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املعاهدات الدولية/ 1
ةالوطنيعبرالمنظمةالجريمةلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقية
(18/12/2001)

وءضفيالدولبينالتعاونأشكالمنالشكللهذاكبرىأهميةأولىالدوليلمجتمعا-
الأشكمختلفتطورعنوالناجمةالعالميينواألمنالسالمتتهددالتيالراهنةاألخطار
عائداتهاريفوتصوتنفيذهالهاالتخطيطفييشتركالتيللقاراتالعابرةالحديثةالجرائم
وطنمنأكثروفيفردمنأكثر

منها18ةالمادفينصتالتيالوطنيةعبرالمنظمةالجريمةلمكافحةالمتحدةاالمماتفاقية-
منممكنقدرأكبرلألخرىمنهاكلتقدمأناألطرافالدولعلىيتعين":انّهعلى

يتصليمافالقضائيةواإلجراءاتوالمالحقاتالتحقيقاتفيالمتبادلةالقانونيةالمساعدة
"اإلتفاقيةبهذهالمشمولةبالجرائم



:عدةألغراضالمساعدةطلبيجوز

األشخاصمنأقوالأوأدلةعلىالحصول-

والمواقعاألشياءفحص-

القضائيةالمستنداتتبليغ-

التجميدووالضبطالتفتيشعملياتتنفيذ-

الخبراءبهايقومالتيوالتقييماتواألدلةالمعلوماتتقديم-

أوــةالحكوميالسـجالتفيـهابمـاالصلـة،ذاتوالسـجالتالمسـتنداتأصـولتقـديم-
عنهامصدقةنسخأواألعمال،أوالشركاتســجالتأوالماليــةأوالمصرفيــة

فـاءاقتأواألخـرىاألشـياءأواألدواتأوالممتلكـاتأوالجرائـمعــائداتعلىالتعرف-
أدلةعلـىالحصـولألغـراضأثرهـا

الطالبةالطرفالدولةفيطواعيةاألشخاصمثولتيسير-

طلبالمتلقيةالطرفللدولةالداخليالقانونمعيتعارضالالمساعدةمنآخرنوعأي-



لقانونيةاالمساعدةتقديمرفضجوازعلىاالتفاقيةفيهنصتالذيالوقتوفي-
األطرافلللدويجوزالانّهعلىنصت،التجريمازدواجيةانتفاءبحجةالمتبادلة

ةالمصرفيالسريةبدعوىالمتبادلةالقانونيةالمساعدةتقديمترفضان

18المادةمن21البندفيوردماالىالمجالهذافينشير،ذلكالىباإلضافة-
:التاليةوهي،الطلبرفضفيهايجوزالتيالحاالتحولاالتفاقيةمن

.المادةهذهألحكاموفقا  الطلبيقدملمإذا-أ

سيادتهايمسأنيرجحالطلبتنفيذان  الطلبمتلقيةالطرفالدولةرأتإذا-ب
االخرىاألساسيةمصالحهاأوالعامنظامهاأوأمنهاأو

لىعيحظرانالطلبمتلقيةالطرفللدولةالداخليالقانونشأنمنكانإذا-ج
اضعا  خالجرمذلككانلومماثل،جرمايبشأنالمطلوباالجراءتنفيذسلطاتها
.القضائيةواليتهاإطارفيقضائيةإجراءاتاومالحقةأولتحقيق

فيماالطرفللدولةالقانونيالنظاممعتتعارضللطلباالستجابةكانتاذا-د
المتبادلةالقانونيةبالمساعدةيتعلق



الفسادلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقية

بعضإلىبعضهااألطرافالدولتقديمعلىاالتفاقيةهذهمن46المادةنصت-

اتوالمالحقالتحقيقاتفيالمتبادلةالقانونيةالمساعدةمنممكنقدرأكبر
.االتفاقيةبهذهالمشمولةبالجرائمالمتصلةالقضائيةواإلجراءات

المنظمةةالجريمبمكافحةالخاصةاالتفاقيةفيذكرهسبقماالمساعدةنطاقيشمل-
:إضافتينأوردتكماالوطنيةعبر

