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الغر�ض من الأدوات
تتطلب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اتخاذ �إجراء من جانب الدول الأطراف ملواءمة ت�شريعاتها
مع مقت�ضيات االتفاقية .وتن�ص الفقرة  1من املادة  34من االتفاقية على �أنه يتعني على كل دولة طرف �أن تتخذ "ما يلزم من
تدابري ،مبا يف ذلك التدابري الت�شريعية والإدارية ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،ل�ضمان تنفيذ التزاماتها مبقت�ضى
()1
هذه االتفاقية".
والغر�ض من �أدوات تقدير االحتياجات هذه هو تقدمي التوجيه يف تقدير ما ينبغي القيام به من جانب الدول الأطراف بغية
الت�أكد من املقدرة على حتقيق الإمكانات الكاملة التفاقية اجلرمية املنظمة .ومن املقرر ا�ستخدام الأدوات يف تقدمي امل�ساعدة
التقنية ،وال �سيما يف تقدير احتياجات الدول الأطراف �إىل امل�ساعدة التقنية ،مع الرتكيز على تنفيذ الت�شريعات .وميكن �أي�ض ًا
للأدوات متكني اخلرباء ،وال �سيما وا�ضعي ال�سيا�سات وامل�ش ِّرعني ،من تقييم تنفيذ االتفاقية .وميكن �أن ي�شمل ذلك التقييم
الذاتي .وتت�ألف الأدوات من امل� ِّؤ�شرات والأ�سئلة امل�صممة للقيام مبا يلي:

(�أ)

حتديد الثغرات يف الت�شريعات القائمة ويف تنفيذها؛

(ب) تي�سري �صياغة وو�ضع م�شاريع للم�ساعدة التقنية تعالج الثغرات واالحتياجات املح َّددة ب�صورة مالئمة؛
(ج) تي�سري و�ضع م� ِّؤ�شرات �أداء لتقييم التقدُّم املحرز يف التنفيذ.

()1يف اجتماع الفريق العامل املعني بامل�ساعدة التقنية ،املعقود يف الفرتة من � 28إىل  30ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2013أو�صى الفريق العامل ،يف جملة
من�سقة �إىل الدول ل�ضمان التنفيذ الفعال التفاقية اجلرمية املنظمة .و�أو�صى
�أمور ،ب�أن يقدِّ م مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية م�ساعدة تقنية َّ
متخ�ص�صة ،مبا يف ذلك
الفريق العامل �أي�ض ًا ب�أن يوا�صل املكتب ا�ستحداث �أدوات للم�ساعدة التقنية ب�ش�أن االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها وب�ش�أن م�سائل
ِّ
امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني (انظر .)CTOC/COP/WG.2/2013/5
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كيفية ا�ستخدام
الأدوات
تبد�أ كل �أداة بفقرة ا�ستهاللية ،تليها تفا�صيل عن الأحكام الإلزامية وغري الإلزامية للمادة �أو املواد التي ت�شملها تلك الأداة،
و�شرح مقت�ضب لل�شروط القانونية للمادة �أو املواد املعنية .وترد يف الأدوات املجموعات الثالث املختلفة التالية من الأ�سئلة.

الأ�سئلة املتعلقة باالمتثال
حتدِّ د الأ�سئلة املتعلقة باالمتثال ما �إذا كانت الدول متتثل ملتطلبات االتفاقية �أم ال .وت�شمل جميع
الأدوات قائمة بالأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال .ويف بع�ض احلاالت ،ترد �أي�ض ًا �أ�سئلة ثانوية متعلقة
باالمتثال ،من �أجل حتديد مدى تطبيق الدول للمواد يف املمار�سة العملية.

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
تت�سم الردود املق َّدمة من الدول ب�ش�أن م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية ب�أهمية �أ�سا�سية لت�صميم �أن�شطة
امل�ساعدة التقنية لأنها حتدِّ د االحتياجات الرئي�سية ،الإلزامية واالختيارية على ال�سواء ،الالزمة
لتنفيذ الأحكام ذات ال�صلة من اتفاقية اجلرمية املنظمة.

الأ�سئلة الإ�ضافية
املعينة �إىل امل�ساعدة التقنية،
ُ�صممت الأ�سئلة الإ�ضافية للتمكن من حتديد املزيد من االحتياجات َّ
ضال عن ال�صعوبات التي واجهت التنفيذ.
واملمار�سات الواعدة ،ف� ً
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الأحكام
الإلزامية
وغري الإلزامية
ال تت�ساوى �أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة جميعها يف م�ستوى الإلزام .وب�صفة عامة ،ميكن جتميع الأحكام يف الفئات الثالث
التالية:
(�أ) التدابري الإلزامية (� َّإما قطع ًا �أو عند ا�ستيفاء �شروط حم َّددة)؛
(ب) التدابري التي يجب على الدول الأطراف �أن تنظر يف تطبيقها �أو �أن ت�سعى �إىل تطبيقها؛
(ج) التدابري االختيارية.
ُوي�شار �إىل الأحكام الإلزامية يف الأدوات با�ستخدام عبارة "يتعني على الدول الأطراف" .وي�شار �أي�ض ًا �إىل الأحكام التي تلزم
مدعوة �إىل النظر بجدية
الدول الأطراف ب�أن تنظر يف �أمر ما بو�صفها من الأحكام الإلزامية .ويعني ذلك � َّأن الدول الأطراف َّ
يف اعتماد تدبري معينَّ .
وبالن�سبة للأحكام االختيارية متام ًا ُت�ستخدم كلمة "يجوز" .ويف بع�ض الأحيانُ ،تلزَ م الدول الأطراف ب�أن ُتفا�ضل بني خيارين
(على �سبيل املثال ،يف الفقرة �( 1أ) من املادة  .)5ويف تلك احلاالت ،ف� َّإن الدول الأطراف حرة يف اتباع �أحد اخليارين �أو كليهما.
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�أو ًال-
القانون اجلنائي
املو�ضوعي

مقدِّمة
تدعو اتفاقية اجلرمية املنظمة �إىل حتديد �أربعة �أ�شكال من ال�سلوك على �أنها �أفعال �إجرامية ،عندما
ُترت َكب عمداً ،وهي :امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة (املادة )5؛ غ�سل عائدات اجلرائم (املادة )6؛
الف�ساد (املادة )8؛ عرقلة �سري العدالة (املادة .)23
وتختلف الطريقة التي ُيح َّدد بها �سلوك معينَّ بو�صفه ي�شكل جرمية باختالف الواليات الق�ضائية.
وت�شدِّ د الفقرة  ،6من املادة  11من االتفاقية ،حتديداً ،على املبد�أ الذي مفاده � َّأن "تو�صيف الأفعال
املجرمة وفق ًا لهذه االتفاقية وتو�صيف الدفوع القانونية املنطبقة �أو املبادئ القانونية الأخرى التي حتكم
َّ
"
الداخلي
الطرف
الدولة
لقانون
ا
ح�صر
حمفوظ
ال�سلوك
م�شروعية
قرر الأفعال
ت
أن
�
يجب
ذلك،
ومع
.
ً
ُ َّ
الإجرامية عن طريق تدابري ت�شريعية ولي�س مبجرد تدابري �أخرى ،رغم � َّأن هذه "التدابري الأخرى" قد
()2
تكمل الت�شريعات التي ت�صف تلك الأفعال.

النطاق
على الرغم من � َّأن اتفاقية اجلرمية املنظمة تتناول �صراحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،تقت�ضي
معين ًا حتى و�إن مل يتعلق الأمر بعن�صر عرب وطني �أو جماعة
االتفاقية من كل دولة طرف �أن جت ِّرم �سلوك ًا َّ
�إجرامية منظمة .ووفق ًا للفقرة  2من املادة " ،34تجُ َّرم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال
جرمة وفق ًا للمواد  5و 6و 8و 23من هذه االتفاقية ،ب�صرف النظر عن طابعها عرب الوطني �أو عن �ضلوع
املُ َّ
جماعة �إجرامية منظمة فيها على النحو املبني يف الفقرة  1من املادة  3من هذه االتفاقية ،با�ستثناء
احلاالت التي ت�شرتط فيها املادة  5من هذه االتفاقية �ضلوع جماعة �إجرامية منظمة".
وبعبارة �أخرى ،يجب �أن ميتد التجرمي بالقدر نف�سه �إىل اجلرائم املحلية املح�ضة ،وكذلك �إىل اجلرائم
عرب الوطنية التي ترتكبها جماعة �إجرامية منظمة �أو يرتكبها فرد.

اجلزاءات
ال ت�شرتط اتفاقية اجلرمية املنظمة �أن يت�ضمن التجرمي عقوبة حم َّددة كاحلكم بال�سجن ،على �سبيل
املثال ،لعدد معينَّ من ال�سنوات .ويرتك �أمر حتديد امل�ستوى املالئم من اجلزاءات لكل دولة طرف،
ا�ستناد ًا �إىل �سيا�ستها اجلزائية العامة املعمول بها .ومع ذلك ،وفق ًا للفقرة  1من املادة  ،11يتعني على
كل دولة طرف جعل ارتكاب �أيِّ فعل يعترب فع ًال �إجرام ًّيا وفق ًا للمواد  5و 6و 8و 23من االتفاقية خا�ضع ًا
"جلزاءات ُتراعى فيها خطورة ذلك اجلرم".
و�سي�شكل م�ستوى اجلزاءات �أي�ضاً ،ب�شكل عام ،عام ًال يف التعاون الدويل .فثمة دول عديدة لن توافق على
طلب التعاون الدويل (مثل ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة) �إ َّال �إذا كانت العقوبة الق�صوى
املنطبقة على اجلرمية املعنية فوق م�ستوى معينَّ  ،مثل ال�سجن ملدة �سنتني.

()2انظر الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.06.V.5ال�صفحة  ،65احلا�شية .39

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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الأداة 1
جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
منظمة (املادة )5
مقدِّمة
يرمي جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة �إىل ا�ستهداف التهديدات املت�صاعدة لل�سالمة العامة
التي ت�شكلها اجلماعات الإجرامية املنظمة .وتن�ص اتفاقية اجلرمية املنظمة على نهجني خمتلفني �إزاء
جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة ،وميكن �أي�ض ًا اتباع مزيج من االثنني .ويقوم �أحد النهجني
على مفهوم الت�آمر (وهو مفهوم م�ستخدم على نطاق وا�سع يف بلدان القانون العام) ،ويقوم الآخر على
مفهوم امل�شاركة اجلنائية (وهو مفهوم ظهر يف بلدان القانون املدين).

الأحكام الإلزامية

الأداة 1

ُتلزم الفقرة �( 1أ) من املادة  5الدول الأطراف ب�أن تجُ َ ِّرم �أ ًّيا من الفعلني املبينني يف الفقرتني الفرعيتني
‘ ’1و‘ ’2من تلك الفقرة �أو كليهما باعتبارهما من الأفعال اجلنائية يف قوانينها املحلية.

الت�آمر
تع ِّرف الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ، ’1من املادة  5هذه اجلرمية ،ا�ستناد ًا �إىل مفهوم الت�آمر ،على النحو
التايل:
االتفاق مع �شخ�ص �آخر �أو �أكرث على ارتكاب جرمية خطرية لغر�ض له �صلة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة باحل�صول على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى وينطوي ،حيثما ي�شرتط القانون
الداخلي ذلك ،على فعل يقوم به �أحد امل�شاركني ي�ساعد على تنفيذ االتفاق� ،أو تكون �ضالعة فيه
جماعة �إجرامية منظمة.
وت�شابه الأفعال املُ َج َّرمة مبوجب الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ’1من املادة  ،5منوذج الت�آمر يف القانون العام.
وتن�ش�أ امل�س�ؤولية عن الفعل الإجرامي ا�ستناد ًا �إىل وجود اتفاق على ارتكاب جرمية خطرية .و�أركان الفعل
الإجرامي هي االتفاق على ارتكاب جرمية والقيام بذلك لغر�ض احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة
�أخرى .ومن حيث اجلوهر ،تن�ش�أ امل�س�ؤولية مبوجب الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ’1من املادة  ،5عندما
يقوم �شخ�صان �أو �أكرث عن عمد باالتفاق على ارتكاب جرمية خطرية لغر�ض احل�صول على منفعة
مادية ما .وخالف ًا للم�س�ؤولية عن ال�شروع يف بع�ض التقاليد القانونية ،ال ي�شرتط �إثبات � َّأن املتهم اقرتب
("مبا�شرة") من� إمتام اجلرم املو�ضوعي (�أو "اجلرمية اخلطرية").
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امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
تعرف اجلرمية امل�ستندة �إىل مفهوم امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة يف الفقرة (�( )1أ) ‘ ’2من
َّ
املادة  ،5على النحو التايل:
قيام ال�شخ�ص ،عن علم بهدف جماعة �إجرامية منظمة ون�شاطها الإجرامي العام �أو بعزمها
على ارتكاب اجلرائم املعنية ،بدور فاعل يف:
�أ -الأن�شطة الإجرامية للجماعة الإجرامية املنظمة؛
ب�  -أيِّ �أن�شطة �أخرى ت�ضطلع بها اجلماعة الإجرامية ،مع علمه ب� َّأن م�شاركته �ست�سهم يف
حتقيق الهدف الإجرامي املبني �أعاله.
ويعتمد الفعل الإجرامي املن�صو�ص عليه يف الفقرة الفرعية (�( )1أ) ‘ ’2من املادة  5منوذج ًا يربط
امل�س�ؤولية اجلنائية بامل�ساهمات املتعمدة يف اجلماعات الإجرامية املنظمة ،ولي�س بال�سعي �إىل تنفيذ
خطة معدة �سلف ًا �أو اتفاق م�سبق .ومبوجب الفقرة الفرعية نف�سها ،يتعني �أن يكون املتهم قد قام بدور
فاعل � َّإما يف الأن�شطة الإجرامية للجماعة الإجرامية املنظمة �أو �أيِّ �أن�شطة �أخرى ت�ضطلع بها تلك
اجلماعة .وحتديد ما �إذا كان ال�شخ�ص املعني قد قام بدور فاعل هو م�س�ألة تتعلق بتقدير الوقائع وقد
تختلف الواليات الق�ضائية يف حتديد ما �إذا كانت هناك �أدوار �أخرى �سلبية كافية لإثبات ذاك العن�صر
ومتى يتم ذلك �إن وجدت .وقد ال ت�شكل "الأن�شطة الأخرى" جرائم يف حد ذاتها ،ولكنها قد ت�ؤدي وظيفة
داعمة للأن�شطة الإجرامية للجماعة و�أهدافها.

الأداة 1

امل�س�ؤولية الثانوية
ُتلزم الفقرة (( )1ب) من املادة  5الدول ب�إلقاء م�س�ؤولية جنائية على الأ�شخا�ص الذين يقدِّ مون امل�شورة
�أو امل�ساعدة فيما يتعلق بارتكاب اجلرائم اخلطرية التي تكون �ضالعة فيها جماعة �إجرامية منظمة.
وي�شمل ذلك حتديد ًا الأ�شخا�ص الذين يتعمدون "تنظيم ارتكاب جرمية خطرية تكون �ضالعة فيها جماعة
�إجرامية منظمة� ،أو الإ�شراف �أو امل�ساعدة �أو التحري�ض عليه �أو تي�سريه �أو �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه" .وبذلك
ضال عن امل�شاركني يف ارتكاب
ت�شمل هذه الفقرة مقا�ضاة القادة واملتواطئني واملنظمني ،واملخططني ف� ً
جرائم خطرية ممن هم دون م�ستوى القادة.

ا�ستنتاج الأركان املعنوية
ت�شرتط الفقرة ( )2من املادة � 5أن يكون لدى الدول الإطار القانوين الالزم للتمكني من اال�ستدالل على
العلم �أو الق�صد �أو الهدف �أو الغر�ض �أو االتفاق امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من املادة  5من املالب�سات
الوقائعية املو�ضوعية .و�إذا مل ت�سمح التقاليد القانونية لدولة ما با�ستخدام هذه الأدلة الظرفية لإثبات
هذه احلالة املعنوية ،يتعني اتخاذ �إجراءات لاللتزام مبتطلبات هذه الفقرة.

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
عما �إذا كانت الدولة تنتهج نهج ًا يعتمد على نظرية "الت�آمر" �أو "امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
بغ�ض النظر َّ
منظمة":
• ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تن ِّفذ املادة  5من اتفاقية اجلرمية املنظمة
وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
•

هل جت ِّرم الت�شريعات جميع �أ�شكال امل�شاركة التالية:
"تنظيم ارتكاب جرمية خطرية تكون �ضالعة فيها جماعة �إجرامية منظمة� ،أو الإ�شراف �أو
امل�ساعدة �أو التحري�ض عليه �أو تي�سريه �أو �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه"
▷

جترم؟
و�إذا مل يكن الأمر كذلك ،فما هي الأ�شكال التي ال َّ

�إذا �أخذت الدولة بنهج "الت�آمر":

الأداة 1

•
•
•

 هل جت ِّرم الت�شريعات هذا الت�آمر ،مبعنى وجود اتفاق بني �شخ�صني �أو �أكرث على ارتكاب
()3
جرمية خطرية؟
 هل ت�شمل جرمية الت�آمر حاالت االتفاق على ارتكاب �أيِّ جرمية خطرية لغر�ض له �صلة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة باحل�صول على منفعة مالية �أو �أيِّ منفعة مادية �أخرى؟
 هل ت�شرتط الت�شريعات قيام ال�شخ�ص فع ًال باتخاذ �إجراءات بهدف تنفيذ االتفاق �أو حتقيق
هدف اجلماعة الإجرامية املنظمة؟

�إذا كانت الدولة ت�ستخدم نهج "امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة":
•

•

•

 هل جت ِّرم الت�شريعات قيام ال�شخ�ص ،عن علم بهدف جماعة �إجرامية منظمة ون�شاطها
املعنية ،بدور فاعل يف الأن�شطة الإجرامية
الإجرامي العام �أو بعزمها على ارتكاب اجلرائم َّ
للجماعة الإجرامية املنظمة؟
 هل جت ِّرم الت�شريعات قيام ال�شخ�ص ،عن علم بهدف هذه اجلماعة ون�شاطها الإجرامي
العام �أو بعزمها على ارتكاب اجلرائم مو�ضوع الت�شريع ،بدور ن�شط يف الأن�شطة الأخرى
غري الإجرامية لهذه اجلماعة الإجرامية املنظمة ،مع علمه ب� َّأن م�شاركته �ست�سهم يف حتقيق
الهدف الإجرامي؟
 هل تع ِّرف الت�شريعات مفهوم "اجلماعة الإجرامية املنظمة"؟
▷

 	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل التعريف العنا�صر املح َّددة يف الفقرة (�أ) من املادة 2
من اتفاقية اجلرمية املنظمة ،وهي:
(�أ)  �أن تكون جماعة ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص �أو� أكرث؛
(ب) �أن تكون موجودة لفرتة من الزمن؛

()3تع َّرف اجلرمية اخلطرية يف اتفاقية اجلرمية املنظمة ب�أنها �سلوك ميثل جرم ًا يعاقب عليه باحلرمان من
احلرية ملدة ال تقل عن �أربع �سنوات �أو بعقوبة �أ�شد.
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(ج) �أن تعمل ب�صورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب واحدة �أو �أكرث من اجلرائم اخلطرية �أو
املجرمة وفق ًا لهذه االتفاقية �أو �أيٍّ من بروتوكوالتها التي تكون الدولة طرف ًا فيها؛
الأفعال َّ
(د) �أن تعمل من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو
منفعة مادية �أخرى.
فيما يتعلق بالتدريب على امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة:
•  هل تل َّقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا ب�ش�أن جترمي
امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا ب�ش�أن جترمي امل�شاركة يف جماعة
•  هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
�إجرامية منظمة �أو اتخاذ تدابري ملكافحة هذه امل�شاركة؟
•  هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت ب�ش�أن جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة �أو اتخاذ
تدابري ملكافحة هذه امل�شاركة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
•  هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن جترمي امل�شاركة يف
جماعة �إجرامية منظمة �أو اتخاذ تدابري ملكافحة هذه امل�شاركة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
•  هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
منظمة �أو اتخاذ تدابري ملكافحة هذه امل�شاركة؟
•  هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف
امل�سائل ذات ال�صلة باجلرمية املنظمة� ،أو منع اجلرمية� ،أو ما يت�صل بهما من جماالت مثل
حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك امل�سائل املتعلقة بال�ضحايا؟

الأداة 1

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
بتجرمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة:
•  هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
•  هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة �أو اتخاذ
تدابري ملكافحة هذه امل�شاركة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
•  هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة �أو اتخاذ
تدابري ملكافحة هذه امل�شاركة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
•  هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة
�أو اتخاذ تدابري ملكافحة هذه امل�شاركة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان �أوجه هذا االحتياج.
�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•

•

•

•

الأداة 1

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة التي
�أُبلغ عنها؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة التي
()4
�أُغلق ملفها؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم ق�ضية من ق�ضايا امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة
�أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام بغر�ض عر�ض االتهامات؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،من بني ق�ضايا امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة التي
�أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام ،كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء النظر فيها؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم حماكمة من حماكمات امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
منظمة نتج عنها:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية وكيف
ُح َّلت؟

املوجهة �إىل �شخ�ص م�شتبه فيه ومن ثم عدم قدرة املح ِّقق
(ُ )4يق�صد بـ "�إغالق امللف" عدم �إقامة دليل يثبت التهمة َّ
على �إقامة دعوى �ضده.
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الأداة 2
جترمي غ�سل عائدات اجلرائم
(املادتان  6و)7
مقدِّمة
كانت �أول مرة يدرج فيها مفهوم غ�سل عائدات اجلرائم (يف �سياق االجتار باملخدرات) يف� إحدى
معاهدات الأمم املتحدة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات
وتو�سع اتفاقية اجلرمية املنظمة نطاق غ�سل عائدات اجلرائم لي�شمل فئة وا�سعة من
العقلية لعام ِّ .1988
اجلرائم الأ�صلية.

الأحكام الإلزامية
ُتلزم املادة  6الدول الأطراف بتجرمي نوعني من ال�سلوك ،عند ارتكابهما عمداً ،وهما:
(�أ) حتويل �أو نقل عائدات اجلرائم (املادة  ،6الفقرة الفرعية (�( )1أ) ‘)’1؛
(ب) �إخفاء �أو متويه عائدات اجلرائم (املادة  ،6الفقرة الفرعية (�( )1أ) ‘.)’2
و ُتلزم املادة  6الدول الأطراف �أي�ضاً ،رهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظام القانوين الداخلي اخلا�ص بها،
بتجرمي نوعني �آخرين من ال�سلوك ،عند ارتكابهما عمداً:
(�أ) اكت�ساب عائدات اجلرائم �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها (املادة  ،6الفقرة الفرعية (( )1ب) ‘)’1؛
(ب)  امل�شاركة يف ارتكاب جرمية غ�سل عائدات اجلرائم� ،أو التواط�ؤ �أو الت�آمر على ارتكابها،
وحماولة ارتكابها وامل�ساعدة والتحري�ض على ذلك وت�سهيله و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه (املادة
 ،6الفقرة الفرعية (( )1ب) ‘.)’2

الأداة 2

ويتعني على الدول الأطراف �أن ت�ضمن �إمكانية اال�ستدالل على عن�صر العلم �أو الق�صد �أو الغر�ض،
ك�أحد العنا�صر التي يلزم توافرها يف اجلرائم الأربع املتعلقة بغ�سل عائدات اجلرائم واملن�صو�ص عليها
يف الفقرة  1من املادة  ،6من املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية (املادة  ،6الفقرة (( )2و)) .ومبوجب
الفقرتني (�( )2أ) و(ب) من املادة  6يتعني على الدول �أي�ض ًا �أن تكفل انطباق جرائم غ�سل الأموال على
املجرمة وفق ًا للمواد  5و ،8و 23من االتفاقية
"�أو�سع جمموعة من اجلرائم الأ�صلية" ،و�أن تدرج الأفعال َّ
واجلرائم املح َّددة يف الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية والتي تكون الدول �أطراف ًا فيها بو�صفها جرائم
ضال عن جميع اجلرائم اخلطرية (انظر الفقرة (ب) من املادة  2لالطالع على تعريف
�أ�صلية ،ف� ً
()5
اجلرائم اخلطرية).
و ُتلزم املادة  7من اتفاقية اجلرمية املنظمة الدول الأطراف مبا يلي:
(�أ)  �أن تن�شئ نظام ًا للرقابة والإ�شراف على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية و�سائر
الهيئات املعر�ضة لغ�سل الأموال ،وي�شدد ذلك النظام على متطلبات حتديد هوية الزبون
وحفظ ال�سجالت والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة؛
()5انظر �أي�ض ًا Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money
Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation: the FATF Recommendations (Paris, February
.2012), p. 34

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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(ب) �أن تكفل ،قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية و�أجهزة �إنفاذ القانون و�سائر الأجهزة على
التعاون وتبادل املعلومات على ال�صعيدين الوطني والدويل.
كما تهيب الفقرة ( )3من املادة  7من االتفاقية �أي�ض ًا بالدول الأطراف �أن ت�سرت�شد ،عند االقت�ضاء
باملبادرات ذات ال�صلة التي تتخذها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف ملكافحة
غ�سل الأموال .ومن الأمثلة على تلك املنظمات فرق ُة العمل املعنية بالإجراءات املالية .وتقت�ضي
الفقرة  4من املادة  7من الدول الأطراف �أن ت�سعى �إىل تطوير وتعزيز التعاون العاملي والإقليمي
ودون الإقليمي والثنائي بني الأجهزة الق�ضائية و�أجهزة �إنفاذ القانون و�أجهزة الرقابة املالية
من �أجل مكافحة غ�سل الأموال .وعلى الرغم من كون التدابري التالية اختيارية يف �إطار اتفاقية
اجلرمية املنظمةُ ،تلزم الدول ،مبوجب تو�صيات فرقة العمل ومبادئ توجيهية �أخرى ،بالقيام
مبا يلي:
(�أ)  النظر يف �إن�شاء وحدة لال�ستخبارات املالية لكي تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل وتعميم
املعلومات عما يحتمل وقوعه من جرائم غ�سل الأموال؛
(ب) النظر يف تنفيذ تدابري جمدية لك�شف ور�صد حركة النقد وال�صكوك القابلة للتداول عرب
حدودها ،مثل متطلبات الإبالغ عن حتويالت كبرية عرب احلدود.

الأداة 2
الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

  ُيرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تطبق تدابري مكافحة غ�سل الأموال؛ وحتديد
الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما� إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.

