةلمجموعة من األدوات اليت ي تتصدى لتحد�ات محددة  4وضعها مكتب األمم المتحدة المعيض اليت
ي ذلك نماذج لص�اغة طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة و 

جهات االتصال تبادل تواجهها السلطات المرك��ة، بما �ض
ون�ة من الوال� وهذە  . ات القضائ�ة األجنب�ةالخاصة بالسلطات المرك��ة والمختصة والحصول ع� األدلة اإلل��ت

عُد بمثابة مجموعة أدوات شاملة للسلطات المرك��ة
ُ
 ت

�
  . الممارسات الج�دة واألدوات معا

 
:  الرف�عة المستوىوالممارسات الج�دة الع�ث   �ي كما ��ي

 
ض سلطة مرك��ة واحدة ل .1 ي المسائل الجنائ�ة من خالل  ت�س�ي �جب ع� كل بلد إ�شاء وتعيني

التعاون الدو�ي �ض
ض   . المساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني

 ج�دا� بح�ث  .2
�
ض تدر�با ض ومدر�ني ض متخصصني ض قانونيني ي أن تكون السلطة المرك��ة مزودة بموارد كاف�ة وموظفني

ينب�ض
 . �مكنها أن تؤدي مهامها بفعال�ة

ة مع السلطات المرك��ة األخرى�جب أن تكون السلطة المرك��ة قادرة  .3  . ع� التواصل مبا�ث

ة إ� السلطات  .4 ي أن تكون السلطة المرك��ة قادرة ع� إرسال طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة مبا�ث
ينب�ض

 . المرك��ة األخرى واستقبال الطلبات المماثلة من هذە السلطات

ي أن تحافظ السلطة المرك��ة ع� ��ة طلبات المسا .5
ض لحما�ة ينب�ض عدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني

 . نزاهة التحق�قات والمحا�مات

ض أو المرسلة إليهم  .6 ض السلطة المرك��ة من اتخاذ إجراءات �شأن الطلبات الواردة من النظراء الدوليني ي تمكني
ينب�ض

 . لطلب المساعدة القانون�ة المتبادلة، أو تنسيق تنف�ذ هذە الطلبات

                                                           
ي من الموارد والتدر�ب والسلطة القانون�ة، وال س�ما ف�ما يتعلق بالجرائم المتصلةالعدالة ا

 لجنائ�ة ذات الصلة وضمان تمتع تلك السلطات بما �ك�ض
قرار ( ي تھدد السلم واألمن الدولیین من جراء األعمال اإلرھابیةبشأن األخطار الت 2396مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  قرارباإلرهاب؛ و

ل�شف  2178)، الذي �ستند إ� تداب�ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2017د�سم�ب  S/RES/2396 ،21) (2396مجلس األمن رقم 
ض ع� العائ ك�ي امات القائمة ومواجهة التهد�د الذي �شكله المقاتلون اإلرهابيون األجانب مع ال�ت ض ورة امتثال البلدان لالل�ت دين منهم، و�ؤكد ع� �ض

ي التحق�قات واإلجراءات الجنائ�ة المتعلقة باإلرهاب
ي الدو�ي �ض

 .ف�ما يتعلق بالتعاون القضاىئ
 
ي قطاع العدالة الجنائ�ة المذكرة الصادرة عن المنتدى العال�ي لمكافحة اإلرهاب بعنوان  3

مذكرة ال��اط �شأن الممارسات الج�دة إلجراءات فعالة �ض
ي توفر قائمة غ�ي ح��ة بالممارسات الج�دة المو� بها لوجود استجابة فعالة لإلرهاب من قطاع 2012( لمكافحة اإلرهاب العدالة الجنائ�ة )، اليت

 تقوم ع� س�ادة القانون. 
 
