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 مقدمـة -أوال
 

ــرارها    -١ ــة يف ق ــية العام ــؤرخ ٥١/٦٠وافقــت اجلمع  امل
، عــــلى إعــــالن األمــــم ١٩٩٦ديســــمرب / كــــانون األول١٢

. املــتحدة بشــأن اجلــرمية واألمــن العــام، املــرفق هبــذا القــرار       
/١٩٩٧ورّحــب اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي يف قــراره  

 بتقرير األمني العام بشأن     ١٩٩٧يوليه  / متـوز  ٢١ املـؤرخ    ٣٤
 الـذي يوضح    (E/CN.15/1997/17)الـتعاون وتنسـيق األنشـطة       

املعلومـــات املقدمـــة حـــىت اآلن مـــن الـــدول األعضـــاء بشـــأن  
 تنفيذا كامال،   ٥١/٦٠جهودهـا ملـراعاة وتنفـيذ قرار اجلمعية         

ــدول       ــن ال ــات م ــتمس معلوم ــام أن يل ــني الع ــب إىل األم وطل
ا يـتعلق بتنفـيذ ذلـك القرار، باستخـدام استبيان          األعضـاء فـيم   

١٩٩٨ويف الفرع األول من قرار اجمللـس       . أو وسـائل أخرى   
ــد صــكوكا استقصــائية    ٢١/ ــام أن يع ، طُلــب إىل األمــني الع

بشــأن مجلــة أمــور مــنها اعــالن األمــم املــتحدة بشــأن اجلــرمية   
 .واألمن العام

نع اجلرمية  وعمـال هبذيـن املطلبني، وّجه اهتمام جلنة م         -٢
إىل مشروع استبيان بشأن     والعدالـة اجلنائـية يف دورهتـا الثامنة       

أكــــتـوبر /ويف تشــــرين األول. اســــتخدام وتطبــــيق اإلعــــالن
، أُرســـل االســـتبيان مـــع مذكـــرة شـــفوية إىل الـــدول  ١٩٩٩

األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية ومعاهد األمم املتحدة،       
ــلمعلومات ذات الصــلة بتنفــيذ   وأعربــت .  االعــالنالتماســا ل

ــائق      ــدد الوثـ ــا إزاء عـ ــن قلقهـ ــعة عـ ــا التاسـ ــنة يف دورهتـ اللجـ
املعروضـة أمامهـا وقـررت تأجـيل بعـض املسـائل إىل دورتيها              

وأوصت بأن يؤجل النظر يف نتائج . العاشـرة واحلاديـة عشـرة    
ــا       ــاد دورهت ــالن حلــني انعق ــة االستقصــائية بشــأن اإلع الدراس

 )١(.احلادية عشرة

ــدول  -٣ ــت الــ ــلى   ٣٧ال وبعثــ ــا رّدا عــ ــية اجاباهتــ  التالــ
ــتبيان ــتونيا، أملانـــيا، االمـــارات    : االسـ األردن، أســـتراليا، اسـ

العربــية املــتحدة، أنغــوال، ايرلــندا، الــربتغال، بلغاريــا، بولــندا،  
بــيالروس، اجلزائــر، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة كوريــا،  
جنوب افريقيا، سلوفاكيا، سوازيلند، السويد، طاجيكستان،      

لعـراق، الفلـبني، فنلـندا، قطر، كرواتيا، الكويت، مدغشقر،          ا
املغـرب، اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،         

وأقّرت . منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، اليابان، اليونان     
عـدة كيانات داخل منظومة األمم املتحدة وكذلك منظمات         

ة باســتالم االســتبيان أخــرى حكومــية دولــية ومــنظمات دولــي
االستقصـائي، بـيد أهنـا أشارت إىل أن هذا ال ينطبق عليها أو       

وقـدم بعض هذه الكيانات     . أن هـذا يـتجاوز نطـاق أنشـطتها        
معلومــات أخــرى بشــأن األنشــطة اجلاريــة الــيت تعتــربها ذات  

 .صلة

وقـد اضـطلع املركـز املعـين مبنع اإلجرام الدويل التابع           -٤
ة حتلـــيل لإلجابـــات الـــواردة رّدا عـــلى لألمانـــة العامـــة بعملـــي

الدراســة االستقصــائية وذلــك بالــتعاون مــع املعهــد الوطــين       
للعدالــة الــتابع لــوزارة العــدل بالواليــات املــتحدة، وهــو يعتــرب 
واحـدا مـن املعـاهد املنتسـبة لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع             

عدالة ويعتـرب حتلـيل املعهد الوطين لل      . اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية     
ــتقرير    ــتعلقة هبــذا ال ــلمعلومات امل  )٢(.هــو املصــدر األساســي ل

ــت      ــة، حدثـ ــين للعدالـ ــد الوطـ ــيل املعهـ ــتكمال حتلـ ــنذ اسـ ومـ
تطـورات قانونـية هامـة يف جمـايل اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية                

وقد أدرجت، حيثما كان ذلك مناسبا، إشارات       . واإلرهاب
ة اجلرمية املنظمة   مرجعية ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافح     

ــية   ــة  (عــرب الوطن ــية العام ــرار اجلمع ــرفق األول٥٥/٢٥ق ) ، امل
ولالسـتجابات القانونية للهجمات اليت وقعت على الواليات        

، وخصوصا  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١املـتحدة األمريكـية يف      
ــرار جملـــس األمـــن   ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣قـ ــول٢٨املـ /  أيلـ

 .٢٠٠١سبتمرب 
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  ألثر املتوقع منه نشر اإلعالن وا    -ثانيا
مــنذ اعــتماد اإلعــالن بشــأن اجلــرمية واألمــن العــام يف  -٥

ــتاحا      ١٩٩٤ ــذا اإلعــالن م ــبة ه ــدول اجملي ــية ال ــت غالب ، جعل
إلطــالع أجهــزة الشــرطة وأعضــاء النــيابات العامــة ووزارات  
الداخلـــية والعـــدل، ووزارات الشـــؤون اخلارجـــية، والدوائـــر 

هـــا مـــن الوكـــاالت املعنـــية باهلجـــرة ودوائـــر اجلمـــارك، وغري
وأشــار مــا يــزيد عــلى نصــف الــدول  . احلكومــية ذات الصــلة

اجمليـبة إىل أن اإلعالن قد أحدث أثرا يف القوانني والسياسات           
 .أو املمارسات ذات الصلة يف بلداهنم املعنية

ــبة أن       -٦ ــدول اجملي ــن ال ــة م وذكــرت ســت عشــرة دول
ت وقدمــ. لــيس معــّرفا يف التشــريعات " األمــن العــام"مفهــوم 

. دول أخــرى تعــاريف تشــريعية أو غــري تشــريعية يف إجاباهتــا 
وتراوحـــت هـــذه الـــتعاريف مـــن مفاهـــيم عامـــة اســـتنادا إىل  
مسـائل مـثل املشـاعر الذاتية لدى املواطنني باألمن إىل عناصر            
أكـثر حتديـدا مـثل محايـة االسـتقالل والسيادة واألمن القومي             

قوق امللكية واحلـياة والصـحة واحلقـوق واحلريات الفردية وح    
 .العامة واخلاصة، والثروة الوطنية والنظام العام

وأشـار معظم الدول اجمليبة إىل أن أجهزهتا وموظفيها          -٧
ــنفذه مــن خــالل     ومــنظماهتا تعــّرف األمــن العــام وتدعمــه وت
ــتدابري التشــريعية       ــنها ال ــن بي ــن الوســائل م ــة م ــة مؤتلف جمموع

ــتخذها املســؤو    ــيت ي ــري األمــن ال ــية وتداب لون ومحــالت والرقاب
ــور ــية اجلمهـ ــالن  . توعـ ــبلدان إىل أن اإلعـ ــذه الـ ــارت هـ وأشـ

اسـتخدم لوضـع اسـتراتيجيات وتشـريعات ومـبادرات أخرى           
يف جمــاالت مــثل مــنع اجلــرمية وجماهبــة اإلرهــاب، وتدريــب       
الشرطة وحتسني السياسة التأديبية وإصالح السلطة القضائية،       

ار وكذلــــك يف ســــياق اجلهــــود املــــبذولة ملكافحــــة االجتــــ     
 .باملخدرات واهلجرة غري املشروعة والفساد ومشاكل أخرى

وذكـرت سـبع وعشـرون من الدول اليت أجابت رّدا            -٨
عـلى االستبيان أهنا قد اضطلعت بتوعية للجمهور أو محالت          

واســتخدم كــثري مــن هــذه اجلهــود   . إعالمــية بشــأن اإلعــالن 
واملـبادرات وسـائط اإلعـالم وتضـمنت مـنع اجلرمية ومحالت            

واسـتخدم كثري منها هنج التوعية      . اء التوعـية أو التثقـيف     إذكـ 
واالرشـاد الـذي يهـدف إىل تشـجيع املواطـنني عـلى التواصل              

 .مع األجهزة املختصة للتصدي للمجاالت ذات االهتمام

وأشـار كـثري مـن الدول اجمليبة إىل أن التدابري املتخذة             -٩
على اآلن لضـمان األمـن العـام والسـالمة تشتمل على أنشطة             

وتتضمن . املستوى الشخصي وعلى مستوى اجملتمعات احمللية     
حراسة األمن  "، و "الشوارع اآلمنة "األمـثلة اسـتخدام محالت      

وبـرامج أخرى إلذكاء الوعي تستند إىل  " يف األحـياء اجملـاورة    
مــبادرة مــن اجملــتمع احملــلي أو املشــاركة مــنه وإقامــة عالقــات   

. وانني على املستوى احمللي   وثـيقة بـني اجملـتمع احمللي وإنفاذ الق        
وركّـــزت بـــرامج كـــثرية عـــلى مـــنع اجلـــرمية الظرفـــية وعـــلى 

ويشـمل الـتعاون بني     . مـبادرات حراسـة وأمـن اجملـتمع احملـلي         
الشـرطة واجلمهـور أيضـا يف بعـض احلـاالت تنسـيق املشاريع              

وقـد عـّين بعض الدول جمالس       . مـع املـنظمات غـري احلكومـية       
 .مهور يف أنشطة منع اجلرميةاتصال لتشجيع زيادة إشراك اجل

ــتعلق شــاغل هــام آخــر مــن شــواغل األمــن لــدى     -١٠ وي
الــدول اجمليــبة مبشــاكل مراقــبة احلــدود الوطنــية أو تأميــنها يف   
ــية، مبــا يف ذلــك     مواجهــة خمــتلف أشــكال اجلــرائم عــرب الوطن
هتريـب السـلع غري املشروعة مثل املخدرات واألسلحة النارية          

ــلحة وا   ــن األسـ ــا مـ ــنقدية أو   أو غريهـ ــوال الـ ــائق أو األمـ لوثـ
ومثــة شــاغل آخــر وهــو تــزايد  . العــائدات املتأتــية مــن اجلــرمية 

معاملـة بـين البشـر كسـلعة يف اجلـرمية عـرب الوطنـية مع هتريب                 
املهاجـــرين بطـــرق غـــري شـــرعية مـــن أجـــل الـــربح واالجتـــار   

 .باألشخاص من أجل االستغالل الالحق

 الـدول اجمليبة    ومـنذ اعـتماد اإلعـالن، اختـذ كـثري مـن            -١١
تدابــري إضــافية عــند حدودهــا الوطنــية بغــية جماهبــة مــثل هــذه   

وتضـمنت هـذه الـتدابري تعزيـز مراقـبة أمـن احلدود             . األنشـطة 
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واإلشــراف علــيها والتوقــيع عــلى اتفاقــات مــتعددة األطــراف  
ــز التدريــب      ــيقات املشــتركة وتعزي ــن أجــل التحق ــية م وتعاون

ــتماد أو تعد   ــلطة؛ واعـ ــة السـ ــام قبضـ ــريعات  وإحكـ ــل التشـ يـ
وقــد تعــّززت تلــك . اجلنائــية الــيت حتــدد اجلــرائم واإلجــراءات

العملـية بعـد ذلـك بفضـل جهـود الـدول الرامـية إىل التصديق                
ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب     وتنفــيذ اتفاق

ــا      ــة هل ــثالثة املكمل ــروتوكوالهتا ال ــية وب ــيـة  (الوطن ــرار اجلمع ق
ــة  ــرفقات٥٥/٢٥العامــ ــث و، املـ ، ٥٥/٢٥٥ األول إىل الثالـ

؛ وكلها دعت إىل اختاذ إجراءات تشريعية وغري ذلك         )املـرفق 
مـن اإلجــراءات املـتعلقة بــأمن احلـدود ومكافحــة اجلـرمية عــرب     

 )٣(.الوطنية اليت ترتكبها مجاعات إجرامية منظمة

وقـدم عـدد مـن الدول أيضا معلومات بشأن اجلهود             -١٢
جــراءات بــني الوكــاالت املعنــية  املــبذولة لتنســيق الــتدابري واإل 

يف بعض البلدان، يعمل املسؤولون عن مراقبة       . مبراقبة احلدود 
ــيابة العامــة وأجهــزة     احلــدود ومكاتــب اجلمــارك وأعضــاء الن

إنفـاذ القـانون بشـكل تعاوين مع مكاتب ووكاالت حكومية           
أخــرى، ويف بعــض احلــاالت مــع املــنظمة الدولــية للشــرطة       

 ملـنع ومكافحـة األنشـطة غـري املشروعة          ،)االنـتربول (اجلنائـية   
عـند احلـدود وحظـر األفـراد والسـلع من عبور احلدود بطرق              

ويف بعــض احلــاالت، تضــمنت تلــك اجلهــود  . غــري مشــروعة
تعزيـز الصـالحيات القانونـية للوكاالت ذات الصلة لتمكينها          
مـــن اســـتخدام تدابـــري الكترونـــية أو غـــري ذلـــك مـــن تدابـــري   

وتضمنت األنشطة  . ة بالتحقـيقات  اإلشـراف أو تدابـري خاصـ      
املعّيـنة ملكافحـة اجلـرمية اليت حتدث على احلدود الدولية ضبط            
ــّربة       ــن الســلع امله املخــدرات والعمــالت وأشــكال أخــرى م
األخـرى وكذلـك حظـر كـل من الضحايا واجلناة املشاركني            

 )٤(.يف اهلجرة غري املشروعة ويف االجتار ببين البشر

اكل معّينة تتعلق مبراقبة احلدود      مش ١ويبـّين اجلـدول      -١٣
تواجههـا بعـض الـدول اجمليـبة، ويبـّين كذلـك التدابري املتخذة              

 .استجابة لذلك
  

 ١اجلدول 
  أمن احلدود

 البلد نوع احلادثة االستجابة أو غري ذلك من معلومات الفترة
هجرة غري مشروعة   حالة حتّرك عرب احلدود٥٥ حالة هتريب؛ ٧٨ ....