•

 هل تجُ ِّرم الت�شريعات حتويل عائدات اجلرائم �أو نقلها �أو �إخفاءها �أو متويه م�صدرها؟

•

 هل تجُ ِّرم الت�شريعات اكت�ساب املمتلكات �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها عندما يكون ال�شخ�ص
املعني على علم ب�أنها عائدات جرائم؟

•

 هل ي�شمل نطاق امل�س�ؤولية عن جرائم غ�سل الأموال امل�شارك َة يف هذه اجلرائم ،وال�شروع
يف ارتكابها ،والت�آمر على ارتكابها ،وامل�ساعدة فيها ،والتحري�ض عليها ،وتي�سريها ،وتقدمي
امل�شورة ب�ش�أن ارتكابها؟
▷

•
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جترم؟
 	�إذا مل يكن الأمر كذلك ،فما هي �أ�شكال امل�س�ؤولية امل�شار �إليها �أعاله التي ال َّ

يتح�صل عليها ،ب�شكل مبا�شر
 هل تدخل يف نطاق "عائدات اجلرائم" � ُّأي ممتلكات تت�أ َّتى �أو َّ
�أو غري مبا�شر ،من ارتكاب اجلرم الأ�صلي؟

 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

•

•

•

•

•

•

املوجودات �أ ًّيا كان نوعها� ،سواء �أكانت مادية �أم غري مادية،
 هل تدخل يف نطاق "املمتلكات"
ُ
وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي
ملمو�سة،
غري
أم
�
ملمو�سة
منقولة �أم غري منقولة،
ُ
تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها؟
▷  	�إذا مل يكن الأمر كذلك ،فما هي �أ�شكال املوجودات املذكورة �أعاله التي ال تدخل يف
نطاق "املمتلكات"؟
تن�ص عليه الت�شريعات فيما يتعلق بتحديد نطاق "اجلرائم الأ�صلية"؟
 ما هو النهج الذي ُّ
(�أ) جميع اجلرائم؛
()6
(ب) حد معينَّ مرتبط بفئة من اجلرائم اخلطرية؛
املطبقة على اجلرم الأ�صلي؛
(ج) حد معينَّ مرتبط بعقوبة ال�سجن َّ
()7
(د) قائمة باجلرائم الأ�صلية؛
(يرجى حتديد � ٍّأي منها).
(ﻫ) مزيج من هذه ال ُّن ُهج ُ
جرائم امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة والف�ساد
 هل تدخل يف نطاق "اجلرائم الأ�صلية"
ُ
واجلرائم املن�صو�ص
وعرقلة �سري العدالة ح�سب ما تن�ص عليه املواد  5و 8و 23من االتفاقية،
ُ
عليها يف الربوتوكوالت امللحقة بها التي تكون الدولة طرف ًا فيها؟
▷  	�إذا مل يكن الأمر كذلك ،فما هي من اجلرائم املذكورة �أعاله تلك التي ال تدخل يف نطاق
"اجلرائم الأ�صلية"؟
 هل ي�شمل نطاق "اجلرائم الأ�صلية" اجلرائم املرتكبة خارج الوالية الق�ضائية للدولة
الطرف ،بحيث يعترب الفعل ذو ال�صلة فع ًال �إجرام ًّيا مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة التي
ار ُتكب فيهاُ ،ويعترب فع ًال �إجرام ًّيا مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي ُتن ِّفذ �أو
ُتط ِّبق املادة  6لو كان قد ار ُتكب فيها؟
 هل تنطبق الأحكام اخلا�صة بغ�سل الأموال على الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا اجلرم الأ�صلي
(غ�سل الأموال الذاتي)� ،أم هل ُيعا َقب على اجلرائم الأ�صلية وجرائم غ�سل الأموال ب�شكل
منف�صل؟
 هل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من غري امل�صارف وغريها من الكيانات التي هي عر�ضة
لأعمال غ�سل الأموال ُملزَ مة ب�ضمان فعالية حتديد هوية العمالء وغري ذلك من تدابري توخي
احلر�ص يف التعامل مع العمالء؟
()8
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فما هي تلك التدابري ،وهل ت�شمل املالكني امل�ستفيدين؟
()9
▷  هل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من غري امل�صارف ُملزمة بحفظ �سجالت دقيقة؟

الأداة 2

(ُ )6يق�صد بنهج احلدِّ املعينَّ �أو نهج جميع اجلرائم اخلطرية ،وفق ًا لتعريف "اجلرمية اخلطرية" الوارد يف
الفقرة (ب) من املادة  2من اتفاقية اجلرمية املنظمة� ،أنَّ الت�شريع يحدِّ د �أنَّ اجلرائم الأ�صلية هي � ُّأي جرم ُيعا َقب عليه
باحلرمان التام من احلرية ملدة ال تقل عن �أربع �سنوات �أو بعقوبة �أ�شد.
(ُ )7يق�صد بنهج القائمة �أن ترد يف الت�شريع قائمة جلرائم �أ�صلية مع َّينة ،تت�ضمن كحد �أدنى جمموعة �شاملة من
اجلرائم املرتبطة باجلماعات الإجرامية املنظمة.
()8قد ت�شمل التدابري املطلوبة حتديدَ هوية حاملي وثائق احل�سابات وجميع الأطراف يف املعامالت املالية ،وحفظَ
�سجالت حتتوي على معلومات تكفي لتحديد هوية جميع الأطراف ،وطبيعة املعاملة ،وماهية املوجودات املع َّينة ،واملبالغ �أو
القيم امل�شمولة ،وم�صدر جميع الأموال �أو املوجودات الأخرى ومق�صدها النهائي .وينبغي تنفيذ متطلبات توخي احلر�ص
يف التعامل مع العمالء مت�شي ًا مع التو�صيات  10و 11و 22و 23ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية (املعايري
الدولية ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واالنت�شار).
()9للح�صول على �إر�شادات ب�ش�أن متطلبات حفظ ال�سجالت ،انظر التو�صية  11ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية.
�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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•
•

•

الأداة 2
•

•
•
•
•
•
•

▷  هل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من غري امل�صارف ُملزمة ب�أن تكون لديها �آلية للإبالغ
()10
عن املعامالت امل�شبوهة؟
هل يرد يف الت�شريعات تعريف ملفهوم "الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة"؟
 هل تقدِّ م ال�سلطات املخت�صة مبادئ توجيهية �إىل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من غري
امل�صارف ب�ش�أن ك�شف املعامالت امل�شبوهة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى ذكر ال�سلطات املخت�صة املعنية وما ُت�صدره من �صكوك،
مثل اللوائح واملرا�سيم واملبادئ التوجيهية وما �إىل ذلك.
هل �أُن�شئت وحدة لال�ستخبارات املالية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل �سعت وحدة اال�ستخبارات املالية املن�ش�أة �إىل �أن ت�صبح ع�ضو ًا
()11
يف جمموعة �إيغمونت؟
▷  �إذا كان الأمر كذلك ،فهل �أ�صبحت وحدة اال�ستخبارات املالية ع�ضو ًا يف جمموعة
�إيغمونت؟
▷  ما هو نوع وحدة اال�ستخبارات املالية املن�ش�أة؟
(�أ) وحدة �إدارية؛
(ب) وحدة لإنفاذ القانون؛
(ج) وحدة ق�ضائية؛
(يرجى التحديد).
(د) مزيج من الأنواع ُ
▷  ما هي مواردها؟
▷  كيف ت�ؤدي عملها؟
▷  على �أيِّ وكاالت ُتع ِّمم معلوماتها؟
تطلع ،يف الوقت املنا�سب ،على املعلومات املالية
 هل متا ٌح لوحدة اال�ستخبارات املالية �أن َّ
والإدارية واملعلومات املتعلقة ب�إنفاذ القوانني حتى يت�سنى لها حتقيق �أهدافها يف ما يخ�ص
تقييم املعامالت امل�شبوهة؟
 هل تقدِّ م وحدة اال�ستخبارات املالية �إىل الكيانات املب ِّلغة �إر�شادات �أو تعليمات وافية ب�ش�أن
الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة؟
خمول مل�س�ؤويل الرقابة واملوظفني يف وحدة اال�ستخبارات املالية �صالحيات فح�ص
 هل َّ
()12
ال�سجالت و�إلزام من يحفظون ال�سجالت بتقدمي الوثائق؟
 هل امل�ؤ�س�سات املالية حممية من دعاوى املطالبات املدنية وغريها من دعاوى املطالبات
لك�شفها عن �سجالت العمالء مل�س�ؤويل الرقابة ووحدات اال�ستخبارات املالية؟
ما هي الكيانات املب ِّلغة املحمية من تلك الدعاوى يف الدولة؟
هل الكيانات املب ِّلغة ،مبا فيها امل�صارفُ ،ملزَ مة بالإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة؟
هل ما يلي من �ضمن ما ينطبق عليه هذا الإلزام؟
(�أ)  العائدات املت�أتية من جميع اجلرائم التي يلزم �إدراجها بو�صفها جرائم �أ�صلية
مبقت�ضى التو�صية  3ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية (انظر

()10للح�صول على �إر�شادات ب�ش�أن متطلبات الإبالغ ،انظر التو�صية  20ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية.
()11للح�صول على �إر�شادات ب�ش�أن وحدات اال�ستخبارات املالية ،انظر التو�صي َة  29ال�صادرة عن فرقة العمل
املعنية بالإجراءات املالية ،واملالحظ َة التي تف�سرها.
()12يجب �أ َّال يقف مبد�أ ال�سرية امل�صرفية �أو غريه من مبادئ ال�سرية التجارية واالمتياز القانوين عقب ًة �أمام
احل�صول على املعلومات لأغرا�ض التحقيق يف �أن�شطة غ�سل الأموال (انظر التو�صيتني  9و 40ال�صادرتني عن فرقة
العمل املعنية بالإجراءات املالية).
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•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

م�صطلح "الفئات املح َّددة من اجلرائم" يف امل�سرد الوارد يف املعايري الدولية
ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واالنت�شار)؛
(ب) الأموال امل�شتبه يف ارتباطها بتمويل الإرهاب �أو �صلتها به؛
(ج) جميع املعامالت امل�شبوهة ،مبا فيها حماوالت القيام مبعامالت ،بغ�ض النظر
عما �إذا كانت املعاملة تتعلق مب�سائل �ضريبية.
 هل توجد تدابري لتوخي احلر�ص يف التعامل مع العمالء خا�صة بال�شخ�صيات
ال�سيا�سية البارزة ،على النحو املح َّدد يف التو�صية  12ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ت�شمل التدابري ال�شخ�صيات ال�سيا�سية البارزة �سواء �أكانت
حملية �أم دولية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ت�شمل التدابري الأ�شخا�ص الذين ُتك ِّلفهم �أو ك َّلفتهم منظمات
دولية مبهام بارزة؟
 هل لدى الدولة �سيا�سات و�إجراءات مو�ضوعة ملواجهة املخاطر املرتبطة بالعالقات �أو
املعامالت التجارية التي ال تتم وجه ًا لوجه؟
 هل هناك تدابري للك�شف عن النقل املادي عرب احلدود للعمالت وال�صكوك القابلة للتداول
حلاملها ،مبا يف ذلك نظام للت�صريح عن تلك العمالت وال�صكوك �أو التزام �آخر بالك�شف
عنها؟
 هل ُنفذت تدابري لإن�شاء نظام للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من �أجل ردع �أن�شطة غ�سل
الأموال وك�شفها؟
 	هل هناك �أحكام خا�صة ملكافحة غ�سل الأموال تتعلق باجلرائم ذات ال�صلة باجلرمية املنظمة؟
إجراء التحقيقات املالية؟
 هل م�أذون للمحققني � ُ
مهي�ؤون لإجراء التحقيقات املالية؟
 	هل املحققون َّ
 	هل يتعاون املحققون مع وحدات اال�ستخبارات املالية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،ففي �أيِّ مرحلة �أو مراحل و�إىل �أيِّ مدى؟
التعاون
 	هل ُن ِّفذت تدابري ل�ضمان �أن يكون بو�سع ال�سلطات املكر�سة ملكافحة غ�سل الأموال
ُ
وتبادل املعلومات على ال�صعيدين الوطني والدويل؟
 	هل ُن ِّفذت تدابري �أخرى لك�شف ومراقبة التدفقات النقدية عرب احلدود؟
 ما هو الو�ضع يف الدولة فيما يتعلق بالنظم غري الر�سمية لتحويل الأموال �أو القيم املالية ،مثل
نظامي احلوالة �أو "الهوندي"؟
 	هل الدولة ع�ضو يف فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية؟
 هل الدولة ع�ضو يف جمموعة �إقليمية �أخرى ملكافحة غ�سل الأموال (هيئة �إقليمية على غرار
فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية)؟
 هل خ�ضعت الدولة لتقدير متبادل �أجراه نظراء (يف �سياق فرقة العمل املعنية بالإجراءات
املالية �أو هيئة �إقليمية على غرار فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية)؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فمتى �أُجري التقدير؟
▷  ما هي �أوجه الق�صور التي جرى حتديدها؟
▷  ما هي التدابري التي اتُّخذت ملعاجلة �أوجه الق�صور تلك؟

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي

الأداة 2
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فيما يتعلق بتقدمي التدريب يف جمال جترمي غ�سل عائدات اجلرائم:
•  	هل تلقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا يف جمال جترمي
غ�سل عائدات اجلرائم:

•
•
•

•

الأداة 2

•
•

(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل الأعوام اخلم�سة املا�ضية؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
مدربون على �إجراء التحقيقات املالية؟
 هل املحققون َّ
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا ب�ش�أن جترمي غ�سل عائدات اجلرائم؟
 هل هناك م�ؤ�س�سات ِّ
هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت ب�ش�أن جترمي غ�سل عائدات اجلرائم؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن جترمي غ�سل عائدات
اجلرائم؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
 هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن جترمي غ�سل عائدات اجلرائم؟
 هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف
امل�سائل ذات ال�صلة مبكافحة غ�سل الأموال؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال تقدمي امل�ساعدة التقنية
املتعلقة بتجرمي غ�سل عائدات اجلرائم:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
• هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن جترمي غ�سل عائدات اجلرائم؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
• هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن جترمي غ�سل عائدات اجلرائم؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
• هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن جترمي غ�سل عائدات اجلرائم؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان �أوجه هذا االحتياج.
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م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•

•

•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املعامالت امل�شبوهة التي ُب ِّلغت بها وحدة
اال�ستخبارات املالية؟
يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ما هو عدد التحقيقات املالية التي �أُجريت؟
▷  كم من هذه التحقيقات املالية �أُجري بالتوازي مع حتقيقات يف جرائم �أ�صلية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت غ�سل الأموال التي �أحالها حمققون ماليون
�إىل دائرة االدعاء العام؟
()13
▷  كم حالة �أُغلق ملفها؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء العام النظر فيها من بني
ق�ضايا غ�سل الأموال التي �أُحيلت �إليها؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم حماكمة من املحاكمات عن غ�سل الأموال نتج عنها:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

الأداة 2

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية ،وكيف
ُح َّلت؟

املوجهة �إىل �شخ�ص م�شتبه فيه ومن ثم عدم قدرة
(ُ )13ي َ
ق�صد بـ "�إغالق امللف" عدم �إقامة دليل يثبت التهمة َّ
املح ِّقق على �إقامة دعوى �ضده.
�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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الأداة 3
جترمي الف�ساد وتدابري مكافحته
(املادتان  8و)9
مقدِّمة
املنظمة بالف�ساد عند قيامها ب�أن�شطتها .فالر�شوة وغريها من
كثري ًا ما ت�ستعني اجلماعات الإجرامية َّ
�أعمال الف�ساد ُت�ستخدم لإتاحة الفر�ص� ،أو ا�ستغالل الفر�ص املتاحة ،للقيام بعمليات �إجرامية وحماية
تتعر�ض لها نظم العدالة اجلنائية وغريها من هياكل املراقبة .وبالن�سبة للجماعات
تلك العمليات من �أن َّ
املنظمة ،يقلل الف�ساد من املخاطر ويزيد من جني الأرباح من الأعمال الإجرامية ،وتقل
الإجرامية َّ
احتماالت �أن يقابل بنف�س االهتمام والعقاب الذي تقابل به حماوالت الت�أثري على املوظفني العموميني
عن طريق التخويف �أو العنف.

الأداة 3

واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد هي ال�صك العاملي الوحيد امللزم قانون ًا يف جمال مكافحة
الف�ساد .وت�ش ِّكل ،بف�ضل نهجها البعيد املدى والطبيعة الإلزامية للعديد من �أحكامها� ،أدا ًة فريدة لو�ضع
تدابري �شاملة للت�صدي مل�شكلة عاملية .وتغطي االتفاقية خم�سة جماالت رئي�سية هي :الوقاية ،والتجرمي
وتدابري �إنفاذ القوانني ،والتعاون الدويل ،وا�سرتداد املوجودات ،وامل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات.
املنظمة،
و ُت�س ِّلم اتفاقية اجلرمية املنظمة ب� َّأن الف�ساد طريقة ُت�ستخدم يف �أن�شطة اجلماعات الإجرامية َّ
م�ساعد رئي�سي لأن�شطة تلك اجلماعات.
و�أنه عامل ِ

الأحكام الإلزامية
تقت�ضي الفقرة  1من املادة  8من اتفاقية اجلرمية املنظمة جترمي نوعني من ال�سلوك لدى الدول ،عند
ارتكابهما عمداً:
(�أ)  وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها ،ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو هيئة �أخرى ،لكي يقوم
ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�سته مهامه الر�سمية
(عر�ض الر�شوة)؛
(ب) التما�س موظف عمومي �أو قبوله ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مزية غري م�ستحقة،
�سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو هيئة �أخرى ،لكي يقوم ذلك
املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�سته مهامه الر�سمية
(طلب الر�شوة).
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب على الدول جترمي امل�شاركة كطرف متواطئ يف جرمية من جرائم
الف�ساد.
وخالل عملية التفاو�ض من �أجل �صياغة اتفاقية اجلرمية املنظمة ،كان احلكم املتعلق بتجرمي الف�ساد
مو�ضوع مناق�شة م�ستفي�ضة ،وذلك بالأ�سا�س العتباره جهد ًا حمدود ًا ملواجهة ظاهرة �أو�سع نطاق ًا بكثري.
ويف �ضوء � َّأن الف�ساد هو �أحد الأ�ساليب امل�س َتخدَ مة يف �إطار اجلرمية املنظمة ،ويف �أن�شطة اجلماعات
الإجرامية املنظمة ،متثل النهج الذي وقع عليه االختيار يف النهاية يف �إدراج حكم يف اتفاقية اجلرمية
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املنظمة ي�ستهدف الف�ساد يف القطاع العام .ومت ذلك على �أ�سا�س � َّأن هذه االتفاقية ال ميكن �أن تقدِّ م
تغطية �شاملة مل�س�ألة الف�ساد و�أنه �سيلزم و�ضع �صك دويل م�ستقل لهذا الغر�ض.
و�أدت املفاو�ضات الالحقة ال�ساعية �إىل و�ضع �صك من هذا القبيل �إىل �أن تعتمد اجلمعية العامة اتفاقية
مكافحة الف�ساد.
وتقت�ضي املادة  9من اتفاقية اجلرمية املنظمة اتخاذ الدول الأطراف التدابري الت�شريعية �أو الإدارية� أو
غريهما من التدابري ،ح�سب االقت�ضاء ومبا يتما�شى مع نظمها القانونية ،وذلك من� أجل ما يلي:
(�أ) تعزيز النـزاهة؛
(ب) منع ف�ساد املوظفني العموميني وك�شفه ومعاقبته؛
(ج) �ضمان قيام ال�سلطات الوطنية باتخاذ �إجراءات فعالة ملنع ف�ساد املوظفني العموميني
وك�شفه ومعاقبته.
و�أخرياً ،ف� َّإن الفقرة  2من املادة  9تقت�ضي �أن متنح الدول الأطراف �سلطاتها املعنية مبكافحة الف�ساد
ا�ستقاللية كافية لردع الت�أثري غري امل�شروع.

الأداة 3
الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•
•

•

•

هل الدولة طرف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؟
 هل خ�ضعت الدولة لال�ستعرا�ض يف �إطار �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فما هي النتائج الرئي�سية املتعلقة بتنفيذ املادتني  15و16
والفقرة  1من املادة  27من االتفاقية ،وهي املواد املقابلة ملقت�ضيات التجرمي الواردة يف
الفقرات  1و 2و 3من املادة  8من اتفاقية اجلرمية املنظمة؟
ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تن ِّفذ تدابري مكافحة الف�ساد ،وحتديد الأجزاء
ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
هل جت ِّرم الت�شريعات:
(�أ)  وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها لكي يقوم
ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�سته مهامه
الر�سمية (عر�ض الر�شوة)؟
(ب) التما�س موظف عمومي �أو قبوله مزية غري م�ستحقة لكي يقوم ذلك املوظف
بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�سته مهامه الر�سمية
(طلب الر�شوة)؟
()14

()14لالطالع على حالة الت�صديق على اتفاقية مكافحة الف�ساد ،انظر
.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي

| 15

•
•

•

•

•

الأداة 3
•

•

•

هل تع ِّرف الت�شريعات مفهوم "املوظف العمومي"؟
 هل ي�شمل نطاق الأحكام التي جت ِّرم الف�ساد ك ًّال من الفعل واالمتناع عن الفعل من جانب
امل�س�ؤولني يف ممار�سة مهامهم الر�سمية؟
تو�سع الت�شريعات نطاق مفهوم "املوظف العمومي" لي�شمل املوظف العمومي الأجنبي �أو
 هل ِّ
املوظف املدين الدويل؟
 هل تع ِّرف الت�شريعات "املزية غري امل�ستحقة" بحيث ت�شمل ك ًّال من املزايا امللمو�سة
وغري امللمو�سة؟
هل جت ِّرم الت�شريعات �أ�شكا ًال �أخرى من الف�ساد (الفقرة  2من املادة )8؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ُتع َتبرَ اجلرائم التالية املت�صلة بالف�ساد ،وامل�شمولة يف اتفاقية
مكافحة الف�ساد� ،أفعا ًال �إجرامية يف الت�شريعات؟
(�أ)  اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�شكل �آخر من ِقبل موظف عمومي
ويف القطاع اخلا�ص؛
(ب) املتاجرة بالنفوذ؛
(ج) �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف؛
(د) الإثراء غري امل�شروع؛
(ﻫ) الإخفاء؛
(و) الر�شوة يف القطاع اخلا�ص.
 هل ت�شمل امل�س�ؤولية عن اجلرائم املت�صلة بالف�ساد االنخراط يف ال�سلوك املحظور عن عمد
�أو علم �أو �إهمال؟
طبق امل�س�ؤولية املو�ضوعية؟
▷  هل ميكن �أن ُت َّ
 هل يت�سع نطاق امل�س�ؤولية عن اجلرائم لي�شمل امل�شاركة يف ارتكابها وحماولة ارتكابها والت�آمر
من �أجل ذلك وامل�ساعدة فيه والتحري�ض عليه وتي�سريه و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه؟
هل توجد جلنة وطنية ملكافحة الف�ساد؟

فيما يتعلق بالتدريب على جترمي الف�ساد واتخاذ التدابري ملكافحته:
•

•

•
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 هل تل َّقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا على جترمي
الف�ساد واتخاذ التدابري ملكافحته:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل الأعوام اخلم�سة املا�ضية؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على جترمي الف�ساد واتخاذ
 هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
التدابري ملكافحته؟
هل هناك تدريب متعدد الوكاالت على جترمي الف�ساد واتخاذ التدابري ملكافحته؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة
وم�س�ؤوليات قطاعية خمتلفة؟
 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

•

•

•

 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن جترمي الف�ساد واتخاذ
التدابري ملكافحته؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
 هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن جترمي الف�ساد واتخاذ التدابري
ملكافحته؟
 هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف
امل�سائل املتعلقة بالف�ساد؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
بتجرمي الف�ساد:
•
•

•

•

هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن جترمي الف�ساد واتخاذ تدابري ملكافحته؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن جترمي الف�ساد واتخاذ التدابري ملكافحته؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن جترمي الف�ساد واتخاذ التدابري ملكافحته؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان �أوجه هذا االحتياج.

الأداة 3

الأ�سئلة الثانوية املتعلقة باالمتثال
•

 �إذا كانت هناك جلنة وطنية ملكافحة الف�ساد ،فما نطاق اخت�صا�صها يف التعامل مع الف�ساد؟
وهل لديها والية وقائية �أم والية لإنفاذ القانون �أم كلتاهما؟
▷  ما هي �أحدث النتائج التي تو�صلت �إليها اللجنة الوطنية ملكافحة الف�ساد؟
▷  ما هي التو�صيات التي �أ�صدرتها اللجنة الوطنية ملكافحة الف�ساد (�إن وجدت) من �أجل
حت�سني �إجراءات مكافحة الف�ساد يف البلد؟

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت عر�ض الر�شوة وطلبها التي �أُبلغ عنها؟
▷
▷
▷
▷

كم حالة �أُغلق ملفها؟
كم عدد الق�ضايا التي �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام من �أجل توجيه االتهامات؟
كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء النظر فيها؟
كم عدد املحاكمات التي �أ�سفرت عن:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟
()15

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها
ب�شكل �آخر من قبل موظف عمومي التي �أُبلغ عنها؟
▷ كم حالة �أُغلق ملفها؟
▷ كم ق�ضية �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام بهدف توجيه االتهامات؟
▷ كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء النظر فيها؟
▷ كم حماكمة �أ�سفرت عن:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب وموظفي
املنظمات الدولية العمومية التي �أبلغ عنها؟
▷ كم حالة �أُغلق ملفها؟
▷ كم ق�ضية �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام بهدف توجيه االتهامات؟
▷ كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء النظر فيها؟
▷ كم حماكمة �أ�سفرت عن:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

الأداة 3

•

يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت املتاجرة بالنفوذ التي �أُبلغ عنها؟
▷ كم حالة �أُغلق ملفها؟

ق�صد بـ "�إغالق امللف" عدم �إقامة دليل يثبت التهمة املوجهة �إىل �شخ�ص م�شتبه فيه ومن ثم عدم قدرة
(ُ )15ي َ
املح ِّقق على �إقامة دعوى �ضده.
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▷

كم عدد احلاالت التي �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام بهدف توجيه االتهامات؟

▷

كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء النظر فيها؟

▷

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف من ِقبل موظف
عمومي التي �أُبلغ عنها؟
▷

كم حالة �أُغلق ملفها؟

▷

كم ق�ضية �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام بهدف توجيه االتهامات؟

▷

كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء النظر فيها؟

▷

•

كم عدد املحاكمات التي �أ�سفرت عن:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت الإثراء غري امل�شروع من قبل موظف عمومي
التي �أُبلغ عنها؟
▷

كم حالة �أُغلق ملفها؟

▷

كم ق�ضية �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام بهدف توجيه االتهامات؟

▷

كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء النظر فيها؟

▷

•

كم حماكمة �أ�سفرت عن:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

الأداة 3

كم حماكمة نتج عنها:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت الر�شوة التي �أُبلغ عنها يف القطاع اخلا�ص؟
▷

كم حالة �أُغلق ملفها؟

▷

كم ق�ضية �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام بهدف توجيه االتهامات؟

▷

كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء العام النظر فيها؟

▷

كم حماكمة نتج عنها:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟

•

هل ُيلزَ م املوظفون العموميون بتقدمي �إقرارات مالية؟

•

هل جت ِّرم الت�شريعات تقدمي ا�ستمارة �إقرار مايل كاذبة؟

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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•
•
•

ما هي عقوبة تقدمي ا�ستمارة �إقرار مايل كاذبة؟
ما هي عقوبة االمتناع عن تقدمي ا�ستمارة �إقرار مايل مطلوبة؟
 هل ُتنفذ الأحكام املعاقبة لالمتناع عن تقدمي ا�ستمارات الإقرار املايل وتقدمي ا�ستمارات
الإقرار املايل الكاذبة؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

الأداة 4

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية وكيف
ُح َّلت؟

الأداة 4
جترمي عرقلة �سري العدالة
(املادة )23
مقدِّمة
تو�سعها ،من خالل ال�سعي �إىل
حتافظ اجلماعات الإجرامية املنظمة على ثروتها و�سلطتها ونفوذها� ،أو ِّ
تقوي�ض نظم العدالة .وكثري ًا ما ُي�س َتخدَ م التهديد والإكراه والعنف من �أجل عرقلة �سري العدالة؛ على
�سبيل املثال ،عن طريق تلفيق �أو تقدمي �أدلة كاذبة� ،أو الإدالء ب�شهادة زور� ،أو عن طريق الت�أثري على
ال�شهود �أو تخويفهم .وال ميكن �إقامة العدل �إذا كانت اجلهات الفاعلة يف �إجراءات العدالة اجلنائية
تتعر�ض للتخويف �أو التهديد �أو الإف�ساد.

الأحكام الإلزامية
تقت�ضي املادة  23من اتفاقية اجلرمية املنظمة جترمي الفعلني التاليني اللذين يعيقان �سري العدالة:
(�أ)  ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب �أو الوعد مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها �أو
منحها للتحري�ض على الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة
يف �إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية (الفقرة (�أ) من املادة )23؛
(ب)  ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب للتدخل يف ممار�سة �أيِّ موظف ق�ضائي �أو
موظف معني ب�إنفاذ القانون مهامه الر�سمية يف �إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم م�شمولة
بهذه االتفاقية (الفقرة (ب) من املادة .)23
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واجلرمية الواردة يف الفقرة (�أ) من املادة  ،23تتعلق باجلهود املبذولة للت�أثري على ال�شهود املحتملني
واجلهات الأخرى التي ميكن �أن تزود ال�سلطات ب�أدلة ذات ال�صلة .فيجب على الدول الأطراف �أن جت ِّرم
ا�ستخدام كل من الأ�ساليب الفا�سدة ،مثل الر�شوة ،و�أ�ساليب الإكراه ،مثل ا�ستخدام العنف �أو التهديد
با�ستخدامه.
� َّأما الفقرة (ب) من املادة  ،23فتتعلق بالتدخل يف �أعمال املوظفني الق�ضائيني �أو املوظفني املعنيني ب�إنفاذ
القانون .وي�شمل الإلزام جترمي ا�ستخدام القوة والتهديد والتخويف للتدخل �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف ممار�سة �أيِّ موظف ق�ضائي �أو موظف معني ب�إنفاذ القانون مهامه الر�سمية.

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي جت ِّرم عرقلة �سري العدالة وحتديد الأجزاء ذات
ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
هل جت ِّرم الت�شريعات:
(�أ)  ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب (الو�سائل الق�سرية) للتحري�ض على
الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة يف �إجراءات تتعلق
املجرمة امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
بارتكاب الأفعال َّ
(ب) الوعد مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها �أو منحها (ب�سبل فا�سدة) للتحري�ض على
الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة يف �إجراءات تتعلق
املجرمة امل�شمولة باالتفاقية؟
بارتكاب الأفعال َّ
(ج) ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب للتدخل يف ممار�سة موظف ق�ضائي
�أو موظف معني ب�إنفاذ القانون مهامه الر�سمية يف �إجراءات تتعلق بارتكاب الأفعال
املجرمة امل�شمولة باالتفاقية؟ وقد ي�شمل ذلك احلاالت التي تنطوي على تخويف
َّ
املحلفني وحمرري حما�ضر املحاكم واملرتجمني التحريريني وغريهم ممن يكونون
مرتبطني ب�إقامة العدل (�أي موظف باجلهاز الق�ضائي).
(د) ا�ستخدام القوة �أو التهديد �أو الرتهيب بهدف التدخل ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة
على ال�سواء يف ممار�سة موظف ق�ضائي �أو موظف معني ب�إنفاذ القانون مهامه
الر�سمية؟

الأداة 4

فيما يتعلق بالتدريب على جترمي عرقلة �سري العدالة:
•

 هل تل َّقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا على جترمي
عرقلة �سري العدالة؟
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل الأعوام اخلم�سة املا�ضية؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي
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•

•

•

•

•

متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على جترمي عرقلة �سري العدالة
 هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
وتدابري مكافحتها؟
هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على جترمي عرقلة �سري العدالة وتدابري مكافحتها؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة ؟
 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن جترمي عرقلة �سري
العدالة وتدابري مكافحتها؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
 هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية على جترمي عرقلة �سري العدالة
وتدابري مكافحتها؟
 هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين �أو امل�ؤ�س�سات الأكادميية التدريب يف امل�سائل
ذات ال�صلة بتجرمي عرقلة �سري العدالة وتدابري مكافحتها؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
بتجرمي عرقلة �سري العدالة وتدابري مكافحتها:

الأداة 4

•
•

•

•

هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة ؟
هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية يف جمال جترمي عرقلة �سري العدالة وتدابري مكافحتها؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية يف جمال جترمي عرقلة �سري العدالة وتدابري مكافحتها؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية يف جمال جترمي عرقلة �سري العدالة وتدابري مكافحتها؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان �أوجه هذا االحتياج.