ي بالمخدرات والج��مة، أداة كتابة طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة 4 ون�ة و )؛ 2.1.1، اإلصدار 2018( مكتب األمم المتحدة المعيض األدلة اإلل��ت

ي بالمخدرات والج��مة الصادرة عن المكتب ي بالمخدرات والج�� والدل�ل العم�ي الصادر عن المكتب؛  األمم المتحدة المعيض  مةاألمم المتحدة المعيض
ون�ة ع�ب الحدود ي عام  �شأن طلب األدلة اإلل��ت

ي بالمخدرات والج��مة ودل�ل المكتب)؛ 2018(منشور معلق �ض �شأن  األمم المتحدة المعيض
ض المساعدة القانون�ة الم ي بالمخدرات والج��مة ودل�ل المكتب)؛ 2012( تبادلة و�سل�م المجرمني �شأن التعاون الدو�ي  األمم المتحدة المعيض

 ). 2012( ألغراض مصادرة العائدات المتأت�ة من الج��مة

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2396
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf
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https://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html
https://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf
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http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf
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http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf


ي أن تعمل ا .7
لسلطة المرك��ة ع� ضمان أن تكون طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة الواردة من هيئات ينب�ض

وط القانون أو المعاهدة أو االتفاق�ة السار�ة  إنفاذ القانون والسلطات القضائ�ة المحل�ة كاف�ة ومتوافقة مع �ث
 . قبل إرسال هذە الطلبات

ي أن تكون السلطة المرك��ة قادرة ع�  .8
ع حالة هذە ينب�ض َتبُّ

َ
ض وت ي لطلبات �سل�م المجرمني

�سه�ل الجانب القضاىئ
 . الطلبات

ض الواردة من هيئات إنفاذ  .9 ي أن تكون السلطة المرك��ة قادرة ع� ضمان أن تكون طلبات �سل�م المجرمني
ينب�ض

وط القانون أو المعاهدة أو االتفاق� ة السار�ة قبل القانون والسلطات القضائ�ة المحل�ة كاف�ة ومتوافقة مع �ث
 . إرسال هذە الطلبات

ي أال تعمل السلطة المرك��ة ع� منع  .10
من جانب ال��انات الحكوم�ة إلنفاذ  ةغ�ي الرسم�األخرى التعاون أوجه ينب�ض

 . ف�ما بينها و/أو  القانون

 
 . للنظر فيها وتنف�ذها وتوفر المالحظات التوض�ح�ة الواردة أدىض كل ممارسة من الممارسات الج�دة إرشادات إضاف�ة 

 

ع الدول ع� استخدام هذە  غ�ي  الممارسات الج�دة للسلطات المرك��ة الصادرة عن المعهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانونوُ�شجَّ
ي الدو�ي أو النظر فيه ة�لها الوطن�ا الملزمة عند إرساء ه�

 مع ا للتعاون القضاىئ
�
القانون ، مع اإلقرار بأن التنف�ذ �جب أن �كون متسقا

ي ومواردها 
ض واللوائح الوطن�ة، ومراعاة تن�ع تار�ــــخ كل دولة ونظامها القانوىض  . الدو�ي الساري، فضً� عن القوانني



 

الصادرة عن لسلطات المرك��ة لالممارسات الج�دة 
 الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون المعهد 

 

ن  .1 ي المسائل الجنائ�ة  ت�س�ي سلطة مرك��ة واحدة ل�جب ع� كل بلد إ�شاء وتعيني
التعاون الدو�ي �ن

ن   . من خالل المساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني
 

، �ي محركات التعاون  المرك��ة، ال��انات الوطن�ة المسؤولة عن المساعدة القانون�ة السلطات ض المتبادلة و�سل�م المجرمني
ي ظل اإلطار 

ي الدو�ي �ض
ض السلطات الدول�ة إلنفاذ القانون القانوىض   . الدو�ي الحد�ث و�ي أساس�ة لتفع�ل التعاون بني

 
ة والموارد القانون�ة؛ وللحد من  ض التج��ة والخ�ب ض سلطة مرك��ة واحدة من أجل ترك�ي ع البلدان ع� إ�شاء وتعيني وُ�َشجَّ

وقراط�ة وتداخل السلطات؛ ولضمان الوض�ح والمساءلة �شأن  و�جب أن تضمن السلطات  . الطلبات الواردة والصادرةالب�ي
ة مع المؤسسات األخرى ذات  المرك��ة أنها غ�ي معزولة داخل حكوماتها، بل أن تكون مخولة بالعمل والتنسيق مبا�ث

�عات .الصلة ي وضع الت�ث
ي أن تتمكن السلطة المرك��ة من المساهمة �ض

ذات المحل�ة  وتتمثل إحدى الممارسات الج�دة �ض
ض    .الصلة بالمساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني

 
ض سلطتها  البلدان االنضمام إ� المنصات اإلقل�م�ة لتقاسم المعلومات الجنائ�ة، وعندما تختار ع البلدان ع� تعيني ُ�شجَّ

ي قوانينه .المرك��ة كجهة اتصال لمثل هذە المنصات
ض سلطتها المرك��ة �ض ا المحل�ة والمعاهدات و�جب ع� الدول تعيني

، واالتفاق�ات 23225مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  و�دعو �احة قرار .الثنائ�ة واالتفاق�ات المتعددة األطراف
الج��مة المنظمة ع�ب  اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحةو 6اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفسادمثل  المتعددة األطراف

ض سلطة، كل 7الوطن�ة ض  دولة عضو إ� تعيني  . مرك��ة داخل حكومتها لتسه�ل المساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني
 
ن  .2 ن ومدر�ني ن متخصصني ن قانونيني ي أن تكون السلطة المرك��ة مزودة بموارد كاف�ة وموظفني

ينب�ن
 بح�ث �مكنها أن تؤدي مهامها بفعال�ة

�
 ج�دا

�
 . تدر�با

 
ي فقط إ�شاء 

و�نه دون وجود  .طلق عل�ه اسم السلطة المرك��ة، بل �جب أن �كون قادرا� ع� العمل بفعال�ةمكتب �ُ ال �ك�ض
، والممارسات ض اء واإلدار�ني ض من الخ�ب ض المتفانني واإلجراءات الراسخة، والتتبع الفعال للقضا�ا  الموارد المناسبة، والموظفني

ي ينطوي عليها  �سبب الحجم ال�ب�ي من المسائل القانون�ةالسلطة المرك��ة لن �كون فعاً�  و�دارتها، فإن عمل المعقدة اليت
ض  ض أن . ت�س�ي المساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني ي حني

احت�اجات التوظ�ف ستكون مختلفة، فإنه �جب  و�ض
ض  ة والمدر�ني ض ذوي الخ�ب ض الممارسني ة ل تعيني ة زمن�ة كب�ي ي السلطة المرك��ة لف�ت

 ج�دا� �ض
�
ي  ضمان الفعال�ة والتط��رتدر�با المهيض

ات المؤسس�ة واالستمرار�ة ي  .والخ�ب
ض ومحققيها  كما ينب�ض �شجيع السلطة المرك��ة ع� تزو�د موظفيها وممثليها العامني

                                                           
 . أعالە 2الحاش�ة رقم  5
 
ي 2003أ�ت��ر  A/58/422 ،31( اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد الجمع�ة العامة لألمم المتحدة،  6

ض النفاذ �ض د�سم�ب  14)، دخلت ح�ي
ض الدول األطراف. ، وا2005 ي كل بلد ودعم التعاون الدو�ي والمساعدة التقن�ة بني

اهة والمساءلة �ض ض ي �شمل تع��ز ال�ض  ليت
 
)، دخلت 2000نوفم�ب  A/RES/55/25 ،15( طن�ةاتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الج��مة المنظمة ع�ب الو الجمع�ة العامة لألمم المتحدة،  7

ي 
ض النفاذ �ض ، وتدعو إ� تع��ز التعاون الدو�ي لمكافحة الج��مة المنظمة ع�ب الوطن�ة من خالل تج��م المخالفات؛ ووجود 2003سبتم�ب  29ح�ي

ي مجال إنفاذ القانون؛ وتع��ز التدر�ب والمساعدة ا
ض والمساعدة القانون�ة المتبادلة والتعاون �ض لتقن�ة لبناء أو تط��ر القدرات أطر لتسل�م المجرمني

ور�ة للسلطات الوطن�ة.   ال�ض

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038992.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf


 

المتبادلة  المساعدة القانون�ةالسار�ة ف�ما �خص جراءات اإل توجيه�ة عامة و�سهل الوصول إليها عالن�ة �شأن  بمبادئ
ض    .و�سل�م المجرمني

 

ة مع السلطات المرك��ة األخرى .3  . �جب أن تكون السلطة المرك��ة قادرة ع� التواصل مبا�ش
 
ض  وري أن �كون هناك اتصال مبا�ث بني من أجل الس�ي ��عة إ� الحصول ع� المساعدة وتقد�مها و�ناء الثقة، من ال�ض