 صوهتريب أشخا
 األردن

خمتلف أنواع املخدرات وبضائع حمظورة أخرى مت ضبطها لدى  ١٩٩٩ إىل ١٩٩٦
دخول البلد جوا أو حبرا أو برا؛ مهاجرون بطرق غري مشروعة 

 بطريق اجلو

هتريب خمدرات؛ هجرة 
 غري مشروعة

 أستراليا

 حالة إلقاء ١٤ ٩٢١ حالة دخول بطرق غري مشروعة؛ ٢٠١ ٠٦٩ ١٩٩٩ إىل ١٩٩٤
 شخصا مت هتريبهم؛ توّسع دائم يف ٥١ ٢٢١ى مهّربني؛ قبض عل

أمن احلدود؛ تكثيف التعاون بني حرس احلدود وقوة الشرطة لبلدان 
احلدود؛ استخدام نظم التصوير احلراري؛ وكالب الشرطة، 

وطائرات عمودية للشرطة يف املناطق اليت تتطلب وجود حرس أعايل 
 احلدود

هجرة غري مشروعة 
 وهتريب أشخاص

 ملانياأ

 أنغوال هتريب هتريب بطرق غري مشروعة عرب احلد اجلنويب ...
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 البلد نوع احلادثة االستجابة أو غري ذلك من معلومات الفترة
نقصان يف حاالت عبور احلدود بطرق غري مشروعة، ضبط وثائق  ١٩٩٩ إىل ١٩٩٦

مزّورة وضبط عربات مسروقة؛ زيادة يف اإلمساك باملهاجرين غري 
 الشرعيني واألشخاص املطلوبني من أجهزة إنفاذ القانون

 استونيا ةهجرة غري مشروع

 ايرلندا هتريب خمدرات ضبط نقود وخمدرات غري مشروعة عند احلدود ....
دوريات احلدود أصبحت أكثر كفاءة؛ واعتقال مزيد من املخالفني؛  ١٩٩٩

وإحصاءات أفضل بشأن األشخاص الذين قدموا طلبات للحصول 
 على وضعية الالجئ

 بلغاريا هجرة غري مشروعة

 بولندا هجرة غري مشروعة  حالة رفض دخول أجانب٤٢ ٩٩٣؛ )املائة يف ٤٣(نقص كبري  ١٩٩٩
توّسع دائم يف أمن احلدود على طول حدود بولندا؛ زيادة عدد  ....

األفراد العاملني على طول احلدود مع أملانيا؛ تكثيف التعاون بني 
 حرس احلدود وقوة الشرطة يف بلدان احلدود

اجلمهورية التشيكية -

اجلمهورية العربية  .... ادثة أبلغتها دوريات احلدود ح١ ٢٥١ ....
 السورية

شهدت واردات اهلريوين أكرب نقصان يف واردات املخدرات غري  ١٩٩٩ إىل ١٩٩٨
 و١٩٩٨ فعال إجراميا يف سنـة ٢٤٢املشروعة؛ واكتشفت اجلمارك 

 ١٩٩٩ يف سنة ٢١٣

 سلوفاكيا هتريب خمدرات

 ١٣ ٩٣٦ابط اجلمارك، و شيئا خيضع لضو٢٥٠ ٩٩٣صادفت  ١٩٩٩
 جرمية

 السويد ....

نظام مراقبة احلدود ينص على التفتيش مائة يف املائة لألشخاص الذين  ١٩٩٩
يعربون احلدود؛ دوريات مستمرة وإشراف متواصل؛ زيادة التعاون 

 حالة رفض ٣ ١٣١مع دائرة احلدود التابعة لالحتاد الروسي؛ 
 ١٤١اه يف جرمية؛ ضبط  كان وراؤها االشتب١ ٥٠٠دخول، منها 

  عربة مسروقة٦٠وثيقة مزّورة؛ ضبط 

 فنلندا هجرة غري مشروعة

؛ )٥٠٥(؛ هتريب خمدرات )٣٤٧(احلوادث مشلت هتريب أشخاص  ١٩٩٩
 ) وثيقة١٥٤ضبطت (وتزوير وثائق سفر ) ٩١(هتريب سيارات 

هجرة غري مشروعة 
وهتريب بطرق غري 

 مشروعة

 كرواتيا

 مسافرا بال وثائق وصلوا ٢٨ ٣٢٠ا سرا؛  شخصا دخلو١٠ ٤١٢ ١٩٩٨
 بطريق اجلو والبحر

اململكة املتحدة  هجرة غري مشروعة
لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

التحسينات يف مراقبة احلدود أسفرت عن زيادة يف عدد حاالت  ١٩٩٩ إىل ١٩٩٨
إلقاء القبض على أشخاص فيما يتعلق بتهريب املخدرات؛ اهلجرة 

؛ )١٣ ٨٦٥ إىل ٤ ٥٦٢ازدادت حاالت القبض من (شروعة غري امل
 إىل ١ ٠٠٠ازدادت حـاالت إلقاء القبض من : (هتريب األشخـاص

 ؛ و االجتار باألسلحة)١ ٨٢٣

هتريب وهجرة غري 
مشروعة؛ االجتار 

 باألسلحة

 النمسا
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 البلد نوع احلادثة االستجابة أو غري ذلك من معلومات الفترة
زيادة يف حاالت تشمل واردات األمفيتامينات؛ احتادات شركات  ....

ملخدرات يف اخلارج؛ تزوير وثائق سفر؛ مواد إباحية جتارية لتوزيع ا
عرب االنترنت؛ نقصان يف حاالت هتريب القّنب؛ االحتيال يف تسجيل 

 اإليرادات بسبب اخنفاض التعريفة اجلمركية

 نيوزيلندا ....

 ٠٠٠ رطل من الكوكايني؛ ومنـع ما يزيـد على ١ ٠٠٠منع هتريب  ....
  مهاجر بطريق البحر٩
 

درات؛ هتريب خم
وهتريب عربات 

وأسلحة نارية؛ وهجرة 
 غري مشروعة

الواليات املتحدة 
 األمريكية

نقصان يف أنشطة احلدود؛ معظم اجلرائم اخلطرية تقع على احلدود  ....
 مع ألبانيا

 اليونان هتريب أشخاص

   
وبغــية تعزيــز الضــوابط عــلى احلــدود، اختــذ بعــض        -١٤

أخـرى، مبـا يف ذلك إبرام       الـبلدان تدابـري بالـتعاون مـع بلـدان           
اتفاقــات إقليمــية ودون إقليمــية وثنائــية لوضــع معــايري خاصــة  

وهــناك . بــاحلدود ومــنع عــبور احلــدود بطــرق غــري مشــروعة  
. مؤشـرات أيضـا لـزيادة الـتعاون، داخـل الـبلدان وفـيما بينها              

وتـتعاون أجهـزة إنفـاذ القوانـني واجلمـارك ودوريات احلدود            
ــيق وا   ــثل التحق ــن    يف جمــاالت م ــتهمني ع ــة وتســليم امل ملالحق

وتــرد يف . طــريق تقاســم املعلومــات وغــري ذلــك مــن الوســائل
 اتفاقـــات ذات صـــلة عـــلى املســـتويات اإلقليمـــية ٢اجلـــدول 

 .ودون اإلقليمية والثنائية
  

 ٢اجلدول 
   األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية والثنائية املتعلقة بأمن احلدود

 البلد اتفاقات إقليمية ودون إقليمية وثنائية املشاكل والشواغل واملسائل
عمليات العبور غري املشروعة : املشاكل والشواغل املقلقة

 حتدث على طول احلدود األردنية
 األردن 

مشاركة يف املعلومات من أجل تسليم متهمني؛ اتفاقات  
 ثنائية مع أجهزة اجلمارك؛ تعيني مسؤويل اتصال يف اخلارج

 أستراليا

لتعليمات داخل نطاق االحتاد األورويب حتركات تنظم ا 
األسلحة النارية واملواد املتفجرة بني كل من الدول 

 األعضاء

 أملانيا

التعاون مع سلطات أخرى وطنية ودولية يف جمال إنفاذ  
 القوانني ملكافحة اجلرمية املنظمة عند احلدود

 استونيا

 العمل بتعاون مع بلدان أخرى لوضع معايري خاصة 
 بلدا من ٢٠باحلدود، إدامة اتفاقات حكومية دولية مع 

 أجل جماهبة اجلرائم عرب الوطنية

 بلغاريا

املشاركة يف فرقة العمل املعنية باجلرمية املنظمة يف منطقة  
 حبر البلطيق

 بولندا
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 البلد اتفاقات إقليمية ودون إقليمية وثنائية املشاكل والشواغل واملسائل
خدمة خاصة باحلدود وعالقة تعاونية مع أوكرانيا  

واجلمارك وهنغاريا؛ عالقة تعاونية مع دوريات احلدود 
 والشرطة

 سلوفاكيا

أُنشئت مواقع إضافية على احلدود وأبرمت اتفاقات  
مشتركة بني البلدان مع أوزبكستان وقريغيزستان بشأن 

تعزيز التدابري الرامية إىل منع هتريب املواد اخلام اهلام 
 استراتيجيا وملنع االجتار باملخدرات، إىل آخره

 طاجيكستان

ديبية ملنع عبور احلدود بطرق غري سّن أحكام رقابية وتأ 
 مشروعة؛ وإبرام معاهدات ثنائية مع الدول اجملاورة

 العراق

اهلجرة غري املشروعة، : املشاكل والشواغل املقلقة
وخصوصا من أفريقيا، والعبور إىل داخل البلد عن طريق 

 األراضي اجلزائرية يف حماولة للهجرة إىل أوروبا

 املغرب 

 واملشاركة يف مبادرات إقليمية أخرى )أ(ينغنتنفيذ اتفاقية ش 
 خاصة بالشرطة ومراقبة احلدود

 النرويج

املسائل تشمل املواد اإلباحية، وتشريعات خبصوص حرمة 
احلياة الشخصية، ومنافسات فيما بني الوكاالت، 

 واختالف األولويات بني البلدان

العمل جار يف وضع نظام دويل لإلبالغ باستخدام القوارب 
املراكب لتغطية حافة احمليط اهلادئ؛ وتطوير /لصغريةا

مبادرة استخبارات إقليمية؛ وإيفاد موظفني إىل اخلارج 
لالتصال مع نظرائهم؛ واتفاقات تعاونية ثنائية مع أجهزة 

 إنفاذ القوانني يف اخلارج 

 نيوزيلندا

العمل يف تعاون وثيق مع بلدان أخرى لوقف اهلجرة غري  
طة تعمل بشكل وثيق مع بلدان آسيوية املشروعة؛ والشر

 أخرى وتتبادل معها املعلومات

 اليابان

 
 بـني حكومـات دول بنـيلوكس االقتصادي، ومجهورية أملانيا           ١٩٨٥يونـيه   / حزيـران  ١٤االتفاقـية املـنفّذة التفـاق شـينغن املـؤرخ            )أ( 

 .١٩٩٠يونيه / حزيران١٩لى حدودها املشتركة، واملوقّعة يف شينغن يف االحتادية واجلمهورية الفرنسية بشأن اإللغاء التدرجيي لنقاط املراقبة ع
   

وأشــار معظــم الــبلدان اجمليــبة أيضــا إىل أهنــا تســتخدم  -١٥
ــثل      ــفر مـ ــائق السـ ــالمة وثـ ــة سـ ــنة حلمايـ ــيات حمّسـ تكنولوجـ
جــوازات الســفر، ومــن بيــنها الــتدابري الرامــية لكشــف ومــنع   

عزيز التدابري القانونية   التزوير والتزييف والتالعب بالوثائق، وت    
ــيف وميكــن أيضــا اســتخدام وســائل االتصــال   . ملالحقــة التزي

وغريهـا مـن الـتدابري التكنولوجـية ملراقـبة مـدى صحة الوثائق              
وجرى تدعيم هذه التدابري بزيادة     . اليت يستخدمها املسافرون  

. جهـود التدريـب وتعزيـز روابـط االتصـاالت بـني الوكاالت            
لـتدابري ينصّب على وثائق السفر،      وكـان تركـيز معظـم هـذه ا        

بــيد أنــه يف بعــض احلــاالت ميكــن تطبــيق الــتدابري عــلى وثــائق 
أخــــرى، مــــثل مســــتندات الشــــحن أو أذون أو تصــــاريح     

 أمـثلة مـن التدابري    ٣ويشـمل اجلـدول     . االسـترياد أو التصـدير    
 .اليت اختذهتا البلدان اجمليبة

  



 

9  
 

E/CN.15/2002/11

 ٣اجلدول 
  ما يتعلق بوثائق السفر وغريها من الوثائقالتدابري التكنولوجية املستخدمة في

 البلد التدابري املستخدمة
 األردن .استخدام معدات باألشعة فوق البنفسجية يف بعض نقاط مراقبة احلدود، وخصوصا املطارات، لكشف التزييف

 أستراليا . أو التحققأقيمت روابط اتصال ألغراض التعّرف على الشخصية. استخدام التكنولوجيا ملنع التالعب بالوثائق
يف املكتب االحتادي " مبنع التالعب بالوثائق وتزويرها وتزييفها" أنشئت وحدة خاصة معنية ١٩٩٦يف سنة 

 .للتحقيق اجلنائي
 أملانيا

ومجيع مراكز احلدود مزّودة باملعدات .  مركزا لتقييم وثائق السفر١٩٩٩أنشأت هيئة حرس احلدود يف سنة 
 .وازات السفرالضرورية ملراقبة ج

 استونيا

تكنولوجيات حمّسنة تستخدم لكشف جوازات السفر الكتشاف التزييف واحلد منه؛ ومت توفري التدريب على 
 .كشف الوثائق املزّورة

 ايسلندا

 بلغاريا .نقاط مراقبة على احلدود تستخدم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا املتطورة للتحقق من صحة الوثائق
 بولندا .ية للفحص عند نقاط مراقبة احلدودأدوات أساس

 اجلمهورية التشيكية .قيد االستعمال نظام تسجيل الكتروين
يعاقب على التحوير غري املشروع يف الوثائق أو تزييفها أو تزويرها باعتبارها جرائم تزوير مبوجب القانون 