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد حاالت عرقلة �سري العدالة التي �أُبلغ عنها؟
()16
▷  كم حالة �أُغلق ملفها؟
▷  كم ق�ضية �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام من �أجل توجيه االتهامات؟
▷  كم ق�ضية رف�ضت دائرة االدعاء العام النظر فيها؟

ق�صد بـ "�إغالق امللف" عدم �إقامة دليل يثبت التهمة املوجهة �إىل �شخ�ص م�شتبه فيه ومن ثم عدم قدرة
(ُ )16ي َ
املح ِّقق على �إقامة دعوى �ضده.
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▷  كم حماكمة نتج عنها:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟
•

 هل ترتبت العقوبات على عرقلة �سري العدالة على �أحكام بق�ضاء مدة يف ال�سجن الحقة
(مقابل املدة املتزامنة) ملدة ق�ضاها نتيجة �إدانة عن �سلوك �إجرامي �آخر؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية وكيف
ُح َّلت؟

�أوالً -القانون اجلنائي املو�ضوعي

الأداة 4
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ثاني ًا-
قانون �إجرائي
لكفالة التجرمي
الفعال

مقدِّمة
تت�ضمن اتفاقية اجلرمية املنظمة عدة �أحكام تكفل تطبيقها و�إنفاذها على نحو فعال ،وال �سيما مقت�ضيات
املجرمة امل�شمولة
التجرمي .وتت�ضمن هذه الأحكام �أحكام ًا تتعلق باحلق يف املقا�ضاة عن الأفعال َّ
املجرمة امل�شمولة
باالتفاقية واملعاقبة عليها (املادة  ،)15وم�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن الأفعال َّ
باالتفاقية (املادة  ،)10و�أحكام ًا تتعلق باملالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات (املادة  ،)11وم�صادرة و�ضبط
عائدات اجلرائم (املادة  ،)12وحماية ال�شهود وال�ضحايا (املواد  ،)26-24و�أ�ساليب التحري اخلا�صة
(املادة  ،)20و�إن�شاء ال�سجل اجلنائي (املادة .)22

الأداة 5
�سريان الوالية الق�ضائية على الأفعال املج َّرمة (املادة )15
مقدِّمة
كثري ًا ما يرتكب املجرمون جرائم يف �أقاليم �أكرث من دولة واحدة ويحاولون التهرب من الأنظمة
الوطنية عن طريق التنقل بني الدول .ويتمثل ال�شاغل الرئي�سي للمجتمع الدويل يف �أن ال يفلت
مرتكبو اجلرائم اخلطرية من العقاب و�أن يحكم بالعقاب على جميع �أجزاء اجلرمية �أينما وقعت.
وينبغي احلد من الثغرات يف �سريان الوالية الق�ضائية التي متكن الهاربني من �إيجاد مالذات �آمنة
�أو �إلغا�ؤها .ويف احلاالت التي تن�شط فيها اجلماعات الإجرامية يف عدد من الدول التي قد تكون
لها والية ق�ضائية على �أفعال جماعة ،ي�سعى املجتمع الدويل �إىل كفالة وجود �آلية متاحة لتلك الدول
من �أجل تن�سيق جهودها .وتتناول املادة  15من االتفاقية احلق يف مقا�ضاة مرتكبي هذه اجلرائم
ومعاقبتهم.

الأداة 5

الأحكام الإلزامية
تلزم الفقرة  1من املادة  15من اتفاقية اجلرمية املنظمة الدول الأطراف بت�أكيد �سريان واليتها الق�ضائية
املجرمة املح َّددة ا�ستناد ًا �إىل االتفاقية ،عندما ترتكب هذه الأفعال:
على الأفعال َّ
(�أ) يف �أقاليم تلك الدول (مبد�أ الإقليمية)؛
(ب) على منت �سفينة ترفع علم � ٍّأي من تلك الدول (مبد�أ العلم)؛
(ج) على منت طائرة م�سجلة مبقت�ضى قوانني تلك الدول (مبد�أ العلم).
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فبموجب الفقرة  3من املادة  ،15يف احلاالت التي يكون فيها اجلاين املزعوم
بارتكابه جرمية موجود ًا يف �إقليم دولة طرف وال تقوم تلك الدولة الطرف بت�سليمه بحجة وحيدة هي
كونه �أحد رعاياها (انظر الفقرة  10من املادة  ،)16يجب على تلك الدولة الطرف �أن تكون قادرة على
ت�أكيد �سريان واليتها الق�ضائية على ارتكاب الأفعال التالية حتى �إن ارتكبت خارج �إقليمها:
املجرمة مبقت�ضى املواد  5و 6و 8و 23من االتفاقية ،عندما تكون جماعة �إجرامية
(�أ)  الأفعال َّ
منظمة �ضالعة فيها؛
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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(ب) اجلرائم اخلطرية التي تكون جماعات �إجرامية منظمة �ضالعة فيها� ،شريطة �أن يكون
اجلرم الذي يلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم يعاقب عليه مبقت�ضى القانون الداخلي لكل من الدولة
الطرف التي تطلب الت�سليم والدولة الطرف املتلقية لطلب الت�سليم؛
املجرمة وفق ًا للربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية التي تكون الدول �أطراف ًا فيها.
(ج) الأفعال َّ
ومبوجب الفقرة  5من املادة � 15أي�ضاً ،تلزم االتفاقية الدول التي علمت � َّأن دو ًال �أطراف ًا �أخرى جتري
حتقيق ًا �أو تقوم مبالحقة ق�ضائية ب�ش�أن ال�سلوك ذاته ب�أن تت�شاور مع تلك الأطراف ،و�أن تقوم ،ح�سب
االقت�ضاء ،بتن�سيق ما تتخذه من تدابري .ويف بع�ض احلاالت� ،سي�ؤدي هذا التن�سيق �إىل �إحالة �إحدى
الدول الأطراف التحقيق �أو املقا�ضاة �إىل دولة �أخرى .ويف ق�ضايا �أخرى ،ميكن للدول الأطراف املعنية
�أن تكون قادرة على النهو�ض بامل�صالح اخلا�صة بها من خالل تبادل املعلومات التي جمعتها .بينما يف
معينة،
جمرمة َّ
حاالت �أخرى ،ميكن �أن توافق الدول الأطراف على �أن تالحق جهات فاعلة �أو �أفعال َّ
وترك بع�ض اجلهات الفاعلة �أو الأفعال الأخرى ذات ال�صلة �إىل الدول املهتمة الأخرى .ويت�سم الإلزام
بالت�شاور بطابع عملي ورمبا ال يتطلب � َّأي ت�شريعات داخلية لتنفيذه .وينبغي �أي�ض ًا �أن ت�ؤخذ هذه اخلطوات
بعني االعتبار عند نقل الإجراءات اجلنائية بني الدول الأطراف ،وعندما تعتزم الدول الأطراف القيام
بتحقيقات م�شرتكة.

الأداة 5
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الأحكام غري الإلزامية
حتدِّ د الفقرة  2من املادة  15عدد ًا من �أ�س�س الوالية الق�ضائية الأخرى التي قد ترغب الدول الأطراف
يف مراعاتها:
(�أ)  عندما ُيرتكب اجلرم �ضد �أحد مواطني الدولة الطرف (الفقرة الفرعية ‘�( ’2أ) من
املادة � )15أو �ضد �شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد يف �إقليمها .وقد
يو�سع هذا احلكم �أي�ض ًا لي�شمل اجلرم املرتكب �ضد رعاياها يف اخلارج (ما ي�سمى "مببد�أ
ال�شخ�صية ال�سلبية")؛
(ب) عندما يرتكب اجلرم �أحد مواطني الدولة الطرف �أو �شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد مكان
�إقامته املعتاد يف �إقليمها (الفقرة الفرعية ‘( ’2ب) من املادة  ،15ما ي�سمى "مببد�أ
ال�شخ�صية الفاعلة")؛
(ج) عندما يت�صل اجلرم ب�أن�شطة تقوم بها خارج �إقليمها جماعة �إجرامية منظمة بهدف
ارتكاب جرمية خطرية داخل �إقليمها (الفقرة الفرعية ‘( ’2ج) ‘ ’1من املادة ،15
ما ي�سمى "مببد�أ احلماية")؛
(د) عندما يتمثل اجلرم يف امل�شاركة يف غ�سل الأموال خارج �إقليمها بهدف غ�سل العائدات
الإجرامية يف �إقليمها (الفقرة الفرعية ( 2ج) ‘ ’2من املادة )15؛
(ﻫ) عندما يكون اجلاين املزعوم ارتكابه اجلرم موجود ًا يف �إقليمها ومل تقم الدولة الطرف
بت�سليمه (الفقرة  4من املادة .)15
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الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي ت�ؤكد �سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم
املح َّددة ا�ستناد ًا �إىل اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة
(الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
الت�شريعات الوالي َة الق�ضائية:
هل �أن�ش�أت
ُ
(�أ) وفق ًا ملبد�أ الإقليمية (يف احلاالت التي ترتكب فيها اجلرمية يف �إقليم الدولة)؟
(ب) وفق ًا ملبد�أ العلم (يف احلاالت التي ترتكب فيها اجلرمية على منت �سفينة ترفع
علم الدولة �أو طائرة م�سجلة مبقت�ضى قوانني الدولة يف الوقت الذي ارتكبت فيه
اجلرمية)؟
(ج) مبوجب الفقرة  3من املادة  ،15يف احلاالت التي يكون فيها اجلاين املزعوم ارتكابه
اجلرم موجود ًا يف �إقليم الدولة ومل تقم بت�سليمه ل�سبب وحيد هو كونه �أحد رعاياها
(انظر الفقرة  10من املادة )16؟

•

 رهن ًا ب�أحكام املادة  4املتعلقة ب�صون ال�سيادة ،هل �أن�ش�أت الت�شريعات الوالية الق�ضائية وفق ًا
للمبادئ التالية:
(�أ) مبد�أ اجلن�سية غري الفعلية (الفقرة �( 2أ) من املادة )15؟
(ب) مبد�أ اجلن�سية الفعلية (الفقرة ( 2ب) من املادة )15؟
(ج) مبد�أ احلماية (الفقرة ( 2ج) ‘ ’2من املادة )15؟

•

 هل �أن�ش�أت الت�شريعات الوالية الق�ضائية وفق ًا ملبد�أ "الت�سليم �أو املحاكمة" (الفقرة  4من
املادة )15؟
 هل �أن�ش�أت الت�شريعات الوالية الق�ضائية العاملية على بع�ض الأفعال ،متا�شي ًا مع بع�ض
()17
االتفاقات ،مثل قرارات جمل�س الأمن؟
 هل تت�ضمن الوالية الإقليمية للدولة املياه الإقليمية (انظر اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار)؟
هل بالإمكان ممار�سة الوالية الق�ضائية على �أعايل البحار؟
▷  كيف يتم الن�ص على هذه املمار�سة يف الإطار القانوين الوطني؟

•

•

•

•

الأداة 5

فيما يتعلق بالتدريب ب�ش�أن الوالية الق�ضائية على اجلرائم املح َّددة ا�ستناد ًا �إىل اتفاقية اجلرمية املنظمة:
•  هل تل َّقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا ب�ش�أن �سريان
الوالية الق�ضائية على اجلرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
()17انظر ،على �سبيل املثال ،قرار جمل�س الأمن .)1999( 1267
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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الأداة 5

(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل الأعوام اخلم�سة املا�ضية؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا ب�ش�أن �سريان الوالية الق�ضائية على
•  هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
اجلرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
•  هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت ب�ش�أن �سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم امل�شمولة
باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
•  هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن �سريان الوالية الق�ضائية
على اجلرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
•  هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن �سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم
امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
•  هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف
امل�سائل املتعلقة ب�سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
ب�سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة ؟
•  هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن �سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم امل�شمولة
باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
•  هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن �سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم امل�شمولة
باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
•  هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن �سريان الوالية الق�ضائية على اجلرائم امل�شمولة
باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان �أوجه هذا االحتياج.

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•
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 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم من حالة تنطوي على جرمية مت�صلة باجلرمية املنظمة،
وار ُتكبت خارج �إقليم الدولة ،جرت مالحقتها ق�ضائ ًّيا على �أ�سا�س ال�شخ�صية ال�سلبية �أو
الفاعلة �أو على �أ�سا�س مبادئ احلماية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت التي رف�ض فيها االدعاء العام املالحقة
الق�ضائية؟
 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

•

•
•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي ُعقدت فيها م�شاورات مع دول �أخرى
()18
ب�ش�أن م�سائل الوالية الق�ضائية املتعددة من �أجل تن�سيق الإجراءات فيما بينها؟
يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت التي طُ بقت فيها الوالية الق�ضائية العاملية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت التي ا�ستندت فيها املحاكم املحلية �إىل
�أدلة من واليات ق�ضائية �أجنبية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت التي در�ست فيها املحاكم املحلية �إمكانية
تطبيق االتفاقية �أو بروتوكوالتها يف �أيِّ �إجراء ق�ضائي؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية؟ ُيرجى تقدمي معلومات
تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية وكيف ُح َّلت؟

الأداة 6

الأداة 6
م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية (املادة )10
مقدِّمة
كثري ًا ما ُترتكب اجلرائم اخلطرية واجلرمية املنظمة من خالل الهيئات االعتبارية ،مثل ال�شركات �أو
املنظمات اخلريية� ،أو حتت غطائها .وميكن بالفعل للهياكل التجارية املعقدة �أن تخفي اجلهة املالكة
معينة ذات ال�صلة بجرائم ترتاوح بني التهريب واالجتار �إىل غ�سل
احلقيقية �أو العمالء �أو معامالت َّ
الأموال والف�ساد .وقد يقيم فرادى امل�س�ؤولني الإداريني خارج الدولة التي ار ُتكبت فيها اجلرمية ،وقد
يكون من ال�صعب �إثبات م�س�ؤولية �أفراد حم َّددين .ومن �أجل �إزالة هذه الو�سيلة والغطاء امل�ستخدمني يف
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،ت�شرتط اتفاقية اجلرمية املنظمة �إر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية.
و ُت�شكل املادة  10ب�ش�أن م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية اعرتاف ًا مه ًّما بالدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه تلك
الهيئات يف ارتكاب وتي�سري اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

()18الإجراءات املحيطة بالتحقيق واملقا�ضاة و�إ�صدار احلكم يف احلاالت التي ت�شملها اتفاقية اجلرمية
املنظمة والربوتوكوالت امللحقة بها.
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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الأحكام الإلزامية
تن�ص املادة  10من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة على �إر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية ،مبا
يتما�شى مع املبادئ القانونية للدولة الطرف ،فيما يتعلق مبا يلي:
(�أ)  اجلرائم اخلطرية (على النحو املعرف يف املادة ( 2ب) من االتفاقية) ،التي ت�شارك يف
ارتكابها جماعة �إجرامية منظمة؛
(ب) اجلرائم املقررة مبقت�ضى املواد  5و 6و 8و 23من االتفاقية؛
املجرمة وفق ًا لربوتوكوالت االتفاقية الثالثة ،التي تكون الدول طرف ًا فيها
(ج)  الأفعال
َّ
(املادة  ،1الفقرة  ،3من كل بروتوكول).
وتن�ص الفقرة  ،2من املادة  10من االتفاقية على �أنه يجوز �أن تكون امل�س�ؤولية جنائية �أو مدنية �أو �إدارية.
ويكون الن�ص على م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية �أمر ًا وجوب ًّيا .ولكن ،ال يوجد � ُّأي �إلزام ب�إر�ساء امل�س�ؤولية
()19
اجلنائية ،نظر ًا لتباين النُّهج املتبعة يف خمتلف املذاهب القانونية.

الأداة 6

وتن�ص الفقرة  ،3من املادة  ،10على �أنه يجب �إر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية دون امل�سا�س بامل�س�ؤولية
اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم .وبالتايل ،ف� َّإن م�س�ؤولية الأ�شخا�ص الطبيعيني
الذين ارتكبوا اجلرائم تعد م�س�ؤولية �إ�ضافية �إىل جانب �أيِّ م�س�ؤولية ُتلقى على الأ�شخا�ص الطبيعيني.
وعندما يرتكب فرد جرائم با�سم هيئة اعتبارية ،يجب �أن يكون بالإمكان تفعيل املقا�ضاة واجلزاءات على
كل من الفرد والهيئة االعتبارية.
وتن�ص الفقرة  ،4من املادة  ،10على �أن تكفل كل دولة طرف �إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني الذين ُتلقى
عليهم امل�س�ؤولية وفق ًا لهذه املادة جلزاءات جنائية �أو غري جنائية فعالة ومتنا�سبة ورادعة ،مبا يف ذلك
اجلزاءات النقدية.
وكذلك تن�ص الفقرة  ،2من املادة  ،18على �أن تقدِّ م الدول الأطراف �إىل الدول الأطراف الطالبة
امل�ساعدة القانونية املتبادلة بالكامل وفق ًا ملا تن�ص عليه قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب فيما يت�صل
باجلرائم التي يجوز حتميل �شخ�ص اعتباري امل�س�ؤولية عنها.

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

ُ يرجى بيان �أ�سماء الت�شريعات �أو ال�سوابق الق�ضائية �أو ال�صكوك الإدارية املتعلقة مب�س�ؤولية
الأ�شخا�ص االعتباريني ،وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،الفقرة ،وما
�إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.

()19اختلفت على مر ال�سنني ال ُّنهُج التي تعتمدها حماكم القانون الأنغلو�سك�سوين والقانون املدين ب�ش�أن
م�س�ألة امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص االعتباريني .وكانت �أوائل املحاوالت الرامية �إىل فر�ض امل�س�ؤولية اجلنائية
لل�شركات قد اتخذتها بلدان القانون الأنغلو�سك�سوين تبع ًا للمبادئ الرا�سخة لقانون امل�س�ؤولية التق�صريية .وبذلك،
وعلى م�ستوى االجتهاد الق�ضائي ،اتبعت املحاكم الإنكليزية على �سبيل املثال مذهب امل�س�ؤولية بالإنابة ،الذي تُن�سب
فيه �أفعال �شخ�ص تابع مل�ؤ�س�سة �إىل هذه الأخرية .ومن ناحية �أخرى ،ف�إنَّ �إدراج امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شركات يف
القوانني اجلنائية املخت�صة بالقانون املدين قد قوبل بطائفة وا�سعة من االنتقادات ،لأنَّ النظم القانونية الأوروبية
ت�ستند �إىل مبد�أ الذنب الفردي .وكان املبد�أ الذي مفاده �أنَّ ال�شركات ال ترتكب جرائم مقبو ًال على نطاق وا�سع.
ويتبع النظام القانوين الأملاين نهج الطبيعة املح َّددة ،الذي يعتمد بنية متطورة من اجلزاءات الإدارية التي تفر�ضها
الهيئات الإدارية ،من دون اللجوء �إىل القانون اجلنائي يف حد ذاته ،حيث ت�شمل تلك اجلزاءات �أحكام ًا ب�ش�أن
امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شركات.
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 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

•

•
•
•
•
•
•

 هل ميكن �إلقاء امل�س�ؤولية اجلنائية على الأ�شخا�ص االعتباريني فيما يتعلق بارتكاب جرائم
معرفة وفق ًا التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة بها التي تكون الدولة
َّ
طرف ًا فيها؟
▷  �إذا كان اجلواب بالنفي ،فهل ميكن �إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني للم�س�ؤولية الإدارية
�أو املدنية؟
 هل حتدِّ د الت�شريعات �أو االجتهادات الق�ضائية �أو ال�صكوك الإدارية مفهوم الأ�شخا�ص
االعتباريني؟
 هل جرى حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني عن الهيئات االعتبارية وفق ًا للمادة  10من
اتفاقية اجلرمية املنظمة؟
 هل جرى حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني من دون امل�سا�س بامل�س�ؤولية اجلنائية
للأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم� ،أو العك�س؟
 هل التدابري التي ُو�ضعت حلماية الأ�شخا�ص الطبيعيني متاحة للأ�شخا�ص االعتباريني (مث ًال
احلق يف عدم جترمي الذات)؟
 هل لدى �سلطات التحقيق ال�صالحيات الالزمة للح�صول على الوثائق ذات ال�صلة التي تكون
يف حوزة املنظمات؟
هل ت�ستوعب قواعد �إجراءات املحاكمة الأ�شخا�ص املعنويني (مثالً ،مدير ب�صفة ممثالً)؛

فيما يتعلق بالتدريب على حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني:
•

•

•

•

•

 هل تل َّقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا على حتديد
م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل الأعوام اخلم�سة املا�ضية؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
متخ�ص�صة يف التدريب �أو جامعات/مراكز تعليمية تو ِّفر تدريب ًا على
 هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني؟
 هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا على حتديد م�س�ؤولية
الأ�شخا�ص االعتباريني؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
 هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني؟

الأداة 6

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ذات ال�صلة بتقدمي امل�ساعدة التقنية
املتعلقة بتحديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني:
•  هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
•  هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني؟
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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•

•

▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
 هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن حتديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيرُ جى بيان �أوجه هذا االحتياج.

الأ�سئلة الثانوية املتعلقة باالمتثال
•
•

الأداة 6

 �إذا كان الت�شريع يحدِّ د مفهوم الأ�شخا�ص االعتباريني ،فهل ي�ستثني هذا التعريف كيانات
معينة ،مثل ال�شركات اململوكة للدولة �أو ال�سلطات املحلية؟
َّ
ُ يرجى بيان اجلزاءات املتاحة بالن�سبة للأ�شخا�ص االعتباريني ،مع الف�صل بني اجلزاءات
اجلنائية واملدنية والإدارية.

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•
•

•
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 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت املت�صلة باجلرمية املنظمة التي جرى
التحقيق فيها ب�ش�أن �شخ�ص اعتباري؟
▷  من بني تلك احلاالت ،كم عدد تلك التي وجه فيها املدعي العام تهم ًا جنائية �ضد
�أ�شخا�ص اعتباريني؟
▷  كم عدد احلاالت التي رف�ض فيها االدعاء العام املالحقة الق�ضائية؟
▷ كم عدد احلاالت التي نتج عنها:
(�أ) قرار بالإدانة؟
(ب) قرار بالرباءة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت املت�صلة باجلرمية املنظمة التي جرى فيها
تطبيق تدابري مدنية �أو �إدارية �ضد �أ�شخا�ص اعتباريني؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت املت�صلة باجلرمية املنظمة التي �أدت �إىل
�إجراءات امل�صادرة �ضد �أ�شخا�ص اعتباريني؟
▷  ما هو ال�شيء الذي جرت م�صادرته؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد احلاالت املت�صلة باجلرمية املنظمة التي ُوجهت
فيها جزاءات �أخرى �ضد �أ�شخا�ص اعتباريني؟
▷  ما نوع اجلزاء الذي طُ بق؟
 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ن�ش�أت خالل التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية ،وكيف
ُح َّلت؟

الأداة 7
املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات
(املادة )11
مقدِّمة

الأداة 7

تتكون اال�سرتاتيجية العاملية املن�سقة ملكافحة اجلرمية املنظمة من عنا�صر مرتابطة ،من قبيل مواءمة
الأحكام القانونية املتعلقة باجلرائم اخلطرية التي ترتكبها اجلماعات الإجرامية املنظمة ،واكت�شاف
اجلرائم ،وحتديد اجلناة والقب�ض عليهم ،والتمكني من ت�أكيد الوالية الق�ضائية ،وتي�سري التن�سيق ال�سل�س
للجهود الوطنية والدولية .بيد � َّأن تلك التدابري وحدها لي�ست كافية .فبعد تنفيذ كل ما جرى ذكره
�أعاله ،من ال�ضروري �أي�ض ًا كفالة �أن تت�سم �أي�ض ًا �إجراءات املالحقة الق�ضائية للجناة وفر�ض اجلزاءات
عليهم يف جميع �أنحاء العامل بالتنا�سب واالت�ساق مع الأ�ضرار التي ارتكبوها ومع الفوائد التي جنوها من
�أن�شطتهم الإجرامية.
وتختلف العقوبات والأغرا�ض املتوخاة من العقوبة املن�صو�ص عليها يف اجلرائم املماثلة اختالف ًا كبري ًا يف
خمتلف الواليات الق�ضائية .ويعك�س هذا التباين اختالف الأعراف والأولويات وال�سيا�سات على ال�صعيد
الوطني .ولكن ،من ال�ضروري الت�أكد من تطبيق م�ستوى معينَّ من الردع من �أجل تفادي ظهور فكرة
مفادها �أنَّ بع�ض �أنواع اجلرائم "ت�ؤتي ثمارها" ،حتى ولو �أُدين اجلناة .وبعبارة �أخرى ،ف�إنَّ اجلزاءات
يجب �أن يكون �أثرها �أ�شد بو�ضوح من الفوائد املتوخاة من ارتكاب اجلرمية.

الأحكام الإلزامية
تن�ص املادة  11من االتفاقية على �أن تقوم الدول الأطراف مبا يلي:
(�أ)  كفالة �أن تخ�ضع اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية جلزاءات منا�سبة ت�أخذ بعني االعتبار خطورة
كل جرمية على حدة (املادة  ،11الفقرة )1؛
(ب) ال�سعي �إىل كفالة � َّأن � َّأي �صالحيات قانونية تقديرية تكون لديها متا َر�س من� أجل حتقيق
الفعالية الق�صوى لتدابري �إنفاذ القانون وردع ارتكاب اجلرائم (املادة  ،11الفقرة )2؛
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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(ج)  اتخاذ تدابري مالئمة لكفالة ح�ضور املدعى عليهم يف الإجراءات اجلنائية (املادة ،11
الفقرة )3؛
(د)  كفالة �أن ت�أخذ املحاكم �أو ال�سلطات املخت�صة الأخرى يف االعتبار مدى ج�سامة اجلرائم
الأربع الرئي�سية التي ت�شملها االتفاقية ،عند النظر يف متتع املتهم بالإفراج املبكر �أو
امل�شروط (املادة  ،11الفقرة )4؛
(ﻫ)  حتديد فرتات تقادم طويلة ،عند االقت�ضاءُ ،ت�ستهل �أثناءها الإجراءات اخلا�صة ب�أيِّ
جرم م�شمول باالتفاقية ،ومدة �أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد ف ّر من وجه العدالة
(املادة  ،11الفقرة .)5

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

الأداة 7
•

•

•
•

•

ما هي اجلزاءات التي يخ�ضع لها مرتكبو اجلرائم التالية؟
(�أ) امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة؛
(ب) غ�سل الأموال؛
(ج) الف�ساد؛
(د) عرقلة �سري العدالة؟
كيف تقارن اجلزاءات على اجلرائم املذكورة �أعاله باجلزاءات يف حالة اجلرائم اخلطرية
الأخرى؟
هل ميلك االدعاء العام �صالحيات تقديرية يف جمال االدعاء العام؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فكيف يتم تو�ضيح ذلك؟
هل تن�ص الت�شريعات على �شروط للإفراج عن املدعى عليه �إىل حني املحاكمة �أو اال�ستئناف؟
هل تراعي الت�شريعات املتعلقة بالإفراج املبكر �أو امل�شروط الطابع اخلطري للجرائم امل�شمولة
باالتفاقية؟
�إذا كان هناك قانون تقادم ينطبق يف حالة مالحقة امل�سائل اجلنائية ،فهل يراعي الطابع
()20
اخلطري للجرائم امل�شمولة باالتفاقية؟

فيما يتعلق باملالحقة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة:
هل توجد ا�سرتاتيجية لدى دائرة االدعاء العام ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؟
•
فيجى ذكر عنوان اال�سرتاتيجية وتاريخ �صدورها.
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،
▷  ما هو الكيان �أو الوكالة �أو الوحدة احلكومية التي �أعدت اال�سرتاتيجية؟
▷  ممن طُ لبت امل�ساهمات؟
▷  من الذي �أقر اال�سرتاتيجية؟
()20ت�شجع االتفاقية الدول الأطراف التي لديها قانون تقادم على حتديد مدة تقادم طويلة للجرائم امل�شمولة
باالتفاقية (املادة  ،11الفقرة .)5
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•
•

•
•

▷  كم عدد ال�سنوات التي تغطيها اال�سرتاتيجية؟
▷  هل ت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل حت�سني � ٍّأي مما يلي؟
(�أ) الأداء اليومي لدائرة االدعاء العام؛
(ب) �إدارة الق�ضايا ،مبا يف ذلك و�ضع �آليات لفرز الق�ضايا؛
(ج) �إجناز عبء الق�ضايا يف الوقت املنا�سب وتخفي�ض ما قد يوجد من حاالت الت�أخري؛
(د) القدرة على التعامل مع اجلرائم املتخ�ص�صة �أو املعقدة؛
(ﻫ) اخلدمات �أو الدعم املق َّدم �إىل ال�ضحايا؛
(و) اخل�ضوع للم�ساءلة �أمام اجلمهور؛
(يرجى التحديد).
(ز) اجلوانب الأخرى لدائرة االدعاء العام ُ
هل دائرة االدعاء العام قادرة على ت�شكيل فريق متعدد التخ�ص�صات ملالحقة الق�ضايا املعقدة؟
ما هو دور املدعني العامني يف التحقيقات؟
▷  هل يحقق املدعي العام يف الق�ضايا؟
▷  هل يقدِّ م املدعي العام امل�شورة �أثناء التحقيقات؟
▷  هل يوجه املدعي العام التحقيقات؟
هل توجد موارد �أو �آليات متاحة للتحقيقات املعقدة �أو املمتدة لفرتات طويلة؟
 هل نظمت دائرة االدعاء العام وحدات منف�صلة �أو مدعني عامني متخ�ص�صني ملالحقة ق�ضايا
تتعلق ب� ٍّأي مما يلي:
(�أ) اجلرائم املت�صلة باجلرمية املنظمة؛
(ب) اجلرائم املالية؛
(ج) الف�ساد؛
(د) �سوء ال�سلوك من جانب املوظفني ،مبن فيهم املحامون و�أفراد ال�شرطة؛
(ﻫ) عرقلة �سري العدالة.

