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مق ِّدمة
و�ض ��ع مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ة (املكت ��ب) الأح ��كام الت�شريعية
املنظمة ا�ستجابة لطل ��ب اجلمعية العامة �إىل الأمني العام �أن
النموذجي ��ة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
ي�شج ��ع وي�ساع ��د ال ��دول الأع�ضاء يف جهودها لالن�ضم ��ام �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
ِّ
()1
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها وتنفيذها.
اجلرمية َّ
تي�س ��ر الأح ��كام الت�شريعية النموذجية تقدمي املكت ��ب للم�ساعدة الت�شريعية على نحو
و�س ��وف ِّ
ممنه ��ج ،كم ��ا �أنه ��ا �ست�س ّهل ا�ستعرا�ض الت�شريعات القائمة وتعديلها واعتماد الدول الأع�ضاء
ذاتها لت�شريعات جديدة .وقد �أُعدت هذه الأحكام بحيث تتكيف مع احتياجات كل دولة� ،أ ًّيا
كانت تقاليدها القانونية وظروفها االجتماعية واالقت�صادية والثقافية واجلغرافية.
وق ��د �سب ��ق �أن ُو�ضع ��ت قوانني منوذجية لبع�ض االلتزامات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأمم
املنظمة عرب الوطنية ،ومنها على وجه اخل�صو�ص ما يتعلق بت�سليم
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املطلوبني وتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية وحماية ال�شهود وغ�سل الأموال .كما � َّأن هناك
قوان�ي�ن منوذجي ��ة ترك ��ز على تنفيذ الربوتوكوالت امللحق ��ة باالتفاقية .ومن َّثم ،ف� َّإن الأحكام
املنظمة التي ال ت�شملها
الت�شريعية النموذجية احلالية تر ِّكز على تنفيذ مواد اتفاقية اجلرمية َّ
القوانني النموذجية القائمة (املواد  2و 3و 5و 10و 11و 15و 17ومن � 19إىل  .)31ويرد يف
اجلدول الأول ،ال�صفحة [ ،]...دليل يبني �أحكام االتفاقية امل�شمولة بقوانني منوذجية مع َّينة.
وتو�ضح التعليقات على هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية � َّأي الأحكام �إلزامي و�أ َّيها اختياري،
ّ
املنظمة .ولكن ذلك
يج�س ��د م�ستوى االلت ��زام املن�صو�ص عليه يف اتفاقية اجلرمية َّ
عل ��ى نح ��و ِّ
التمييز ال ينطبق على الأحكام العامة (الف�صل الأول) والتعاريف (املادة  ،)3لأنها جزء ال
يتج َّز�أ من الأحكام الت�شريعية النموذجية (و�إن كانت غري �إلزامية مبوجب اتفاقية اجلرمية
املنظمة يف ح ّد ذاتها) .وقد تُ�ستَم ّد الأحكام املُو�صى بها �أي�ض ًا من �صكوك دولية �أخرى ،منها
َّ
القان ��ون ال ��دويل حلق ��وق الإن�سان والقانون الإن�ساين ال ��دويل وقانون الالجئني .وتُقرتح،كلما
كان ذلك منا�سب ًا �أو �ضروريا ،خيارات ب�ش�أن ال�صياغة اللغوية للأحكام مراعاة للفوارق بني
النظم القانونية.
وتب�ِّي�نِّ التعليق ��ات امل�ص ��در القان ��وين الذي ا�ستمد منه كل حكم من الأحكام ،كما �أنها تق َّدم،
يف بع� ��ض احل ��االت� ،أمثل ��ة عل ��ى قوان�ي�ن وطنية بيانية من دول �شت ��ى (برتجمة غري ر�سمية،
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلدات  2225و 2237و 2241و ،2326الرقم .39574
v