 .اجلنائي
 مجهورية كوريا

 العراق .حكام تأديبية يف قانون العقوباتصدر قانون خبصوص جوازات السفر وأدرجت أ
أنشأت وزارة الشؤون اخلارجية مكتبا معنيا مبكافحة تزوير جوازات السفر واملخالفات ملعاجلة احلاالت اليت 

 .تنطوي على تزييف
 الفلبني

أشريات جوازات سفر جديدة ذات معايري أمن عالية، بطاقات تعريف شخصية آمنة وت: استعملت التدابري التالية
 .متغرية جبهاز مرئي، أذون خاصة باإلقامة

 فنلندا

على سبيل املثال تطبع ( جواز سفر مقروء آليا يتضمن مسات أمن عالية األداء ١٩٩٩أصدرت قطر يف سنة 
 ).تفاصيل وصورة حامل جواز السفر بعملية آلية على غالف لدائين سريع االلتصاق

 قطر

ويالحق األشخاص الضالعون يف ارتكاب جرائم . د وغريها من النقاطاختاذ إجراء رقابة على نقاط احلدو
 .ويقدمون للعدالة

 املغرب

القسم الوطين املعين بالتزوير يف دائرة اهلجرة يقوم بتدريب مجيع موظفي خدمات اهلجرة على تقنيات كشف 
 .ون وثائق سفر مزّورةوجييز قانون اهلجرة وقانون التزييف والتزوير مالحقة أولئك الذين حيمل. التزوير

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وايرلندا الشمالية

 النرويج .إصدار جوازات السفر وملصقات تأشرية الدخول بطريقة جتعل التزوير صعبا قدر اإلمكان
 نيوزيلندا ).أي قراءة جوازات السفر الكترونيا(حتسني وثائق جوازات السفر والنظم اخلاصة هبا 

ويستخدم تبادل املعلومات الدولية بشأن . ت التكنولوجيا من أجل حتسني عملية تفتيش وثائق السفراستعمل
 .التزييف والوثائق املزّورة

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 اليابان .جواز سفر مقروء آليا وبه عالمات مانعة للتزوير
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وطلب معظم البلدان اليت أجابت رّدا على االستبيان         -١٦
زيدا مـن الـتفحص الدقـيق فـيما يـتعلق باألصـناف أو السلع        مـ 

. الـيت تعتـرب عـلى درجـة مـن األمهـية فـيما يـتعلق بـاألمن العام                  
ــترياد    ــاريح االســـ ــبات تشـــــمل أذون أو تصـــ ــذه املتطلـــ وهـــ
والتصـدير، وهـي غالـبا ما تكون مرتبطة بشروط إصدار مثل            
 مسـك سجالت املعامالت، واإلقرار أو التقييدات فيما يتعلق        

أو باجلهــــات املقصــــودة النهائــــية، " باملســــتعملني النهائــــيني"
ويف . ومتطلـــبات تـــتعلق بالســـالمة واألمـــن يف املـــرور العابـــر

بعـض احلـاالت كانـت الضـوابط عـلى املعامالت عرب الوطنية             
متصـلة اتصـاالت وثـيقا بالضـوابط عـلى األنشـطة احمللـية مثل               

وتشمل . مالعملـيات االقتـناء أو الـتملك أو البـيع أو االستع           
األصـناف أو السلع احلساسة اليت عموما ما تستدعي ضوابط          
ــنارية وغريهــا مــن األســلحة أو    اســترياد وتصــدير األســلحة ال
الذخائـر واملـتفجرات واملـواد البيولوجـية والكيميائية والنووية          

ويف بعض احلاالت، انطبقت التقييدات أيضا      . املفـرطة الضرر  
الســالئف أو األجــزاء املكّونــة عــلى األجــزاء أو املكّونــات أو 

ــذه الســلع و  ــة   /هل ــزة الالزم ــدات أو األجه أو األدوات أو املع
إلنــتاجها، حيــثما كانــت هــذه ذات طــابع متخصــص مبــا فــيه 

 وكـــان اإلبـــالغ عـــن تقيـــيدات عـــلى األســـلحة  )٥(.الكفايـــة
التقلــيدية والتكنولوجــيات ذات الصــلة هبــا أكــثر شــيوعا مــن   

 .واد الكيميائية أو البيولوجيةاإلبالغ عن تقييدات بشأن امل
  

املبـادرات املتخذة ملكافحـة اجلرمية اخلطرية      -ثالثا
  عرب الوطنية واإلرهاب   

 مــن اإلعــالن قائمــة بعــدد مــن أنــواع ١تســرد املــادة  -١٧
خطـــرية بصـــفة خاصـــة مـــن اجلـــرمية عـــرب الوطنـــية والـــيت يف   
مواجهــتها تناشــد الــدول األعضــاء أن تــتخذ تدابــري وطنــية       

اجلــرمية املــنظمة، واالجتــار غــري املشــروع  : الــة، وهــذه هــيفّع
بـــاملخدرات واألســـلحة، وهتريـــب األصـــناف األخـــرى غـــري  

املشــروعة، واالجتــار املــنظم باألشــخاص، وجــرائم اإلرهــاب، 
وذكـر معظم   . وغسـل العـائدات املتأتـية مـن اجلـرائم اخلطـرية           

قــد الــبلدان الــيت أجابــت رّدا عــلى الدراســة االستقصــائية أهنــا 
وأشـــار كـــثري مـــن الـــبلدان إىل أهنـــا  . اختـــذت تلـــك الـــتدابري

ــتعلقة بأنشــطة اجلــرمية       ــددة م ــرائم حم ــاريف وج ــتمدت تع اع
املـنظمة، وتنطـبق حيـثما خيطـط شخصـان أو أكثر أو ينفذان              

 واضــافة إىل اإلبــالغ عــن جــرائم حمــددة يف  )٦(.فعــال إجرامــيا
وانني جتّرم  ، أفـاد كـثري مـن الـبلدان اجمليـبة أيضا عن ق             ١املـادة   

السـلوك الـتايل عـندما يـنطوي عـلى عناصر جلرمية ذات طابع              
هتريـب األشـخاص ألغراض غري االجتار   : عـرب وطـين ومـنظمة     

ــن       ــية ع ــواد اإلباح ــيف وامل ــوال والتزي ــارة وغســل األم والدع
األطفـال والتدلـيس يف ضريبة القيمة املضافة، واجلرمية املتصلة          

ملالية، وامللكية الفكرية   باحلاسـوب، وخمـتلف أشكال اجلرائم ا      
 .والسرقة الصناعية

وأشـار سـتة عشر بلدا جميبا إىل وجود خمتلف قوانني            -١٨
العقوبــات والقوانــني املعنــية باملشــاركة يف ارتكــاب خمــتلف      

وهــناك بعــض أحكــام . أشــكال اجلــرمية اخلطــرية عــرب الوطنــية
حمـددة تشـمل اجلـرائم ذات الصـلة بالـتحريض عـلى الفتنة أو               

ن واالرهــــاب وجــــرائم األمــــن القومــــي، واجلــــرائم العصــــيا
اجلنسـية، وابتزاز املال بالتهديد والعنف واملعامالت املالية غري         

. املشــروعة والــتأثري أو املســاعدة عــلى ارتكــاب هــذه اجلــرائم 
ــبة، تضــمنت القوانــني      ــبلدان اجملي ــزيد عــلى نصــف ال ــيما ي وف

ظمة أو  الوطنـية أحكامـا تـنظم املشـاركة يف مجاعة اجرامية من           
ويف معظم البلدان توجد أفعال اجرامية      . كـيان اجرامي منظم   

تتصـل باالنتسـاب إىل عصـابات اجرامـية أو مجاعـات اجلرمية             
ويف كثري من   . املـنظمة أو املشاركة يف أنشطة هذه اجلماعات       

احلـــاالت، حتظـــر القوانـــني املشـــاركة لكـــنها ال حتظـــر جمـــرد  
يود التشريعية أو   العضـوية، ويـرجع هـذا عـلى األرجح إىل الق          

ويف ". حرية تكوين النقابات  "الدسـتورية الـيت تفرضـها محاية        
بعـض احلـاالت نصت التشريعات أيضا على تشديد األحكام     
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أو اصـدار أحكـام دنـيا الزامـية عـلى أولئك املدانني بارتكاب              
وبعــد اجــراء الدراســة االستقصــائية، اعــتمدت . هــذه األفعــال

ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت      اتفاقـية األمم املتحدة ملكافح    
مجاعة اجرامية  "ألزمـت األطـراف بتجرمي املشاركة يف أنشطة         

، املرفـق األول، املادة    ٥٥/٢٥قـرار اجلمعـية العامـة      " (مـنظمة 
 وصف للتقدم الذي    E/CN.15/2002/10ويـرد يف الوثيقة     ). ٥

أحـرزته الـبلدان يف جهودهـا املـبذولة للتصـديق على االتفاقية             
 .بروتوكوالهتاو

وأشـار معظـم الـدول اجمليـبة إىل أهنـا اعـتمدت تدابري               -١٩
تشريعية اعتمدت استجابة ملشاكل اجلرائم احملددة اليت حيتمل        

وجــرى بوجــه عــام تــناول . أن تكــون ذات طــابع عــرب وطــين
ــبين البشــر،       ــوال، واالجتــار ب ــيت تشــمل غســل األم اجلــرائم ال

ائم اجلنسية بشكل   واالجتـار بـاملخدرات وبعـض أشـكال اجلـر         
عـــام مـــن خـــالل تدابـــري اشـــتملت عـــلى جـــرائم حمـــددة،       

. وصــالحيات يف التحقــيقات وقواعــد خاصــة بأدلــة االثــبات  
وأفـاد بعـض الـبلدان أيضـا عن اجراء تعديالت حديثة أو أهنا              

 .قيد النظر يف تلك اجملاالت

وقــد اعــتمدت بعــض الــدول أيضــا تشــريعات حمــددة  -٢٠
لتشريعات تشمل تعاريف تنطبق    وهذه ا . للتصـدي لالرهـاب   

عـلى اجلماعـات االرهابية أو جرائم االرهاب أو األفعال اليت           
. متـيل إىل التركـيز عـلى استخدام العنف أو األفعال االجرامية           

ومـثل هـذه األفعـال تتصل باهلدف املباشر الذي حيدث الوفاة            
أو ارهـاب السـكان، وتتصـل بالغـرض األساسي          /أو األذى و  

ضغوط سياسية أو اجتماعية أو ضغوط مماثلة       أو هـدف اجياد     
ــاألمن القومــي    ــن الضــرر ب ــوع م ــدان  . أو احلــاق ن ــناك بل وه

أخـرى ال تسـعى إىل جتـرمي األنشـطة أو اجلماعات االرهابية،             
يف حـد ذاهتا، مفضلة بدال من ذلك أن تتصدى للمشكلة من            

ولــتعزيز مســألة . داخــل االطــارات اجلنائــية والعقابــية القائمــة 
على سبيل املثال، ميكن فرض عقوبة أشد على جرمية         الردع،  

ارتكبـت ألغراض ارهابية أكثر من نفس اجلرمية اليت ارتكبت    
واضافة إىل األفعال االجرامية، اعتمد بعض      . ألغـراض أخرى  

الـبلدان صـالحيات حمـددة خاصـة بالتحقيق أو تدابري اجرائية            
 .تتعلق باحلاالت املتصلة باالرهاب

جمــــات الــــيت حدثــــت يف الواليــــات وقــــد أّدت اهل -٢١
 إىل اختــاذ اجــراءات ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١١املــتحدة يــوم 

. أخــرى مــن اجملــتمع الــدويل ومــن كــثري مــن الــدول األعضــاء
فقـبل هـذه اهلجمـات، كانت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها           

ــؤرخ ٥١/٢١٠ ــانون األول١٧ امل ــد ١٩٩٦ديســمرب / ك ، ق
كافحة اهلجمات  أنشـأت جلـنة خمصصـة لصـوغ صـك دويل مل           

 ٩ املؤرخ   ٥٤/١١٠االرهابـية بواسـطة القـنابل، ويف قـرارها          
، قـــررت أن تتـــناول اللجـــنة ١٩٩٩ديســـمرب /كـــانون األول

املخصصـة وسـائل زيـادة تطويـر اطـار قانوين لالتفاقيات اليت              
تعـاجل االرهـاب الـدويل، مبـا يف ذلـك الـنظر يف صـوغ اتفاقية                 

ن كانت هذه اللجنة    وبعـد أ  . شـاملة بشـأن االرهـاب الـدويل       
قــد أهنــت مــن قــبل أعماهلــا فــيما يــتعلق بوضــع اتفاقــية دولــية  

، ٥٢/١٦٤قرار اجلمعية   (لقمـع اهلجمـات االرهابـية بالقنابل        
، اسـتأنفت أعماهلـا بشـأن اتفاقية شاملة ممكنة بنشاط           )املـرفق 

وأعادت اجلمعية العامة   . وجهـد جديـد يف أعقـاب اهلجمـات        
ــرارها   ــيد يف قـ ــؤرخ  ٥٦/١٢٣التأكـ ــانون األول١٩املـ /  كـ

، عـلى دور املركز املعين مبنع االجرام الدويل         ٢٠٠١ديسـمرب   
يف توفـري التعاون التقين واخلدمات االستشارية وغري ذلك من          
أشـكال املسـاعدة يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومن            
بيـنها يف جمـاالت مـنع ومكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية                

 .واالرهاب

وأدان جملـس األمـن بشـكل قاطع اهلجمات يف قراره            -٢٢
، وأنشأ  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلـول  ١٢املـؤرخ   ) ٢٠٠١ (١٣٦٨

ــراره   ــة مــــن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣اجمللــــس، مبوجــــب قــ جمموعــ
املتطلــبات القانونــية الــيت تنطــبق عــلى مجــيع الــدول األعضــاء   
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الختـاذ اجـراءات فـيما يتعلق بتوظيف أموال أو متويل األفعال            
ــ ــية؛ رفــض اعطــاء    االرهاب ية؛ مــنع ارتكــاب األعمــال االرهاب

مـالذ آمـن واسـتخدام األراضـي الوطنية ألولئك املتورطني يف            
مـثل هـذه األفعـال؛ واعتـربت مـن األفعـال االجرامية اخلطرية              
متويــل وختطــيط واعــداد وارتكــاب األفعــال االرهابــية؛ ومــنع  
ــية بوضــع ضــوابط       ــات االرهاب ــيني أو اجلماع حــركة االرهاب

لــة عــلى احلــدود، وضــوابط عــلى اصــدار وثــائق حتقــيق        فعا
(وعقب اعتماد قرار جملس األمـن    . الشخصـية ووثائق السفر   

، عكـــف كـــثري مـــن الـــبلدان عـــلى تعزيـــز  )٢٠٠١ (١٣٧٣
ــال      ــتدابري الختــاذ اجــراء فع ــتدابري التشــريعية وغريهــا مــن ال ال

 .ملكافحة االرهاب

ت وطلبـــت اللجـــنة يف اجـــتماعها فـــيما بـــني الـــدورا -٢٣
، أن يقدم األمني    ٢٠٠٢يناير  / كـانون الثاين   ١٤املعقـود يـوم     

العـام تقريـرا إىل اللجـنة يف دورهتا احلادية عشرة بشأن التقدم             
. احملـرز يف سـبيل تعزيـز الـتعاون الـدويل يف مكافحة االرهاب             

وســوف يــتم تــناول مــزيد مــن املعلومــات يف تقريــر املديــر        
 اإلجـــرام الـــدويل التنفـــيذي عـــن أعمـــال املركـــز املعـــين مبـــنع

(E/CN.15/2002/2). 
  

    التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -رابعا
  تبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية -ألف
ــا       -٢٤ ــيت قدمــت ردوده ــبا ال ــدول تقري أشــارت مجــيع ال

بشـأن تـبادل املسـاعدة القانونـية إىل أن هذه املساعدة قدمت             
معظمهــا باألســاس املــزدوج واستشــهد . عــلى أســاس قــانوين

للصـكوك القانونـية الدولـية اليت تنظم االلتزام مبساعدة الدول           
ــدمي     ــبات وتقـ ــدار الطلـ ــتعلقة باصـ ــراءات املـ ــرى واالجـ األخـ
املسـاعدة، وكذلك القوانني احمللية اليت تنظم اختاذ االجراءات         
الضـرورية لتقدمي هذه املساعدة، مثل البحث عن أدلة وضبط        

وأشــارت ثــالث دول إىل أهنــا . لــبها بلــد آخــراألدلــة الــيت يط

قدمـت املساعدة استنادا فحسب إىل القانون احمللي، وذكرت         
 .تسع دول املعاهدات فحسب كأساس لتقدمي تلك املساعدة

وقـد يشـيع وجـود قـيد على تقدمي املساعدة أال وهو              -٢٥
اشـتراط الـتجرمي املـزدوج، ويف اطـاره ال تقدم دولة املساعدة             

ــة  ــتعلقا فحســب     إىل دول ــندما يكــون الطلــب م أخــرى اال ع
ــرب أيضــا       ــيت تعت ــبة وال ــة الطال ــا الدول جبــرمية أو جــرائم حتدده

ــبة  ــة املطال ــبات،  . جــرائم يف الدول ــدى االســتجابة إىل الطل ول
 دولــة أهنــا تشــترط الــتجرمي املــزدوج عــند تقــدمي  ٢٣ذكــرت 

املسـاعدة بـأي شـكل يتطلـب تدابـري قسرية مثل القاء القبض              
 دولـة فقـط مـن بني تلك         ١٣وهـناك   . تـيش أو الضـبط    أو التف 

الــدول وّســعت نطــاق االشــتراطات ذاهتــا اخلاصــة بازدواجــية 
الـــتجرمي لتشـــمل طلـــبات املســـاعدة القانونـــية الـــيت ميكـــن       

وأثارت عشر دول أيضا    . االسـتجابة هلـا بـدون هـذه الـتدابري         
ــد ال       ــيت ق ــتقدمي املســاعدة ال ــة ل ــية وجــود وســائل بديل امكان

وجيوز للدول األطراف يف اتفاقية     . دواجـية التجرمي  تشـترط از  
األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية أن ترفض            
املســاعدة اســتنادا إىل عــدم وجــود الــتجرمي املــزدوج، بــيد أن  
هـــذه املســـاعدة ال تســـتبعد وميكـــن تقدميهـــا دون ازدواجـــية  

لطلــب الــتجرمي حســب تقديــر الدولــة الطــرف املعنــية متلقــية ا
، ١٨، املـــرفق األول، املـــادة ٥٥/٢٥قـــرار اجلمعـــية العامـــة (

 ).٩الفقرة 

وفــــيما يــــتعلق مبعظــــم الــــدول اجمليــــبة، ال تشــــترط   -٢٦
التشــريعات أو الترتيــبات األخــرى رفــض املســاعدة القانونــية  

ــبادلة بدعــوى الســرية املصــرفية  ــتعلق بــتلك الــيت  . املت وفــيما ي
 املـتحدة ملكافحة اجلرمية     تصـبح دوال أطـرافا يف اتفاقـية األمـم         

ــراحة     ــرفية صـ ــرية املصـ ــتبعد السـ ــية، تسـ ــرب الوطنـ ــنظمة عـ املـ
قــرار (كأســاس ميكــن رفــض تقــدمي املســاعدة اســتنادا الــيه       

٨، الفقرة   ١٨، املرفق األول، أملادة     ٥٥/٢٥اجلمعـية العامــة     
أمـا املعلومات أو األدلة اليت تعترب حساسة ألسباب أخرى          ). 
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ها أو تقدميهـا مـع مـراعاة التقييدات         فـيجوز تأجيـلها أو رفضـ      
وأشــار معظــم الــدول . بشــأن اســتخدامها يف بعــض احلــاالت

الـيت أجابـت أيضـا أهنـا تشـترط تأكـيدات بأن املساعدة، بعد               
تقدميهـا، لــن تـنقل إىل دول أخــرى أو تسـتخدم يف اجــراءات    

ومن القيود الشائعة التأجيل    . غـري تلـك اليت طلبت من أجلها       
و طلـب تأكـيدات فـيما يتعلق بدليل االثبات          يف نقـل األدلـة أ     

يف احلـاالت الـيت ميكـن أن يعـّرض االفشـاء فيها حتقيقا جنائيا               
 جتيز اتفاقية األمم املتحدة     و. جاريـا يف الدولـة متلقـية الطلب       

ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التأجيل حيثما يلزم ذلك          
د من استخدام   حلمايـة التحقيقات أو االجراءات اجلارية، وحت      

وافشـاء ونقـل األدلـة دون موافقـة الدولـة الطرف اليت قدمت              
، املرفق األول، املادة    ٥٥/٢٥قـرار اجلمعـية العامة      (املسـاعدة   

 ).٢٥ و١٩، الفقرتان ١٨

وأشار معظم الدول اجمليبة إىل أن لديها تشريعات أو          -٢٧
ــة      ــا إىل دول ــبات أخــرى جتــيز نقــل شــخص حمــتجز لديه ترتي

اإلدالء بشــهادة أو تقــدمي مســاعدة أخــرى يف أخــرى لغــرض 
ويف مـثل هـذه احلاالت،      . التحقـيقات أو االجـراءات اجلنائـية      

يـتم الـنقل عـادة مـتوقفا عـلى تعهـدات بـأن الشخص املنقول                
ــاد دون     ــوايف بالغــرض، وأن يع ــبقى يف االحــتجاز ال ســوف ي

 .حاجة إىل تسليم املتهم أو اجراءات أخرى

ــتطورات ا  -٢٨ ــيا وقــــد أزالــــت الــ ــرية يف تكنولوجــ ألخــ
ــام اإلدالء      ــية أم ــبات التقن االتصــاالت الالســلكية معظــم العق
بالشـهادة أمـام حمكمـة قانونـية، سـواء مشـافهة أو عـن طريق                

وهــناك يف االجــراءات اجلنائــية   . التســجيل الصــويت واملــرئي  
تفضـيل قـوي لوجـود أدلـة مصّورة بوصلة مرئية تتسم بنوعية       

ــتهم   ــخاص املــ ــمح لألشــ ــية لتســ ــهود  كافــ ــة الشــ ني مبواجهــ
وأشارت ست عشرة دولة من الدول اجمليبة إىل        . واستجواهبم

أهنـا اعـتمدت تشـريعات تسـمح بـأخذ أقوال الشهود واألدلة             
ــية أو غريهــا مــن     املماثلــة الــيت تقــدم عــن طــريق الوصــلة املرئ

ــراءات      ــتخدم يف االجـ ــأن تسـ ــال بـ ــثة لالتصـ ــائل احلديـ الوسـ
وفّضل معظم  .  من الشروط  اجلنائـية، شريطة تلبية احلد األدىن     

الــدول أخــذ أقــوال الشــهود مــن األشــخاص مباشــرة، مــع        
اقتصـار األدلـة املرئـية عـلى احلـاالت الـيت يوجد هلا ما يربرها                
عــلى أســاس بعــد املســافة اجلغرافــية، والقــيود البدنــية املعّوقــة    

وفيما . للشـاهد ومحايـة الشاهد أو بعض هذه العوامل جمتمعة         
تية والتقنـية من جانب البلدان النامية،       عـدا الشـواغل اللوجسـ     

فـان املعـّوق الرئيسـي اآلخـر بشأن استخدام األدلة عن طريق             
ــيق اجلــزاءات      ــية، هــو صــعوبة تطب الوصــلة املســموعة أو املرئ
القانونــية عــلى الشــاهد بســبب جــرمية شــهادة الــزور أو عــدم  

 دولــة ١٨وهــناك عشــر دول مــن بــني  . الــتعاون مــع احملكمــة
توسـيع نطـاق جـرائمها احمللـية خبصوص شهادة          جميـبة قامـت ب    

الـزور لكـي تشـمل الشهود الذين يدلون بأقواهلم من اخلارج            
 .يف حمكمة حملية

وبغــية االســراع يف تلقــي طلــبات املســاعدة القانونــية   -٢٩
ــبة أهنــا قــد عّينــت      واالســتجابة هلــا، أشــار معظــم الــدول اجملي

وكالة احمللية  سـلطة مركـزية لـتلقي الطلـبات، وإلحالتها إىل ال          
ــبات    ــة االثـ ــتعراض أدلـ ــتجابة للطلـــب، والسـ ــة لالسـ املختصـ
وغريهـــا مـــن املســـاعدات املـــتكّونة قـــبل ارســـاهلا إىل الدولـــة 

وذكـــرت مثـــاين وعشـــرون دولـــة أهنـــا قـــد أبرمـــت  . الطالـــبة
اتفاقــات أو ترتيــبات ثنائــية أو دولــية مــع دول أخــرى لتيســري 

األشــخاص عملــيات الكشــف واالعــتقال واملالحقــة ألولــئك 
الذيـن ارتكـبوا أو خالفـا لذلـك اعتـربوا مسؤولني عن جرائم              

 .عرب وطنية خطرية

وقّدمـت عشـرون دولـة معلومـات عن حجم طلبات        -٣٠
 و ١٩٩٦املسـاعدة القانونـيـة املتبادلة املتلقاة يف الفترة ما بني           

ــا    . ١٩٩٨ ــبات م ــرفض الطل وتضــمنت األســباب الرئيســية ل
ة؛ عــدم وجــود ازدواجــية عــدم وجــود مســاعدة متــبادل: يــلي

الـتجرمي؛ السـرية املصـرفية؛ احـتمال التحـّيز للسيادة أو األمن             
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أو الــنظام العــام أو غــري ذلــك مــن املصــاحل العامــة األساســية؛   
والطــابع السياســي أو العســكري لــلجرمية املعنــية يف الطلــب؛   
ــيقات أو      ــع التحقـ ــارب مـ ــب؛ التضـ ــيزي للطلـ ــابع التميـ الطـ

اتساق التدابري املطلوبة مع التشريعات     املالحقـة اجلارية؛ عدم     
ــية؛ حــق الشــخص الرعــية بــأال حيــاكم مــرة     واملمارســة الوطن
أخــرى عــن جــرم ســبق للشــخص أن بــّرئ أو أديــن بشــأنه؛    

وتعثّرت الطلبات  . وعـدم وجـود معاهدة أو اتفاق معمول به        
أيضـا يف بعـض األحـيان بدعـوى أهنـا غـري شـرعية، وأشهرها                

 تقدمي وثائق أو أدلة كافية تدعم هبا        اخفـاق الدولـة الطالبة يف     
 .طلبها والصعوبات الناشئة من ترمجة الوثائق

 دولة  ٢٧وأشـارت احـدى وعشـرون دولـة من ببني            -٣١
جميـبة إىل أهنـا مسحـت لوكـاالت انفـاذ القـانون أو غريهـا من                 
السـلطات املختصـة بـأن تـتلقى طلـبات التماسا للمساعدة يف             

ويف بعـــض . باشـــرةبعـــض الظـــروف وأن تســـتجيب هلـــا م   
احلاالت، كان هذا يتم عمال بأحكام االتفاقات أو الترتيبات         

ويف حــــاالت . الثنائــــية أو املــــتعددة األطــــراف أو االقليمــــية
أخـرى، قّدمـت املسـاعدة غـري الرمسـية بـني أفراد أو وكاالت               

وأشار معظم الدول اجمليبة إىل     . معنـية دون اشتراطات قانونية    
ــا مسحــت للوكــاالت بتق   ــم املعلومــات بشــكل مباشــر    أهن اس

ــنة    ــية شــروط معي ــتم تلب ــثما ت ــذه الشــروط تضــمنت   . حي وه
وجـود اتفـاق دويل معمـول به؛ االرسال عرب قناة معترف هبا             

-عــلى ســبيل املــثال االنــتربول أو قــوة الشــرطة األوروبــية      (
عــلى (؛ ووجــود قــيود عــلى اســتخدام املعلومــات )الــيوروبول

ــراض     ــتعلق بأغـــ ــيما يـــ ــثال، فـــ ــبيل املـــ ــيقات أو ســـ التحقـــ
وهناك شاغل  ). االسـتخبارات ولـيس ألغـراض أدلـة االثـبات         

ــبادلة أو      ــات املت ــاد ارســال املعلوم ــية أن يع شــائع وهــو امكان
ــية    ــة املتلق ــن الدول ــثماين    . افشــاؤها م ــدول ال ــار مجــيع ال وأش

والعشـرين اليت أجابت على هذه النقطة إىل أهنا عندما تطلب           
أن املعلومات لن تنقل معلومـات تسـتطيع أن تقدم ضمانات ب       

أو تســتخدم يف حتقــيقات أو مالحقــات أو اجــراءات قضــائية  

غـري تلك املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة           
ويف بعــض احلــاالت، قــد تكــون الضــمانات  . متلقــية الطلــب

املطلقـة بعـدم االفشـاء مسـتحيلة بسـبب الـتزامات من جانب              
بأن تقدم افشاء كامال إىل     الدولـة الـيت أعطيـت هلا املعلومات         