الأداة 7

فيما يتعلق باملالحقة عموماً:
•

•

•

هل ميلك املدعي العام �سلطة تقديرية ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي توجيه التهم؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فعلى �أيِّ �أ�سا�س ميكن �أن متار�س هذه ال�سلطة التقديرية؟
▷  ماذا يحدث يف احلاالت التي يرف�ض املدعي العام مالحقتها؟
هل املدعي العام بحاجة �إىل تقدمي �سبب لرف�ض املالحقة �أو �سحب الق�ضية اجلنائية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هذا يحدث يف املمار�سة العملية؟
▷  هل ُتن�شر دوافع قرار املدعي العام؟
 �إىل �أيِّ مرحلة يف �إجراءات العدالة اجلنائية ميكن للمدعي العام �أن ميار�س ال�سلطة التقديرية
يف رف�ض الق�ضية �أو �سحبها؟

ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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•
•

•

•

الأداة 7

•

•

ما هي املرحلة التي ال يجوز عندها �سوى لقا�ض �أن يرد الق�ضية اجلنائية؟
 هل ميكن ل ٍّأي من الأ�شخا�ص التالني نق�ض قرار يق�ضي مبوا�صلة النظر يف الق�ضية �أو رف�ضها
�أو املالحقة ب�ش�أنها �أو �سحبها �أو ردها؟
(�أ) ع�ضو يف ال�سلطة التنفيذية؛
(ب) ع�ضو يف دائرة االدعاء العام؛
(ج) ع�ضو يف ال�سلطة الق�ضائية؛
(د) وزير يف احلكومة.
هل ميلك املدعي العام ال�سلطة القانونية لرف�ض ق�ضية ما ب�شروط؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،ففي �أيِّ مراحل الإجراءات؟
▷  لأيِّ �أنواع من اجلرائم؟
▷  لأيِّ نوع من اجلناة؟
هل تقدِّ م الت�شريعات �أو الإطار التنظيمي توجيهات ب�ش�أن الرف�ض امل�شروط للق�ضايا؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل يتعني احل�صول على موافقة قا�ض على هذا الرف�ض؟
▷  كيف ت�سجل هذه املوافقة؟
▷  من يتحقق من ا�ستيفاء ال�شروط؟
 هل ميلك املدعي العام ال�سلطة القانونية للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقات تفاو�ضية لتخفيف العقوبة،
�إذا كان هناك �أ�سا�س قانوين لهذه االتفاقات؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،ف�إىل �أيِّ مدى تخ�ضع �سلطة املدعي العام التقديرية يف جمال
التفاو�ض على اتفاق لتخفيف العقوبة لإطار تنظيمي؟
▷  ما هي حدود ذلك الإطار؟
▷  هل املدعي العام ملزم بتقدمي عر�ض لتخفيف العقوبة؟
▷  هل املدعي العام ملزم قانون ًا بالت�شاور مع ال�ضحية �أو �إبالغها ب�ش�أن العر�ض �أو االتفاق
لتخفيف العقوبة؟
 لأغرا�ض �إتاحة الو�صول �إىل الأدلة (االكت�شاف) ،هل ثمة �سيا�سة لتي�سري القبول املبكر لعرو�ض
تخفيف العقوبة (بد ًال من قبولها يوم املحاكمة)؟

فيما يتعلق باملحاكم واملقا�ضاة واجلزاءات:
•
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هل توجد ا�سرتاتيجية لدى املحاكم ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؟
فيجى ذكر عنوان اال�سرتاتيجية وتاريخ �صدورها.
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
▷  ما هو الكيان �أو الوكالة �أو الوحدة احلكومية التي �أعدت اال�سرتاتيجية؟
▷  ممن طُ لبت امل�ساهمات؟
▷  من الذي �أقر اال�سرتاتيجية؟
▷  كم عدد ال�سنوات التي تغطيها اال�سرتاتيجية؟
▷  كيف �ستح�سن اال�سرتاتيجية ما يلي؟
(�أ) نزاهة العمليات والوظائف الق�ضائية؛
 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

•

•

•

•
•
•

•
•
•

(ب) العمل اليومي للمحاكم؛
(ج)  �إدارة الق�ضايا ،مبا يف ذلك و�ضع �آليات لفرز الق�ضايا؛
(د)  �إجناز عبء الق�ضايا يف الوقت املنا�سب وتخفي�ض ما قد يوجد من حاالت
الت�أخري؛
(ﻫ)  قدرة املحكمة على التعامل مع الق�ضايا املتخ�ص�صة �أو املعقدة يف جمال اجلرمية
املنظمة؛
(و) اخلدمات �أو الدعم املقدم �إىل ال�ضحايا وال�شهود؛
(ز) حماية الق�ضاة وغريهم من موظفي املحاكم؛
(يرجى التحديد).
(ح) غري ذلك ُ
 ما هي �أنواع الأحكام التي تن�ص عليها الت�شريعات احلالية بالن�سبة ملختلف اجلرائم املت�صلة
باجلرمية املنظمة؟
 ما هي اجلهة التي حتدِّ د الأحكام (على �سبيل املثال ،حماكم �إ�صدار الأحكام �أم
فرادى الق�ضاة)؟
ما هي مبادئ �إ�صدار الأحكام؟
▷  �أين ُين�ص عليها؟
ما هي الظروف امل�شددة للعقوبة فيما يتعلق ب�إ�صدار الأحكام؟
هل من املمكن فر�ض عقوبات �أ�شد على املجرمني املعاودين؟
 هل هناك مبادئ توجيهية �أو معايري ر�سمية �أو غري ر�سمية متعلقة بالعقوبات على اجلرائم
املت�صلة باجلرمية املنظمة؟
هل ُي�ستمع �إىل ال�ضحايا فيما يتعلق ب�إ�صدار الأحكام؟
ما هي ال�سلطات التي لديها ال�سلطة القانونية �أو التقديرية لفر�ض اجلزاءات؟
معينة من
 هل ت�سمح الت�شريعات ملحاكم �إ�صدار الأحكام مبنع اجلاين من االنخراط يف �أنواع َّ
املهن �أو احلرف؟

الأداة 7

فيما يتعلق بالتدريب على مكافحة اجلرمية املنظمة:
•  هل تلقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا ب�ش�أن املالحقة
واملقا�ضاة واجلزاءات فيما يتعلق باتفاقية اجلرمية املنظمة:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل الأعوام اخلم�سة املا�ضية؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
•  هل تدرب الدولة املدعني العامني والق�ضاة املتخ�ص�صني على التعامل مع الق�ضايا املتعلقة
باجلرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة بها؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،كم عدد املدعني العامني املتخ�ص�صني؟
▷  كم عدد الق�ضاة املتخ�ص�صني؟
▷  كم عدد الق�ضايا التي تعامل معها املدعون العامون والق�ضاة املتخ�ص�صون؟
• ما هي التدابري املتخذة لدعم املدعني العامني والق�ضاة املتخ�ص�صني؟
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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•
•

•

•
•

الأداة 7

متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات
 هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
فيما يتعلق باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن مكافحة اجلرمية
املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن مكافحة اجلرمية املنظمة؟
 هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف امل�سائل
ذات ال�صلة باملالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن
اجلرمية املنظمة:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
•  هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات فيما يتعلق مبكافحة
اجلرمية املنظمة؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
•  هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات يف ما يتعلق مبكافحة
اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيُجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
•  هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات فيما يتعلق مبكافحة
اجلرمية املنظمة؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية:
▷  كم عدد حاالت اجلرمية املنظمة التي �أُبلغ عنها؟
▷  كم حالة جرى التحقيق فيها؟
()21
▷  كم حالة �أُغلق ملفها؟
▷  كم ق�ضية �أحيلت �إىل دائرة االدعاء العام من �أجل توجيه االتهامات؟

(ُ )21يق�صد بـ"�إغالق امللف" عدم �إقامة دليل يثبت التهمة املوجهة �إىل �شخ�ص م�شتبه فيه ومن ثم عدم قدرة
املح ِّقق على �إقامة دعوى �ضده.
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•

•

•

•
•

•

•

•

▷  كم ق�ضية رف�ض املدعي العام النظر فيها؟
▷  كم عدد االتهامات التي وجهت؟
▷  كم عدد املالحقات التي �أ�سفرت عما يلي:
(�أ) قرارات بالإدانة؛
(ب) قرارات بالرباءة؛
(ج) قرارات ب�إخالء ال�سبيل؛
(د) قرارات برف�ض الدعاوى؛
(ﻫ) قرارات ب�سحب الدعاوى.
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد اال�ستئنافات املتعلقة بجرائم ذات �صلة باجلرمية
املنظمة التي قدمها �أ�شخا�ص مدانون؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد اال�ستئنافات املتعلقة بجرائم ذات �صلة باجلرمية
املنظمة التي قدمتها دائرة االدعاء العام؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد الأحكام بالإدانة/الرباءة املتعلقة بجرائم ذات �صلة
باجلرمية املنظمة التي ُنق�ضت بعد اال�ستئناف؟
ما هي الأ�سباب الرئي�سية لنق�ض الق�ضايا بعد اال�ستئناف؟
 كم هي املدة التي ت�ستغرقها عموم ًا �إجراءات املحكمة يف اجلرائم املت�صلة باجلرمية املنظمة
املعرو�ضة على املحاكم االبتدائية ،ابتداء من االعتقال �إىل �صدور احلكم النهائي؟
 كم هي املدة التي ت�ستغرقها عموم ًا �إجراءات املحكمة يف اجلرائم املت�صلة باجلرمية املنظمة
املعرو�ضة على حماكم اال�ستئناف ،ابتداء من تاريخ اال�ستئناف �إىل �صدور احلكم النهائي؟
 ما هي الن�سبة املئوية للمالحقات الق�ضائية املتعلقة باجلرمية املنظمة التي ت�سفر عن �إدانة
بتهمة واحدة على الأقل من التهم املوجهة ،وما هي الن�سبة املئوية لتلك التي ت�سفر عن �أحكام
بالرباءة التامة؟
 خالل االثني ع�شر �شهر ًا املا�ضية ،كم مرة �أعاد املدعي العام الق�ضية لإجراء حتقيقات
�إ�ضافية بد ًال من رف�ضها؟

الأداة 7

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء التحقيقات و�/أو املالحقات الق�ضائية وكيف
ُح َّلت؟

ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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الأداة 8
التعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها
�أو �ضبطها ،وم�صادرة عائدات اجلرمية
(املواد  12و 13و)14
مقدِّمة

الأداة 8

جترمي ال�سلوك الذي ُت�ستمد منه �أرباح �ضخمة غري م�شروعة لي�س كافي ًا دائم ًا ملعاقبة �أو ردع اجلماعات
الإجرامية املنظمة .فبع�ض اجلناة ،حتى و�إن اع ُتقلوا و�أُدينوا� ،سوف يكون مب�ستطاعهم التمتُّع مبكا�سبهم
غري القانونية وا�ستخدامها لأغرا�ضهم ال�شخ�صية وللإنفاق على موا�صلة عمليات من�ش�آتهم الإجرامية.
ويف تلك احلاالت� ،سيظل ال�شعور باقي ًا ب� َّأن اجلرمية تعود بالنفع ،و� َّأن نظام العدالة اجلنائية عدمي
الفعالية يف �إزالة ال�سبل املتاحة للجماعات الإجرامية ملوا�صلة �أن�شطتها.
ومن ال�ضروري اتخاذ تدابري عملية متنع اجلناة من جني �أرباح مالية من جرائمهم .ومن �أهم تلك
تن�ص على التعرف على الأموال
التدابري احلر�ص على �أن يكون لدى الدول �أنظمة م�صادرة قويةّ ،
واملمتلكات املكت�سبة على نحو غري م�شروع وجتميدها و�ضبطها وم�صادرتها .وميكن �أن ت�شكل التدابري
املت�سمة بالفعالية والكفاءة والتي ت�ستهدف عائدات اجلرمية رادع ًا قو ًّيا وت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف ا�ستعادة
العدالة عن طريق �إزالة احلوافز التي ت�شجع املجرمني على االنخراط يف �أن�شطة غري قانونية يف املقام
الأول .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا �إيجاد �آليات حم َّددة للتعاون الدويل لتمكني البلدان من �إنفاذ ما ي�صدر من
�أوامر �أجنبية ب�ش�أن التجميد وامل�صادرة ،ولتوفري �أن�سب ال�سبل التي يجب ا ِّتباعها يف ا�ستخدام العائدات
واملمتلكات امل�صادرة.

الأحكام الإلزامية

امل�صادرة وال�ضبط (املادة )12
تن�ص املادة  12على عدد من التدابري املتعلقة مب�صادرة عائدات اجلرمية وجتميدها و�ضبطها .ومبوجب
ُّ
هذه املادة يجب على الدول الأطراف �أن ت�ضع� ،إىل �أق�صى حد ممكن �ضمن حدود نظمها القانونية
الداخلية ،الإطار القانوين الالزم الذي يتيح لها:
(�أ)  م�صادر َة عائدات اجلرائم املت�أتية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو املمتلكات التي
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات (الفقرة �( 1أ) من املادة )12؛
(ب) م�صادر َة املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�س ُتخدمت �أو ُيراد ا�ستخدامها يف
ارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية (الفقرة ( 1ب) من املادة )12؛
(ج) التع ُّر َف على عائدات اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية والأدوات امل�ستخدمة يف ارتكاب هذه
اجلرائم �أو تتبعها �أو جتميدها و�/أو �ضبطها ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف (الفقرة
 2من املادة )12؛
عائدات اجلرائم �إليها �أو ُبدِّ لت بها
(د) تطبيقَ �صالحيات امل�صادرة على املمتلكات التي ُح ِّولت
ُ
وعلى العائدات التي اختلطت مبمتلكات اك ُت�سبت من م�صادر م�شروعة (يف حدود قيمة
العائدات املذكورة) وعلى املنافع �أو الإيرادات املت�أتّية من عائدات اجلرائم (الفقرات من
� 3إىل  5من املادة )12؛
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(ﻫ)  تخويل املحاكم �أو ال�سلطات املخت�صة الأخرى �أن ت�أمر بتقدمي ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية
�أو التجارية �أو بالتحفظ عليها .وال يجوز اعتبار ال�سرية امل�صرفية �سبب ًا م�شروع ًا لعدم
االمتثال (الفقرة  6من املادة .)12

التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة
(املادة )13
حتدِّ د املادة � 13إجراءات التعاون الدويل يف م�سائل امل�صادرة .وتكت�سي هذه ال�صالحيات �أهمية ل َّأن
ضال عن الأدلة املتعلقة بها ،يف �أكرث من والية
املجرمني اعتادوا �إخفاء عائدات اجلرمية و�أدواتها ،ف� ً
ق�ضائية وذلك من �أجل �إحباط جهود �إنفاذ القانون الرامية �إىل التعرف على هذه املكا�سب و�إحكام
ال�سيطرة عليها .و ُتلزم الدولة الطرف التي تتلقى طلب ًا من دولة طرف �أخرى ،مبوجب املادة  ،13ب�أن
تتخذ تدابري حم َّددة للتعرف على عائدات اجلرائم وتعقبها وجتميدها �أو �ضبطها بغر�ض م�صادرتها يف
نهاية املطاف.
ومبوجب املادة  ،13يتعني على الدولة الطرف �أن تقوم� ،إىل �أق�صى حد ممكن �ضمن �إطار نظامها،
مبا يلي:
(�أ)  � َّإما �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة طلب امل�صادرة ال�صادر عن دولة طرف �أخرى
لت�ست�صدر منها �أمر م�صادرة وتنفذه� ،أو �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة �أمر امل�صادرة
ال�صادر عن دولة طرف �أخرى بهدف تنفيذه (الفقرة  1من املادة )13؛
(ب) تتخذ ،على �إثر تلقيها لطلب من دولة طرف �أخرى ،التدابري الالزمة للتعرف على عائدات
اجلرائم �أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى املت�صلة باجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية وتعقبها وجتميدها �أو �ضبطها بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف (الفقرة  2من
املادة )13؛
(ج)  ُتز ِّود الأمني العام بن�سخ من قوانينها ولوائحها التي جتعل املادة  13نافذة املفعول (الفقرة
 5من املادة .)13

الأداة 8

وحتدِّ د املادة � 13أي�ض ًا �أنواع املعلومات املطلوبة للأنواع املختلفة من الطلبات (الفقرات من �( 3أ) �إىل 3
(ج) من املادة  ،)13و ُتلزم الدول الأطراف �أي�ض ًا ب�أن تنظر يف� إبرام اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف
لتعزيز فعالية التعاون الدويل يف هذا املجال (الفقرة  9من املادة .)13

الت�ص ُّرف يف عائدات اجلرائم امل�صادرة �أو املمتلكات امل�صادرة
(املادة )14
تتناول املادة  14املرحلة النهائية من عملية امل�صادرة وهي :الت�صرف يف املوجودات امل�صادرة .ويتعني
على الدولة القائمة بامل�صادرة ،بالقدر الذي ي�سمح به قانونها الداخلي و�إذا ما طلبت منها ذلك دولة
طرف مبوجب املادة � ،13أن تنظر على �سبيل الأولوية يف رد العائدات �أو املمتلكات �إىل الدولة الطالبة،
لكي يت�سنى لها تقدمي تعوي�ضات �إىل ال�ضحايا �أو رد العائدات �أو املمتلكات �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني
(الفقرة  2من املادة .)14

الأحكام غري الإلزامية
تدعو الفقرة  7من املادة  12الدول الأطراف كذلك �إىل �أن تنظر يف �إمكانية نقل عبء الإثبات �إىل
الطرف الآخر� ،أي �إلزام اجلاين ب�أن ُيبينِّ امل�صدر امل�شروع لعائدات اجلرائم املزعومة �أو املمتلكات
املعر�ضة للم�صادرة.
الأخرى َّ
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال

الأداة 8

•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تكفل التعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها
�أو �ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم،
وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.

•

 هل ت�سمح الت�شريعات� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،مب�صادرة عائدات اجلرمية املت�أتية من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو املمتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؟

•

 هل تن�ص الت�شريعات على تعريف ملفهوم "عائدات اجلرائم" بحيث ي�شمل � َّأي ممتلكات تت�أتى
تح�صل عليها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من خالل ارتكاب جرم؟
�أو ُي َّ

•

 هل ت�سمح الت�شريعات مب�صادرة املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت �أو
ُيراد ا�ستخدامها يف ارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية؟

•

 هل ت�سمح الت�شريعات مب�صادرة املمتلكات التي ُح ِّولت �إليها عائدات اجلرائم ،وكذلك
م�صادرة عائدات اجلرائم املختلطة بعائدات �أخرى يف حدود قيمتها املق َّدرة؟

•

 هل حتدِّ د الت�شريعات نطاق "املمتلكات" بحيث تدخل فيه املوجودات �أ ًّيا كان نوعها� ،سواء
وامل�ستندات �أو
�أكانت مادية �أم غري مادية ،منقولة �أم غري منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة،
ُ
ال�صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها؟

•

 هل تفر�ض الت�شريعات تقدمي ال�سجالت امل�صرفية وال�سجالت املالية وال�سجالت التجارية؟
▷

•

 هل تتيح الت�شريعات �إمكانية �أن ُينقل �إىل املتهم عبء �إثبات امل�صدر امل�شروع لعائدات اجلرائم
املعر�ضة للم�صادرة؟
املزعومة �أو املمتلكات الأخرى َّ
 هل تن�ص الت�شريعات على � َّأن ال�ضبط والتجميد وامل�صادرة ال مت�س حقوق الأطراف الثالثة
النية؟
احل�سنة َّ
 هل الدولة قادرة على �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة طلب م�صادرة وارد ًا من دولة طرف
�أخرى ،بغر�ض ا�ست�صدار �أمر م�صادرة وتنفيذه؟

•

 هل الدولة قادرة على �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة طلب م�صادرة �صادر ًا عن دولة طرف
�أخرى بهدف تنفيذه؟

•

 �إثر تلقي الطلب من دولة طرف �أخرى ،هل الدولة قادرة على التعرف على عائدات اجلرائم
�أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى املت�صلة باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية وتعقبها
وجتميدها �أو �ضبطها بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف؟

•

•
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

 هل ُينظر على �سبيل الأولوية يف رد العائدات �أو املمتلكات �إىل الدولة الطالبة من �أجل تعوي�ض
ال�ضحايا �أو ردها �إليهم؟
 هل ُينظر على �سبيل الأولوية يف ر ِّد العائدات �أو املمتلكات امل�صادرة �إىل ال�ضحايا� ،أو يف
ا�ستخدام هذه العائدات �أو املمتلكات للتعوي�ض لهم؟
ما هو الإطار القانوين الذي ينظم ا�سرتداد املوجودات وم�صادرتها واحلجز عليها؟
 ما هي املعاهدات التي دخلت الدولة طرف ًا فيها والتي ُتن�شئ التزامات فيما يتعلق مب�صادرة
املوجودات واحلجز عليها؟
 ما هي الآليات القائمة التي تتيح التعرف على املوجودات �أو املمتلكات �أو تعقبها �أو �ضبطها �أو
جتميدها ،مبا يف ذلك ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو التجارية ،وكذلك املعدات والأدوات
الأخرى التي ا�ستخدمت �أو ُيراد ا�ستخدامها يف ارتكاب اجلرائم؟
 ما هي ت�شريعات ال�سرية امل�صرفية القائمة التي قد تعوق التحقيقات �أو ت�صبح �أ�سا�س ًا لرف�ض
طلب التعاون؟
 هل الوكاالت قادرة على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حتري بهدف الو�صول �إىل املوجودات
املرتبطة باجلرمية املنظمة عن طريق �إجراء حتقيقات مالية مرتابطة؟
 هل هناك قدرة وطنية على االنخراط مع الدول الأخرى يف عمليات ن�شطة وم�ستمرة لتبادل
املعلومات والتحليالت اال�ستخباراتية املالية ذات ال�صلة؟
 هل يوجد حظر على تبادل املعلومات غري الر�سمي (بخالف التبادل الذي يتم بناء على طلب
ر�سمي) بني الدولة والواليات الق�ضائية الأخرى؟
 هل توجد �أحكام يف الت�شريع الوطني ت�سمح باتخاذ �إجراءات مل�صادرة عائدات املوجودات �أو
احلجز عليها ب�صفة م�ستقلة عن الإجراءات اجلنائية الأخرى؟
 هل �أبرمت الدولة اتفاقات ثنائية �أو اتفاقات �أخرى لتقا�سم املوجودات بني الدول امل�شاركة يف
تعقب املوجودات املت�أتية من �أن�شطة اجلرمية املنظمة وجتميدها وم�صادرتها؟
 ما هي ال�سلطة القانونية املخولة لوكاالت �إنفاذ القانون حتى تقوم ب�ضبط املمتلكات امل�ستخدمة
يف ارتكاب اجلرائم اجلنائية؟
هل توجد � ُّأي بيانات عن م�صادرة ملوجودات مت�صلة باجلرائم متت بتي�سري من التعاون الدويل؟
 هل توجد � ُّأي بيانات عن قيمة املوجودات امل�ضبوطة �أو امل�سرتدة ،وعن الكيفية التي مت بها
توزيع تلك املوجودات �أو �إعادتها؟

الأداة 8

فيما يتعلق بالتدريب على التعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها �أو �ضبطها وم�صادرة عائدات
اجلرائم:
•

 هل تل َّقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا ب�ش�أن التعرف
على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها �أو �ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
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•
•

•

•
•

الأداة 8

متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على التعرف على املوجودات �أو تتبعها
 هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
�أو جتميدها �أو �ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
 هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت ب�ش�أن التدريب على التعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو
جتميدها �أو �ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة ؟
 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أنالتعرف على املوجودات
�أو تعقبها �أو جتميدها �أو �ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
 هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن التعرف على املوجودات �أو تعقبها
�أو جتميدها �أو �ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
 هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف امل�سائل
ذات ال�صلة ب�ضبط موجودات وعائدات اجلرائم وجتميدها وم�صادرتها؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال تقدمي امل�ساعدة التقنية
املتعلقة بالتعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها �أو �ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة ؟
•  هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن التعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها �أو
�ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
•  هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن التعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها �أو �ضبطها
وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيُجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
•  هل حتتاج الدولة �إىل امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن التعرف على املوجودات �أو تعقبها �أو جتميدها �أو
�ضبطها وم�صادرة عائدات اجلرائم؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•
•
•
•
•
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 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ما هي قيمة املمتلكات واملوجودات الأخرى التي �صودرت فيما
يتعلق باجلرائم املت�صلة باجلرمية املنظمة؟
ما هو نوع املمتلكات واملوجودات الأخرى التي �شملتها عمليات امل�صادرة هذه؟
ما هو القدر الذي �أُعيد �إىل الدول الطالبة من تلك املمتلكات واملوجودات الأخرى؟
ما هو القدر الذي �أُعيد �إىل ال�ضحايا من تلك املمتلكات واملوجودات الأخرى؟
 ما هو القدر الذي مت التربع به من تلك املوجودات �إىل �صندوق الأمم املتحدة اال�ستئماين ملنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ال�ستخدامه يف مكافحة اجلرمية املنظمة؟
 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

•

•

•

ُ يرجى تبيان الأ�سباب التي جتعل الإطار القانوين املتعلق با�سرتداد املوجودات وم�صادرتها
كاف.
واحلجز عليها � َّإما كافي ًا �أو غري ٍ
 ما هي امل�شاكل التي �صودفت يف التما�س التعاون الدويل �أو تقدميه بخ�صو�ص املوجودات
املت�صلة باجلرائم؟
 هل طبقت الدولة �إجراء نقل عبء الإثبات �إىل الطرف الآخر (�أي �إلزام اجلاين ب�أن يبينِّ
املعر�ضة للم�صادرة)؟
امل�صدر امل�شروع لعائدات اجلرائم املزعومة �أو املمتلكات الأخرى َّ
 ما هي العوامل التي �أدت �إىل النجاح يف �ضبط عائدات اجلرمية وجتميدها وم�صادرتها؟
ُيرجى تقدمي معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء �ضبط عائدات اجلرمية وجتميدها وم�صادرتها،
وكيف ُح َّلت؟