عن ��د االقت�ض ��اء) )2(.وي�ستع ��ان يف التعليقات �أي�ض ًا بامللحوظات التف�سريي ��ة للوثائق الر�سمية
()3
املنظمة عرب الوطنية
(الأعم ��ال التح�ضريي ��ة) التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة عرب الوطنية
والأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
()4
والربوتوكوالت امللحقة بها.
املنظمة العابرة للحدود
وينبغ ��ي و�ض ��ع جمي ��ع الت�شريعات الوطنية املتعلقة مبكافحة اجلرمية َّ
الوطنية على نحو يتما�شى مع املبادئ الد�ستورية للدول واملفاهيم الأ�سا�سية لنظمها القانونية
وم ��ا لديه ��ا م ��ن هياكل قانونية وترتيبات للإنفاذ .وعالوة عل ��ى ذلك ،يلزم العمل بالقوانني
املنظمة العابرة للحدود الوطنية باالت�ساق مع ما هنالك من قوانني
الوطنية املعنية باجلرمية َّ
وطني ��ة �أخ ��رى ذات �صل ��ة .ومن ثم ،ال يتوخ ��ى �إدراج الأحكام الت�شريعية النموذجية مبا�شرة
يف القوانني الوطنية ب�صيغتها املقدمة قبل �إجراء ا�ستعرا�ض دقيق لكامل ال�سياق الت�شريعي
للدولة املعنية.
املنظمة �صادرة عن
وه ��ذه املجموع ��ة من الأح ��كام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة التابع للمكتب ،وقد �أع َّدها الفرع بالتن�سيق الوثيق مع ق�سم
الف ��رع املعن ��ي باجلرمي ��ة َّ
املنظمة العابرة
العدال ��ة التاب ��ع للمكت ��ب )5(.فقد عقد فريق م ��ن اخلرباء يف جمال اجلرمية َّ
للحدود الوطنية من خمتلف البلدان واخللفيات القانونية اجتماعني ملناق�شة م�شروع الأحكام
()6
وا�ستعرا�ضه.

الأ�سا�س املنطقي للأحكام الت�شريعية النموذجية وبنيتها
تر ِّكز الأحكام الت�شريعية النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطني ��ة الت ��ي ال ت�شملها القوان�ي�ن النموذجية القائمة� ،أي املواد  2و 3و 5و10
َّ
وتق�سم تلك الأحكام �إىل ف�صول تتبع الأ�سا�س
االتفاقية.
من
31
إىل
�
19
ومن
و17
و15
و11
َّ
املنطقي التايل.
( )2عندم ��ا ال تت ��اح ن�سخ ��ة ر�سمي ��ة من القانون باللغ ��ة الإنكليزية ،تكون الن�سخة امل�ستخدمة هي الن�سخة املقدمة
من خرباء وطنيني من الدولة املعنية.
( )3الأعمال 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.5
( )4الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .)A.05.V.2
(� )5أ�سه ��م يف ه ��ذه العملي ��ة املوظف ��ون التالية �أ�سما�ؤهم :منية بن حمو� ،سيل�س ��و كورا�سيني� ،إ�ستيال ديون ،ماري
غراجن ��وان� ،سيمونيت ��ا غرا�س ��ي ،كارين كرمي ��ر ،يوهان كروغر ،جيواكينو بوليميني ،رييكا بوتونني� ،ستيفن ثورلو� ،أولغا
زودوفا .و�ساعد املكتب يف هذا ال�صدد خبريتان ا�ست�شاريتان ،هما :فيونا ديفيد ،وهي املحررة الرئي�سية مل�شروع الأحكام،
ومارلني هريتز التي ا�ستُعني بخربتها يف جمال القانون املدين.
(� )6ش ��ارك خ�ب�راء ،ب�صفته ��م ال�شخ�صي ��ة ،يف �إعداد الأحكام الت�شريعية النموذجية ،وه ��م من البلدان التالية:
االحتاد الرو�س ��ي� ،أ�سرتالي ��ا� ،أوغن ��دا� ،إيطالي ��ا ،الربازي ��ل ،جاماي ��كا ،فرن�سا ،املك�سي ��ك ،نيوزيلن ��دا ،الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة .وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك� ،ش ��ارك يف االجتماعني ممثلون عن املكاتب واملنظم ��ات والعمليات الإقليمية التالية:
واملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول)َّ ،
�إدارة عملي ��ات حف ��ظ ال�س�ل�ام التابع ��ة للأمانة العامةَّ ،
ومنظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا.
vi