ي تنطوي عليها المساعدة القانون�ةالعد�د من المسائل  وتتطلب .السلطات المرك��ة المتبادلة  القانون�ة المعقدة اليت
ة لتوضيح ض إ� أن ُ�جري النظراء الدوليون مناقشات مبا�ث المتطلبات القانون�ة والتغلب ع� العوائق  و�سل�م المجرمني

ي إرسال مس و�جب ع� .القانون�ة الماثلة أمام التعاون
 ّودة طلب إ� السلطة المرك��ةالسلطة المرك��ة الطالبة أن تنظر �ض

ض جد�دة أو ق�د التط��ر للسماح للسلطة  ض المرك��تني ض السلطتني ي القضا�ا المعقدة أو عندما تكون العالقة بني
المستقبلة �ض

ي استعراض الطلب
ض السلطات المرك��ة  .ع� وجه ال�عة المستقبلة بالبدء �ض وعالوة ع� ذلك، �سمح االتصال المبا�ث بني

ي قد تنشأ عند تنف�ذ هذە الطلباتللنظراء ا ض بمناقشة حالة الطلبات العالقة والس�ي إ� التغلب ع� التحد�ات اليت  . لدوليني
ي والفا�س و 

وىض �د اإلل��ت ي الغالب إجراء هذا االتصال المبا�ث ع� نحو أ��� فعال�ة و�عة من خالل ال�ب
، الهاتفو�مكن �ض

�د التقل�ديبدً� من األسال�ب التقل�د�ة مثل القنوات ا للمناقشات الثنائ�ة المنتظمة  كما �مكن  . لدبلوماس�ة أو ال�ب
ة وغ�ي الرسم�ة �شأن الحالة العامة  مف�دا� لبناء والمبا�ث

�
 لطلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة العالقة أن توفر نهجا

ي تحد�د أول��ات الطلبات
ي و�مكن أن �كون وضع  .العالقات والثقة و�مكن أن �ساعد �ض

ي �ض
ي اتصال أو ملحق قانوىض

قا�ض
 . وال�ات قضائ�ة أخرى، حيثما أمكن، أداة مف�دة لبناء العالقات

  
ة إ�  .4 ي أن تكون السلطة المرك��ة قادرة ع� إرسال طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة مبا�ش

ينب�ن
 . السلطات المرك��ة األخرى واستقبال الطلبات المماثلة من هذە السلطات

 
ي  تتطلب ي القضا�ا الجنائ�ة الحديثة، مثل تلك اليت

تنطوي ع� اإلرهاب أو الج��مة  التحق�قات والمالحقات القضائ�ة �ض
ض  ان�ة، إجراءات ��عة والتعاون بني   .السلطات الوطن�ة السي�ب

�
ون�ا ي إرسال الطلبات إل��ت

ي النظر �ض
، ينب�ض و�نطبق  .و�التا�ي

ي تنطوي ي  هذا �شكل خاص ع� القضا�ا اليت ان�ة و/أو القضا�ا اليت ون�ة  ع� جرائم سي�ب ُ�س� فيها إ� الحصول ع� أدلة إل��ت
حفظ إذا لم

ُ
ي الوقت المناسب ألن هذە األدلة قد ال ت

ن �ض ؤمَّ
ُ
ي التشجيع ع� وجود نهج مرن وعم�ي و .ت

و�مكن  .لذا ينب�ض
ي المحكمة،  تحق�قات فعالةيؤدي استخدام القنوات الدبلوماس�ة إ� تأخ�ي أو منع إجراء  أن

وجمع األدلة الستخدامها �ض
ي االنثناء عن

  . هذە القنوات و�التا�ي ينب�ض
 

ي أن تحافظ السلطة المرك��ة ع� ��ة طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م  .5
ينب�ن

ن لحما�ة نزاهة التحق�قات والمحا�مات  . المجرمني
 

المرك��ة الحفاظ ع� ��ة الطلبات  والحفاظ ع� الثقة، من المهم أن تضمن السلطاتتوف�ي المساعدة الفعالة  من أجل
) لحما�ة نزاهة  ي ا لقانونها الوطيض ض إ� أق� حد ممكن (وفق� ي �ستلمها للمساعدة القانون�ة المتبادلة و�سل�م المجرمني اليت