الأداة 9

الأداة 9

حماية ال�شهود وال�ضحايا
(املواد  24و 25و)26
مقدِّمة
� َّإن القدرة على توفري حماية فعالة لل�شهود ،و�أي�ض ًا على تقدمي امل�ساعدة واحلماية لل�ضحايا ،لها �أهمية
بالغة يف كفالة جناح �إجراءات التحقيق واملحاكمة اخلا�صة باجلرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية
املنظمة .وتتناول املادتان  24و 25من االتفاقية التدابري املت�صلة مب�ساعدة ال�ضحايا وحماية ال�ضحايا
وال�شهود.
وتن�ص املادة  26على اتخاذ تدابري لت�شجيع تعاون الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف جماعة �إجرامية منظمة
ولكنهم قرروا التعاون مع ال�سلطات يف التحري عن اجلماعات الإجرامية املنظمة �أو مقا�ضاتها .وميكن
�أن يطلق على ه�ؤالء الأ�شخا�ص ا�سم "املتعاونني مع العدالة" �أو "املخربين" .وت�شمل هذه التدابري ا�ستعمال
�أ�شكال الر�أفة �أو احل�صانة من املالحقة الق�ضائية ،واتخاذ تدابري حلماية ه�ؤالء الأ�شخا�ص كذلك .وال
بد من توافر القدرة على توفري احلماية الفعالة للأع�ضاء احلاليني �أو ال�سابقني يف اجلماعات الإجرامية
املنظمة الذين يرغبون يف التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون .ومن امل�ستبعد توفري هذه احلماية دون وجود
برنامج حلماية ال�شهود.
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الأحكام الإلزامية
ُتلزم املادتان  24و 25من اتفاقية اجلرمية املنظمة الدول الأطراف بتوفري حماية فعالة لل�شهود ،ف�ضال
عن توفري امل�ساعدة واحلماية لل�ضحايا .وفيما يتعلق بال�شهود ،يجوز �أن ي�شمل ذلك احلماية اجل�سدية،
وتغيري �أماكن الإقامة يف الداخل �أو اخلارج� ،أو و�ضع الرتتيبات اخلا�صة لتقدمي الأدلة .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يتعني على الدول �أن ت�ضع قواعد �إجرائية مالئمة تو ِّفر ل�ضحايا اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية �سبل
احل�صول على التعوي�ض وجرب الأ�ضرار وتتيح لهم �إمكانية عر�ض �آرائهم و�شواغلهم يف املراحل املنا�سبة
من الإجراءات اجلنائية ،وذلك رهن ًا بالت�شريعات الداخلية.
ومبوجب املادة  ،24يتعني على كل دولة طرف �أن تتخذ تدابري مالئمة يف حدود �إمكانياتها لتوفري حماية
فعالة لل�شهود الذين يدلون يف االجراءات اجلنائية ب�شهادة بخ�صو�ص اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية،
وكذلك لأقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم ،ح�سب االقت�ضاء ،من �أيِّ انتقام �أو ترهيب
حمتمل .ويجوز �أن يكون من بني تلك التدابري ما يلي:
(�أ)  و�ضع قواعد �إجرائية لتوفري احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�شخا�ص ،كالقيام مثال بتغيري
�أماكن �إقامتهم وال�سماح بفر�ض قيود على �إف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن
وجودهم؛

الأداة 9

(ب) توفري قواعد خا�صة بالأدلة ،مبا يتفق و�شروط املحاكمة العادلة ،لل�سماح بالإدالء بال�شهادة
على نحو يكفل �سالمة ال�شاهد ،كال�سماح لل�شهود بالإدالء ب�شهاداتهم خارج قاعة املحكمة
عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة �أو غريها من و�سائل التداول عن بعد� ،أو داخل قاعة
املحكمة ولكن وراء �ستار �أو حاجز �آخر؛ وال�سماح لل�شهود بالإدالء ب�شهاداتهم حتت ا�سم
م�ستعار� ،أو با�ستخدام �أ�ساليب تغيري ال�صوت و�إخفاء مالمح الوجه ،وال�سماح للمحكمة
معينة؛ وح�ضور �أ�شخا�ص لتقدمي الدعم ،وفر�ض
بتعيني حمام ال�ستجواب ال�شهود يف ظروف َّ
احلظر على ن�شر الوثائق ،وو�ضع الأختام على �سجالت املحاكمة؛ وا�ستبعاد بع�ض �أو كل
�أفراد اجلمهور من قاعة املحكمة.
املدعى عليه .وعلى
وتن�ص الفقرة  2من املادة  24على � َّأن التدابري التي ُتن َّفذ يجب �أ َّال مت�س بحقوق َ
�سبيل املثال ،يف بع�ض الدول ،يجب �أن يتواءم تقدمي الأدلة دون ح�ضور ال�شاهد �شخ�ص ًّيا �أو دون الك�شف
ّهمه ومع
عن هويته مع القواعد الد�ستورية �أو القواعد الأخرى التي متنح املتهم احلق يف مواجهة من يت ُ
مبد�أ علنية �إجراءات املحاكمة .ويف احلاالت التي تتعار�ض فيها تلك امل�صالح مع التدابري املتخذة لعدم
الك�شف عن هوية ال�شاهد �أو عن معلومات �أخرى ب�ش�أنه لأ�سباب تتعلق ب�سالمته ،قد ُتدعى املحاكم �إىل
�إيجاد حلول حم َّددة لكل حالة ال�ستيفاء ال�شروط الأ�سا�سية املتعلقة بحقوق املتهم دون �إحداث خماطر
كبرية ب�إف�شاء معلومات من �ش�أنها �أن تك�شف هوية م�صادر التحقيق احل�سا�سة �أو �أن تعر�ض ال�شهود �أو
املخربين للخطر.
� َّأما بخ�صو�ص ال�ضحايا ،ف� َّإن الفقرة  1من املادة ُ 25تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابري مالئمة يف
حدود �إمكانياتها لتوفري امل�ساعدة واحلماية ل�ضحايا اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية ،وال� سيما يف حاالت
التهديد باالنتقام �أو حاالت الرتهيب .وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن عبارة "يف حدود �إمكانياتها" متثل اعرتاف ًا
بالتكاليف املادية املرتبطة بحماية ال�ضحايا واملعارف الفنية الالزمة لذلك.
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وت�شرتط الفقرة  2من املادة � 25أن يتم و�ضع حد �أدنى من القواعد الإجرائية املالئمة لتوفري �سبل
احل�صول على التعوي�ض �أو جرب الأ�ضرار .وال يعني ذلك تقدمي �ضمانات لل�ضحايا بتعوي�ضهم �أو جرب
�أ�ضرارهم ،ولكنه يعني � َّأن التدابري الت�شريعية �أو غري الت�شريعية يجب �أن حتدِّ د القواعد الإجرائية التي
()22
تتيح لهم �أن ي�سعوا �إىل ذلك �أو �أن يطالبوا به.
وت�شرتط الفقرة  3من املادة � 25أي�ض ًا �أن تتاح لل�ضحايا فر�صة التعبري عن �آرائهم و�شواغلهم يف املراحل
املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية.
وتق�ضي املادة  26ب�أن ت�شجع الدول الأطراف الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو كانوا ي�شاركون يف جماعات
�إجرامية منظمة على الإدالء مبعلومات مفيدة حول تلك اجلماعات للأجهزة املخت�صة لأغرا�ض
التحري والإثبات .وحتدِّ د املادة � 26أربع فئات متباينة من املعلومات التي ميكن احل�صول عليها من
()23
املخربين:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)

تركيبة وبنية اجلماعات الإجرامية املنظمة؛
ال�صالت باجلماعات الإجرامية املنظمة الأخرى؛
اجلرائم التي ارتكبتها �أو قد ترتكبها اجلماعات الإجرامية املنظمة؛
املوارد و�/أو الإيرادات املت�أتية من اجلرمية التي متلكها اجلماعات الإجرامية املنظمة.

وتقت�ضي الفقرتان  2و 3من املادة  26من الدول الأطراف �أن تنظر يف تخفيف عقوبات الأ�شخا�ص
املتهمني الذين ي�شاركون �أو كانوا ي�شاركون يف اجلماعات الإجرامية املنظمة �أو منحهم احل�صانة
من املالحقة الق�ضائية �إذا ق َّدموا عون ًا كبري ًا يف التحقيقات �أو املالحقات الق�ضائية املتعلقة بجرمية
ت�شملها االتفاقية.

الأداة 9

ويف كثري من البلدان ،يعترب مفهوم احل�صانة من املالحقة الق�ضائية يف تعار�ض مع مبد�أ املالحقة
الإلزامية الذي ي�شرتط �أن يقوم املدعي العام بتوجيه اتهامات كلما كان هناك �سبب لالعتقاد ب� َّأن
معين ًا قد ارتكب جرمية ما .ويف هذه البلدان ،ال يجوز لغري املحكمة احل�سم يف امل�س�ألة .لذلك،
�شخ�ص ًا َّ
ُيعترب تخفيف العقوبة يف العديد من البلدان �أمرا من اخت�صا�ص املحكمة ،وبالتايل ال تكون لل�شرطة �أو
املدعي العام مث ًال �صالحية تقدمي وعود بتخفيف العقوبة .بيد � َّأن بلدانا �أخرى كانت لها جتارب �إيجابية
يف جمال تقدمي وعود بتخفيف العقوبة �أو احل�صانة من املالحقة الق�ضائية �إىل الأ�شخا�ص املتعاونني،
ولهذا ال�سبب �أُدرجت تلك الإمكانية يف االتفاقية.

الأحكام غري الإلزامية
تدعو الفقرة  5من املادة  26الدول الأطراف �إىل �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو و�ضع ترتيبات ب�ش�أن
التعاون الدويل وفق ًا للفقرتني  2و 3من املادة  ،26عندما يكون �شخ�ص موجود يف �إحدى الدول الأطراف
قادر ًا على تقدمي عون كبري �إىل الأجهزة املخت�صة لدى دولة طرف� أخرى.
()22تت�سم الفقرة  6من املادة  6من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،الذي �صيغ بعد �صياغة اتفاقية
والأطفالِّ ،
مكافحة اجلرمية املنظمة ،مبزيد من الو�ضوح ،حيث �إنها ت�شري �إىل تدابري تتيح ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
�إمكانية احل�صول على التعوي�ض.
ُ
وا�صطلح على ت�سميتهم يف
(ُ )23يطلق على املخربين يف االحتاد الأوروبي التعبري "املتعاونون مع العدالة"،
�أمريكا ال�شمالية بـ "ال�شهود املتعاونني" .انظر من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املمار�سات
اجل ِّيدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم َّ
املنظمة (فيينا.)2008 ،
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

•

•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي حتمي ال�شهود وال�ضحايا وحتديد الأجزاء ذات
ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تقدِّ م امل�ساعدة لل�ضحايا وحتديد الأجزاء ذات
ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تت�ضمن تدابري لتعزيز التعاون مع �أجهزة �إنفاذ
القانون وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.

فيما يتعلق بتقدمي الدعم واخلدمات لل�ضحايا وال�شهود:
•
•

الأداة 9

•

•

•

•

هل هناك خدمات دعم ر�سمية لل�ضحايا وال�شهود؟
هل هناك خدمات دعم غري ر�سمية لل�ضحايا وال�شهود؟
 هل تقوم املنظمات غري احلكومية �أو غريها من منظمات املجتمع املدين بتقدمي خدمات
لل�ضحايا وهل هناك �آلية للإحالة �إىل مقدمي تلك اخلدمات؟
 هل مت تعيني موظفي ات�صال لدعم الزوار والأ�سر يف احلاالت التي تكت�سي طابع ًا ح�سا�س ًا �أو
عاطف ًّيا؟
 هل تَفر�ض الت�شريعات على هيئة االدعاء التزامات جتاه �ضحايا اجلرائم �أو ال�شهود يف
الق�ضايا اجلنائية؟
هل ت�شمل �سيا�سة النيابة العامة يف تقدمي اخلدمات ما يلي:
(�أ) تقدمي خدمات لل�ضحايا ،وبالأخ�ص الفقراء وامل�سنون؟
(ب) التقليل من �إزعاج ال�شهود وتوفري احلماية لهم؟

فيما يتعلق بتزويد ال�ضحايا باملعلومات:
•  هل تق َّدم لل�ضحايا معلومات عن اخلدمات املتاحة ،مبا يف ذلك تدابري احلماية التي يجوز
لهم طلبها؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،كيف تق َّدم لهم تلك املعلومات؟
▷  من يقدِّ م لهم تلك املعلومات؟
•  هل يتم �إطالع ال�ضحايا عن �سري الق�ضايا با�ستمرار ،مبا يف ذلك الأحكام والعقوبات وحاالت
الإفراج عن املدانني؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فكيف يتم �إطالعهم على ذلك؟
املقرر عقدها �أو التي تغري وقتها
•  هل هناك نظام �أو �آلية لإخطار ال�ضحايا بجل�سات اال�ستماع َّ
�أو تاريخها؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،ف َمن امل�س�ؤول عن ذلك النظام �أو تلك الآلية (املحكمة ،النيابة
العامة� ،أو غريهما)؟
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فيما يتعلق بحماية ال�شهود:
• هل للدولة برنامج يف جمال حماية ال�شهود؟
•  هل توجد يف املحكمة قاعات انتظار خا�صة ميكن ل�شهود االدعاء االنتظار فيها قبل بداية
جل�سات املحاكمة للتقليل من احتمال قيام املتهم و�أ�سرته و�أ�صدقائه برتهيبهم؟
•  من بني ما يليُ ،يرجى ذكر التدابري املتاحة حلماية ال�شهود و�ضحايا اجلرائم ذات ال�صلة
باجلماعات الإجرامية املنظمة:
(�أ)  �أوامر توفري احلماية �أو �أوامر عدم االت�صال؛
(ب) �شروط الإفراج بكفالة؛
()24
(ج) احلماية اجل�سدية عن قرب؛
(د) �إخفاء الهوية عن امل�شتبه فيه؛
(ﻫ) تدابري �إخفاء �أو حجب الهوية �أثناء الإدالء بال�شهادة؛
(و) تغيري �أماكن الإقامة؛
(ز) �إغالق املحكمة؛
(ح) تقدمي الأدلة من وراء �ستار �أو حاجز �آخر؛
(ط) تقدمي الأدلة عن طريق االت�صال بالفيديو �أو غريها من و�سائل التداول عن بعد؛
(ي) تقدمي الأدلة عن طريق ت�سجيلها م�سبقاً؛
(ك) حذف �أو عدم ن�شر الهوية؛
(ل) ا�ستخدام �أ�ساليب تغيري ال�صوت و�إخفاء مالمح الوجه؛
(م) ح�ضور �أ�شخا�ص لتقدمي الدعم؛
(ن) و�ضع الأختام على �سجالت املحاكمة؛
(يرجى ذكرها بالتحديد).
(�س) تدابري �أخرى ُ
•
•

•

•

الأداة 9

هل تتو َّفر احلماية اجل�سدية لأفراد ال�شرطة واملدعني العامني والق�ضاة؟
 هل متلك الدولة القدرة على توفري حماية ج�سدية فعالة لل�ضحايا وال�شهود قبل املحاكمة
وبعدها؟
 هل ميكن لل�شاهد �أو ال�ضحية �أن يطلب تدبري ًا من تدابري احلماية �أو �أمر ًا بعدم الك�شف عن
هويته �إذا كانت خماطر جدية حتدق به �أو ب�أفراد �أ�سرته الوثيقي ال�صلة به؟
 �إذا مت ت�سجيل الأدلة م�سبقاً ،هل يكون للدفاع احلق يف �أن يكون حا�ضر ًا با�ستمرار �أثناء تقدمي
الأدلة من �أجل ممار�سة حق املتهم يف ا�ستجواب �شهود االتهام؟

فيما يتعلق بتعوي�ض ال�ضحايا:
• هل يتمتع �ضحايا اجلرائم باحلق يف طلب رد ممتلكاتهم �أو تعوي�ضهم مبوجب الت�شريعات؟
املدعى
•  هل تتعهد الدولة �صندوق ًا للتعوي�ض ميكن االعتماد عليه يف احلاالت التي ي� َؤمر فيها َ
عليه بالدفع وال توجد له و�سيل ٌة للقيام بذلك؟
•  هل يتلقى ال�ضحايا امل�ساعدة �أو هل ب�إمكانهم احل�صول على من ميثلهم من خالل خدمات
ذات �صلة باملحاكم؟
()24ميكن �أن ت�شمل احلماي ُة اجل�سدية �إيوا َء ال�شهود يف مراكز ال�شرطة �أو �أماكن �إقامة �آمنة �أخرى.
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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فيما يتعلق بالتعاون الدويل يف جمال حماية ال�ضحايا وال�شهود:
•  هل �أبرمت الدولة اتفاقات للتعاون على �إنفاذ القانون الدويل من �أجل توفري احلماية ل�ضحايا
اجلرمية العابرة للحدود �أو لل�شهود عليها؟
• هل الوكاالت قادرة على القيام مبا يلي:
(�أ)  م�ساعدة الدول الأخرى على �إعادة ال�ضحايا �إىل �أوطانهم ب�أمان ،وخا�صة منهم
الأطفال؟
(ب) تقدمي امل�ساعدة الدولية يف جمال تقدير التهديدات التي يتعر�ض لها �شاهد �أو �ضحية
ما؟ هل ت�ستطيع �أن تقدِّ م ب�سرعة املعلومات عن التهديدات واملخاطر املحتملة التي
تتعر�ض لها واليات ق�ضائية �أخرى؟
• هل الدولة قادرة على اال�ضطالع مبا يلي:
(�أ)  تقدمي امل�ساعدة �إىل واليات ق�ضائية �أخرى يف تغيري �أماكن �إقامة ال�شهود وكفالة
احلماية امل�ستمرة لهم؟
(ب) حماية ال�شهود الذين يعودون �إىل دولة �أجنبية للإدالء ب�شهاداتهم والتعاون على
�إعادتهم �إىل �أوطانهم ب�أمان؟
(ج)  حماية ال�سجناء الذين �أدلوا �أو �سيدلون ب�شهادات يف ق�ضايا مرفوعة يف دول� أخرى؟

الأداة 9

•

هل تتوافر بيانات حول التعاون الدويل يف جمال حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،ما هي �أنواع البيانات املتاحة؟

فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون:
•  هل ُيخ ِّول القانون ل�سلطات �إنفاذ القانون �أو للمدعني العامني ،عند االقت�ضاء� ،أن يقدِّ موا
�ضمانات ل�شخ�ص متهم بتخفيف عقوبته �إذا ق َّدم عون ًا كبري ًا يف التحقيق �أو املالحقة
الق�ضائية؟
•  هل ُيخ ِّول القانون ل�سلطات �إنفاذ القانون �أو للمدعني العامني ،عند االقت�ضاء� ،أن يقدِّ موا
�ضمانات متنح �أحد املتهمني احل�صانة من املالحقة الق�ضائية �إذا ق َّدم عون ًا كبري ًا يف
التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية؟
•  هل تن�ص ت�شريعات الدولة على منح احل�صانة ،مبا فيها احل�صانة امل�شروطة ،ل�شخ�ص يقدِّ م
عون ًا كبري ًا يف التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية؟
•  هل تن�ص ت�شريعات الدولة على منح احل�صانة ال�شاملة (الرفق يف �إ�صدار احلكم) مقابل
الإدالء ب�شهادة �صادقة وكاملة؟
فيما يتعلق بالتدريب على حماية ال�شهود وال�ضحايا:
•  هل تلقى املدعون العامون والق�ضاة وموظفو �إنفاذ القانون وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة
تدريب ًا على حماية ال�شهود وال�ضحايا:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
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•
•

•

•

•
•

متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا ب�ش�أن حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت ب�ش�أن حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة ؟
 ما هو التدريب الذي يتلقاه املحققون املكلفون بدور جهات االت�صال لتقدمي الدعم للزوار
والأ�سر يف احلاالت التي تكت�سي طابع ًا ح�سا�س ًا وعاطف ًّيا؟
 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
 هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف امل�سائل
املتعلقة بحماية ال�شهود وال�ضحايا؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
املتعلقة بحماية ال�شهود وال�ضحايا:
•  هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة يف جمال م�ساعدة ال�ضحايا وحماية
ال�ضحايا وال�شهود؟
• هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
• هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية يف جمال حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
• هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية يف جمال حماية ال�شهود وال�ضحايا؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،

الأداة 9

الأ�سئلة الثانوية املتعلقة باالمتثال
فيما يتعلق بطريقة �إدارة عمل املخربين/املتعاونني مع العدالة/ال�شهود املتعاونني:
•  هل ُي�س َمح جلميع املحققني بتوظيف خمربين/متعاونني مع العدالة�/شهود متعاونني �أم هل
يقت�صر الأمر على موظفني اختريوا خ�صي�ص ًا لذلك؟
•  هل تكون هوية املخربين/املتعاونني مع العدالة/ال�شهود املتعاونني حممية عند �إدالئهم
ب�شهادتهم يف املحكمة؟
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•

•

 هل هناك �سيا�سة متبعة يف جمال حماية املخربين/املتعاونني مع العدالة/ال�شهود املتعاونني
ويف جمال الإدالء ب�شهادتهم يف املحكمة؟
هل يح�صل املخربون/املتعاونون مع العدالة/ال�شهود املتعاونون على تعوي�ض؟

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•
•

•

•

الأداة 9

•

•

•

•

•

مرة ا�ستخدمت املحاكم تدابري توفري احلماية لل�ضحايا؟
يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم َّ
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ما هي الأنواع الثالثة لتدابري حماية ال�ضحايا الأكرث
ا�ستخدام ًا لدى املحاكم؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد ال�ضحايا الذين ح�صلوا على خدمات امل�ساعدة
بو�سائل غري ر�سمية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد ال�ضحايا الذين ح�صلوا على خدمات م�ساعدة
بو�سائل ر�سمية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد ال�ضحايا وال�شهود الذين ا�ستفادوا من خدمات
قاعة االنتظار الآمنة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد ال�ضحايا الذين ح�صلوا على تعوي�ض �أو جرب
للأ�ضرار الناجمة عن اجلرائم املنظمة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد ال�شهود على جرائم مت�صلة باجلرمية املنظمة
الذين ح�صلوا على حماية ج�سدية لأكرث من خم�سة �أيام؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد الأ�شخا�ص الذين ُم ِنحوا عقوبة خمففة مقابل
تقدمي عون كبري �إىل �سلطات �إنفاذ القانون؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد الأ�شخا�ص الذين ُم ِنحوا ح�صانة من املالحقة
مقابل تقدمي عون كبري �إىل �سلطات �إنفاذ القانون؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•
•

•
•

| 52

هل يحق لل�شاهد �إح�ضار حمام �إىل جانبه خالل املقابلة؟
 �إذا كان ال�شاهد طفالً ،هل ت�شرتط الت�شريعات ح�ضور �أحد والديه �أو الو�صي عليه �أو �شخ�ص
�آخر م�س�ؤول عنه؟
كيف ُت َ�س َّجل املقابالت (مث ًال الت�سجيل ال�صوتي �أو املرئي� ،أو بتدوين املقابلة �أو تلخي�صها)؟
 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح حماية ال�ضحايا وال�شهود؟ ُيرجى تقدمي معلومات مف�صلة
عن املمار�سات الواعدة.
 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

•

ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء حماية ال�ضحايا وال�شهود ،وكيف ُح َّلت؟

•

ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء توظيف املخربين وكيف ُح َّلت؟

•

ُ يرجى تقدمي معلومات مف�صلة عن املمار�سات الواعدة الأخرى املتعلقة بجمع املعلومات عن
اجلماعات الإجرامية املنظمة.

الأداة 10
�أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة )20
مقدِّمة
جتيز املادة  20من اتفاقية اجلرمية املنظمة ا�ستخدام �أ�ساليب حت ٍّر خا�صة مثل الت�سليم املراقب
واملراقبة الإلكرتونية والعمليات امل�سترتة.

()25

و�أ�ساليب التحري اخلا�صة هي �سبل جلمع املعلومات يتبعها املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القانون يف الك�شف
عن اجلرائم والتحقيق فيها والك�شف عن امل�شتبه بهم والتحقيق معهم من دون تنبيه الأ�شخا�ص
امل�ستهدفني .وهذه الأ�ساليب مفيدة ب�شكل خا�ص يف التعامل مع اجلماعات الإجرامية املنظمة املحنكة
نظر ًا للأخطار وال�صعوبات التي تكمن يف النفاذ �إىل عملياتها وجمع املعلومات والأدلة ال�ستخدامها يف
املالحقات الق�ضائيةَّ � .أما الأ�ساليب الأقل تدخ ًال فهي ،يف حاالت كثرية ،ال جتدي نفع ًا �أو �أنها ِّ
متعذرة من
دون تعري�ض الأطراف امل�شاركة فيها ملخاطر غري مقبولة.

الأداة 10

والت�سليم املراقب مفيد حتديد ًا يف احلاالت التي يتم فيها التعرف على املمنوعات �أو اعرتا�ض �سبيلها
�أثناء العبور ،ثم ت�سليمها حتت املراقبة من �أجل الك�شف عن هوية امل�ستلمني املق�صودين �أو ر�صد توزيعها
بعد ذلك خمتلف الأطراف داخل املنظمة الإجرامية .وغالب ًا ما يلزم وجود �أحكام ت�شريعية جتيز اتباع
مثل هذا امل�سار يف العمل ل َّأن قيام موظفني مكلفني ب�إنفاذ القانون �أو �أ�شخا�ص �آخرين ب�إتاحة �أو ت�سهيل
ت�سليم املمنوعات قد ي�ش ِّكل عاد ًة جرمية مبوجب القانون الداخلي.
وميكن ا�ستخدام العمليات امل�سترتة عندما يكون من املمكن ملوظف مكلف ب�إنفاذ القانون �أو �شخ�ص �آخر
�أن يت�سلل �إىل جماعة �إجرامية منظمة من �أجل جمع الأدلة .واملراقبة الإلكرتونية التي تكون على �شكل
�أجهزة تن�صت �أو اعرتا�ض لالت�صاالت ت�ؤدي وظيفة مماثلة للعمليات امل�سترتة ،ولكنها تتيح جمع نطاق
يتعذر على �شخ�ص خارجي اخرتاق
�أو�سع من الأدلة وميكن �أن ت�شكل طريقة التحري املف�ضلة عندما َّ
جماعة �إجرامية �أو ملا يكون الت�سلل اجل�سدي �أو املراقبة اجل�سدية مبثابة خطر غري مقبول على التحقيق
�أو على �سالمة املحققني .وتخ�ضع املراقبة الإلكرتونية ب�صورة عامة ،نظر ًا �إىل درجة تدخلها ،لرقابة
ق�ضائية �صارمة و�ضمانات قانونية ملنع �إ�ساءة ا�ستعمالها.

()25تن�ص الفقرة (ط) من املادة  2على �أنَّ تعبري "الت�سليم املراقب" ُيق�صد به الأ�سلوب الذي ي�سمح ل�شحنات
غري م�شروعة �أو م�شبوهة باخلروج من �إقليم دولة �أو �أكرث �أو املرور عربه �أو دخوله ،مبعرفة �سلطاته املخت�صة وحتت
مراقبتها ،بغية التحري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف ارتكابه.
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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ومبا � َّأن ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة مثل الت�سليم املراقب والعمليات امل�سترتة كثري ًا
ما ي�ستلزم التعاون والت�آزر مع عديد كبري من وكاالت �إنفاذ القانون يف بلدان خمتلفة ،ف� َّإن التعاون
الدويل �ضروري لت�سهيل �سري هذه العمليات على نحو �سل�س .وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن بع�ض �أ�شكال
�أ�ساليب التحري اخلا�صة قد تكون قانونية يف بع�ض الواليات الق�ضائية� ،إ َّال �أنها قد تكون غري مقبولة
يف واليات ق�ضائية �أخرى .وينطبق الأمر نف�سه على مقبولية الأدلة التي تُ َمع بوا�سطة �أ�ساليب
التحري اخلا�صة.

الأحكام الإلزامية
تقت�ضي الفقرة  1من املادة  20من الدول �أن ت�سمح باال�ستخدام املنا�سب لأ�سلوب التحري اخلا�ص املتمثل
يف الت�سليم املراقب ،وكذلك ما تراه منا�سب ًا من �أ�ساليب حتر خا�صة �أخرى ،مثل املراقبة الإلكرتونية
والعمليات امل�سترتة ،وغري ذلك من �أ�شكال املراقبة.
وتن�ص الفقرة  3من املادة  20على �أنه يف حال عدم وجود اتفاق �أو ترتيب )26(،يجب �أن ُت َّتخذ قرارات
ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه على ال�صعيد الدويل بح�سب كل حالة على حدة .وتتيح هذه
ال�صياغة للدولة الطرف القدرة على التعاون على �أ�سا�س كل حالة على حدة.

الأداة 10

الأحكام غري الإلزامية
الدول الأطراف مدعوة ،مبوجب الفقرة  2من املادة � ،20إىل �أن تربم اتفاقات �أو ترتيبات مالئمة ثنائية
�أو متعددة الأطراف ال�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة يف �سياق التعاون على ال�صعيد الدويل.