هاأثرواقتفاءوتجميدهاالجريمةعائداتلتتبعأخرىدولةاستنابةإمكانية-

.الموجوداتستردادا-



:التاليةالحاالتفيالمساعدةرفضإمكانيةعلىونصت

المفروضةالشكليةلألصولوفقا  الطلبيقدّملمإذا

أمنهاأوهابسيادتيمسقدالطلبتنفيذأنّ الطلبمتلقيةالطرفالدولةرأتإذا
.األخرىاألساسيةمصالحهاأوالعامنظامهااو

تنفيذهاسلطاتعلىيحّظرالطلبمتلقيةالطرفللدولةالداخليالقانونكانإذا
وألتحقيقخاضعا  الجرمذلككانلو،مماثلجرمأيبشأنالمطلوباإلجراء
.القضائيةواليتهاإطارفيقضائيةإجراءاتأومالحقة

يتعلقفيمابالطلمتلقيةللدولةالقانونيالنظاممعتتعارضالطلبتلبيةكانتإذا
المتبادلةالقانونيةبالمساعدة

ماليةبأموريتصلالجرمانّ بحجةالطلبرفضيجوزالولكن



(1999)اإلرهابتمويللقمعالدوليةاالتفاقية-

بادلتاوالمجرمينتسليمألغراضيجوزال"االتفاقيةهذهمن14المادةبمقتضى-
المادةيفالمبينةالجرائممنأياعتبار،األطرافالدولبينالقانونيةالمساعدة

وافعبدارتكبتجريمةاوسياسيةبجريمةمتصلةجريمةاوسياسيةجريمة2
القانونيةدةالمساعاوالمجرمينتسليمبشأنطلبرفضيجوزالوبالتاليسياسية
اوياسيةسبجريمةمتصلةجريمةاوسياسيةبجريمةيتعلقانهلمجردالمتبادلة
."سياسيةبدوافع

يفرضانهعلىيفسرمااالتفاقيةهذهفيليسانّهالىلتشيرمنها15المادةعادت-
طرفالالدولةلدىتوفرتإذاالمساعدةبتبادلاوالمجرمينبتسليمالتزاما  

اومالحقةغيةبقدّمالطلبانّ يفيدماالمساعدةطلبتنفيذاوالتسليممنهاالمطلوب
..اإلثنياألصلاوالجنسيةاوالديناوالعرقبسببماشخصمعاقبة





المخدراتفيالمشروعغيراإلتجارلمكافحةالمتحدةاالمماتفاقية-
)1988(العقليةوالمؤثرات

عضهاباألطرافالدولتقدّماالتفاقيةموضوعالجرميةاألفعالبخصوص
قيقاتالتحفيوذلكالمتبادلةالقانونيةالمساعدةمنقدرأكبربعضالى

أخذ:المساعدةطلبيتناولوقد.القضائيةواإلجراءاتوالمالحقات
فتيشالتإجراء،القضائيةاألوراقتبليغ،إقراراتهماواألشخاصشهادات
،ةواألدلبالمعلوماتاإلمداد،المواقعوتفقداألشياءفحص،والضبط
،لسجالّتواالمستنداتمنعليهاالمصدّقالصوراواألصليةالنسختوفير
العملياتاوالشركاتسجالّتاوالماليةاوالمصرفيةالسجالّتذلكفيبما

اءاألشيمنذلكغيراوالوسائطاوالمتحصالتأثراقتفاء،التجارية
.أدّلةعلىالحصولألغراض



املعاهدات اإلقليمية/ 2
اإلرهابلمكافحةالعربيةاالتفاقية-

والعدلةالداخليوزراءمجلسيعنالصادرة،اإلرهابلمكافحةالعربيةاالتفاقيةأوردتلقد
منانيالثالفرعفيالقضائيةباإلنابةمتعلقة،أحكاما  1998نيسان/القاهرةفيالعرب
الموادفيكوذل"القضائيةاالنابة"عنوانتحت"القضائيبالمجال"الخاصالثانيالفصل

منها/12،11،10،9/

لكل"انّهة  معلنالقضائيةاإلنابةتطبيقنطاقلتحدداالتفاقيةمنالتاسعةالمادةجاءتوقد
بأيا،عنهنيابة  إقليمهافيالقياممتعاقدة،أخرىدولةأيةالىتطلبأنمتعاقدةدولة