ي ذلك ال�شف المبكر عن الطلب إ� ت وقد يؤدي .والمحا�مات األجنب�ة التحق�قات
عط�ل إجراء تحقيق حساس، بما �ض

ض دون قصد بعمل�ة التحق�قات والذين  ط��ق  يتخذوا خطوات إلحباط جهود التحقيق عنقد إخطار األفراد المستهدفني
، �جب .الوال�ة القضائ�ة إخفاء األدلة أو تدم�ي ها، أو نقل عائدات الج��مة، أو الفرار من ع� السلطة المرك��ة أن  و�التا�ي

ي  تتخذ 
ي تعاقب من �كشف  خطوات للتعامل مع كل طلب ع� أنه أمر �ي، بما �ض ض اليت ذلك الس�ي إ� َسّن و�نفاذ القوانني

و�ذا كان مطلوب من السلطة المرك��ة المستقبلة بموجب قانونها الداخ�ي أن تخطر  . عن طلب عالق �شكل غ�ي سل�م
ي المرك��ة المرِس األطراف بالطلب، فعليها إخطار السلطة  أحد

وقت مبكر لتفادي المساس  لة ع� وجه ال�عة و�ض
 لة، قدر المستطاع، أن تتشاور مع السلطة المرك��ةالسلطة المرك��ة المرِس  و�جب ع� .بالتحق�قات الجنائ�ة الجار�ة



 

 لذل المستقبلة للتحقق من متطلباتها القانون�ة وتعد�ل طلب المساعدة القانون�ة
�
�جب ع�  ومع ذلك، .كالمتبادلة وفقا

ي تصدرها إ� مقد�ي خدمات  السلطات المرك��ة أن تالحظ أنه ال يوجد ضمان لل��ة ف�ما يتعلق بطلبات الحفظ اليت
ي عند التقدم بطلب لالطالع ع� ب�اناته،  االتصاالت، ح�ث �قوم العد�د من مقد�ي هذە الخدمات ب�خطار العم�ل المعيض

ي العد�د من الوال�ات القضا
 . قد ُ�طلب من السلطة المرك��ة إظهار سبب طلب عدم اإلفصاح ئ�ة،و�ض
 

ن أو  .6 ن السلطة المرك��ة من اتخاذ إجراءات �شأن الطلبات الواردة من النظراء الدوليني ي تمكني
ينب�ن

 . المرسلة إليهم لطلب المساعدة القانون�ة المتبادلة، أو تنسيق تنف�ذ هذە الطلبات
 

ي قدرتها ع� الت�ف 
سلطة المخولة لها لضمان التنف�ذ وفق اليتمثل أحد العنا� الرئ�س�ة للسلطة المرك��ة الفعالة �ض

ي يرسلها .الفوري للطلبات كاء  و�ذا افتقرت السلطة المرك��ة إ� التمتع �سلطة اتخاذ إجراءات �شأن الطلبات اليت ال�ث
، إ� أق� حد  . قيق التعاون الفعالاألجانب، فَسُتْحَبط الجهود المبذولة لتح

ُ
ن الحكوماُت الوطن�ة

�
مك

ُ
ولذلك، �جب أن ت

ة عندما �قع األمر ضمن اختصاصها  بما �سمح لها بتنف�ذ الطلبات مبا�ث
َ
للق�ام  �سمح به القانون، السلطاَت المرك��ة

ة، �جب عليها التنسيق مع ال��انات و�ذا افتقرت السلطات المرك��ة إ� السلطة القانون�ة لتنف�ذ الطلبات مبا�ث  . بذلك
ورة المختصة داخل الحكومة ي أن  . لتنف�ذ الطلبات، وتوجيهها عند ال�ض

تكون لدى السلطة المرك��ة سبل مفتوحة  كما ينب�ض
اض ع� القرار  . المتبادلة الصادر عن سلطاتها المحل�ة المسؤولة عن تنف�ذ طلب المساعدة القانون�ة أمامها لالع�ت

 

ي أن تعمل السلطة المرك��ة ع� ضمان أن تكون طلبات المساعدة القانون�ة المتبادلة الواردة  .7
ينب�ن

وط القانون أو  من هيئات إنفاذ القانون والسلطات القضائ�ة المحل�ة كاف�ة ومتوافقة مع �ش
 . المعاهدة أو االتفاق�ة السار�ة قبل إرسال هذە الطلبات