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

•
•

•

 هل ت�سمح الدولة با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة ،على �أن يكون من املفهوم � َّأن ا�ستخدام
هذه الأ�ساليب قد يكون مقيداً؟
هل هناك ت�شريعات متعلقة با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تن�ص على الت�سليم وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة
(الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
ما هي ال�ضوابط املوجودة ل�ضمان التنفيذ ال�سليم لأ�ساليب التحري اخلا�صة:
(�أ) الإذن امل�سبق؟
(ب) الإ�شراف خالل التحقيق؟
(ج) املراجعة �أو التقرير بعد الوقائع؟

ت�شجع الفقرة  2من املادة  20الدول الأع�ضاء على �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ت�سمح با�ستخدام �أ�ساليب
(ِّ )26
التحري اخلا�صة وتدعم التعاون الدويل.
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•

 هل جتيز الدولة ،على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،التعاون الدويل فيما يتعلق ب�أ�ساليب
التحري اخلا�صة ،حيثما ال يتعار�ض ذلك مع املبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين
الداخلي؟

•

 هل ت�ستخدم الدولة ما هو متاح من �أ�ساليب التحري اخلا�صة الأقل تدخالً ،و ُتط ِّبق بذلك مبد�أ
التنا�سب؟

•

كيف ُي�ض َمن التنا�سب يف اال�ستخدام املالئم لأ�ساليب التحري اخلا�صة؟

•

هل ا�س ُتخدم � ٌّأي من �أ�ساليب التحري اخلا�صة التالية؟
(�أ) اعرتا�ض االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛
(ب) اعرتا�ض حركة الربيد الإلكرتوين؛
(ج) اعرتا�ض الطرود الربيدية/الر�سائل؛
(د) ا�ستخدام �أجهزة التن�صت؛
(ﻫ) ا�ستخدام هويات �شخ�صية وهويات �شركات منتحلة؛
(و) بحث �سري يف الر�سائل والرزم والأوعية والطرود؛
(ز) حماكاة جلرم ف�ساد؛
(ح) ر�صد �سري �آين للمعامالت املالية؛
()27
(ط) الك�شف عن البيانات املالية؛
(ي) ا�ستخدام �أجهزة التتبع وحتديد املواقع؛
(يرجى التو�ضيح).
(ك) تقنيات �أخرى ُ

•

 ما هي ال�شروط امل�سبقة التي يجب ا�ستيفا�ؤها قبل ال�سماح با�ستخدام �أ�ساليب التحري
اخلا�صة امل�شار �إليها �أعاله؟

•

▷

 من ي�أذن با�ستخدامها :املدعي العام �أو القا�ضي �أو كبري �ضباط ال�شرطة؟

▷

 هل توجد حدود زمنية يجب ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة �ضمنها؟

▷

 هل هناك � ُّأي رقابة ور�صد م�ستقلني لهذه التقنيات؟

الأداة 10

هل ميكن ا�ستخدام الأدلة املجموعة ب�أ�ساليب التحري اخلا�صة �أدل ًة يف املحكمة؟
▷

 هل توجد قواعد �إثبات خا�صة معتمدة؟

▷

 �إذا كان اجلواب نعم ،ما هي قواعد الإثبات اخلا�صة هذه؟

•

الأدلة املجموعة عن طريق �أ�ساليب التحري اخلا�صة هل بالإمكان ن�شرها ح�سب االقت�ضاء؟

•

 هل تع ِّرف الت�شريعات مفهوم اختالق ق�ضية (الذي من خالله ت�شجع هيئة معنية ب�إنفاذ
القانون ال�شخ�ص على ارتكاب فعل �إجرامي �أو تتيح له الفر�ص الرتكابه)؟

•

هل ي�ستخدم املوظفون �أ�ساليب حت ٍّر خا�صة حممية من امل�س�ؤولية املدنية واجلنائية؟

()27ينفَّذ هذا الإجراء باحل�صول على املعلومات عن الودائع �أو احل�سابات �أو املعامالت من م�صرف �أو من
م�ؤ�س�سة مالية �أخرى.
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الأداة 10

فيما يتعلق بالت�سليم املراقب:
• هل يوجد �أ�سا�س قانوين لإجراء عمليات الت�سليم املراقب؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،هل هذا الت�شريع متعلق حتديد ًا بالتحقيقات يف اجلرائم املت�صلة
باجلرمية املنظمة؟
•  هل ا�ستند املحققون يف جرائم متعلقة باجلرمية املنظمة �إىل الأ�سا�س القانوين لتنفيذ عمليات
ت�سليم مراقب بالفعل؟
•  �إذا مل يكن هناك �أ�سا�س قانوين ،هل ميكن �إجراء عمليات الت�سليم املراقب ا�ستناد ًا �إىل
االتفاقات املربمة مع املدعني العامني �أو ال�سلطات الق�ضائية؟
•  هل تتيح الت�شريعات �أو الأنظمة الوطنية �إبدال املمنوعات املك�شوفة (كل ًّيا �أو جزئ ًّيا) قبل �إجراء
عملية الت�سليم املراقب الفعلية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ُتقبل هذه الب ِّينات ك�أدلة يف املحكمة؟
•  � ُّأي وكالة حتتل ال�صدارة يف جمال الت�سليم املراقب؟
• ما هي ال�شروط امل�سبقة ال�ستخدام الت�سليم املراقب؟
• هل من الالزم احل�صول على �إذن من �سلطة ق�ضائية �أو م�صدر م�ستقل �آخر؟
• ما هي القيود وال�شروط املطبقة على �أوامر ا�ستخدام الت�سليم املراقب؟
• هل و�ضعت �إجراءات عمل موحدة لدعم �إجراء عمليات الت�سليم املراقب ب�سرعة وفعالية؟
فيما يتعلق باملراقبة الإلكرتونية وغريها من �أ�شكال املراقبة:
• هل يوجد �أ�سا�س قانوين لإجراء عمليات املراقبة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل الت�شريع متعلق حتديد ًا بالتحقيقات يف اجلرائم املت�صلة
باجلرمية املنظمة؟
•  هل ا�ستند املحققون يف جرائم مت�صلة باجلرمية املنظمة �إىل الأ�سا�س القانوين لتنفيذ عمليات
مراقبة بالفعل؟
•  �إذا مل يكن هناك �أ�سا�س قانوين ،فهل ميكن �إجراء عمليات املراقبة ا�ستناد ًا �إىل اتفاقات
مربمة مع املدعني العامني �أو ال�سلطات الق�ضائية؟
•  � ُّأي وكالة حتتل ال�صدارة يف جمال عمليات املراقبة؟
• ما هي ال�شروط امل�سبقة لإجراء عمليات املراقبة؟
• هل من الالزم احل�صول على �إذن من �سلطة ق�ضائية �أو م�صدر م�ستقل �آخر؟
• ما هي القيود وال�شروط املطبقة على الأوامر املتعلقة باملراقبة؟
• هل و�ضعت �إجراءات عمل موحدة لدعم �إجراء عمليات املراقبة ب�سرعة وفعالية؟
فيما يتعلق بالعمليات امل�سترتة التي يت�سلل خاللها املحققون �إىل ال�شبكات الإجرامية �أو ينتحلون دور
املجرمني:
• هل يوجد �أ�سا�س قانوين لإجراء العمليات امل�سترتة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هذا الت�شريع متعلق حتديد ًا بالتحقيق يف جرائم مت�صلة
باجلرمية املنظمة؟
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 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

•
•

•

•
•
•
•
•

•

ما هو نوع الق�ضايا التي ُيتاح فيها �إجراء عمليات م�سترتة وب�أيِّ �صيغة؟
 هل ا�ستند املحققون يف جرائم متعلقة باجلرمية املنظمة �إىل ذلك الأ�سا�س القانوين لتنفيذ
عمليات م�سترتة بالفعل؟
 �إذا مل يكن هناك �أ�سا�س قانوين ،فهل ميكن �إجراء العمليات امل�سترتة ا�ستناد ًا �إىل اتفاقات
مربمة مع املدعني العامني �أو ال�سلطات الق�ضائية؟
 � ُّأي وكالة حتتل ال�صدارة يف جمال العمليات امل�سترتة؟
ما هي ال�شروط امل�سبقة لإجراء العمليات امل�سترتة؟
هل من الالزم احل�صول على �إذن من �سلطة ق�ضائية �أو م�صدر م�ستقل �آخر؟
ما هي القيود وال�شروط املطبقة على الأوامر املتعلقة بالعمليات امل�سترتة؟
هل توجد مبادئ توجيهية ب�ش�أن ا�ستخدام املوظفني ال�سريني؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هذه املبادئ التوجيهية متاحة للعموم؟
هل مت و�ضع �إجراءات عمل موحدة لدعم �إجناز العمليات امل�سترتة بفعالية؟

فيما يتعلق بالتدريب على ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة:
•  هل تلقى موظفو �إنفاذ القانون و�/أو غريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا ب�ش�أن �أ�ساليب
التحري اخلا�صة:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
•  هل التدريب على �أ�ساليب التحري اخلا�صة �إلزامي لبع�ض موظفي �إنفاذ القانون و�/أو غريهم
من املهنيني املعنيني؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فمن هم موظفو �إنفاذ القانون و�/أو غريهم من املهنيني املعنيني
الذين يتلقون التدريب؟
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
• هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
• هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
• هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فما هي �إجراءات الفرز املعمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
• هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية على �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟

الأداة 10

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
ب�أ�ساليب التحري اخلا�صة:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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•

•

•

هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيُجى بيان �أوجه هذا االحتياج.

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

الأداة 10

•
•

•
•

•

يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عملية ت�سليم مراقب �أُجريت؟
يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم من مكاملة هاتفية متت مراقبتها ("عمليات تن�صت")؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم من �أ�شكال املراقبة مت ا�ستخدامه (مث ًال الربيد الإلكرتوين،
الر�سائل/املواد الربيدية)؟
يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد العمليات ال�سرية التي �أُذن بتنفيذها؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كانت الن�سبة املئوية ملوظفي �إنفاذ القانون و�/أو غريهم
من املهنيني املعنيني الذين ُدربوا على �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد الطلبات املتعلقة با�ستخدام �أ�ساليب التحري
اخلا�صة التي رف�ضتها ال�سلطة املعنية؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•
•

•
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 ما هي العوامل التي �أدت �إىل اال�ستخدام الناجح لأ�ساليب التحري اخلا�صة؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
 ما هي التكنولوجيا التي ت�ستخدمها اجلماعات الإجرامية العاملة يف الدولة والتي يتعذر
ر�صدها تقن ًّيا �أو �أنها تخرج عن نطاق الت�شريعات القائمة؟
 ما هي الآليات املوجودة من �أجل تعديل �أو تعزيز ما هو قائم من ال�سلطات القانونية املعنية
ب�أ�ساليب التحري اخلا�صة؟
 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

الأداة 11
�إن�شاء �سجل جنائي
(املادة )22
مقدِّمة
يعمل �أفراد جماعات اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف جميع �أرجاء العامل ،وقد يرتكبون
جرائم يف واليات ق�ضائية تابعة لدول كثرية خمتلفة .وتعمل الدول ،من خالل تبادل املعلومات عن
ال�سوابق اجلنائية للجاين املزعوم ،على �ضمان �إتاحة �أكرب قدر ممكن من الأدلة ذات ال�صلة للدولة
التي تقا�ضي الفرد.
ورمبا يكون للأدلة املتعلقة ب�أحكام الإدانة ال�سابقة �أثر �سلبي من �ش�أنه �أن يدفع باملحكمة �أو بهيئة املحلفني
�إىل االعتقاد ب� َّأن الفرد ال بد �أن يكون قد ارتكب اجلرمية لأنه �سبق له �أن ارتكب غريها .ومع ذلك ،تتو َّفر
ظروف رمبا تكون منا�سبة لتقدمي �أدلة تفيد ب� َّأن املتهم قد� أُدين بارتكاب جرمية يف والية ق�ضائية �أخرى.

الأحكام الإلزامية
ال تن�ص املادة  22على �أيِّ �أحكام �إلزامية.

الأداة 11

الأحكام غري الإلزامية
مبوجب املادة  ،22يجوز للدول �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى لكي ي�ؤخذ بعني
االعتبار � ُّأي حكم �إدانة �صدر �سابق ًا بحق اجلاين املزعوم يف دولة �أخرى بغية ا�ستخدام تلك املعلومات
يف �إجراءات جنائية.

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

•

هل يوجد لدى الدولة �سجالت جنائية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل تقدِّ م الدولة عند الطلب معلومات عن ال�سجل اجلنائي للجاين
�إىل دول �أخرى؟
▷  هل طلبت الدولة من دول �أخرى معلومات عن ال�سجل اجلنائي لأحد اجلناة؟
 هل تقوم الدولة ،عند طلبها لهذه املعلومات ،بتحديد ما �إذا كانت القيمة الإثباتية للأدلة
املتعلقة ب�أحكام �إدانة �سابقة تفوق ال�ضرر املحتمل للأدلة على الإجراءات؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،كيف يتم هذا التحديد؟

ثاني ًا -قانون �إجرائي لكفالة التجرمي الفعال
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م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ما هو عدد احلاالت التي طلبت فيها الدولة معلومات عن
ال�سجالت اجلنائية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ما هو عدد احلاالت التي تلقت فيها الدولة طلبات للح�صول
على معلومات عن ال�سجالت اجلنائية؟

�أ�سئلة �إ�ضافية

الأداة 11

•
•

•
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هل اتخذت الدولة تدابري تتيح لها �إمكانية �أخذ الإدانات ال�سابقة للجاين املزعوم يف االعتبار؟
 ما هي العوامل التي �أدت �إىل النجاح يف �إن�شاء �سجل جنائي؟ ُيرجى تقدمي معلومات تف�صيلية
عن املمار�سات الواعدة.
ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت فيما يتعلق ب�إن�شاء �سجل جنائي؟

 تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� :أدوات تقدير االحتياجات

ثالث ًا-
التدابري الت�شريعية والإدارية
الرامية �إىل تعزيز
امل�ساعدة القانونية
املتبادلة وغريها
من �أ�شكال
التعاون الدويل

مقدِّمة
يعد التعاون ال�شامل واملتعدد الوكاالت واملرن عرب احلدود �أ�سا�س ًّيا ل�ضمان �إجراء التحقيقات املنا�سبة
ومقا�ضاة مرتكبي اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .ويحدث التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية
عندما تتبادل الدول املعلومات واملوارد واملحققني واملدعني العامني من �أجل بلوغ الهدف امل�شرتك املتمثل
يف مكافحة اجلماعات الإجرامية املنظمة و�أن�شطتها الإجرامية.
وميكن �أن يكون التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية ر�سم ًّيا �أو غري ر�سمي .وميكن �أن ي�ستند التعاون
الر�سمي �إىل معاهدات ،مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة �أو غريها من املعاهدات الدولية �أو الإقليمية �أو
الثنائية .وينطوي التعاون غري الر�سمي ب�صورة عامة على �إقامة ات�صال مبا�شر عرب احلدود بني موظف
و�آخر �أو بني وكالة و�أخرى .وب�صورة عامة ،ال يتم هذا التعاون بوا�سطة الت�شريعات ولكنه ي�ستند �أحيان ًا
�إىل مذكرة تفاهم تربم بني الدول املتعاونة �أو وكاالتها.
وتت�ضمن اتفاقية اجلرمية املنظمة جملة من التدابري التي تتيح وتي�سر التعاون الدويل فيما بني
الدول ،والتي �س ُتناق�ش ب�إ�سهاب يف هذا الف�صل .وت�شمل هذه التدابري ت�سليم املجرمني (املادة ،)16
ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة  ،)17وامل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة  ،)18والتحقيقات
امل�شرتكة (املادة  ،)19ونقل الإجراءات اجلنائية (املادة  ،)21والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون
(املادة .)27

الأداة 12

الأداة 12

ت�سليم املجرمني (املادة )16
مقدِّمة
الت�سليم هو عملية ر�سمية جتري ،يف �أغلب الأحيان ،وفق معاهدات( )28وتف�ضي �إىل �إعادة الهاربني �أو
ت�سليمهم �إىل الوالية الق�ضائية التي يكونون فيها مطلوبني لأ�سباب تتعلق ب�أن�شطة� إجرامية.
ويف املا�ضي ،كانت معاهدات ت�سليم املجرمني تن�ص عادة على قائمة باجلرائم التي يجوز ت�سليم
مرتكبيها .وقد �أف�ضت تلك املجموعات من القوائم �إىل �صعوبات يف كل مرة يظهر فيها نوع جديد من
اجلرمية نتيجة تطور التكنولوجيا وغريها من التغيريات االجتماعية واالقت�صادية .ولهذا ال�سبب ،تعتمد
�أحدث معاهدات ت�سليم املجرمني تعريف ًا للعتبة �أو للعقوبة الدنيا للجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها.

الأحكام الإلزامية
تقت�ضي املادة 16من الدول الأطراف �أن جتعل اجلرائم التالية ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها:
(�أ)  الأفعال الإجرامية وفق ًا ملواد االتفاقية  5و 6و 8و ،23عندما يكون ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه
موجود ًا يف �إقليم الطرف املتلقي للطلب وترتكب تلك الأفعال جماعة �إجرامية منظمة؛
()28يف بع�ض احلاالت ،قد يكون الت�سليم طوع ًا ومن دون معاهدة مربمة بني الدول املعنية .بيد �أنَّ هذا الأمر
ال يحدث كثري ًا.
ثالث ًا -التدابري الت�شريعية والإدارية
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(ب) اجلرائم اخلطرية ،عندما يكون ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه موجود ًا يف �إقليم الطرف املتلقي
للطلب وعندما تكون جماعة �إجرامية منظمة �ضالعة يف ارتكاب اجلرم؛
املجرمة مبوجب الربوتوكوالت التي تكون الدولة طرف ًا فيها ،بحيث يكون ال�شخ�ص
(ج) الأفعال َّ
املطلوب ت�سليمه موجود ًا يف �إقليم الطرف املتلقي للطلب وتنطوي تلك الأفعال على جماعة
�إجرامية منظمة؛
وينطبق التزام الت�سليم ب�شرط �أن يكون اجلرم الذي ُيلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم خا�ضع ًا للعقاب مبقت�ضى
القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلبُ .وي�ستوفى �شرط التجرمي
املجرمة وفق ًا لالتفاقية ،وذلك ل َّأن جميع الدول ملزمة بتجرمي هذا
املزدوج تلقائيا فيما يخ�ص الأفعال َّ
املجرمة التي ت�شكل جرائم خطرية ،ال ين�ش�أ � ُّأي
ال�سلوك .وفيما يتعلق بالطلبات ذات ال�صلة بالأفعال َّ
التزام بالت�سليم ما مل يتم ا�ستيفاء �شرط التجرمي املزدوج.

الأداة 12

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تن�ص على الت�سليم وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة
(الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.

•

ما هي من �ضمن ما يلي الأ�س�س القانونية للت�سليم:
(�أ) معاهدة؛
(ب) اتفاق متعدد الأطراف؛
(ج) اتفاق ثنائي؛
(د) جماملة ق�ضائية؛
(ﻫ) معاملة باملثل؛
(يرجى حتديدها).
(و) �أ�س�س �أخرى ُ

•

 هل تتخذ الدولة اتفاقية اجلرمية املنظمة �أ�سا�س ًا قانون ًّيا للت�سليم؟
 هل عينت الدولة هيئة مركزية تتوىل امل�س�ؤولية وال�صالحية عن �صياغة وتلقي طلبات الت�سليم
لتنفيذها �أو �إحالتها؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،هل �أُخطر الأمني العام بذلك و�أي�ض ًا باللغة (اللغات) املقبولة للدولة
()29
يف هذا ال�صدد؟
 هل يجري امل�س�ؤولون املعنيون م�شاورات غري ر�سمية مع نظرائهم الأجانب قبل تقدمي طلبات
ت�سليم املجرمني؟

•

•

(ُ )29يرجى الرجوع �إىل دليل ال�سلطات الوطنية املخت�صة الذي �أعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية (متاح على الإنرتنت يف املوقع التايل )www.unodc.org/cld/index-sherloc-cna.jspx :للبحث عن تلك
ال�سلطات الوطنية املركزية واملخت�صة التي �أُبلغت بها الأمانة العامة للأمم املتحدة.
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•

 هل اتخذت اخلطوات للت�أكد من � َّأن الدول الأخرى على علم بال�شروط القانونية الوطنية
املطبقة يف ت�سليم املطلوبني؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ت�شمل هذه اخلطوات و�ضع مبادئ توجيهية �أو� أ�شكال ب�سيطة �أو
مناذج �أو قوائم مرجعية �أو �أدلة �إجرائية ب�ش�أن ال�شروط التي يجب ا�ستيفا�ؤها للح�صول
على امل�ساعدة؟

•

 � ُّأي الأ�سباب التالية يجوز�/أو يتعني مبوجبها رف�ض ت�سليم �شخ�ص؟
(�أ) اجلرائم ال�سيا�سية؛
(ب) طلبات ت�سليم مواطني الدولة املوجه �إليها الطلب؛
(ج) ال�شواغل املتعلقة بحقوق الإن�سان؛
(يرجى التحديد).
(د) �أ�سباب �أخرى ُ

•

 �إذا رف�ضت الدولة طلب الت�سليم على �أ�سا�س � َّأن ال�شخ�ص املعني هو من رعاياها ،فهل تقوم
بعر�ض الق�ضية على الق�ضاء املحلي بناء على طلب الدولة مقدِّ مة الطلب؟

•

 هل ميكن رف�ض الت�سليم ملجرد � َّأن اجلرمية املذكورة هي جرمية مالية؟

•

 قبل رف�ض الت�سليم ،هل جتري الدولة بح�سب مقت�ضى احلال م�شاورات مع الدولة الطرف
املقدِّ مة للطلب لكي تتيح لها الفر�صة لتقدمي معلومات و�آراء عن امل�س�ألة؟

•

هل يوجد نظام قائم لتتبع �أو ر�صد الطلبات ال�صادرة والواردة؟

•

 هل جتيز الت�شريعات الوطنية الت�سليم امل�ؤقت( )30لأ�شخا�ص مطلوبني من جانب دولة مقدِّ مة
للطلب؟

•

 هل ت�شرتط الدولة عملية مراجعة ق�ضائية لطلبات الت�سليم تكون �أق�صر مقارنة بعمليات
املراجعة الق�ضائية للق�ضايا اجلنائية املحلية؟

•

 هل ت�شرتط الدولة عملية مراجعة ق�ضائية �أقل تعقيدا لطلبات الت�سليم مقارنة بعمليات
املراجعة الق�ضائية للق�ضايا اجلنائية املحلية؟

الأداة 12

فيما يتعلق بالتدريب على ت�سليم املجرمني:
•

•
•

 هل تلقى املدعون العامون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريبا على ت�سليم
املجرمني؟
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام ؟

متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على ت�سليم املجرمني؟
هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على ت�سليم املجرمني؟

()30الت�سليم امل�ؤ َّقت يتيح �إح�ضار الأ�شخا�ص �إىل الدولة مقدِّ مة الطلب من �أجل املحاكمة �أو اال�ستئناف،
ثم� إعادتهم �إىل الدولة متلقية الطلب ليكملوا احلكم الأ�صلي الذي �صدر بحقهم.
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•

•

الأداة 12

▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن ت�سليم املجرمني؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
بت�سليم املجرمني:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
• هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
• هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
• هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية يف جمال ت�سليم املجرمني؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•

•
•
•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي ا�س ُتخدمت فيها اتفاقية اجلرمية املنظمة
�أ�سا�س ًا قانون ًّيا ملا يلي:
(�أ) طلب ت�سليم املجرمني؛
(ب) تنفيذ طلبات ت�سليم املجرمني؛
()31
هل توجد حدود زمنية من�صو�ص عليها للنظر يف طلبات ت�سليم املجرمني؟
▷  ما هي هذه احلدود الزمنية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي متت فيها عملية ت�سليم ر�ضائي للمجرمني؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي �سلمت فيها الدولة م�شتبهني يف ارتكابهم
جرائم م�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي ق َّدمت فيها الدولة طلبات بت�سليم
م�شتبهني يف ارتكابهم جرائم م�شمولة باتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد طلبات ت�سليم املجرمني التي رف�ضتها الدولة فيما
يتعلق بجرائم حم َّددة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة؟

()31الت�سليم الر�ضائي هو عملية مب�سطة لت�سليم �شخ�ص مطلوب ت�سليمه يوافق طوع ًا على املثول �أمام املحكمة
�أو مواجهة العقوبة يف الدولة املق َّدمة لطلب الت�سليم وذلك بعد االعتقال امل�ؤقت وتقدمي طلب ر�سمي بالت�سليم .ويتخلى
ال�شخ�ص عن احلماية املتاحة مبوجب عملية الت�سليم الكاملة ،ف ُي�س َّلم دون حتديد ر�سمي ملدى وجاهة ت�سليمه.
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•

•

•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي تلقت فيها الدولة طلبات لنقل الإجراءات
الق�ضائية ،بعدما ُرف�ض الت�سليم على �أ�سا�س � َّأن ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه هو من رعايا الدولة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي ق َّدمت فيها الدولة طلبات لنقل
الإجراءات الق�ضائية ،بعدما ُرف�ض الت�سليم على �أ�سا�س � َّأن ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه هو من
رعايا الدولة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد طلبات الت�سليم التي جتاهلتها الدولة ب�سبب عدم
اكتمال الطلبات املق َّدمة �أو عدم �صحتها؟
ُ يرجى بيان عدد املرات التي يتم فيها مواجهة العراقيل التالية عند التعامل مع عبء الق�ضايا
()32
املتعلقة بت�سليم املجرمني:
(�أ) �ضعف �أو تقادم القوانني واملعاهدات املتعلقة بالت�سليم؛
(ب) التفاوت الكبري فيما بني البلدان يف ال�شروط امل�سبقة للموافقة على الت�سليم؛
(ج) طول عملية الت�سليم وتعقيدها وتكاليفها وما يكتنفها من �أوجه عدم اليقني؛
(د) قلة املعرفة بالقوانني واملمار�سات الوطنية �أو الدولية لت�سليم املجرمني� ،أو بالأ�سباب
املوجبة لرف�ض طلب الت�سليم� ،أو بالكيفية التي ميكن بها حت�سني عملية الت�سليم� ،أو
مباهية البدائل املوجودة للت�سليم وكيفية عملها؛
(ﻫ) العوائق اللغوية ،مثل تف�سري الأخطاء الناجمة عن ترجمة طلبات ت�سليم املجرمني
واملواد املرفقة بها �ضمن مواعيد نهائية �صارمة؛
(و) م�شاكل االت�صال والتن�سيق� ،سواء فيما بني الوكاالت املحلية �أو فيما بني الدول؛
(ز) �إ�ضرار بنجاح طلب الت�سليم نا�شئ عن اعتقال �سابق لأوانه؛
املوجه �إليها الطلب ،التي تكون غري م�ألوفة
(ح) متطلبات الإثبات املرهقة من قبل الدول َّ
للدول املقدِّ مة للطلب �أو غري مفهومة لها متاماً� ،أو تبدو �أكرث �صلة بالبت يف �إدانة
ال�شخ�ص �أو براءته (وهي م�س�ألة يعود احل�سم فيها �إىل حماكم الدولة املقدِّ مة
للطلب)؛
(ط) عدم ت�سليم الرعايا (�أ ًّيا كان تعريفهم)� ،أو الأ�شخا�ص الذين يح�صلون على اجلن�سية
بو�سائل احتيالية ،والقيود التي حتد من مقا�ضاتهم فعل ًّيا يف الدولة التي ترف�ض طلب
الت�سليم؛
()33
(ي) انعدام الثقة فيما بني الدول ب�ش�أن نزاهة النظم الق�ضائية يف كل منها؛
(ك) النطاق الوا�سع لرف�ض الت�سليم ب�سبب جرائم �سيا�سية �أو جرائم ذات دوافع �سيا�سية
�أو ب�سبب التمييز ،و�ض�آلة االهتمام مب�س�ألة و�ضع ال�ضمانات الالزمة لبناء الثقة،
�أو للبدائل ،من قبيل حماكمة ال�شخ�ص يف الدولة املتلقية للطلب �أو يف بلد ثالث مقبول
بد ًال من الت�سليم ،هذا يف حال كان القانون املحلي للدولة املوجه �إليها الطلب ي�سمح
بذلك؛
(ل) �أ�ساليب املماطلة ،مثل طلبات الدفاع غري املقنعة �أو غري ذات ال�صلة باملو�ضوع واملتعلقة
باحل�صول على مزيد من املعلومات؛
(م) �إ�ساءة ا�ستعمال االمتيازات واحل�صانات ،مثل خمالفة الأعراف يف منح احل�صانة
الدبلوما�سية �أو اللجوء �أو الإبقاء عليهما؛

الأداة 12

(�)32سلم الدرجات� :صفر = مطلق ًا = 1 ،نادر ًا� = 2 ،أحيان ًا = 3 ،غالب ًا = 4 ،دائم ًا.
()33رغم �أنَّ اجلرمية قد تكون فادحة ومرتكبها ي�ستحق املثول �أمام الق�ضاء ،ف�إنَّ ال�شكوك ب�ش�أن احرتام
حقوق الإن�سان وحمايتها يف بع�ض الدول املقدمة لطلب الت�سليم �أو ب�ش�أن ا�ستقاللية �أو نزاهة الق�ضاة �أو املدعني
العامني فيها غالب ًا ما ي�ؤدي �إىل الإحجام عن الت�سليم �أو رف�ض الت�سليم لتلك الدول.
ثالث ًا -التدابري الت�شريعية والإدارية
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(ن) عدم مرونة ممار�سات املالحقة الق�ضائية يف الدول املتلقية للطلبات بعد ا�ستالم طلب
الت�سليم ،مبا يف ذلك التحقيقات واملحاكمات املحلية الإلزامية الناجتة عن ا�ستالم
الطلب املتعلق باجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم وعن املقا�ضاة املحلية على جرائم ب�سيطة
مقارنة باجلرائم املطلوب الت�سليم لأجلها؛
(�س) ا�ستئنافات جزئية �أو متكررة �أو غري من�سقة طوال عملية الت�سليم؛
(ع) عدم الت�سليم ب�سبب م�شاكل ميكن جتنبها نا�شئة يف دول العبور.