:خاصةوبصفةإرهابيةجريمةعنناشئةبدعوىمتعلققضائيإجراء

.االستداللعلىذختؤالتيواالقوالالشهودشهادةسماع-

.القضائيةالوثائقتبليغ-

.والحجزالتفتيشعملياتتنفيذ-

.االشياءوفحصالمعاينةإجراء-

.عنهامصدقةنسخأوالالزمةالمستنداتعلىالحصول-



:وقد أجازت المادة العاشرة لكل من الدول المتعاقدة أن ترفض طلب التنفيذ 

محاكمتتة لتتدى الدولتتة اوتحقيتتق اوإذا كانتتت الجريمتتة موضتتوع الطلتتب محتتل اتهتتام -
.المطلوب إليها تنفيذ اإلنابة 

و بأمنهتتا أو إذا كتتان تنفيتتذ الطلتتب متتن شتتأنه المستتاس بستتيادة الدولتتة المكلّفتتة بتنفيتتذه أ-
.بالنظام العام فيها 

ديتة عشترة أمتر بالنسبة لكيفية تنفيتذ الطلتب ، فقتد تترك بمقتضتى أحكتام المتادة الحااما
.سرعة تنفيذ طلب اإلنابة ألحكام القانون الداخلي ، على أن يتم ذلك على وجه ال

اوقيتتق ولتتيس متتا يمنتتع متتن قيتتام الدولتتة بتأجيتتل التنفيتتذ حتتتى استتتكمال إجتتراءات التح
لدولتتة المالحقتتة القضتتائية الجتتاريين لتتديها بخصتتوص القضتتية عينهتتا ، متتع إشتتعار ا

الطالبة بالتأجيل

اينتة إجتراء معاوإفتادة شتاهد التىاإلجراء الذي يتم بطريق اإلنابة كمثل االستتماع اما
لتدى المرجتع المختتصامتامغير ذلـك ، فإّن له األثتر القتانوني عينته كمتا لتو تتم او

.  الدولة طالبة اإلنابة القضائية 



القضائيللتعاونالعربيةالرياضاتفاقية-

التطبيقنطاق-

طرفكلل"انّهعلىفيهافجاء،القضائيةاإلنابةشمولنطاقعلىاالتفاقيةمن14المادةنصت
متعلقئيقضاإجراءبأيعنهنيابة  إقليمهفييقومأنآخرمتعاقدطرفأيالىيطلبانمتعاقد
راءوإج،ومناقشتهمالخبراءتقاريروتلقيالشهودشهادةسماعخاصةوبصفةقائمةبدعوى
”.اليمينتحليفوطلبالمعاينة

:اآلتيةالحاالتفيالقضائيةاإلنابةطلبتنفيذرفضاألطرافللدوليجوز-

إليهابالمطلوالدولةلدىالقضائيالمرجعاختصاصضمنيدخلالالطلبتنفيذكانإذا
.التنفيذ

بالنظامواالتنفيذإليهالمطلوبالمتعاقدالطرفبسيادةالمساسالتنفيذشأنمنكانإذا
.لديهالعام

صبغةذاتجريمةالتنفيذإليهاالمطلوبالدولةتعتبرهابجريمةمتعلقا  الطلبكانإذا
.سياسية



:تيةاآلالحاالتفيالقضائيةاإلنابةطلبتنفيذرفضاألطرافللدوليجوز-

الدولةلدىالقضائيالمرجعاختصاصضمنيدخلالالطلبتنفيذكانإذا
.التنفيذإليهاالمطلوب

التنفيذيهإلالمطلوبالمتعاقدالطرفبسيادةالمساسالتنفيذشأنمنكانإذا
.لديهالعامبالنظاماو

جريمةيذالتنفإليهاالمطلوبالدولةتعتبرهابجريمةمتعلقا  الطلبكانإذا
.سياسيةصبغةذات

وفقا  ،ائيةالقضاإلنابةبطريقيتمالذياإلجراء:القضائيةلإلنابةالقانونياألثر-
مختصالالمرجعأماماإلجراءهذاتملوكماعينهاألثرلهيكون،االتفاقيةألحكام

.الطالبالبلدفي



معاهدات إقليمية أخرى
ضبطهاوعنهاوالبحثالجريمةعائداتغسلبشأنأوروبامجلسإتّفاقيّة

.ومصادرتها

فياألعضاءالدّولبينالجنائيّةالمسائلفيالمتبادلةالمساعدةإتّفاقيّة

.األوروبياإلتّحاد

الفسادلمكافحةاألمريكيّةالبلدانإتّفاقية.