 
لة عبارة عن جهد مكثف من الناح�ة القانون�ة وتتطلب أن تكون الطلبات متوافقة مع القانون�ة المتباد إن المساعدة

ي 
ي والقانون المتطلبات ذلك  المعاهدات ذات الصلة والمتطلبات القانون�ة المختلفة، بما �ض ي �قتضيها القانون الوطيض اليت

مع السلطة المرك��ة المرسل  إرسال الطلب،الممارسات الج�دة أن تتشاور السلطة المرك��ة المرسلة، قبل  ومن . الدو�ي 
اء قانونيون قادرون ع� التأ�د  و�جب أن �كون . إليها الطلب �شأن قوانينها المتعلقة باإلفصاح لدى السلطات المرك��ة خ�ب

ي يتوافق مع  من ض المحل�ة جميعأن كل طلب يتم إرساله إ� النظ�ي األجنيب �ة ذات والمعاهدات أو االتفاق�ات الدول القوانني
 �ساعد وضع السلطة المرك��ة لنماذج وقوائم مرجع�ة مع�ار�ة لطلبات المساعدة القانون�ة و�مكن أن .الصلة بالطلب

ي �عدها ض  المتبادلة ع� ضمان ا�تمال الطلبات اليت ض القضائيني هم من المسؤولني وقد �كون إ�شاء  . المدعون المحليون أو غ�ي
ظم �س�طة لتتبع حالة الطلبات الحال

ُ
 .الطلبات الواردة والصادرة أداة مف�دة لسلطة مرك��ة فعالة �ة وتحد�د أول��اتن

ي أن
ي أن توضح بجالء  و�نب�ض

، و�نب�ض ي
تحدد الطلبات بوض�ح ك�ف أن األدلة المطل��ة ذات صلة وعالقة بالتحقيق الجناىئ

ي 
المرك��ة  المحكمة لدى السلطة ماه�ة المساعدة المطل��ة بغ�ة المساعدة ع� ضمان إمكان�ة استخدام هذە األدلة �ض

اء قبل إرسالها من جودة و�عة التعاون  . المرسلة للطلبات و��� إ� حد كب�ي التأ�د من خض�ع الطلبات الستعراض الخ�ب
ي المسائل الجنائ�ة

 . الدو�ي �ض
 

ي لطلبات �سل�م  .8
ي أن تكون السلطة المرك��ة قادرة ع� �سه�ل الجانب القضائئ

ن ينب�ن المجرمني
ع حالة هذە الطلبات بُّ

َ
ت
َ
 . وت

 
ي قدرتها ع� الت�ف 

سلطة المخولة لها لضمان التنف�ذ وفق اليتمثل أحد العنا� الرئ�س�ة للسلطة المرك��ة الفعالة �ض
ة القانون�ة فيها حي��ة .الفوري للطلبات ض ع� مرحلة قضائ�ة تكون الخ�ب  و�ذا  .وعادة ما تنطوي إجراءات �سل�م المجرمني

ي يرسلها ض اليت ي لطلبات �سل�م المجرمني
 افتقرت السلطة المرك��ة إ� التمتع �سلطة اتخاذ إجراءات �شأن الجانب القانوىض



 

كاء األجانب، فَسُتْحَبط الجهود المبذولة لتحقيق التعاون الفعال   . ال�ث
ُ
ن الحكوماُت الوطن�ة

�
مك

ُ
ولذلك، �جب أن ت

 بما �سمح لها بت�س�ي 
َ
ض  السلطاَت المرك��ة ي لتسل�م المجرمني

ي   . الجانب القضاىئ
أن تكون السلطات المرك��ة قادرة  كما ينب�ض

ض العالقة والمواظبة ع� إحاطة  ع� العمل كمركز أو كجهة للتنسيق داخل الحكومة لمتابعة حالة طلبات �سل�م المجرمني
 بالتطورات المحرزة

�
ة علما  . السلطات الدول�ة النظ�ي

 

ن الواردة من   .9 ي أن تكون السلطة المرك��ة قادرة ع� ضمان أن تكون طلبات �سل�م المجرمني
ينب�ن