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

الأداة 13

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح املمار�سات اخلا�صة بت�سليم املجرمني؟ ُيرجى تقدمي
معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت وكيف ُح َّلت؟

الأداة 13
امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل
اجلنائية (املادة )18
مقدِّمة
تتزايد حاجة ال�سلطات الوطنية �إىل احل�صول على م�ساعدة الدول الأخرى من �أجل النجاح يف
التحري عن اجلناة ،وال �سيما مرتكبو اجلرائم العابرة للحدود الوطنية ،ومقا�ضاة �أولئك اجلناة
ومعاقبتهم .و ُت َع ُّد قدرة الدولة على ممار�سة الوالية الق�ضائية وت�أمني ح�ضور املتهم يف �إقليمها
مبثابة �إجناز جلزء هام من املهمة ،ولكنها ال ُت ْكمِ لها .فتنقل اجلناة على ال�صعيد الدويل وا�ستخدام
التكنولوجيا املتقدِّ مة يجعالن� ،إىل جانب عوامل �أخرى ،الأمر �ضرور ًّيا �أكرث من �أيِّ وقت م�ضى يف
�أن تتعاون �سلطات �إنفاذ القانون وال�سلطات الق�ضائية وتقدِّ م امل�ساعدة للدولة التي اخت�صت بالنظر
يف امل�س�ألة.
ولتحقيق هذا الهدف� ،سنت الدول قوانني ت�سمح لها بتوفري هذا التعاون الدويل وهي تلج�أ ّ
باطراد �إىل
معاهدات ذات �صلة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية .وتورد هذه املعاهدات نوع امل�ساعدة
التي يتعني تقدميها ،وحقوق الدول املقدِّ مة واملتلقية للطلبات فيما يتعلق بنطاق التعاون وطريقته ،وحقوق
اجلناة امل�شتبه بهم ،والإجراءات الواجب اتباعها يف و�ضع وتنفيذ الطلبات.
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�أحكام �إلزامية
تقت�ضي الفقرة  1من املادة  18من الدول الأع�ضاء �أن تقدِّ م �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية
املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية ذات ال�صلة باجلرائم امل�شمولة باتفاقية
اجلرمية املنظمة ،ح�سبما تن�ص عليه املادة  .3وهذا يعني:
املقررة مبقت�ضى مواد االتفاقية  5و 6و 8و 23والتي ُتعد جرائم ذات طابع عرب
(�أ)  اجلرائم َّ
وطني (ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة  2من املادة  )3وت�ضلع يف ارتكابها جماعة
�إجرامية منظمة (ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة (�أ) من املادة )2؛
(ب) اجلرمية اخلطرية (ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة (ب) من املادة  )2التي ُتعد جرمية
ذات طابع عرب وطني ،وت�ضلع يف ارتكابها جماعة �إجرامية منظمة؛
(ج) اجلرائم املح َّددة وفق ًا للربوتوكوالت الثالثة.
ومبوجب الفقرة  2من املادة  ،18يتعني على الدول الأطراف تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة فيما
يتعلق بالتحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية التي تخ�ص �سلوك الهيئات االعتبارية.
والدول الأطراف ملزمة مبوجب الفقرة  3من املادة  18بتوفري �أنواع حم َّددة من امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،وهي:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ﻫ)
(و)

احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص؛
تبليغ امل�ستندات الق�ضائية؛

الأداة 13

تنفيذ عمليات التفتي�ش وال�ضبط ،والتجميد؛
فح�ص الأ�شياء واملواقع؛
تقدمي املعلومات والأدلة والتقديرات التي يقوم بها اخلرباء؛
تقدمي �أ�صول امل�ستندات وال�سجالت ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�سجالت احلكومية �أو امل�صرفية
�أو املالية �أو �سجالت ال�شركات �أو الأعمال� ،أو ن�سخ م�صدقة عنها؛

(ز) التعرف على العائدات الإجرامية �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو اقتفاء �أثرها
لأغرا�ض احل�صول على �أدلة؛
(ح) تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) � ُّأي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
ويف حالة عدم وجود معاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة نافذة بني دولة طرف تلتم�س التعاون وبني
الدولة الطرف التي ُيطلب منها التعاون ،ف� َّإن الفقرة  7من املادة  18تق�ضي ب�أن تطبق الدول الأطراف
قواعد امل�ساعدة القانونية املتبادلة املن�صو�ص عليها يف الفقرات � 9إىل  29من املادة .18
و�أخرياً ،تن�ص الفقرة  8من املادة  18على �أنه ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة
القانونية املتبادلة وفق ًا للمادة  18بدعوى ال�سرية امل�صرفية .ومن املهم � َّأن هذه الفقرة غري مدرجة
�ضمن الفقرات التي ال تطبق �إ َّال يف حال عدم وجود معاهدة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة .وبد ًال من
ذلك ،فالدول ملزمة ب�أن ت�ضمن ب�أ َّال تتذرع ،مبوجب قوانينها �أو معاهداتها املتعلقة بامل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،بهذا ال�سبب للرف�ضُ .وي َع ُّد التعاون بني الدول على تبادل املعلومات املالية �أمر ًا حا�سم ًا من �أجل
املالحقة الق�ضائية الفعالة على اجلرائم املالية وم�صادرة عائدات اجلرمية �أو الرتتيب للحجز عليها.
ثالث ًا -التدابري الت�شريعية والإدارية
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لذلك ،يجب �أن يكون مبقدور املحققني املاليني حتديد وتعقب املوجودات املالية لأع�ضاء اجلماعات
الإجرامية عرب احل�سابات امل�صرفية ومن خالل �أ�شكال �أخرى من املوجودات االئتمانية.

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

•

الأداة 13
•
•

•

•

•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي تن�ص على تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة
فيما يتعلق باجلرائم اجلنائية وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل
ذلك) ،عند االقت�ضاء.
من �ضمن ما يلي ،ما هي الأ�س�س القانونية لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
(�أ) معاهدة؛
(ب) اتفاق متعدد الأطراف؛
(ج) اتفاق ثنائي؛
(د) جماملة؛
(ﻫ) املعاملة باملثل؛
(يرجى التحديد)؟
(و) �أ�س�س �أخرى ُ
هل تتخذ الدولة اتفاقية اجلرمية املنظمة �أ�سا�س ًا قانون ًّيا لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
 هل عينت الدولة �سلطة مركزية تكون لها �صالحية تلقي وتنفيذ �أو �إحالة طلبات امل�ساعدة
القانونية املتبادلة؟
▷  �إذا كان اجلوب نعم ،فهل �أُخطر الأمني العام بذلك و�أي�ض ًا باللغة (باللغات) املقبولة
()34
للدولة يف هذا ال�صدد؟
 هل يجري امل�س�ؤولون املعنيون م�شاورات غري ر�سمية مع النظراء الأجانب قبل تقدمي طلبات
امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
 هل اتُّخذت اخلطوات الالزمة للت�أكد من � َّأن الدول الأخرى على علم بال�شروط القانونية
الوطنية املطبقة على تبادل امل�ساعدة التقنية؟
▷  	�إذا كان اجلوب نعم ،فهل ت�شمل تلك اخلطوات و�ضع مبادئ توجيهية �أو ا�ستمارات ب�سيطة
�أو مناذج �أو قوائم مرجعية �أو �أدلة �إجرائية ب�ش�أن ال�شروط التي يجب ا�ستيفا�ؤها للح�صول
على امل�ساعدة؟
()35
 � ُّأي الأ�سباب التالية ميكن/يتعني مبوجبها رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
(�أ) امل�سا�س بال�سيادة �أو الأمن �أو النظام العام �أو امل�صالح الأ�سا�سية الأخرى؛
(ب) الطابع ال�سيا�سي للجرمية؛
(ج) الطابع املايل للجرمية؛

(ُ )34يرجى الرجوع �إىل دليل ال�سلطات الوطنية املخت�صة ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية (متاح على الإنرتنت يف املوقع التايل )www.unodc.org/cld/index-sherloc-cna.jspx :من �أجل البحث
عن تلك ال�سلطات الوطنية املركزية واملخت�صة التـي �أُبلغت بها الأمانة العامة للأمم املتحدة.
(ُ )35يرجى ذكر "ميكن" �أو "يجب" لكل �سبب من هذه الأ�سباب.
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•
•

•

•

•

(د) اجلرمية املت�صلة بالقانون الع�سكري؛
(ﻫ) التمييز (على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو الدين �أو االنتماء العرقي ،وما� إىل ذلك)؛
(و) العقوبات القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة؛
(ز) عدم جواز املحاكمة على ذات اجلرم مرتني (تعر�ض املتهم للمحاكمة مرتني)؛
(ح) احتمال فر�ض عقوبة الإعدام؛
(ط) عدم توافر ازدواجية التجرمي؛
(ي) انعدام املعاملة باملثل؛
(ك) عدم وجود ترتيب ر�سمي �أو معاهدة ر�سمية لتقدمي امل�ساعدة املتبادلة؛
(ل) التعار�ض مع القوانني املتعلقة بحماية البيانات؛
(يرجى التحديد)؟
(م)  �أ�سباب �أخرى ُ
هل ترف�ض الدولة تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة بدعوى ال�سرية امل�صرفية؟
 هل تقدِّ م الدولة م�ساعدة قانونية متبادلة �إىل الدول املقدِّ مة لطلب الت�سليم فيما يتعلق باجلرائم
التي يجوز فيها حتميل هيئة اعتبارية امل�س�ؤولية اجلنائية ،بغ�ض النظر عن كون امل�س�ؤولية اجلنائية
للهيئات االعتبارية مبد أ� قانون ًّيا را�سخا يف الدولة �أم ال؟
 من �أجل خدمة الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف الفقرة  3من املادة  18من اتفاقية اجلرمية املنظمة،
هل ُتعد التدابري التالية ممكنة؟
(�أ) الإر�سال التلقائي للمعلومات؛
(ب) الإدالء بال�شهادات بوا�سطة الفيديو يف احلاالت التي يكون فيها �سفر ال�شاهد م�ستحي ًال
�أو غري م�ست�صوب.
 قبل رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،هل جتري الدولة بح�سب مقت�ضى احلال م�شاورات
مع الدولة الطرف املقدِّ مة للطلب لكي تتيح لها الفر�صة لتقدمي معلومات و�آراء عن امل�س�ألة؟
هل يوجد نظام قائم لتتبع �أو ر�صد الطلبات ال�صادرة والواردة؟

الأداة 13

فيما يتعلق بالتدريب على تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
•  هل تلقى امل َّدعون العا ُّمون والق�ضاة وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة
القانونية املتبادلة:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على تقدمي امل�ساعدة القانونية
•  هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
املتبادلة؟
• هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
•  هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة
القانونية املتبادلة؟
ثالث ًا -التدابري الت�شريعية والإدارية
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•

▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
بامل�ساعدة القانونية املتبادلة:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
• هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيُجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
• هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
• هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،

الأداة 13
م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•

•
•
•
•
•
•
•

| 72

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي ا�س ُتخدمت فيها اتفاقية مكافحة اجلرمية
املنظمة �أ�سا�س ًا قانون ًّيا ملا يلي؟
(�أ) طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة؛
(ب) تنفيذ امل�ساعدة القانونية املتبادلة؛
هل توجد حدود زمنية من�صو�ص عليها للنظر يف طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
▷  ما هي هذه احلدود الزمنية؟
مرة وفرت الدولة امل�ساعدة القانونية املتبادلة لدولة
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم َّ
طالبة فيما يتعلق باجلرائم التي ت�شملها االتفاقية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي رف�ضت فيها الدولة طلبات امل�ساعدة
القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم التي ت�شملها االتفاقية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم عدد املرات التي رف�ضت فيها الدولة امل�ساعدة القانونية
املتبادلة بحجة انتفاء ازدواجية التجرمي؟
مرة منحت الدولة امل�ساعدة القانونية املتبادلة مع انتفاء
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم َّ
ازدواجية التجرمي؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم طلب ًا من طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة جتاهلته
الدولة ب�سبب عدم اكتمال عملية تقدمي الطلبات �أو تقدميها ب�صورة خاطئة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم �أمر ًا من �أوامر امل�صادرة الأجنبية مت �إنفاذه داخل الدولة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم �أمر ًا من �أوامر امل�صادرة الأجنبية املتلقاة مل يتم �إنفاذه
بعد داخل الدولة؟
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•

•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم �أمر ًا من �أوامر امل�صادرة ال�صادرة عن الدولة مت �إنفاذه
يف دولة طالبة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم �أمر ًا من بني �أوامر امل�صادرة التي �أر�سلت مل يتم �إنفاذه
بعد يف الدول الطالبة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم ُعقد من جل�سات تداول بالفيديو �ضمن الق�ضايا التي مل
يكن بالإمكان �أو من امل�ست�صوب فيها مثول املعني �شخ�ص ًّيا يف �إقليم الدولة الطرف الطالبة؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•

 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟ ُيرجى تقدمي معلومات
تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل والتحديات التي ظهرت عند طلب و�/أو تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة،
وكيف ُح َّلت؟

الأداة 14

الأداة 14

�أ�شكال التعاون الدويل الأخرى
(املواد  17و 19و 21و)27
مقدِّمة
تن�ص االتفاقية على عدد من الآليات الإلزامية وغري الإلزامية الأخرى لتي�سري التعاون الدويل .ويناق�ش
هذا الف�صل نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة  ،)17والتحقيقات امل�شرتكة (املادة  ،)19ونقل
الإجراءات اجلنائية (املادة  )21والتعاون يف جمال �إنفاذ القوانني (املادة .)27

الأحكام الإلزامية
التحقيقات امل�شرتكة (املادة )19
بالرغم من � َّأن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ميكن �أن ت�سهم بقدر كبري يف تي�سري التحقيق واملالحقة
الق�ضائية للجرمية املنظمة عرب الوطنية ،قد يكت�سي التعاون الوثيق الذي يتخذ �شكل حتقيقات ي�شرتك
فيها موظفون من دولتني �أو �أكرث ،قدر ًا �أكرب من الفعالية ،ال �سيما يف الق�ضايا املعقدة.
ومبوجب املادة  ،19يتعينَّ على الدول الأطراف �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة
الأطراف ب�ش�أن �إن�شاء هيئات حتقيق م�شرتكة ،و�أن تكفل يف الوقت نف�سه االحرتام الكامل ل�سيادة الدولة
الطرف التي �سيجري ذلك التحقيق داخل� إقليمها.
ثالث ًا -التدابري الت�شريعية والإدارية
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نقل الإجراءات اجلنائية (املادة )21
مبوجب املادة  ،21يتعني على الدول الأطراف �أن تنظر يف نقل الإجراءات اجلنائية املتعلقة مبالحقة
جرم م�شمول باتفاقية اجلرمية املنظمة وذلك يف احلاالت التي يكون فيها النقل يف �صالح �إقامة العدل
�شكل �سليم ،وال �سيما يف احلاالت التي تتعلق بعدة دول.

التعاون يف جمال �إنفاذ القوانني (املادة )27
حتدِّ د الفقرة  1من املادة  27نطاق االلتزام بالتعاون .وهي تقت�ضي من الدول الأطراف �أن تتعاون فيما
بينها تعاون ًا وثيق ًا فيما يتعلق بالتعاون يف جمال �إنفاذ القانون (على م�ستوى �أجهزة ال�شرطة) ،ب�سبل
�شتى يرد �شرحها يف الفقرات (�أ) �إىل (و) من الفقرة  1من املادة .27

الأداة 14

وااللتزام العام بالتعاون لي�س مطلقاً؛ بل ينبغي �أن يتم بطريقة تت�سق مع النظم القانونية والإدارية
الداخلية .ورهن ًا بهذا التقييد العام ،يتعني على الدول الأطراف تعزيز قنوات االت�صال فيما بني
معينة من التعاون من
�سلطاتها املعنية ب�إنفاذ القانون (املادة  ،27الفقرة �( 1أ))؛ واال�ضطالع ب�أ�شكال َّ
�أجل احل�صول على معلومات عن الأ�شخا�ص وحركة عائدات اجلرائم والأدوات امل�ستخدمة يف ارتكابها
(املادة  ،27الفقرة ( 1ب))؛ و�أن تزود بع�ضها بع�ضا ب�أ�صناف �أو كميات املواد الالزمة لأغرا�ض التحليل
�أو غريها من �أغرا�ض التحقيق (املادة  ،27الفقرة ( 1ج))؛ و�أن ت�شجع تبادل العاملني ،مبا يف ذلك
تعيني �ضباط ات�صال (املادة  ،27الفقرة ( 1د))؛ وتتبادل املعلومات ب�ش�أن جمموعة متنوعة من الو�سائل
والأ�ساليب التي ت�ستخدمها اجلماعات الإجرامية املنظمة (املادة  ،27الفقرة ( 1ﻫ))؛ والقيام ب�أ�شكال
التعاون الأخرى لأغرا�ض تي�سري الك�شف املبكر عن اجلرائم (املادة  ،27الفقرة ( 1و)).

الأحكام غري الإلزامية

نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة )17
مبوجب املادة  ،17يجوز للدول الأطراف �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة
الأطراف ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�س �أو ب�أ�شكال �أخرى من احلرمان من
احلرية ،الرتكابهم جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية� ،إىل �إقليمها لكي يت�سنى لأولئك الأ�شخا�ص �إكمال مدة
عقوبتهم هناك.

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

•
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ُ يرجى ذكر ا�سم ال�سلطة الت�شريعية �أو غريها من ال�سلطات التي ت�أذن �أو ت�سمح بالتعاون يف
جمال �إنفاذ القانون مبوجب املادة  ،27وعند االقت�ضاء ،حتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل،
املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك).
ُ يرجى ذكر ا�سم (�أو �أ�سماء) ال�سلطة الت�شريعية �أو غريها من ال�سلطات التي ت�أذن �أو ت�سمح
ب�إجراء حتقيقات م�شرتكة مبوجب املادة  ،19وعند االقت�ضاء ،حتديد الأجزاء ذات ال�صلة
(الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك).
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•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي ت�سمح بنقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم مبوجب
املادة  17وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند
االقت�ضاء.

•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات التي ت�سمح بنقل الإجراءات اجلنائية مبوجب املادة 21
وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة ،الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.

فيما يتعلق بالتحقيقات امل�شرتكة والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون:
•

 هل هناك �سلطة ت�شريعية �أو � ُّأي �سلطة �أخرى جتيز للدولة امل�شاركة يف �إجراء حتقيقات
م�شرتكة مع دول �أخرى يف جرائم م�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟

•

 هل هناك اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن �إجراء التحقيقات
امل�شرتكة؟

•

ما هو تعريف الدولة للتحقيقات امل�شرتكة؟

•

ما هي ال�سمات الرئي�سية للتحقيق امل�شرتك على النحو الذي ت�أذن به الدولة؟

•

 هل ت�سمح التحقيقات امل�شرتكة ،على النحو الذي جتيزه الدولة ،بتبادل الأدلة خارج نطاق
طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة؟

•

 هل هناك قنوات ات�صال قائمة بني ال�سلطات والأجهزة والدوائر املخت�صة من �أجل تي�سري
تبادل املعلومات ب�صورة م�أمونة و�سريعة عن كل جوانب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية؟

•

 هل �أن�شئت قنوات ات�صال وتن�سيق مع ال�سلطات والوكاالت والدوائر املخت�صة يف الدول
الأخرى؟

•

هل �أوفدت الدولة عاملني وخرباء �آخرين ،مبن فيهم �ضباط االت�صال� ،إىل دول� أخرى؟

•

هل هناك �ضباط ات�صال �أجانب يف جمال �إنفاذ القانون منتدبني للعمل داخل الدولة؟

•

 فيما يتعلق باجلرائم التي ت�شملها االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها ،هل من املمكن �أن
تتعاون الدولة مع الدول الأخرى ب�ش�أن امل�سائل التالية؟

الأداة 14

(�أ)  حتديد �أماكن تواجد الأ�شخا�ص امل�شتبه يف �ضلوعهم يف اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية
و�أن�شطتهم� ،أو �أماكن الأ�شخا�ص الآخرين املعنيني؛
(ب) حركة عائدات اجلرائم �أو املمتلكات املت�أتية من ارتكاب اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية؛
(ج) حركة املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى امل�ستخدمة �أو املراد ا�ستخدامها يف
ارتكاب اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية.
•

 هل تقوم الدولة بتبادل املعلومات مع الدول الأخرى عن الو�سائل والأ�ساليب التي ت�ستخدمها
اجلماعات الإجرامية املنظمة ،مثل �أ�سلوب عملها وال�سبل التي ت�سلكها وو�سائل �إخفاء
�أن�شطتها ،ومن �أجل الك�شف املبكر عن اجلرائم التي ت�شملها االتفاقية والربوتوكوالت
امللحقة بها؟

•

هل الدولة طرف يف �أيِّ اتفاق دويل ب�ش�أن التعاون يف جمال �إنفاذ القانون وتبادل املعلومات؟
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•

 هل تتو َّفر لدى ال�سلطات الوطنية املخت�صة �إمكانية الو�صول �إىل قواعد بيانات املنظمات
الدولية املعنية ب�إنفاذ القانون؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل تتيح هذه الإمكانية االت�صال املبا�شر ويف الزمن احلقيقي عن
طريق نظم ات�صاالت �سلكية وال�سلكية م�أمونة؟

•

 هل ت�ستفيد ال�سلطات الوطنية املخت�صة من مرافق الدول الأخرى ،مثل خمتربات الطب
ال�شرعي ،والأدلة واخلربات التحليلية؟
هل �شاركت وكاالت �إنفاذ القانون يف هيئات دولية للتحقيقات امل�شرتكة؟
 �إذا كانت كل هيئة من هيئات �إنفاذ القانون تتحمل امل�س�ؤولية عن �إدارة املعلومات واال�ستخبارات
اخلا�صة بها ،فهل هناك جمموعة من املعايري امل�شرتكة ملا يلي؟
(�أ) جمع وتقييم وحتليل املعلومات؛
(ب) ت�سجيل املعلومات وتدوينها؛
(ج) املعايري الأمنية؛
(د) التقارير والإحاطات الإعالمية.

•
•

فيما يتعلق بنقل الإجراءات:
•  هل نقل الإجراءات اجلنائية �إىل والية ق�ضائية �أجنبية ممكن وم�سموح به مبوجب الت�شريعات
املحلية؟
•  هل تتلقى الدولة طلبات لنقل الإجراءات اجلنائية؟
▷  كيف يجري جتهيز تلك الطلبات؟
• هل تقدِّ م الدولة طلبات لنقل الإجراءات اجلنائية؟
▷  كيف يجري جتهيز تلك الطلبات؟
()36
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فيما يتعلق بنقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم:
•  هل الدولة طرف يف �أيِّ معاهدة (متعددة الأطراف �أو ثنائية) تتيح نقل الأ�شخا�ص املحكوم
عليهم �إىل دولة �أخرى �أو منها؟
•  هل نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم �إىل والية ق�ضائية �أجنبية ممكن وم�سموح به مبوجب
الت�شريعات املحلية؟
• هل تن�ص الت�شريعات على �أن:
(�أ)  يكون للدولة التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �سلطة �إبقائه قيد االحتجاز ،وعليها التـزام
بذلك ،ما مل تطلب �أو ت�أذن بغري ذلك الدولة التي نقل منها ال�شخ�ص؟
(ب) تنفذ الدولة التي نقل �إليها ال�شخ�ص ،دون �إبطاء ،التزامها ب�إعادته �إىل عهدة الدولة
التي نقل منها وذلك وفق ما مت االتفاق عليه م�سبقا� ،أو مت االتفاق عليه ب�شكل �آخر،
بني ال�سلطات املخت�صة يف كلتا الدولتني؟
()37

()36لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة
(فيينا ،)2012 ،ال�صفحة .103
()37لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر UNODC, Handbook on the International Transfer of
).Sentenced Persons, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2012
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(ج)  ال يجوز للدولة التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا ال�شخ�ص
ببدء �إجراءات ت�سليم من �أجل �إعادة ذلك ال�شخ�ص؟
(د)  تُت�سب فرتة وجود ال�شخ�ص لدى الدولة املنقول �إليها �ضمن مدة العقوبة املفرو�ضة عليه
يف الدولة الطرف املنقول منها؟
فيما يتعلق بالتدريب على �أ�شكال التعاون الدويل الأخرى:
•

 هل تلقى موظفو �إنفاذ القانون و�/أو غريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا على �أ�ساليب
التحقيقات امل�شرتكة:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟

•

متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على �أ�ساليب �إجراء
 هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
التحقيقات امل�شرتكة؟

•

 هل تلقى موظفو �إنفاذ القانون و�/أو غريهم من املهنيني املعنيني تدريب ًا على نقل الأ�شخا�ص
املحكوم عليهم؟
هل توجد � ُّأي م�ؤ�س�سات تدريبية تو ِّفر التدريب على نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم؟

•

 هل تلقى موظفو �إنفاذ القانون و�/أو غريهم من املهنيني املعنيني تدريب ًا على نقل الإجراءات
اجلنائية؟
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على نقل الإجراءات اجلنائية؟
هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ

•

هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على التعاون يف جمال �إنفاذ القانون؟

•

•

▷

•

الأداة 14

 �إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟

هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن �أ�شكال التعاون الدويل؟
▷

 �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟

•

هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية على �أ�شكال التعاون الدويل؟

•

 هل تقدِّ م � ٌّأي من املنظمات غري احلكومية �أو اجلهات الأكادميية تدريب ًا يف امل�سائل املتعلقة
بالتحقيقات امل�شرتكة؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
بتعزيز �أ�شكال التعاون الدويل الأخرى:
•
•

هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية ب�أن �أ�شكال التعاون الدويل الأخرى؟

ثالث ًا -التدابري الت�شريعية والإدارية
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•

•

▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فيُجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية ب�ش�أن �أ�شكال التعاون الدويل الأخرى؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيُجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية ب�ش�أن �أ�شكال التعاون الدويل الأخرى؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،

الأ�سئلة الثانوية املتعلقة باالمتثال
•

الأداة 14

•

 �إذا كانت الت�شريعات �أو االتفاقات �أو ال�سيا�سات املتعلقة بالتعاون الدويل يف جمال �إنفاذ
القانون غري كافية ،فما نوع الت�شريعات �أو االتفاقات �أو ال�سيا�سات الالزمة لتي�سري التعاون
الدويل يف جمال �إنفاذ القانون؟
 �إذا مل تكن هناك اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف ،فهل الدولة قادرة على القيام بتحقيقات
م�شرتكة وفق مبد�أ االتفاق على كل حالة بعينها؟

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•
•
•

 ما هو عدد الدول التي تقيم معها الدولة تعاون ًا دول ًّيا يف جمال �إنفاذ القانون من خالل
اتفاقات ر�سمية؟
ما هو عدد الدول التي تقيم معها الدولة تعاون ًا دول ًّيا غري ر�سمي يف جمال �إنفاذ القانون؟
يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ما هو عدد التحقيقات امل�شرتكة التي �شاركت فيها الدولة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،ما هو عدد الق�ضايا التي ُح َّلت يف الدولة بف�ضل اجلهود
املبذولة يف التحقيقات امل�شرتكة؟

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

•
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 ما هي العوامل التي �أدت �إىل جناح التعاون الدويل يف جمال �إنفاذ القانون ،مبا يف ذلك
التحقيقات امل�شرتكة؟ ُيرجى تقدمي معلومات تف�صيلية عن املمار�سات الواعدة.
 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي ظهرت �أثناء التعاون الدويل يف جمال �إنفاذ القانون ،مبا يف
ذلك التحقيقات امل�شرتكة ،وكيف ُح َّلت؟
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رابع ًا-
الوقاية والتن�سيق
على ال�صعيد الوطني

مقدِّمة
معينة والرتكيز على الفعالية يف �إنفاذ القوانني واملالحقة واملقا�ضاة �أهمي ًة
يكت�سي حتديد جرائم جنائية َّ
حيوية يف مكافحة اجلرمية املنظمة .بيد � َّأن من الأ�سا�سي �أي�ض ًا �أن ُت�ستك َمل تدابري العدالة اجلنائية
بقدر مماثل من الرتكيز القوي على منع وقوع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف املقام الأول .ويقع هدف
منع حدوث هذه اجلرمية يف �صميم اتفاقية اجلرمية املنظمة .وعلى نحو ما ن�صت عليه املادة  ،1يتمثل
الغر�ض من االتفاقية يف تعزيز التعاون على منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من
الفعالية .ويجب على الدول �أن ت�سعى �إىل �أن تدرج عن�صر ًا ا�ستباقيا �أ�سا�سيا ملنع اجلرمية يف ت�شريعاتها
و�سيا�ساتها وبراجمها املتعلقة باالتفاقية.
ويحدِّ د الف�صل التايل متطلبات االتفاقية فيما يتعلق باملنع (املادة  )31وجمع وتبادل وحتليل املعلومات
(املادة  .)28وعلى الرغم من � َّأن �أهمية التعاون الوطني من �أجل مكافحة اجلرمية املنظمة مل ترد
�صراحة يف االتفاقية ،ف�إنها مبينة �أي�ض ًا يف هذا الف�صل.