ــية  ــتهم يف القضــايا اجلنائ ــتحدة    .امل ــم امل ــية األم وتشــترط اتفاق
ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية على الدولة اليت جيب أن           
تفشـي املعلومات املتبادلة بأن ختطر الدولة اليت تشاطرها هذه          
ــبل حــدوث االفشــاء، أو ال يكــون هــذا ممكــنا،     املعلومــات ق

، املرفق  ٥٥/٢٥قـرار اجلمعية العامة     (يل بعـد ذلـك      دون تأجـ  
 ).١٩، الفقرة ١٨األول، املادة 

  
  تسليم املتهمني  -باء
تتــــباين معــــاهدات تســــليم املــــتهمني يف طبيعــــتها      -٣٢

فبعضـــها ثـــنائي الطـــرف، يف حـــني أن معـــاهدات  . ونطاقهـــا
وبعض هذه  . تسـليم أخـرى تشارك فيها دول أطراف عديدة        

ع عـام، يف حـني تكون أخرى مبيتة داخل          املعـاهدات ذو طـاب    
معـاهدات هلا طابع أكثر حتديدا وتركيزا يف صلب موضوعها          

ومـن املعـتاد أن تـنص هـذه املعـاهدات على            . ونطـاق التطبـيق   
تسـليم املتهمني فحسب يف حاالت ترتبط بطريقة ما باجلرمية          
ــات     ــاملخدرات أو اهلجمـ ــار بـ ــية، واالجتـ ــرب الوطنـ ــنظمة عـ املـ

وأشــار معظــم الــدول . لقــنابل، عــلى ســبيل املــثالاالرهابــية با
اجمليـبة إىل أهنـا طرف يف معاهدة أو أكثر من هذه املعاهدات،             
ــثرية    ــية مـــع دول كـ ــاهدات ثنائـ ــلى معـ ــها وقّـــع عـ وأن بعضـ

والــدول الــيت وقّعــت عــلى مــثل هــذه املعــاهدات ال    . أخــرى
جتعـل تسـليم املـتهمني بالضرورة مشروطا بوجود أو بانطباق           

 ١٦(وأشـار مـا يـزيد على النصف    . ن هـذا القبـيل    معـاهدة مـ   
ــبة أن تســليم مــتهمني بســبب   ) ٢٦مــن بــني  ــدول اجملي مــن ال

جـرائم ال تغطـيها معـاهدة أو تسـليمهم لـدول ال توجد معها               
معـاهدة قـد يسـمح بـه عـلى أسـاس تقديـري، مـع مراعاة أية                  

وذكرت أربع  . قـيود دسـتورية أو قانونـية حملـية قابلـة للتطبيق           
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 دولـة جميـبة أن لديها تشريعات        ٢٧ولـة مـن بـني       وعشـرون د  
 .حملية تنظم على وجه التحديد مسائل تسليم املتهمني

ومـن املعوقـات الرئيسـية بشـأن تسـليم املتهمني املبدأ             -٣٣
 الــذي يعتــرب اشــتراطا دســتوريا يف بعــض الــبلدان، وهــو أن -

الـرعايا الـتابعني لـبلد مـا ال ميكـن تسليمهم ملواجهة اجراءات           
ويف بعــض الــبلدان، ميكــن تســليم املواطــنني،  . ئــية أجنبــيةجنا

ــلى       ــراعاة شــروط اضــافية ال تطــبق ع ــع م ولكــن فحســب م
 دولـة جميبة إىل أن      ٢٨ فقـط مـن بـني        ١٤وأشـارت   . آخـرين 

. قوانيـــنها تســـمح بتســـليم رعاياهـــا مبقتضـــى شـــروط معيـــنة 

وختــتلف الشــروط اخــتالفا كــبريا فــيما بــني عشــر دول تقــّدم  
ومـات وهـي ختضع ملعاهدات أو اتفاقات ذات    مـثل هـذه املعل    

وتـرد أدنــاه أمـثلة لــلمعلومات املـتلقاة مــن الـدول فــيما     . صـلة 
فغالبية الدول ال يسمح فيها     . يـتعلق بتسـليم مواطنني متهمني     

ــا مــتهمني ليســت لديهــا تشــريعات تــنص عــلى     بتســليم رعاي
التسـليم املشـروط أو الـنقل املؤقـت أو استسـالم أحـد الرعايا               

طـنني شـريطة أن يعـاد الشـخص عـلى الفور بعد احملاكمة              املوا
 بعض  ٤ويبني اجلدول   . إىل أرض الدولـة اليت قامت بالتسليم      

 .الشروط اليت وضعت على تسليم املتهمني
  

 ٤اجلدول 
  الشروط القانونية أو القيود بشأن تسليم املتهمني

 البلد شروط التسليم
 أنغوال .ميكن التسليم فحسب بترتيب بني احلكومات

 استونيا .ال توجد شروط خاصة
 ايرلندا .ميكن التسليم فحسب عندما يكون هناك اتفاق متبادل

 سوازيلند .ميكن التسليم حيثما ال تكون اجلرمية املتهم أو املدان فيها الشخص ليست ذات صفة سياسية
تستحق أشد العقاب ملدة أربع ميكن التسليم فحسب إىل دولة عضو أخرى يف االحتاد األورويب بسبب جرمية 

ســنوات ســجن اذا ارتكبــت مبوجــب القــانون الفنلــندي يف فنلــندا؛ وال جيــوز اعــادة تســليم أحــد مــن الــرعايا  
 .الفنلنديني إىل دولة أخرى

 فنلندا

 اململكة املتحدة .واملواطنون يتم التعامل معهم بنفس الطريقة مثل غري املواطنني. ال توجد شروط لتسليم مواطنني
 النرويج .ميكن التسليم شروط معينة إىل بلدان الشمال فحسب

خيضـع التسـليم ملـا اذا كانـت هـناك معـاهدة ذات صلة أو أمر أو تعهد أو ترتيب يسمح أو يستبعد بالتحديد                         
 .تسليم مواطنني من نيوزيلندا

 نيوزيلندا

  املتحدة األمريكيةالواليات .ميكن التسليم عمال باالتفاقات الثنائية مع البلدان منفردة
ميكـن التسـليم فحسب عندما توجد معاهدة تسليم مع الدولة الطالبة وأن تتضمن املعاهدة نص حكم يسمح                  

 .بتسليم مواطنني
 اليابان

   
من بني االجابات على عدم قدرة الدول على تسليم          -٣٤

إمــا التســليم أو "رعاياهــا المتــام تســليم املــتهمني املــبدأ القــائل 
ومبقتضاه يشترط على أية دولة ال تسلم أحد اجلناة   " ةاحملاكمـ 

بسـبب جنسيته أن تقيم دعوى يف حمكمة حملية أو على األقل            

وهذا املبدأ مدّون اآلن    . أن تبذل اجلهود الواجبة للقيام بذلك     
ــية     يف أحكــام تســليم املــتهمني يف عــدد مــن الصــكوك القانون

طيع تسليم   وهـذا يتطلـب مـن الـدول الـيت ال تسـت             )٧(.الدولـية 
أحـــد رعاياهـــا أن تضـــمن أن حماكمهـــا لديهـــا االختصـــاص  
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 دولـة مـن الـدول الـيت أجابـت على            ١٦القضـائي، وأشـارت     
الدراســة االستقصــائية إىل أن قوانيــنها تــنص عــلى اختصــاص  

وتتــنوع . قضــائي الــزامي أو تقديــري يف مــثل هــذه احلــاالت  
الشـروط األساسـية هلـذا االختصـاص القضـائي وفقـا للعوامل             
العامـــة مـــثل التشـــريع اجلـــنائي الوطـــين، واملعـــاهدات واجـــبة 
التطبـــيق، والعوامـــل اخلاصـــة باحلـــاالت مـــثل طبـــيعة اجلـــرمية 

 .وجواز قبول األدلة

ــة      -٣٥ ــتراطات اخلاصـ ــاء باالشـ ــا الوفـ ــتم أيضـ ــد ال يـ وقـ
بالتسليم أو املالحقة وذلك لعدم امكان جتميع عناصر دعوى         

ل التحقــيقات ورفــع كافــية، رغــم اجلهــود الواجــبة الســتكما 
فقـد ال يـتواجد الشـهود األجانـب على          . دعـاوى لـلمحاكمة   

سـبيل املـثال أو أن األدلـة األخـرى قد ال تكون كافية أو غري                
ــبولة ــني   . مق ــد   ١٨وذكــرت عشــر مــن ب ــا ق ــبة أهن ــة اجملي  دول

رفضـــت التســـليم، وقامـــت بعـــد ذلـــك مبحاكمـــة رعاياهـــا،  
 إىل ١٩٩٦بدعـــوى التســـليم أو احملاكمـــة، يف الفـــترة مـــن     

١٩٩٨. 

الفقرة (وكمـا هو احلال مع تبادل املساعدة القانونية          -٣٦
، عـادة مـا ُتنشـأ السلطات املركزية لتلقي طلبات           ) أعـاله  ٢٩

وهـذه السـلطات تعمـل كنقطة اتصال        . التسـليم والـنظر فـيها     
ــتها إىل      ــية احال ــواردة بغ ــبات ال ــّيم الطل ــات، وتق بــني احلكوم

أجل املتابعة أو لتوجيه اهتمام     الوكـاالت احمللـية املختصـة مـن         
ــا       ــب نقــص ليتســىن هل ــة مشــاكل أو جوان ــبة إىل أي ــة طال دول

وقامـت غالبـية الـدول اجمليـبة بتعيني سلطة مركزية           . معاجلـتها 
ــبات مــن أجــل       ــيذ الطل ــا صــالحية تنف ــتحمل املســؤولية وهل ت

. التسـليم أو احالـتها إىل السـلطات املختصة من أجل التسليم           
 السلطات بوزارات أو ادارات مسؤولة      وعمومـا، ترتبط هذه   

 .عن الشؤون اخلارجية أو العدل أو النيابات العامة

ــليم      -٣٧ ــراءات التس ــرحلة األوىل الج ــبدأ امل ــا ت ــادة م وع
بطلـب مفـاده أن تقـوم الدولـة اجمليبة بالقاء القبض مؤقتا على              

ــبات      ــا هــو ضــروري مــن الترتي ــتخذ م شــخص الرعــية وأن ت
ــا لضــ   ــن   االحــتجازية أو غريه ــتمكن الشــخص م مان أن ال ي

ويف بعـض الـبلدان، جيـب أن تـتم هذه           . اهلـرب جتنـبا للتسـليم     
ــلطات      ــبة والسـ ــية املناسـ ــنوات الدبلوماسـ ــرب القـ ــبات عـ الطلـ
املركـزية املختصـة، يف حني تسمح بلدان أخرى بطلبات أقل            

 دولــة ١٦وأبلغــت . شــكلية حلــني الــنظر يف اجــراءات أخــرى
 ٦٠ إىل   ٥٠بات تتراوح من    مـن الـدول اجمليـبة عـن تلقـي طلـ           

ــاء القــبض عــلى أشــخاص عــن       ــبا يف الســنة خبصــوص الق طل
ــا بـــني    ــترة مـ ــية يف الفـ ــنوات الدبلوماسـ ــريق القـ  و ١٩٩٦طـ

 دولــة أخــرى مــن الــدول اجمليــبة بتنفــيذ  ١٥وقامــت . ١٩٩٨
ــن     ــتراوح متوســطها م ــبات ي ــبات يف الســنة ٩ إىل ٨طل .  طل

بة أهنا   دولة جمي  ٢٨وذكـرت ثـالث وعشـرون دولـة مـن بـني             
مسحـت أيضـا ألجهـزة انفـاذ القوانني أو غريها من السلطات             
املختصـة بـأن تـتلقى أيضـا وتـنفذ طلـبات مـن أجـل االعتقال                 
املؤقــت مباشــرة مــن دول أخــرى أو عــن طــريق املــنظمات       
احلكومــية الدولــية مــثل مــنظمة االنــتربول مبقتضــى شــروط       

قات معيـنة، مبـا فـيها تلـك الشـروط املنصـوص عليها يف االتفا              
 .أوالترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف أو االقليمية

أمـا األسـباب الـيت تدعـو إىل عدم تنفيذ الطلبات من              -٣٨
عــدم القــدرة عــلى : أجــل االعــتقال املؤقــت فتشــمل مــا يــلي 

حتديــد مكــان الرعــية؛ افــتقار الطلــب إىل الوفــاء بالشــروط       
ــة متلقــية التشــريعية أو الدســتورية الالزمــة الــيت تضــعها الدو   ل

الطلـب؛ عـدم وجـود املعلومـات الكافـية لـتحديد ما اذا كان               
الطلـب يفـي باالشـتراطات الواجـبة التطبيق؛ سحب الطلب؛           
عـدم ازدواجـية التجرمي؛ عدم وجود معاهدة أو قوانني وطنية           

وحيـثما مسحـت الدول بطلبات      . تنطـبق عـلى الدولـة الطالـبة       
طبقت شروط  مباشـرة مـن أجـل االعـتقال املؤقـت، عـادة ما              

وكانـت الشروط الرئيسية يف مثل هذه احلاالت هي         . اضـافية 
اشــتراطات ازدواجــية الــتجرمي؛ واصــدار أمــر قضــائي؛ وعــدم 

وأثـناء فـترة الدراسة االستقصائية،      . تقـادم األفعـال االجرامـية     
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ــيها      ــتمس ف ــبدو نســبة احلــاالت الــيت ال ــيما ي ــيها ف تناقصــت ف
كما ان العدد   . اشراالعتقال املؤقت أو حصل فيها بشكل مب      

ــيها االعــتقال املؤقــت عــن     ــتمس ف ــلحاالت الــيت ال االمجــايل ل
 .طريق القنوات الدبلوماسية ظل دون تغيري نسبيا

وفيما يتعلق بالعدد اإلمجايل حلاالت تسليم املتهمني،        -٣٩
الـيت متـت عـن طـريق القـنوات الدبلوماسـية، يـبدو أنه تناقص                

ستقصائية، كما تناقص بدرجـة طفـيفة أثـناء فـترة الدراسـة اال         
ــتهمني    ــيت انتهــت بتســليم م ــبات ال ــا األســباب  . عــدد الطل أم

عدم : الشـائعة لـرفض طلـبات تسـليم مـتهمني فتشمل ما يلي            
وجـود تأكـيد باملعاملـة باملـثل؛ عـدم ازدواجـية التجرمي؛ عدم               
وجــود معــاهدة ســارية لتســليم املــتهمني؛ عــدم قــدرة الدولــة   