االتفاقيات الثنائية 
:الثّنائيةاإلتّفاقيّات

.األطرافمتعدّدةاألطرخارجالتّعاونلتعزيزمتبادلةإرادةعنتعبّر-

التّطبيقأولويّةتسندهاالدّوليةاإلتّفاقيّات-

تسليم)والقضائيالقانونيالمجالفيالدّوليللتّعاونأخرىأوجهتشملعادة-
(المجرمين

األطرافتعدّدةمباإلتفاقياتاإلستعانةقبلالدّولإليهاتلجأقدمثاليّةأداةيمثّل-

ممكنالمنالتيالمسائلبعضترعىالمجالهذافياتفاقياتعدةالدولعقدت-
المتحدةاألمماتفاقيةحثتقدوابينهفيمامتبادلةالللمساعدةموضوعـا  تشّكلأن

لممايةاألولوأسندتهاوالثنائيةاالتفاقياتإبرامعلى46المادةفيالفسادلمكافحة
لكذخالفعلىالدولتتفق



:أمثلة 

ة بين المملكة اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائي

مالية لسنة األردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الش
2013

 1954سنةلاالتفاق القضائي المعقود بين لبنان والمملكة األردنية الهاشمية

وونسية اتفاقية التعاون الثنائي في المادّة الجزائية بين الجمهورية الت

1998ماي11الجمهورية البرتغالية المؤرخة في 

وونسية اتفاقية التعاون الثنائي في المادّة الجزائية بين الجمهورية الت
2001نوفمبر30جمهورية الصين الشعبية المؤرخة في 



يبقى أنه 

ن أن ال بدّ للقضاة والمدّعين العاّمين ماإلثباتيّةمن أجل الحصول على األدلّة 

زاماتإلتيعّولوا على حسن النّوايا لدى الدّول األجنبيّة حتّى في حال وجود 

.واإلتّفاقاتدوليّة منصوص عليها في المعاهدات 
Rabatel, "Legal challenges in mutual legal assistance"



بتااللةأسس قانونّية أخرى للمساعدة القانونّية امل
الدّاخليقانونالالدّولبعضتستخدمحيثالمعاهدات،عنبدياليمثّلقد:الدّاخليالقانون

.القانونيّةالمساعدةجزئيّا،أوكلّياتقوم،الذّياألساسبإعتباره

قانونيّة،الالمساعدةطلباتمعالجةمسألةإلىالدّاخليالقانونيتطّرقالحاالتبعضفي
التّعاونكالأشمنوغيرهاالمجرمينتسليمإلىتمتدّ داخليّةقوانينالبلدانبعضولدى
.الدّولي

القانونيّةساعدةالمطلباتلتنفيذعنهغنىالمسلكاالدّاخليالقانونيبقىالحاالتكلّ وفي

بالمثلالمعاملةمبدأ:

الدّولبينالعالقاتفيراسخمبدأ-

.المساعدةمنلدّرجةانفسالّطلبمتلقّيةللدّولةستقدّمالّطالبةالدّولةبأنّ وعدعنعبارة-

يلزم18صلهاففيالوطنيّةعبرالمنّظمةالجريمةإتّفاقيّة)المعاهداتفيالمبدأهذايدرج-
.(بهالتّقيدعلىالدّول

:اليابان)ةالدّاخليالقوانينفيعليهالتّنصيصأوالمعاهداتنطاقخارجيوجدأنيمكن-
.(القانونيّةالمساعدةلتقديمأساسيشرطبالمثلالمعاملة



العربّيةالتشاريعدراسة مقارنة لبعض 
:اللّبنانيالقانون

بالمخدّراتالمتعلّقالقانونيهمّ فيماإالّ نصوصيوجدال-

الدّوليّةاإلتّفاقيّاتهواألمثلاإلطار.