الأداة 15
املنع (املادة )31

الأداة 15

مقدِّمة
"الوقاية هي �أول حتمية للعدالة" )38(.ويتمثل غر�ض املادة  31يف منع حدوث اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ،الذي هو يف �صميم اتفاقية اجلرمية املنظمة .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،يجب على الدول �أن ت�سعى
�إىل �إدراج عن�صر ا�ستباقي ملنع اجلرمية يف ما تنتهجه من �سيا�سات و�أطر �أخرى.
وميكن �أن يحمل مفهوم منع اجلرمية �أوجه ًا خمتلفة .فوفق املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ،يت�ضمن
تعبري "منع اجلرمية" ا�سرتاتيجيات وتدابري ت�سعى �إىل التقليل من حدوث اجلرائم واحلد من �آثارها
املحتملة ال�ضارة التي قد تلحق بالأفراد واملجتمع ،مبا يف ذلك اخلوف من اجلرمية ،وذلك بالتدخل
للت�أثري يف �أ�سبابها املتعددة )39(.ويف املبادئ التوجيهية ،مت الت�شديد على �أهمية املبادئ ال�سبعة التالية
التي تعترب �أ�سا�سية ل�ضمان فعالية منع اجلرمية:
(�أ)  القيادة احلكومية :ينبغي �أن ت�ؤدي احلكومة على جميع امل�ستويات دور ًا قياد ًّيا يف و�ضع
ا�سرتاتيجيات فعالة وذات طابع �إن�ساين ملنع اجلرمية ،ويف �إن�شاء �أطر م�ؤ�س�سية وتعهدها
من �أجل تنفيذ تلك اال�سرتاتيجيات وا�ستعرا�ضها؛
(ب)  التنمية االجتماعية واالقت�صادية والإدماج :ينبغي �إدراج اعتبارات منع اجلرمية يف
جميع ال�سيا�سات والربامج االجتماعية واالقت�صادية ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات
والربامج التي تعنى بالعمالة والتعليم وال�صحة والإ�سكان والتخطيط احل�ضري والفقر
والتهمي�ش االجتماعي والإق�صاء؛
()38تقرير الأمني العام عن �سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وجمتمعات ما بعد
ال�صراع ( ،)S/2004/616الفقرة .4
()39مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،13/2002الفقرة .3
رابع ًا -الوقاية والتن�سيق على ال�صعيد الوطني
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(ج)
(د)
(ﻫ)
(و)
(ز)

الأداة 15

التعاون وال�شراكات :ينبغي �أن يكون التعاون وال�شراكات جزء ًا �أ�سا�س ًّيا من الفعالية يف
منع اجلرمية ،نظرا �إىل الطابع الوا�سع النطاق لأ�سباب اجلرمية واملهارات وامل�س�ؤوليات
املطلوبة من �أجل الت�صدي لهذه الأ�سباب؛
اال�ستدامة وامل�ساءلة :يتطلب منع اجلرمية موارد وافية ،مبا يف ذلك التمويل الالزم للهياكل
والأن�شطة ،لكي يت�سنى ا�ستمراره؛
قاعدة املعارف :ينبغي ال�سرتاتيجيات منع اجلرمية و�سيا�ساتها وبراجمها و�إجراءاتها �أن
ت�ستند �إىل �أ�سا�س عري�ض متعدد التخ�ص�صات من املعرفة مب�شاكل اجلرمية و�أ�سبابها
املتعددة وباملمار�سات الواعدة وبتلك التي �أثبتت جدواها؛
 حقوق الإن�سان و�سيادة القانون وثقافة احرتام القانون :ال ب َّد يف جميع جوانب منع اجلرمية
من احرتام �سيادة القانون وحقوق الإن�سان امل�س َّلم بها يف ال�صكوك الدولية التي ُتع ُّد الدول
الأع�ضاء �أطراف ًا فيها؛
 الرتابط :ينبغي لإجراءات الت�شخي�ص واال�سرتاتيجيات الوطنية ملنع اجلرمية �أن
تراعي ،ح�سب االقت�ضاء ،ال�صالت القائمة بني امل�شاكل الإجرامية املحلية واجلرمية
املنظمة الدولية.

الأحكام الإلزامية
تق�ضي الفقرة  1من املادة  31ب�أن ت�سعى الدول الأطراف �إىل تطوير م�شاريعها الوطنية و�إر�ساء وتعزيز
�أف�ضل املمار�سات الرامية �إىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
ومبوجب الفقرة  2من املادة  ،31يتعني على الدول الأطراف �أن ت�سعى ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها
الداخلي� ،إىل تقليل الفر�ص التي تتاح حال ًّيا �أو م�ستقب ًال للجماعات الإجرامية املنظمة لكي ت�شارك يف
الأ�سواق امل�شروعة وت�ستخدم عائدات اجلرائم ،وذلك باتخاذ التدابري التي تركز على ما يلي:
(�أ)  تدعيم التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القوانني �أو املدعني العامني من جهة وبني الهيئات اخلا�صة
املعنية ،مبا فيها قطاع ال�صناعة ،من جهة �أخرى؛
(ب) العمل على و�ضع معايري و�إجراءات بق�صد �صون �سالمة الهيئات العامة والهيئات اخلا�صة
املعنية ،وكذلك لو�ضع مدونات لقواعد ال�سلوك للمهن ذات ال�صلة ،وخ�صو�صا املحامني
وك َّتاب العدل وخرباء ال�ضرائب اال�ست�شاريني واملحا�سبني؛
(ج) منع �إ�ساءة ا�ستغالل اجلماعات الإجرامية املنظمة للمناق�صات التي جتريها الهيئات
العامة وكذلك للإعانات والرخ�ص التي متنحها الهيئات العامة للن�شاط التجاري؛
(د) منع �إ�ساءة ا�ستغالل الهيئات االعتبارية من جانب اجلماعات الإجرامية املنظمة؛ وذلك
بتدابري من قبيل:
‘�  ’1إن�شاء �سجالت عامة عن الهيئات االعتبارية والأ�شخا�ص الطبيعيني امل�شاركني يف
�إن�شاء الهيئات االعتبارية و�إدارتها ومتويلها؛
‘  ’2ا�ستحداث �إمكانية القيام ،بوا�سطة �أمر �صادر عن حمكمة �أو �أيِّ و�سيلة �أخرى
منا�سبة ،ب�إ�سقاط �أهلية الأ�شخا�ص املدانني بجرائم م�شمولة باتفاقية مكافحة
اجلرمية املنظمة للعمل كمديرين للهيئات االعتبارية املن�ش�أة �ضمن نطاق واليتها
الق�ضائية وذلك لفرتة زمنية معقولة؛
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‘�  ’3إن�شاء �سجالت وطنية عن الأ�شخا�ص الذين �أ�سقطت �أهليتهم للعمل كمديرين
للهيئات االعتبارية؛
‘  ’4تبادل املعلومات الواردة يف ال�سجالت امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني ‘’1
و‘ ’3مع الهيئات املخت�صة يف الدول الأطراف الأخرى.
وتق�ضي الفقرة  3من املادة  31ب�أن ت�سعى الدول الأطراف �إىل تعزيز �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني
ب�أفعال �إجرامية م�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة يف املجتمع.
تق�ضي الفقرة  4من املادة  31ب�أن ت�سعى الدول الأطراف �إىل �إجراء تقييم دوري لل�صكوك القانونية
واملمار�سات الإدارية القائمة ذات ال�صلة بغية ا�ستبانة مدى قابليتها لإ�ساءة اال�ستغالل من جانب
اجلماعات الإجرامية املنظمة.
تق�ضي الفقرة  5من املادة  31ب�أن ت�سعى الدول الأطراف �إىل زيادة وعي اجلماهري بوجود اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية و�أ�سبابها وج�سامتها واخلطر الذي ت�شكله.
تق�ضي الفقرة  6من املادة  31ب�أن تب ِّلغ كل الدول الأطراف الأمني العام بتفا�صيل االت�صال بال�سلطات
الوطنية التي ميكن �أن ت�ساعد الدول الأطراف الأخرى على و�ضع تدابري ملنع اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية.
تق�ضي الفقرة  7من املادة  31ب�أن تتعاون الدول الأطراف ،ح�سب االقت�ضاء ،فيما بينها ومع املنظمات
الدولية والإقليمية املعنية ،على تعزيز وتطوير تدابري املنع املبينة �أعاله.

الأداة 15

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
فيما يتعلق باال�سرتاتيجيات �أو ال�سيا�سات �أو الربامج:
•

•

ُ يرجى �إيراد قائمة ب�أ�سماء الت�شريعات �أو اخلطط �أو اال�سرتاتيجيات �أو الربامج التي تنفذ
تدابري ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وحتديد الأجزاء ذات ال�صلة (الف�صل ،املادة،
الق�سم ،وما �إىل ذلك) ،عند االقت�ضاء.
 هل تت�صدى الت�شريعات و�/أو اخلطط �أو اال�سرتاتيجيات �أو الربامج الوطنية ملنع اجلرمية ل ٍّأي
من املجاالت التالية؟
(�أ)  منع اجلماعات الإجرامية املنظمة من الو�صول �إىل الأ�سواق امل�شروعة (بو�سائل منها
تعزيز التعاون بني هيئات �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص)؛
(ب) تعزيز املعايري املهنية من �أجل كفالة نزاهة الكيانات العامة �أو اخلا�صة؛
(ج) كفالة �أ َّال ت�ستغل اجلماعات الإجرامية العمليات الإدارية اجلنائية؛
(د) منع �إ�ساءة ا�ستخدام الهيئات االعتبارية؛
(ﻫ) �إعادة �إدماج اجلناة.

رابع ًا -الوقاية والتن�سيق على ال�صعيد الوطني
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•

•

•

•

•

•

الأداة 15

 هل حتدِّ د اخلطط �أو اال�سرتاتيجيات �أو الربامج الوطنية م�شاكل اجلرمية (اجتاهات اجلرمية
و�أ�سبابها و�أنواعها ومواقعها و�آثارها) والتدخالت املمكنة؟
 هل ترتبط اخلطط �أو اال�سرتاتيجيات �أو الربامج الوطنية بال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
القطاعية؟
من بني ال ُّن ُهج التالية ،ما هي نهج منع اجلرمية التي ت�شملها اال�سرتاتيجية؟
(�أ) نهج التنمية االجتماعية؛
(ب) النهج الأهلية؛
(ج) النهج املوقعية؛
(د) نهج �إعادة الإدماج االجتماعي للمجرمني.
 هل ت�ستند اال�سرتاتيجية �إىل حتليل مل�شاكل اجلرمية من حيث �إمكانية تعر�ض فئات �سكانية
حم َّددة للجرمية وللإيذاء؟
 هل هناك هيئة �أو �إدارة مركزية مكلفة بتنفيذ خطط وطنية ملنع اجلرمية �أو بتن�سيق عمل
خمتلف امل�ستويات �أو القطاعات احلكومية؟
ما هي اجلهات الرئي�سية �صاحبة امل�صلحة واملعنية مبنع اجلرمية؟

فيما يتعلق مبنع اجلماعات الإجرامية املنظمة من الو�صول �إىل الأ�سواق امل�شروعة:
• هل ي�شارك القطاع اخلا�ص يف خطط منع اجلرمية �أو ا�سرتاتيجياتها �أو براجمها؟
• ما هو دور ال�شرطة يف املنع ،مثالً:
(�أ) هل تطبق اخلفارة املجتمعية واخلفارة املوجهة نحو حل امل�شاكل؟
وتي�سر تبادل املعلومات مع وكاالت العدالة
(ب) هل يتبع املحققون بروتوكوالت تتيح التعاون ِّ
اجلنائية الأخرى (كدائرة ال�سجون واجلمارك ووحدات اال�ستخبارات املالية ووكاالت
الهجرة)؟
•  هل توجد بروتوكوالت �سارية تتيح التعاون مع امل�ؤ�س�سات العامة الأخرى مثل امل�ست�شفيات
املحلية واملكاتب البلدية وال�سلطات ال�ضريبية؟
•  هل املنظمات يف القطاع العام مطالبة مب�ساعدة وتي�سري حتقيقات ال�شرطة؟
•  هل توجد مدونة لقواعد ال�سلوك من �أجل �أداء �أن�شطة ال�شرطة ،وال �سيما فيما يتعلق ب� ٍّأي من
العنا�صر التالية؟
(�أ) احل�صول على املعلومات وا�ستخدامها ون�شرها؛
(ب) اعرتا�ض الربيد واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛
(ج) ا�ستخدام التقنيات التدخلية واملراقبة التقنية؛
(د) ا�ستخدام معدات ال�شرطة وممتلكاتها؛
(ﻫ) معاملة ال�سجناء واحتجازهم؛
(و) ا�ستجواب امل�شتبه فيهم.
فيما يتعلق ب�إعادة الإدماج االجتماعي للمجرمني:
• هل يتناول القانون اجلنائي وقانون الإجراءات اجلنائية الإدماج االجتماعي؟
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•

ما هو الإطار القانوين والتنظيمي الذي يحكم ما يلي؟:
(�أ) اخلروج من دائرة املالحقة الق�ضائية؛
(ب) اجلزاءات البديلة؛
(ج) نظام مراقبة ال�سلوك؛
(د) �إفراج حتت املراقبة؛
(ﻫ) الإفراج امل�شروط.

•

هل تطبق برامج لإعادة الت�أهيل االجتماعي يف ال�سجون وللجناة بعد الإفراج عنهم؟

فيما يتعلق بزيادة الوعي العام باتفاقية اجلرمية املنظمة:
• هل توجد �آليات �سارية لإ�شراك و�سائط الإعالم يف ا�سرتاتيجيات وبرامج منع اجلرمية؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك حمالت بعينها؟
فيما يتعلق بالتدريب على منع اجلرمية املنظمة:
• هل تلقى موظفو �إنفاذ القانون و�/أو غريهم من املهنيني ذوي ال�صلة تدريب ًا على منع اجلرمية:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على منع اجلرمية؟
• هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
• هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على منع اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
• هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا ب�ش�أن منع اجلرمية املنظمة؟
▷  �إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
• هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية على منع اجلرمية املنظمة؟
•  هل تقدِّ م � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين �أو امل�ؤ�س�سات الأكادميية التدريب يف امل�سائل
املتعلقة مبنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؟

الأداة 15

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
منع اجلرمية املنظمة:
• هل هناك هيئة تن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
• هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فيُجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
رابع ًا -الوقاية والتن�سيق على ال�صعيد الوطني

| 85

•

•

هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية يف جمال منع اجلرمية املنظمة؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية يف جمال منع اجلرمية املنظمة؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  �إذا كان اجلواب نعمُ ،

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

الأداة 15

•

•

•

•

•

•

هل الإطار القانوين والتنظيمي املتعلق مبنع اجلرمية املنظمة ينظم ما يلي:
(�أ) اخلروج عن دائرة املالحقة الق�ضائية؛
(ب) اجلزاءات البديلة؛
(ج) نظام مراقبة ال�سلوك؛
(د) الإفراج حتت املراقبة �أو الإفراج امل�شروط.
 هل تقوم الدولة مبراجعة الت�شريعات بغية تقييم مدى قابلية �إ�ساءة ا�ستغاللها من جانب
اجلماعات الإجرامية املنظمة العابرة للحدود الوطنية؟
 هل تقوم الدولة مبراجعة املمار�سات الإدارية بغية تقييم مدى قابلية �إ�ساءة ا�ستغاللها من
جانب اجلماعات الإجرامية املنظمة العابرة للحدود الوطنية؟
 هل تن�ص الت�شريعات و�/أو اخلطط �أو اال�سرتاتيجيات �أو الربامج الوطنية ملنع اجلرمية على
م�شاركة املجتمع املدين؟
 هل توجد ا�سرتاتيجية طويلة الأمد تن�ص على توفري خم�ص�صات مالية للقيام بالر�صد
والتقييم املنتظمني ل�سيا�سات وبرامج منع اجلرمية؟
 �إذا مل تكن هناك ا�سرتاتيجية وطنية ملنع اجلرمية املنظمة ،كيف يتم تعريف منع اجلرمية
املنظمة على ال�صعيد الوطني؟
 هل توجد برامج للإدماج وملعاودة االنخراط يف املجتمع بالن�سبة لل�سجناء املفرج عنهم الذين
�أدينوا بجرائم م�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة؟

م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•
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التي �أُبلغت ال�شرطة بها يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد حوادث الإيذاء التي �أفاد بها املجيبون على
اال�ستق�صاء املتعلق بالإيذاء؟
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•

•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،وا�ستناد ًا �إىل م� ِّؤ�شرات اجلرمية يف ال�شوارع ،كم كانت الن�سبة
()40
املئوية لتغري م�ستوى ال�سالمة والأمن يف �شوارع العا�صمة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،وا�ستناد ًا �إىل م� ِّؤ�شرات اجلرمية الداخلية ،كم كانت الن�سبة
املئوية للتغري يف الأمن املنـزيل يف العا�صمة؟ مع الإ�شارة ،على وجه اخل�صو�ص� ،إىل الن�سبة
املئوية للتغري يف عدد حوادث ال�سطو على املنازل؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،وا�ستناد ًا �إىل م� ِّؤ�شرات اجلرمية العامة ،كم كانت الن�سبة
املئوية لتغري م�ستوى الأمن العام يف �شوارع العا�صمة؟ مع الإ�شارة ب�صفة خا�صة �إىل ما يلي:
(�أ) ما هي الن�سبة املئوية للتغري يف معدالت اجلرمية التي تقع يف �أماكن العمل؟
(ب) ما هي الن�سبة املئوية للتغري يف معدالت اجلرمية التي تقع يف املراكز احل�ضرية؟
(ج) ما هي الن�سبة املئوية للتغري يف معدالت اجلرمية التي تقع يف احلدائق؟
(د) ما هي الن�سبة املئوية للتغري يف معدالت اجلرمية التي تقع يف �أحياء املالهي الليلية؟

•

يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كانت ن�سبة اجلناة العائدين داخل منظومة ال�سجون؟

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كانت الن�سبة املئوية لل�سجناء املفرج عنهم �ضمن �إطار
الإفراج امل�ؤقت واملبكر؟

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد اخلطط واال�سرتاتيجيات �أو املبادئ التوجيهية
ب�ش�أن تدابري منع اجلرمية التي كانت نافذة؟

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،هل كانت هناك زيادة �أو نق�صان يف املوارد التي خ�ص�صتها
الدولة لإجراء �أبحاث يف الأ�سباب اجلذرية للجرائم امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة ،يتم
اال�سرت�شاد بها يف ال�سيا�سات والربامج؟

الأداة 15

�أ�سئلة �إ�ضافية
•

 هل امل�شاكل املت�صلة باجلرمية عرب الوطنية ت�ؤثر يف ظروف اجلرمية املحلية (مثل االجتار
بالأ�شخا�ص �أو الأ�سلحة النارية �أو املخدرات �أو تهريب املهاجرين)؟
 �أين تكمن م�شاكل اجلرمية املحلية الرئي�سية؟
(�أ) يف املراكز احل�ضرية؛
(ب) يف ال�ضواحي؛
(ج) يف املناطق املنخف�ضة الدخل؛
(يرجى التحديد)
(د) يف مناطق �أخرى؟ ُ

•

 هل هناك قلق �إزاء اجلرمية املنظمة الداخلية (مث ًال انتقالها من املناطق الريفية �إىل
املناطق احل�ضرية)؟

•

()40ميكن ا�ستقاء هذه املعلومات من �إح�صاءات ال�شرطة �أو من الدرا�سات اال�ستق�صائية املتعلقة بالإيذاء.
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•

•

•

•
•

•

•

الأداة 16

•

 هل توجد مناطق ت�سيطر عليها �إىل حد كبري الع�صابات �أو جماعات اجلرمية املنظمة
�أو اجلماعات �شبه الع�سكرية؟
 هل هناك قلق �إزاء العنف امل�ؤ�س�سي (على �سبيل املثال من جانب ال�شرطة� ،أو يف ال�سجون �أو يف
املدار�س �أو يف م�ؤ�س�سات الرعاية الداخلية)؟
 هل هناك ا�ستثمارات �ضخمة يف نظم وتكنولوجيا الأمن اخلا�ص �ضمن بع�ض الفئات
(على �سبيل املثال :الدوائر التليفزيونية املغلقة �أو احلرا�س �أو التجمعات ال�سكنية امل�سورة
يف ال�ضواحي واملناطق ال�سكنية ملي�سوري احلال �أو يف الأحياء التجارية و�سط املدن
وباملناطق التجارية)؟
هل يوجد عنف �سيا�سي �أو عنف مت�صل بالنـزاعات واال�ضطرابات املدنية؟
 �إىل �أيِّ مدى تكت�سي النظم الأمنية احلالية "طابع ًا غري ر�سمي" (جماعات الأمن الأهلية
واللجان الأمنية وما �إىل ذلك) ،وهل هذا من دواعي القلق؟
 هل تبعث جرائم الف�ضاء الإلكرتوين (مبا يف ذلك االحتيال عرب الإنرتنت �أو �سرقة الهوية)
على القلق؟
 هل هناك ثقة واطمئنان لدى عامة اجلمهور �إزاء ال�شرطة ونظام العدالة ،و�إزاء احلكومة
وامل�س�ؤولني املنتخبني؟
 �إىل �أيِّ مدى متثل اجلرمية املنظمة �شاغ ًال رئي�س ًّيا مقارنة باجلرائم التقليدية؟

الأداة 16
جمع وتبادل وحتليل املعلومات عن طبيعة
اجلرمية املنظمة (املادة )28
مقدِّمة
جمع املعلومات وتبادلها �أمران �أ�سا�سيان لو�ضع �سيا�سات �سليمة ت�ستند �إىل الأدلة يف منع اجلرمية
املوحدة عن االجتاهات امل�ستج َّدة يف اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية ومواجهتهاُ .وي َع ُّد تو ُّفر املعلومات َّ
املنظمة �أمر ًا ال غنى عنه يف حتديد الأهداف ،وتخ�صي�ص املوارد ،وتقييم النتائج.
واملادة  28من اتفاقية اجلرمية املنظمة ت�شجع الدول الأطراف على جمع البيانات ودرا�سة اخل�صائ�ص
ت�شجع �أي�ض ًا على التعاون بني الوكاالت احلكومية،
واالجتاهات يف جمال اجلرمية املنظمة .وهي ِّ
والأو�ساط الأكادميية ،واملنظمات الدولية والإقليمية يف جمع املعلومات والبيانات املتعلقة باجلرمية
املنظمة وتبادلها وحتليلها.

الأحكام الإلزامية
يتعني على الدول الأطراف ،مبوجب املادة � ،28أن تنظر فيما يلي:
(�أ)  حتليل االجتاهات ال�سائدة يف اجلرمية املنظمة داخل �إقليمها ،بالت�شاور مع الأو�ساط
العلمية والأكادميية (الفقرة  1من املادة )28؛
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(ب) تطوير اخلربة التحليلية املتعلقة بالأن�شطة الإجرامية املنظمة وتبادل تلك اخلربة فيما
بينها ومن خالل املنظمات الدولية والإقليمية (الفقرة  2من املادة )28؛
(ج) ر�صد �سيا�ساتها وتدابريها يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة ،و�إجراء تقييمات لفعالية
تلك التدابري وجناعتها (الفقرة  3من املادة .)28

الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة باالمتثال
•

ُ يرجى بيان املبادرات التي قامت بها الدولة م�ؤخرا بهدف تنفيذ املادة  28من اتفاقية اجلرمية
املنظمة.

•

هل �أجرت الدولة تقييما للجرمية املنظمة عرب الوطنية و�أثرها على �أمن الدولة؟

•

هل �أجرت الدولة تقييم ًا وطن ًّيا جلماعات اجلرمية املنظمة وملدى ن�شاطها الإجرامي؟

•

هل و�ضعت الدولة � َّأي ا�سرتاتيجية و�/أو �سيا�سة على �ضوء تقييمات اجلرمية املنظمة؟

•

 هل عينت الدولة جهات ات�صال وطنية �أو وكاالت تن�سيق معنية بر�صد الن�شاط الإجرامي
املنظم؟

الأداة 16

فيما يتعلق بالأبحاث التي تتناول طبيعة اجلرمية املنظمة:
•

 هل هناك �سيا�سة وطنية يف جمال �أبحاث اجلرمية املنظمة ،مبا يف ذلك والية �صادرة
بهذا ال�ش�أن؟

•

هل توجد �آلية لتن�سيق �أبحاث اجلرمية املنظمة؟
▷

 من يقوم ب�إجراء هذه الأبحاث؟

▷

 هل ي�شارك الأكادمييون ومنظمات املجتمع املدين يف هذه الأبحاث؟

•

هل توجد قاعدة للبيانات تديرها الدولة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة؟

•

هل توجد �آلية لن�شر و�إ�صدار وتعميم البيانات و�سائر املعلومات عن اجلرمية املنظمة؟

•

 هل توجد اعتمادات يف امليزانية لتمويل الأبحاث املتعلقة باجلرمية املنظمة ،مبا يف ذلك تقدمي
منح �إىل الأكادمييني والباحثني امل�ستقلني؟

فيما يتعلق بو�ضع ال�سيا�سات والتن�سيق ب�ش�أن اجلرمية املنظمة:
•

هل هناك ا�سرتاتيجية وطنية يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة؟
▷

•

 	�إذا كان اجلواب نعم ،فمن امل�س�ؤول عن تن�سيق ور�صد عملية تنفيذها وتقييمها؟

 هل ي�شرتك املجتمع املدين والأو�ساط الأكادميية يف تن�سيق ور�صد عملية تنفيذ وتقييم
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة؟

رابع ًا -الوقاية والتن�سيق على ال�صعيد الوطني
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▷

 هل ُت�ستخدم نتائج الأبحاث بانتظام يف حتديث �أو �إر�شاد ال�سيا�سات والربامج؟

فيما يتعلق بالتدريب على جمع املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة وتبادل هذه املعلومات وحتليلها:
•  هل تلقى املهنيون املعنيون تدريب ًا على جمع املعلومات املتعلقة بطبيعة اجلرمية املنظمة وتبادل
هذه املعلومات وحتليلها:
(�أ) خالل العام املا�ضي؟
(ب) خالل العام املا�ضي �إىل العامني املا�ضيني؟
(ج) خالل العامني املا�ضيني �إىل خم�سة �أعوام م�ضت؟
(د) منذ �أكرث من خم�سة �أعوام؟
•

•

الأداة 16

•

•

•

متخ�ص�صة يف التدريب تو ِّفر تدريب ًا على جمع املعلومات عن طبيعة
 هل هناك م�ؤ�س�سات
ِّ
اجلرمية املنظمة وتبادل هذه املعلومات وحتليلها؟
 هل هناك تدريب متعدِّ د الوكاالت على جمع البيانات وتبادل وحتليل املعلومات املتعلقة بطبيعة
اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل ي�شمل هذا التدريب خمتلف جمموعات اجلهات �صاحبة
امل�صلحة ويتناول امل�س�ؤوليات القطاعية املختلفة؟
 هل الدولة جهة م�ستفيدة من الأن�شطة التدريبية املق َّدمة دول ًّيا يف جمال جمع البيانات وتبادل
وحتليل املعلومات املتعلقة بطبيعة اجلرمية املنظمة؟
▷  	�إذا كان اجلواب نعم ،فهل هناك �إجراءات فرز معمول بها لتحديد من يتلقى التدريب؟
 هل الدولة جهة موفرة لفر�ص التدريب الدولية على جمع البيانات وتبادل وحتليل املعلومات
عن طبيعة اجلرمية املنظمة؟
 هل تو ِّفر � ُّأي منظمة من منظمات املجتمع املدين و�/أو الأو�ساط الأكادميية التدريب يف امل�سائل
ذات ال�صلة بجمع املعلومات املتعلقة بطبيعة اجلرمية املنظمة وتبادل هذه املعلومات وحتليلها؟

فيما يتعلق بوالية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال امل�ساعدة التقنية املتعلقة
بجمع املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة وتبادل تلك املعلومات وحتليلها:
ن�سق امل�ساعدة التقنية يف الدولة؟
•  هل هناك هيئة ُت ِّ
•  هل تو ِّفر الدولة امل�ساعدة التقنية فيما يتعلق بجمع املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة
وتبادل تلك املعلومات وحتليلها؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،
تو ِّفر لها الدولة هذه امل�ساعدة.
•  هل تلقت الدولة م�ساعدة تقنية يف جمال جمع املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة وتبادل
تلك املعلومات وحتليلها؟
فيجى بيان ال�سبل املتبعة يف ذلك وحتديد البلدان �أو املناطق التي
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،
تلقت منها هذه امل�ساعدة.
•  هل حتتاج الدولة �إىل م�ساعدة تقنية يف جمال جمع املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة
وتبادل تلك املعلومات وحتليلها؟
فيجى بيان �أوجه هذا االحتياج.
▷  	�إذا كان اجلواب نعمُ ،
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م� ِّؤ�شرات الأداء الرئي�سية
•

•

•

•

•

 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد املنتجات البحثية املتعلقة باجلرمية املنظمة التي
�أُعدت مب�شاركة م�ؤ�س�سات الدولة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد ال�سيا�سات �أو املذكرات التي و�ضعتها الدولة
ا�ستناد ًا �إىل بحوث اجلرمية املنظمة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،كم كان عدد الأ�شخا�ص الذين تلقوا تدريب ًا على �إجراء بحوث
اجلرمية املنظمة؟
 يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،هل �أنفقت الدولة �أو خ�ص�صت �أموا ًال لبحوث اجلرمية
املنظمة؟
 يف الأ�شهر ال�ستة والثالثني املا�ضية ،كم كان عدد بروتوكوالت تبادل املعلومات التي و�ضعتها
الدولة؟

الأداة 16
�أ�سئلة �إ�ضافية
•

 ما هي امل�شاكل �أو التحديات التي �صودفت �أثناء �إعداد املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة،
وكيف مت التغلُّب عليها؟
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