عاياها؛ عدم الرغبة أو عدم     متلقية الطلب بتسليم واحد من ر     
القــدرة عــلى تســليم مــتهم بســبب احــتمال تطبــيق عقوبــة        
االعـدام؛ الرفض بسبب أن اجلرمية املعنية ذات طابع سياسي؛          
عـدم وجـود أدلـة كافية؛ كون الرعية قد أدين أو بّرئ لنفس              
اجلــرمية؛ وكــون اجلــرمية املعنــية ليســت جــرمية تدعــو للتســليم  

 )٨(.عاهدات واجبة التطبيقمبقتضى القوانني أو امل

  
   التدريب والتعليم يف جمال انفاذ القوانني   -خامسا

ــة مــن بــني     -٤٠ ــة ٣٣أشــارت مخــس وعشــرون دول  دول
ــد نظمــت أو استضــافت      ــة األخــرية ق ــا يف اآلون ــبة إىل أهن جمي
ــلى      ــني عـ ــاذ القوانـ ــال انفـ ــيم يف جمـ ــطة للتدريـــب والتعلـ أنشـ

جلرائم عرب الوطنية   املسـتوى الـدويل، تتـناول تدابـري مكافحة ا         
ــرية ــري دورات تدريبــية     . اخلط ــنة توف وتضــمنت األنشــطة املبي

ــاذ       ــدود أو انفـ ــن احلـ ــائل أمـ ــنظمة أو مسـ ــرمية املـ ــأن اجلـ بشـ
ــري    ــرة غــ ــائل اهلجــ ــاملخدرات، ومســ ــار بــ ــني، واالجتــ القوانــ
ــائل     ــهود، واملسـ ــة الشـ ــاد، ومحايـ ــائل الفسـ ــروعة، ومسـ املشـ

ــي   ــية أو عــرب الوطن ــبة احملل ــنارية أو  اخلاصــة باملراق ة لألســلحة ال
ــنارية، الصــالت الــيت تــربط بــني اجلــرمية     االجتــار باألســلحة ال

ــاب، وغســـل    ــلة باالرهـ ــرمية املتصـ ــاملخدرات واجلـ ــلة بـ املتصـ
ويف بعـض احلـاالت، شـكّلت أنشـطة معيـنة عناصر       . األمـوال 

لـربامج أوسـع نطاقا يف جماالت مثل جرمية املوظفني االداريني           
 وغسـل األمـوال، والتعاون املتعدد       وانفـاذ قوانـني املخـدرات،     

التخصصـات، وجــنوح األحـداث؛ واجلــرمية املـنظمة، ومحايــة    
احلـدود، وبـرامج االسـتخبارات اجلنائـية وبـرامج علوم الطب            

وهـناك مـبادرات معيـنة مشلـت تلـك اليت مت ترتيبها             . الشـرعي 
ــنائي أو اقلــيمي مــن حكومــات أو مؤسســات    عــلى أســاس ث

رات الـيت قدمـت من منظمات       تدريـب، وكذلـك تلـك املـباد       
 .حكومية دولية مثل االنتربول

ــية بوجــه عــام أقــل     -٤١ ــرامج املســاعدات التقن وكانــت ب
فهــناك أقــل مــن نصــف الــدول اجمليــبة تشــري إىل أهنــا   . شــيوعا

قدمــت يف اآلونــة األخــرية مــثل هــذه املســاعدة وحنــو نصــف   
ــاعدة    ــذه املسـ ــد تلقـــت هـ ــا قـ ــارت إىل أهنـ ــدول أشـ ــا . الـ أمـ

ــدات ومســاعدة     املســاعدات ــري مع ــد تضــمنت توف ــية فق  املعن
ــية وتقــدمي املعلومــات     مؤسســية، ونقــل أو تقاســم اخلــربة الفن

وتراوحت املعدات  . العامـة ومعلومـات نوعـية حلاالت حمددة       
املقدمـة مـا بـني الكـالب املدربـة إىل توفري السفن، واشتملت              
ــية عــلى التدريــب يف ادارة الشــرطة ومهــارات يف     اخلــربة الفن

ــال ــرعي   جمـ ــب الشـ ــوم الطـ ــة وعلـ ــيابة العامـ ــمنت .  النـ وتضـ
ــد املؤسســات الرئيســية     املســاعدات املؤسســية انشــاء أو جتدي

ومشلــت اخلــربة الفنــية   . وتقــدمي املســاعدة يف جمــال التشــريع   
واملسـاعدة املؤسسـية اعـارة موظفـني ماهرين أو اجراء متارين            
للتدريــب يف الــبلد طالــب التدريــب، أو بإيفــاد املوظفــني غــري 
املهـــرة مـــن أجـــل التدريـــب يف األمـــاكن الـــيت أتيحـــت فـــيها 

ويف بعـض احلـاالت اقتصـرت املسـاعدة على جمرد           . املسـاعدة 
تقـدمي املعلومـات وأدلـة التدريـب أو األدلـة املرجعـية أو مواد               

 .مماثلة
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حالة التقيد باملعاهدات األساسية   -سادسا
املتعلقة مبختلف جوانب االرهاب      

  ولية للمخدرات  الدويل واملراقبة الد  
أشـار حـوايل نصـف الـدول اجمليـبة إىل أهنا قد نفّذت               -٤٢

املعــاهدتني الدوليــتني الرئيســيتني القائمــتني وقــرارات اجلمعــية 
ــول وقــت       ــافذة املفع ــت ن ــيت كان ــة بشــأن االرهــاب وال العام

 بـيد أن هـذا التطور قد جتاوزته إىل          )٩(.الدراسـة االستقصـائية   
 ١١ اهلجمات االرهابية يف     حـد كـبري األحـداث الـيت أعقبـت         

ومنذ ذلك احلني، هناك بلدان أخرى      . ٢٠٠١سبتمرب  /أيلـول 
كـثرية قامـت بالتصـديق عـلى الصكني وتنفيذمها، وقد أصبح            
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة خاضعة ملتطلبات قرار         

 ).٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن 
  

    برامج مساعدة الضحايا والشهود      -سابعا
 دولة جميبة لديها، فيما     ٣١ دولـة مـن بـني        ١٧هـناك    -٤٣

يــبدو، اجــراءات أو بــرامج حلمايــة الشــهود يف احلــاالت الــيت  
ميكــن للمشــاركة يف االجــراءات اجلنائــية أن تعــرض الشــهود  

وعمومـــا تكــون الصــالحيات التشـــريعية أو   . ملواضــع خطــر  
ومتــيل احلــاالت . الرقابــية مدعومــة باجــراءات وبــرامج اداريــة

ــنطوي  ــيت ت ــية إىل أن تصــّنف حتــت     ال ــلى جــرمية عــرب وطن  ع
قوانـــني وسياســـات أوســـع بقصـــد محايـــة الشـــهود يف مجـــيع  

وتشــتمل معظــم هــذه االجــراءات والــربامج . القضــايا اجلنائــية
وقــد . عــلى إعــادة ترحــيل الشــهود وخلــق شخصــية جديــدة  

وضـع نصـف الـدول اجمليـبة قواعـد اثباتـية تسمح بأخذ أقوال               
وتشتمل اتفاقية األمم   . مة الشهود الشـهود بطريقة تكفل سال    

املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع          
وقمـع ومعاقـبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال         
املكمــل التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب 
ــية، اللذيــن اعــتمدا بعــد إجــراء الدراســة االستقصــائية،     الوطن

عـــلى أحكـــام حمـــددة مـــن أجـــل تقـــدمي املســـاعدة واحلمايـــة  
ــة   (للضــحايا والشــهود   ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ٥٥/٢٥ق ، امل

 ).٦ واملرفق الثاين، املادة ٢٥ و٢٤األول، املادتان 

وتــثري محايــة الشــهود يف احلــاالت الــيت تــنطوي عــلى   -٤٤
جـرمية عـرب وطنـية مسائل أخرى، من بينها احلاجة إىل تعاون             

 تسـاؤال بشـأن أي مـن البلدان املعنية سوف يتحمل أية             وتـثري 
وأفــاد أقــل مــن نصــف الــدول  . تكالــيف داخلــة يف املوضــوع

ــة قدمــت ردودا عــلى االســتبيان أن لديهــا   ٢٧وعددهــا   دول
تشـريعات تنص على ترتيبات مع دول أخرى من أجل إعادة           

ــتهم  ــا تطلــب هــذه التشــريعات إىل   . الشــهود ومحاي وعــادة م
بة اشـتراك الشـاهد يف أن يسدد هذه املصروفات          الدولـة الطالـ   

ــة   ــفر واحلمايـ ــيف للسـ ــبارها تكالـ ــبلدان  . باعتـ ــض الـ ويف بعـ
وضـعت مـبادئ مماثلـة ببسـاطة يف املعـاهدات الواجبة التطبيق             

ــانون احملــلي   ــيس بالضــرورة يف الق ــبلدان  . ول وهــناك بعــض ال
ــة قواعــد، فتناولــت هــذه     ــبدو، أي ــيما ي املســتجيبة مل تضــع، ف

 .بشكل مؤقتاملسائل 
  

العائدات املتأتية من اجلرمية عرب الوطنية    -ثامنا
  اخلطرية

أشــار أكــثر مــن نصــف الــدول الــثالثني الــيت قدمــت   -٤٥
معلومـــات بشـــأن مســـائل غســـل األمـــوال إىل أن تشـــريعاهتا  
تضـمنت تدابـري ملكافحـة غسـل العـائدات املتأتـية مـن اجلرائم         

رئيسي من هذه   ففـي كـل حالة تقريبا، كان عنصر         . اخلطـرية 
التشـريعات فعل اجرامي يتعلق بغسل األموال وجيّرم األنشطة       
مـثل املعـامالت أو الـتحويالت الـيت يقصـد هبا اخفاء أو تغيري               
طـابع العائدات بغية اخفاء مصدرها أو افشال اجلهود الرامية          

ولدى معظم الدول أيضا    . إىل اقـتفاء وضـبط األصـول املعنـية        
تنطــبق علــيها هــذه " جــرائم أصــلية"قوائــم جبــرائم حمــددة، أو 

ــيت تشــمل       ــنها جــرائم التهريــب واالجتــار ال ــتدابري، ومــن بي ال
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املخــدرات واألســلحة والســلع األخــرى غــري املشــروعة، ويف   
وتــنـزع اجلــرائم الــيت   . بعــض احلــاالت االجتــار باألشــخاص   

تنطــبق علــيها هــذه الــتدابري إىل أن تكــون إمــا خطــرية بشــكل 
، )مثل اجلرائم االرهابية  (مالـية   كـاف يسـتلزم وضـع ضـوابط         

أو إلدرار عـــــائدات كـــــبرية لدرجـــــة أن امكانـــــية الضـــــبط 
على سبيل املثال   (واملصـادرة تعترب رادعا فعاال وتدبريا حمكما        

واعــتمدت دول أخــرى موقفــا ). جــرائم االجتــار بــاملخدرات
أعــم، وببســاطة تطبــيق أحكــام غســل األمــوال عــلى أي فعــل 

ــريا مبــا     ــرامي يعتــرب خط ــناد مســؤولية جنائــية    اج يكفــي الس
اضافية أو مبا جييز بذل ما يتطلبه هذا من جهود ادارية وانفاذ            

وميكــن أن يســتند هــذا إىل الفــئات الوطنــية مــثل      . القوانــني
جـــرمية عرضـــة /اجلـــنحة أو اجلـــرمية اجلزئـــية/اجلـــناية الكـــربى

لـلمالحقة القضـائية، أو بـناء عـلى معـايري مـثل تغليظ العقوبة               
ــنهج األخــري اتبعــته اتفاقــية األمــم   . طــبقةالقصــوى امل وهــذا ال

املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية، اليت تطلب إىل             
الـدول أن جتـّرم السـلوك املـتعلق بغسـل العـائدات من اجلرائم               
األصـــلية الـــيت وصـــفتها بالـــتحديد االتفاقـــية املذكـــورة وأيـــة  

جرم يعاقب  أخرى، اليت يعّرفها الصك بأهنا      " جـرمية خطـرية   "
علـيه باحلـرمان الـتام مـن احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات               

 الفقرة  ٢، املرفق األول، املادة     ٥٥/٢٥قـرار اجلمعـية العامـة       (
 ).٦، واملادة )ب(

وتعتـرب مسـألة السرية املصرفية أمرا حامسا يف حاالت       -٤٦
 دولــة ٢٧وأشــارت عشــرون دولــة مــن بــني . غســل األمــوال

لة إىل أهنا وضعت تقييدا ما أو رفع السرية         تناولـت هـذه املسأ    
املصـرفية حيـثما ميكـن تـربيره بشـكل واف كجـزء من حتقيق               

ويف بعض  . وخيتلف التربير املطلوب من بلد إىل آخر      . جـنائي 
الـبلدان ميكـن رفع السرية املصرفية يف مجيع احلاالت اجلنائية،           

ة يف حـني أن هذا يقتصر يف بلدان أخرى على اجلرائم األصلي           
فـيما يـتعلق بغسـل األمـوال أو فـئات حمـددة مـن اجلـرائم مثل                  

وأشـارت بعـض الـدول إىل أهنا وضعت         . االجتـار بـاملخدرات   

أيضـا أحكامـا حمـددة إلعفـاء البنوك من املسؤولية املدنية ازاء             
ــني    ــرفية إىل احملققـ ــات املصـ ــى املعلومـ ــثما تفشـ ــالء حيـ . العمـ

 الوطنــية عــلى وتشــترط اتفاقــية مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب 
الـدول األطـراف أن تـرفع السـرية املصـرفية طاملـا هناك طلب               
بتـبادل املسـاعدة القانونـية يف أيـة حالـة تنطـبق عليها االتفاقية               

 .ذاهتا

ويعتــرب مســك الدفاتــر والشــفافية أيضــا مــن العناصــر   -٤٧
 دولة ٢٣اهلامـة يف بـرامج مكافحـة غسـل األموال، وأشارت       

ى هذه النقطة أن لديها قواعد       دولـة أجابـت عـل      ٣١مـن بـني     
تشــــريعية تشــــترط عــــلى املؤسســــات املالــــية وغريهــــا مــــن  
املؤسســات ذات الصــلة أن توضــح وأن تســتكمل ســجالت   

 دولة إىل أن تشريعاهتا     ٢٥وأشـارت   . احلسـابات واملعـامالت   
جتــيز لســلطات انفــاذ القــانون اســتخدام هــذه الســجالت يف    