وط القانون أو المعاهدة  هيئات إنفاذ القانون والسلطات القضائ�ة المحل�ة كاف�ة ومتوافقة مع �ش
 . أو االتفاق�ة السار�ة قبل إرسال هذە الطلبات

 
ض عبارة عن جهد مكثف  إن �سل�م من الناح�ة القانون�ة و�تطلب أن تكون الطلبات الخاصة به متوافقة مع المجرمني

ي ذلك المتطلبات 
، بما �ض ي والدو�ي المعاهدات ذات الصلة والقانون المح�ي ي �قتضيها القانون الوطيض  و�جب أن �كون .اليت

اء قانونيون الذين ي��  ض قبل ونلدى السلطات المرك��ة خ�ب إرسالها  إ� حد كب�ي استعراضهم لطلبات �سل�م المجرمني
ي المسائل الجنائ�ة

 . جودة و�عة التعاون الدو�ي �ض
 

ي أال تعمل السلطة المرك��ة ع� منع .  .10
من جانب ال��انات  ةغ�ي الرسم�األخرى التعاون أوجه ينب�ن

 . ف�ما بينها و/أو  الحكوم�ة إلنفاذ القانون
 

امات الدول�ة تتطلب بعض ض ي المح�ي أو االل�ت
 للنظام القانوىض

�
للدولة المستقبلة، طلبات رسم�ة  أشكال المساعدة، وفقا
ي  وعندما ال . لتقد�م المساعدة القانون�ة المتبادلة

تكون هناك حاجة إ� المساعدة القانون�ة المتبادلة الرسم�ة، ينب�ض
ي ظل ن

ع، حيثما أمكن، �ض ، ع� استخدامللسلطات المرك��ة أن ُ�َشجِّ ي
القنوات غ�ي الرسم�ة لتقاسم  ظامها القانوىض

ض وحدات االستخبارات  طة أو ف�ما بني ض أجهزة ال�ث ض هيئات إنفاذ القانون، مثل استخدام قنوات ف�ما بني المعلومات بني
ي ال يتضمن فيها طلب  .المال�ة ي القضا�ا اليت

ي التشجيع ع� استخدام قنوات االتصال غ�ي الرسم�ة �ض
المساعدة أي و�نب�ض

ض  ي  . قيود ع� الحقوق األساس�ة للمواطنني
ض ميت �كون من المالئم  و�نب�ض أن تكون السلطات المرك��ة قادرة ع� التمي�ي

من خالل  استخدام القنوات الرسم�ة بدً� من القنوات غ�ي الرسم�ة لجمع األدلة أو لتقد�م المساعدة، وتقد�م المساعدة
 ولتع��ز .من خالل قنوات إنفاذ القانون غ�ي الرسم�ة بادلة الرسم�ة دون تثب�ط المساعدةقنوات المساعدة القانون�ة المت

 باالتصاالت غ�ي 
�
الوض�ح والشفاف�ة فمن المستحسن، حسب االقتضاء، المواظبة ع� إحاطة السلطة المرك��ة علما

 . التعاون المطلوب والغرض منهالرسم�ة لتع��ز تفادي تضارب العمل، والحد من ازدواج�ة الجهود، وحما�ة نزاهة 
 
 

 خاتمة

 
ي إعالمالممارسات الج�دة للسلطات المرك��ة الصادرة عن المعهد الدو�ي للعدالة وس�ادة القانون يتمثل الهدف من 

 �ض
ي مجال إنفاذ 

ي الدو�ي والتعاون �ض
 . القانونالدول وتوجيهها عند إرساء ه�ا�لها الوطن�ة أو النظر فيها لت�س�ي التعاون القضاىئ

ي مجال مكافحة اإلرهاب والج��مة ع�ب الوطن�ة، وتعمل السلطات  وال تزال
هناك حاجة جوه��ة إ� تع��ز التعاون الدو�ي �ض

المهام ذات  للق�ام بهذە السلطات المرك��ة إ� دعم وموارد كاف�ة وتحتاج . المرك��ة بمثابة المحركات لمثل هذا التعاون
الدول�ة لمساعدة الدول ع� التصدي لإلرهاب  تفع�ل إطار المعاهداتبذلك حيت يتم  تمكينها و�جب  ،األهم�ة الحاسمة

  . س�ادة القانونقائم ع� إطار  والج��مة ع�ب الوطن�ة من خالل
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