:اإلماراتيالقانون

فيالمتبادلةالقضائيةللمساعدةخّصص2006لسنة35رقماإلتّحاديالقانونمنالثّالثالباب-
تبليغومات،والمعلاألدلّةتوفير)الذّكرسبيلعلىالمساعدةنطاقذكرحيثالجنائيّة،المسائل
.الّرئيسيةالدّوليةاإلتّفاقياتمعإجماالينسجمماوهو(...الوثائق

فيهاالدّولةكونتالتيالدّوليةاإلتّفاقيّاتتحدّدهإجراءأيّ بشأنالقضائيّةالمساعدةإجراءجواز
.طرف

:الدّوليةبالمعاهداتمقارنةإضافة-

طلبروطشإستيفاءعنالنّظروبغضّ أجنبيّةقضائيّةجهةمنكتابيطلبعلىبناءايمكن
.بةالّطالللجهةالقانونيّةالمصالحلحمايةتحفّظيّةإجراءاتبإتّخاذتأمرأنالمساعدة،

الوطنيّةعبرالمنّظمةالجريمةإتّفاقيةكم18الفصل-عليهينصّ لم

.الفسادلمكافحةالمتّحدةاألممإتّفاقيةمن46الفصل-



من مسودة قانون 47اإلجراءات التحفظية منصوص عليها ضمن المادة -

التعاون القضائي الدولي الفلسطيني في المسائل الجنائية

مشروع إطار تشريعي متكامل للتعاون القضائي 



:التّونسيالقانون

اإلجراءاتةمجلّ صلبالجزائيّةالمادّةفيالقضائيبالتّعاونخاصّ قسم-
.الجزائيّة

ونسيالتالتشريعشأنهافييقرّ التياألموالغسلجريمةباستثناء-
فياعدةالمستقديملذلكتبعاويجوزالمعنويةللذاتالجزائيةالمسؤولية
هاترتكبالتيبالجرائمالخاصةاإلجراءاتوالمالحقاتوالتحقيقات
التفاقيةباإلالمشمولةاألخرىالفسادجرائمباقيفإنّ ،إعتباريةشخصية

يحولقدقعائوهوالتونسيالقانونفيالمعنويالشخصضدّ تتبعهايمكن
.شأنهافيالمساعدةتقديمدون

يضبطوالنيّةالقانوالمساعدةأشكالأغلبإلىالتّونسيالتّشريعيتطّرقال-
.بدقّةنطاقها



:للمّطتينخاّصةإشارة-

.أثرهاوإقتفاءوتجميدهاالجريمةعائداتإستبانة-ي

.الموجوداتإسترداد-ك

أنّ رغم”الفسادحةلمكافالمتّحدةاألممإلتّفاقيةالذّاتيتقريرالتقييممقتطف

إلىتشيرالواإلقليميةالثنائيةالتعاونإتفاقياتمنعددوالتونسيالقانون

واأثرهاقتفاءوتجميدهاوالجريمةعائداتالستبانةالتعاونموضوع

األممقيةاتفافياألطرافالدولتطالبتونسانّ إالّ الموجودات،استرجاع

تفاقيةاالأحكامأساسعلىالمجالهذافيبالتعاونالفسادلمكافحةالمتحدة
“.المجالهذافيللتعاونكافيةاألحكامتلكتعتبرفهيوعليه،



:األردنيالقانون

.المتبادلةالقانونيّةالمساعدةينّظمموّحدتشريعغياب-

مختلفةدولمنقضائيّةمساعدةطلب2013:13و2010بيناألردنتلقّت-
:يليكاالقانونياألساسحسبتتوّزع

4:اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةقانون

6:الفسـادلمكافحةالمتّحدةاألممإتّفاقيّة

3:الوطنيّةعبرالمنّظمةالجريمةلمكافحةالمتّحدةاألممإتّفاقية

2:دوليّةمجامالت

مجلسعضومداخلة:المصدر
:العاماألمين/الفسادمكافحةهيئة
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