ــائي  ــات القضــ ــية واملالحقــ ــيقات اجلنائــ ة وكذلــــك يف التحقــ
. التحقــيقات واالجــراءات الرقابــية أو االداريــة عــند الضــرورة

وســعت بعــض الــدول إىل احلفــاظ عــلى الســرية مبــنع االفشــاء 
فـــيما عـــدا يف االجـــراءات الـــيت أمكـــن احلصـــول فـــيها عـــلى 

ولـدى كـثري مـن الـدول اجمليـبة تشـريعات تشترط             . سـجالت 
الصلة أن  عـلى املؤسسـات املالية وغريها من املؤسسات ذات          

تــبلّغ عــن املعــامالت املشــبوهة أو غــري العاديــة إىل الســلطات   
وقدمــــت أربــــع عشــــرة دولــــة الــــرقم اإلمجــــايل  . املختصــــة

 الــيت ١٩٩٨ و ١٩٩٧ و ١٩٩٦لــلمعامالت عــن الســنوات 
 . معاملة لكل بلد٢٢ ٤٥٦بلغت يف املتوسط 

وأبلغـت الـدول أيضـا عـن عـدد من التدابري األخرى              -٤٨
.  مكافحة غسل األموال واألنشطة املتصلة هبا      املـتخذة ملـنع أو    

وقـد طلـب معظم هذه الدول إىل مصارفها ومؤسساهتا املالية           
ــبوهة،     ــرى مشـ ــطة أخـ ــامالت أو أنشـ ــة معـ ــن أيـ ــبلّغ عـ أن تـ

 دولـة يف حتويـالت الـنقود أو الصـكوك القابلة            ١٦وأدرجـت   
ووضـــع كـــثري مـــنها أيضـــا اطـــارات . للـــتداول عـــرب احلـــدود
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. سـات والربامج من أجل تدريب املوظفني    للـتعاون بـني املؤس    
 دولــة عــن انشــاء وحــدات لالســتخبارات املالــية ٢٢وأبلغــت 

لــتكون مبــثابة مراكــز وطنــية جلمــع وحتلــيل ونشــر املعلومــات  
فـيما يـتعلق باحـتمال غسـل األمـوال وغـري ذلـك مـن أشكال                 

وفـيما يـتعلق بتبادل املساعدة القانونية وغريها        . اجلـرمية املالـية   
ل الــتعاون الــدويل، قــّدم نــوع مــن املســاعدة عمــال مــن أشــكا

باملذكـرات أو االتفاقـات الرمسـية، يف حني حدث يف حاالت            
ــدول إىل أهنــا   . أخــرى تعــاون رمســي أقــل   وأشــارت بعــض ال

مسحت بالتعاون غري الرمسي بني املؤسسات املالية، لكن فقط         
حيـثما تكـون املؤسسات متكافئة تقريبا وبالتايل ختضع لنفس          

 .تزامات فيما يتعلق بالسريةاالل

ويعتــرب انشــاء صــالحيات ملصــادرة العــائدات املتأتــية   -٤٩
ــة األمهــية بالنســبة ملعظــم سياســات       ــرا يف غاي ــن اجلــرمية أم م
مكافحــة غســل األمــوال، الــيت تســعى إىل حــرمان اجلــناة مــن  
حوافـز مالـية الرتكاب اجلرائم وما يعقب ذلك من استخدام           

ــة جنــاح    ــة مكاســب يف حال ــبلدان  . اجلــرميةأي وذكــر مجــيع ال
أن قوانينها واجراءاهتا تسمح    ) ٣٠وعددها  (املستجيبة تقريبا   

وهناك أحكام حمددة تدعمها    . مبصـادرة العـائدات من اجلرمية     
تدابــري لتيســري تعقــب العــائدات املتأتــية مــن اجلــرمية والــتعرف  
علـيها وضـبطها ومصـادرهتا، وهـي ختضـع لضـمانات اجرائية             

 األمـوال وغريها من املوجودات املستهدفة       لضـمان أن تكـون    
ــية مــن اجلــرمية أو      ــع عــائدات متأت ــتدابري هــي يف الواق هبــذه ال

ووصــف . مســتمدة بطــريقة أو أخــرى مــن هــذه العــائدات     
الـبعض تقاريـر عملـية مـن مرحلـتني، تـنطوي عـلى ضمانات               
عـــــند مـــــراحل الضـــــبط األويل أو التجمـــــيد لـــــلموجودات 

 .أي مصادرة هنائية لألموالواشتراطات أكثر أمهية تسبق 

وهـناك لـدى مـا يـزيد عـلى نصـف الـدول املستجيبة                -٥٠
قوانــني تســمح بتنفــيذ الطلــبات ذات الصــلة باملصــادرة فــيما    

ــدول األخــرى    ــية مــن ال ــبادل املســاعدة القانون ــتعلق بت ويف . ي

معظـم احلـاالت، مشلـت اشـتراطات هـذه املسـاعدة املتطلبات            
ة املتبادلة، مع عناصر اضافية   األساسـية جلميع أشكال املساعد    

ــيعة الطلــب املتصــل باملصــادرة   ويف وقــت اجــراء . حمــددة لطب
ــيما     ــية، ف الدراســة االستقصــائية، كانــت احلــاالت عــرب الوطن

 دولــة ٢٠فهــناك ســت دول فقــط مــن بــني     : يــبدو، نــادرة 
ــبادل املســاعدة      ــبات لت ــا تلقــت طل مســتجيبة أشــارت إىل أهن

موال أو جتميدها أو ضبطها     القانونـية مـن أجل التعرف على أ       
خــالل الســنوات العديــدة املاضــية، وأن أربــع دول فقــط مــن  

وأثــناء الفــترة نفســها، . هــذه نفّــذت طلــبات مــن هــذا القبــيل
أشـارت مثـاين دول فقـط بأهنا تلقت طلبات باملصادرة وست            

ــيل     . دول فقــط مــن هــذه نفّــذت فعــال طلــبات مــن هــذا القب
ذا يف أن ارتفاع التكاليف     ويكمـن أحـد التفسريات احملتملة هل      

والتعقيدات يف هذه احلاالت ثبطت عزم السلطات إال حيثما         
وهناك تفسري آخر وهو يف حني أن       . كانـت العـائدات كـبرية     

الـنظم التشـريعية ملعظـم البلدان تنص على مساعدة قانونية يف            
تعقـب العـائدات وضـبطها ومصـادرهتا، ال تنص مجيعها على            

ــائدات يف  ــذه العـ ــادة هـ ــنجاح اعـ ــتردادها بـ ــة اسـ ــد .  حالـ وقـ
وضـعت بعـض الـدول ترتيـبات أو وقّعـت على مذكرات مع              
دول أخــرى تــتعلق باملعاملــة باملــثل مــع بلــدان أخــرى لوضــع  

 .أساس لتقاسم واعادة العائدات املستردة

وتفرض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة        -٥١
طــراف باختــاذ عــرب الوطنــية أيضــا اشــتراطات عــلى الــدول األ 

ــتعّرف عــلى      تدابــري ملكافحــة غســل األمــوال، مبــا يف ذلــك ال
ــامالت    ــزبائن، وحفــــظ الســــجالت واالبــــالغ عــــن املعــ الــ
املشـبوهة، وتشـجع على النظر يف اختاذ تدابري أخرى ملكافحة       

/٥٥قرار اجلمعية العامـة    (غسـل األموال عرب احلدود الوطنية       
يضـا أحكامـا تنظم     وتتضـمن أ  ). ٧، املـرفق األول، املـادة       ٢٥

ــية مــن اجلــرائم وضــبطها والتصــرف    مصــادرة العــائدات املتأت
فـيها، وكذلـك املمـتلكات واملعدات وغري ذلك من األدوات           
املســتخدمة يف اجلــرائم أو املخصصــة لالســتخدام يف اجلــرائم   
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وهـذه األحكام تكمل القواعد     . والـيت تنطـبق علـيها االتفاقـية       
ل املساعدة القانونية، وتنص    األعـم يف االتفاقـية مـن أجل تباد        

عـلى املصـادرة والضـبط وكذلـك الـتعاون الـدويل يف املسائل              
ووضع نص  . مـثل اسـتبانة وتعقـب وجتمـيد وضـبط العائدات          

ــيس       ــذا ل ــيد أن ه ــائدات، ب ــن أجــل التصــرف يف الع أيضــا م
الزامـيا جلمـيع الـدول األطـراف يف االتفاقية، اليت يطلب اليها             

ة يف استخدام العائدات املستردة     أن تـنظر عـلى سـبيل األولويـ        
ــنظر يف       ــلى أن ت ــدول ع ــذه ال ــتعويض الضــحايا وتشــجع ه ل
ــرى أو      ــراف األخـ ــدول األطـ ــع الـ ــوال مـ ــذه األمـ ــم هـ تقاسـ
اســتخدامها مــن أجــل مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   

 إىل ١٢، املــرفق األول، املــواد ٥٥/٢٥قــرار اجلمعــية العامــة (
١٤.( 

ة االستقصائية، برز شاغل مقلق     ومـنذ اجـراء الدراسـ      -٥٢
ازاء غسـل عـائدات جـرائم الفسـاد اخلطـرية كشاغل كبري يف       
ضــوء العــائدات الكــبرية الداخلــة يف هــذه احلــاالت واملســائل  
الدولـــية املعقـــدة الـــيت أثارهتـــا اجلهـــود املـــبذولة القـــتفاء أثـــر   

وقـد أدى هـذا إىل ضغط لشمول السلوك         . العـائدات ورّدهـا   
 نطاق األفعال االجرامية اليت تنطبق عليها       املتصـل بالفسـاد يف    

القوانـني الوطنـية ملكافحـة غسـل األموال وللتصدي للمسائل           

املتصـلة بـرد األمـوال كجـزء مـن اقتراح خاص باتفاقية األمم              
 )١٠(.املتحدة ملكافحة الفساد

  
    الرشوة وغريها من أشكال الفساد    -تاسعا
مدت تشريعات أبلـغ معظـم الـدول املستجيبة أهنا اعت      -٥٣

ملكافحـة وحظر الرشوة وغريها من أشكال الفساد والرشوة،         
ويف . رغم أن هذه التدابري ال تزال قيد النظر يف بعض البلدان          

كــثري مــن احلــاالت، كانــت الــتدابري املــتخذة ترتــبط بصــكوك 
دولـية، وهـي عملـية حيتمل أن تتواصل حيث ميضي التفاوض            

ومشلت تدابري  .  الفسـاد  حـول اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة         
حمــددة األفعــال االجرامــية الــيت تشــمل الســلوك مــثل الرشــوة   
والـتدابري األكـثر استباقية مثل مدونات قواعد السلوك لإلثناء          
عـن الفسـاد واشـتراطات الشـفافية ملـنع سـوء السـلوك وجعل               

وقـد جـرى إدراج بعـض هـذه التدابري          . مـن األيسـر اكتشـافه     
ــة    ــا ورد يف املدون ــد ســلوك املوظفــني    عمــال مب ــية لقواع الدول

وإعــالن ) ، املــرفق٥١/٥٩قــرار اجلمعــية العامــة . (العمومــيني
األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة الرشـــوة والفســـاد يف املعـــامالت       

ــية   ــتجارية الدول ــة  (ال ــية العام ــرار اجلمع ــرفق٥١/١٩١ق ) ، امل
 . بعض األمثلة لتلك التدابري الوطنية٥ويوضح اجلدول 

  
 ٥اجلدول 
 مكافحة الرشوة وأشكال أخرى من الفسادتدابري 

 
 البلد التشريعات

 ايرلندا .املبادئ األخالقية يف االدارة
 اجلزائر .قوانني خاصة باإلفصاح عن الذمة املالية

 اجلمهورية التشيكية . ليتوافق مع اتفاقية جملس أوروبا للقانون اجلنائي بشأن الفساد١٩٩٩ُعّدل القانون اجلنائي يف سنة 
 جنوب افريقيا ).أي الفساد االجيايب والسلـيب سويا(شريعات جتّرم الفساد املرتكب من شخصي املفسد واملفسود ت

 السويد .تنفيذ صك منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وصك االحتاد األورويب بشأن الفساد
 الفلبني .ي احلكومةسّن قانون مكافحة الكسب غري املشروع واملمارسات الفاسدة ملوظف

 املغرب ).١٩٩١يناير /كانون الثاين(، مت تعديله بقانون املالية ٣٣الفصل . قانون حمكمة العدل العليا
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وكانت اجلهود غري ذات الصلة بالتشريعات واليت ذكرت يف الدراسة االستقصائية أكثر شيوعا، حيث ذكرها حنو                                       -٥٤
   . أدناه أمثلة هلذه التدابري            ٦د يف اجلدول       وتر. ثالثة أرباع عدد الدول املستجيبة         

 ٦اجلدول   
  تدابري أخرى ملكافحة الفساد         

 البلد التدابري املتخذة
 األردن .انشاء ادارة ملكافحة الفساد؛ أحكام يف قانون العقوبات ملعاقبة املخالفات

سدة واجلرائم املنظمة؛ برامج تدريب لرجال الشرطة على دراسة تدابري التحقيقات املتعلقة بالرشوة املف
 "Octopus I"" األخطبوط األول"املشاركة يف أنشطة 

 استونيا

بـرنامج حكومـي بشـأن االصـالح يف االدارة العمومـية ويف السـلطة القضـائية؛ وبـرنامج بشـأن أنشطة                      
وزارة الداخلـية ملـنع وكشـف اجلـرائم الـيت يرتكبها موظفون بدوافع ارتزاقية وملنع الفساد بني موظفي                   

 الوزارة

 بلغاريا

 اجلمهورية التشيكية ١٩٩٩فرباير /يف شباط" برنامج احلكومة ملكافحة الفساد"اعتمدت احلكومة 
 طاجيكستان "بشأن تعزيز تدابري مكافحة الفساد"مرسوم صادر من الرئيس 

قية بشـأن الفسـاد يف القطـاع اخلـاص واتفا     ) االحتـاد األورويب  (وقّعـت احلكومـة عـلى القـانون املشـترك           
 جملس أوروبا للقانون اجلنائي بشأن الفساد

اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى    
 وايرلندا الشمالية

   
    مالحظات ختامية   -عاشرا 

كمـا لوحـظ يف املقدمـة، حـدث عدد من التطورات             -٥٥
اهلامـــة بالنســـبة لـــلجرمية واألمـــن العـــام مـــنذ انقضـــاء الفـــترة  

ي جمــال اجلــرمية املــنظمة ففــ. املشــمولة بالدراســة االستقصــائية
عـرب الوطنية، أدى كثري من املسائل والشواغل ذاهتا املطروحة          
يف اعــالن األمــم املــتحدة بشــأن اجلــرمية واألمــن العــام اىل أن   

 كــانون ٩، املــؤرخ ٣٥/١١١تعــتمد اجلمعــية العامــة قــرارها 
، الــــذي يدعــــو اىل صــــوغ اتفاقــــية  ١٩٩٨ديســــمرب /األول

ــنظمة   ــية ملكافحــة اجلــرمية امل ــنذ ذلــك الوقــت  . عــرب الوطن وم
جــرت معاجلــة هــذه الشــواغل مبفاوضــات الحقــة واعــتمدت  
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   

وأثـناء الفـترة نفسها، واصل الربنامج       . وبـروتوكوالهتا الـثالثة   
ــياته، وأنشــئ يف داخــل     العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال عمل

نع االجـرام الـدويل بـرناجمان عاملـيان للتصدي          املركـز املعـين مبـ     
وحيــث ). انظــر أدنــاه(ملســائل معيــنة تتصــل باجلــرمية املــنظمة 

ــة       ــية األربع ــيذ الصــكوك القانون ــية التصــديق وتنف ــتقدم عمل ت
ملكافحــة العــائدات املتأتــية مــن اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية،  

ملكافحة ميكـن توقع تغريات هامة يف كثري من البلدان بالنسبة           
ــيها     ــر فـ ــرى تؤثـ ــاالت أخـ ــنظمة، وكذلـــك يف جمـ ــرمية املـ اجلـ
ــاعدة     ــبادل املسـ ــتهمني وتـ ــليم املـ ــا تسـ ــكوك، وخصوصـ الصـ
القانونــية والفســاد غســل األمــوال وجمــاالت املواضــيع الــيت       

ــربوتوكوالت  ــناء ســنة  . تشــملها ال ، كانــت هــذه  ٢٠٠١وأث
ــبلدان وضــع        ــدأت ال ــث ب ــراها حي ــال يف جم ــية تســري فع العمل

تشـريعية واداريـة الزمة جلعل اهلياكل الوطنية متوافقة         عناصـر   
 .مع الصكوك

وفـيما يـتعلق مبكافحـة االرهـاب، تغـري طـابع ونطاق              -٥٦
اجلهـــود الوطنـــية والدولـــية تغـــريا كـــامال بســـبب اهلجمـــات   

 وردود األفعـــال ٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول١١االرهابـــية يـــوم 
لــتفاوض وتتواصــل اجلهــود املــبذولة ل. التالــية لــتلك اهلجمــات

ــرار     حــول صــك دويل شــامل ملكافحــة االرهــاب، وأوجــد ق
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ــن   ــس األمـ ــتزامات   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملـ ــن االلـ ــة مـ جمموعـ
وتعكف . القانونـية الختـاذ اجـراء فـوري يف عدد من اجملاالت           

الـبلدان اآلن على بذل جهود لتنفيذ ذلك القرار، مبا يف ذلك            
التصـديق عـلى الصـكوك الدولـية وتنفـيذ تلـك الصـكوك اليت               

 . تعاجل االرهاب واملسائل املتصلة به

كمـا توسـع نطاق مكافحة الفساد منذ فترة الدراسة           -٥٧
االستقصــائية، بصــدور قــرار اجملــتمع الــدويل باملضــي قدمــا يف  
الـــتفاوض حـــول صـــك قـــانوين دويل شـــامل، يعـــرف باســـم 

، عمـــال بقـــراري "اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة الفســـاد"
ديســـمرب / كـــانون األول٤ملـــؤرخ  ا٥٥/٦١اجلمعـــية العامـــة 

. ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٣١ املؤرخ   ٥٦/٢٦٠ و   ٢٠٠٠
ــة مــدى خطــورة هــذه املشــكلة،      ــية العام وإذ ادركــت اجلمع
ــنة        ــة س ــول هناي ــبل حل ــية ق ــذه االتفاق دعــت اىل اســتكمال ه

٢٠٠٣. 

وهــذه املســائل نظــر فــيها أيضــا مؤمتــر األمــم املــتحدة  -٥٨
ة اجملرمني، املعقود يف فيينا يف الفترة       العاشر ملنع اجلرمية ومعامل   

اعـــالن فييـــنا "ويف . ٢٠٠٠أبـــريل / نيســـان١٧ اىل ١٠مـــن 
مواجهـــة حتديـــات القـــرن : بشـــأن اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية

 دعـا املؤمتـر اىل اختاذ اجراء يف مجيع          )١١(،"احلـادي والعشـرين   
ــرارها   . هــذه اجملــاالت   ٥٥/٦٠وطلبــت اجلمعــية العامــة يف ق

، اىل األمني العام أن     ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٤املـؤرخ   
يعــد، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، مشــاريع خطــط عمــل   
تتضـمن تدابـري حمـددة مـن أجل تنفيذ ومتابعة االلتزامات اليت             

ــنا  ــتعهد هبــا يف اعــالن فيي واعــتمدت اللجــنة يف دورهتــا  . مت ال
العاشـــرة جمموعـــة مـــن خطـــط عمـــل تدعـــو اىل طائفـــة مـــن  

ت الوطنـية والدولـية، الـيت اخلطـط تتناول مجلة أمور            االجـراءا 
ــية؛ مكافحــة       ــنظمة عــرب الوطن ــنها مكافحــة اجلــرمية امل ــن بي م
الفسـاد؛ مكافحـة صـنع األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا           
والذخـرية واالجتـار هبا بصورة غري مشروعة؛ ومكافحة غسل          

يف  ودعـت اجلمعية العامة      )١٢(.األمـوال؛ ومكافحـة االرهـاب     
ــثاين٣١ املــؤرخ ٥٦/٢٦١قــرارها  ــناير / كــانون ال ، ٢٠٠٢ي

ــتخدم، حســــب    ــناية وأن تســ ــنظر بعــ ــات إىل أن تــ احلكومــ
االقتضـاء، خطـط العمـل كتوجـيهات تسترشـد هبـا يف صوغ              
التشـــريعات والسياســـات والـــربامج يف جمـــال مـــنع اجلـــرمية      
ــتزامات     ــتابعة بشــأن االل ــية لغــرض التنفــيذ وامل ــة اجلنائ والعدال

 . هبا يف إعالن فيينااملتعهد

ويف حـني يـتوقف تنفيذ األمانة العامة ملختلف خطط          -٥٩
العمـل عـلى توافـر املـوارد، هناك عدد من العناصر الواردة يف            
خطــط العمــل جمّســدة بــالفعل يف اطــار األعمــال اجلاريــة الــيت  

ومـنذ اجــراء  . يضـطلع هبـا املركــز املعـين مبـنع اإلجــرام الـدويل     
 وضـعت برامج عاملية ملساعدة البلدان       الدراسـة االستقصـائية،   

عـلى مكافحـة االجتـار ببين البشر والفساد، وينطوي مشروع           
كـبري مــن مشـاريع املركــز اجلاريـة توفــري املسـاعدة اىل الــدول     
الـيت تسـعى اىل التصـديق عـلى اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة      

وقــيد االعــداد اآلن أيضــا . عــرب الوطنــية وعــلى بــروتوكوالهتا
وع جديد للتعاون التقين لتقدمي املساعدة اىل الدول اليت         مشـر 

تسـعى اىل التصـديق على الصكوك الدولية ملكافحة االرهاب          
وهلذا قد تود اللجنة أن تنظر فيما اذا        . وتنفـيذ هـذه الصكوك    

ــتعلق     كــان يلــزم بــذل جهــود أخــرى ومــوارد اضــافية فــيما ي
 . العامبتنفيذ اعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن

   
 احلواشي

 
ــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي،    )١( ــائق الرمســية ل ، ٢٠٠٠الوث

 .٤٩ و٣٧، الفقرتان (E/2000/30) ١٠امللحق رقم 
قـام املعهـد الوطـين للعدالة باستعراض وحتليل االجابات الواردة            )٢(

ردا على الدراسة االستقصائية، وأشار إىل أن العدد احملدود من          
ض األســئلة ال يوفــر يف رأيــه أساســا كافــيا  االجابــات عــلى بعــ 

ــلية    ــيفات األصـ ــتوخاة يف التكلـ ــتنتاجات املـ ــتخالص االسـ السـ
وقُّدم التحليل إىل املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل       . املسندة اليه 

 .١٩٩١مارس /يف آذار
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انظر تقرير األمني العام بشأن تعزيز التصديق على اتفاقية األمم           )٣(
اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية والــربوتوكوالت     املـتحدة ملكافحـة   

 .(E/CN.15/2002/10)املكّملة هلا 
يعـّرف يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة       " االجتـار باألشـخاص   " )٤(

االجتـار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية        
قرار اجلمعية (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

، ))أ(، الفقــرة الفرعــية ٣، املــرفق الــثاين، املــادة ٥٥/٢٥لعامــة ا
 .واليت تشترط على الدول األطراف جترمي مثل هذا النشاط

هـناك اسـتنتاجات مماثلـة توصـل إليها فريق اخلرباء املعين بإعداد              )٥(
دراسـة عـن صنع اجملرمني للمتفجرات واجتارهم هبا بصورة غري           

ويف استنتاجات فريق . اإلجراميةمشروعة واستعماهلا لألغراض 
اخلرباء، أحاط علما باستصواب تقييد سبل احلصول على املواد         
الكيميائــــية الالزمــــة لصــــنع املــــتفجرات، بــــل أحــــاط أيضــــا  
ــية الــيت تنشــأ مــن أن كــثريا مــن هــذه املــواد      بالصــعوبات العمل

ــيقة . الكيميائــية هلــا اســتعماالت شــائعة وغــري ضــارة   انظــر الوث
E/CN.15/2002/9/Add.1   وقد نشأت  ). ٥٨ إىل   ٥٦، الفقرات

ــواد     ــلى املـ ــرقايب عـ ــيم الـ ــتعلق بالتنظـ ــيما يـ ــاهبة فـ ــاكل مشـ مشـ
الكيميائــية واملعــدات الــيت ميكــن اســتخدامها إلنــتاج أســلحة       
كيميائــية وبيولوجــية، لــيس هــذا فحســب بــل أيضــا مــن أجــل   

 .إنتاج العقاقري الصيدالنية وغريها من األغراض املشروعة
الحـق، عّرفـت اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية           يف وقـت     )٦(

" اجلماعــة االجرامــية املــنظمة  "املــنظمة عــرب الوطنــية مصــطلح    
يف سياق تلك االتفاقية    " ذا طـابع عـرب وطين     "وأوضـحت معـىن     

، الفقرة  ٢، املـرفق األول، املادة      ٥٥/٢٥قـرار اجلمعـية العامـة       (
 ).٢، الفقرة ٣واملادة ) أ(الفرعية 

ــع اهلجمــات      ان )٧( ــية لقم ــية الدول ــثال، االتفاق ــلى ســبيل امل ظــر، ع
، املرفق، املادة ٥٢/١٦٤قرار اجلمعية العامة (االرهابية بالقنابل 

، واتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          )٨
، الفقرة  ١٦، املرفق األول، املادة     ٥٥/٢٥قـرار اجلمعية العامة     (

١٠.( 
ارت الدول اجمليبة إىل احتمال تنفيذ عقوبة االعدام        يف حـني أشـ     )٨(

هــي أســباب تدعــو إىل امكــان " اجلــرمية السياســية"ومقتضــيات 
رفـض تسـليم متهمني، مل يذكر أي بلد فعال أية حاالت حيث             
تكون قد رفضت يف الواقع تسليم متهم ألي من هذه األسباب 

 .أثناء فترة الدراسة االستقصائية
اتفاقية منع  : ان ملكافحة االرهاب الساريان مها    الصكان الرئيسي  )٩(

اجلــرائم املرتكــبة ضــد األشــخاص املتمــتعني حبمايــة دولــية، مبــن  
األمم املتحدة،  (فـيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها،       

، واالتفاقية  )١٥٤١٠، الرقم   ١٠٣٥، اجمللد   سلسـلة املعاهدات  
ــرهائن،    ــذ الـ ــة أخـ ــية ملناهضـ ــم املـــ (الدولـ ــلة تحدة، األمـ سلسـ

ــاهدات ــد املع ــرقم ١٣١٦، اجملل ــارت دول ). ٢١٩٣١، ال وأش
 ٥٠/٦٣ و٤٩/٦٠أيضـــا إىل التقـــيد بقـــراري اجلمعـــية العامـــة 

وذكر . بشـأن الـتدابري الرامـية إىل القضاء على االرهاب الدويل          
وهناك صكان رئيسيان   . بعـض الـدول صـكوكا قانونـية أخرى        

الدولية لقمع اهلجمات   آخران ملكافحة االرهاب ومها االتفاقية      
ــل االرهــاب     ــية لقمــع متوي ــية الدول ــنابل، واالتفاق ــية بالق االرهاب

ــة   ( ــية العام ــرار اجلمع ــن وقــت   ) ٥٤/١٠٩ق ــا موجودي مل يكون
 .اجراء الدراسة االستقصائية

انظـر تقريـر األمني العام إىل اجلمعية العامة بشأن منع ممارسات             )١٠(
 A/56/403الوثيقة (ع الفساد وحتويل األموال بشكل غري مشرو

الوثائق (؛ تقريـر اللجـنة عـن أعمـال دورهتـا العاشرة،             )Add.1و
ــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي،    ــلحق ٢٠٠١الرمســية ل ، امل

 إىل  ١٧، اجلزء األول، الفقرات     )E/2001/30/Add.1 (١٠رقـم   
ــة  )٢٤ ــية العامـ ــرارات اجلمعـ /٥٦ و٥٥/١٨٨ و٥٥/٦١؛ وقـ
٢٦٠. 

 – ١٠ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، فيينا، مؤمتـر األمـم املتحدة      )١١(
ــان١٧ ــريل / نيســ ــة  : ٢٠٠٠أبــ ــة العامــ ــه األمانــ ــر أعدتــ  تقريــ

ــيع،   ( ، الفصــل )E.00.IV.8منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املب
 .األول، القرار األول

ــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي،    )١٢( ــائق الرمســية ل ، ٢٠٠١الوث
ــم   ــلحق رقــ ــزء ، ا)E/2002/30/Rev.1 (١٠املــ ــل ٢جلــ ، الفصــ

 .األول
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