الف�صل الأول�  -أحكام عامة
ي�ض ��م الف�ص ��ل الأول �أحكام� � ًا �صيغت لكي تنطبق عموما عل ��ى الت�شريعات التي تنفذ اتفاقية
املنظمة ،مبا يف ذلك بيان الغر�ض واملبادئ التي ينبغي تطبيقها يف تف�سري القانون
اجلرمية َّ
والتعاريف الرئي�سية واالخت�صا�ص.

املنظمة
الف�صل الثاين -التن�سيق ومنع اجلرمية َّ
ي�ض ��م الف�ص ��ل الث ��اين �أحكام� � ًا تتعلق ب�إن�شاء جلنة تن�سيق وطني ��ة للإ�شراف على تنفيذ هذه
املنظمة.
الأحكام وغريها من ال�سيا�سات والربامج التي تهدف �إىل منع اجلرمية َّ
الف�صل الثالث -اجلرائم
يق ��دم الف�ص ��ل الثال ��ث تعريف ًا دقيق ًا لل�سلوك الإجرامي ،ويتن ��اول امل�سائل املتعلقة بالعقوبات
املفرو�ض ��ة عل ��ى الأ�شخا� ��ص الطبيعيني واالعتباريني ،ويحدد العوامل التي يجوز للمحكمة �أن
ت�أخذها يف االعتبار عند �إ�صدار �أحكامها.

الف�صل الرابع -التحريات
يق ��دم الف�ص ��ل الرابع �إطار ًا قانون ّي� � ًا �أ�سا�س ّي ًا لدعم ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة التي
ميك ��ن �أن ت�ساع ��د عل ��ى الت�صدي بفعالية للجرائ ��م املعقدة العابرة للحدود الوطنية .كما �أنه
يوف ��ر �أ�سا�س� � ًا قانون ّي� � ًا للتدابري الرامية �إىل تعزيز التعاون العملياتي والتقني فيما بني هيئات
�إنفاذ القانون يف الدول الأطراف ،وال �سيما التحريات امل�شرتكة.

الف�صل اخلام�س -املالحقة الق�ضائية ب�ش�أن اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية
يتن ��اول الف�ص ��ل اخلام� ��س بع�ض امل�سائل الإجرائية التي تن�ش�أ عند مقا�ضاة مرتكبي اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،مبا يف ذلك ال�سلطة التقديرية للمحاكمة ومنح احل�صانة يف
ظروف معينة.

الف�صل ال�ساد�س -الإجراءات اخلا�صة وقواعد الإثبات
يق ��دم الف�ص ��ل ال�ساد� ��س �أ�سا�س ًا قانون ّي ًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اخلا�صة التي قد
املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،مثل متديد الوقت
ت�سهل املقا�ضاة الف َّعالة ملرتكبي اجلرمية َّ
قب ��ل ب ��دء املالحق ��ات الق�ضائي ��ة وقبول الأدل ��ة التي يتم احل�صول عليها م ��ن خالل �أ�ساليب
التحري اخلا�صة.
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الف�صل ال�سابع -حماية ال�شهود
يقدم الف�صل ال�سابع �أ�سا�س ًا قانون ّي ًا للتدابري التي ميكن اتخاذها �سواء يف املحكمة �أو خارجها
ل�ضمان �سالمة �ضحايا و�شهود اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية و�صون كرامتهم.
الف�صل الثامن -تعوي�ض �ضحايا اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية وجرب �أ�ضرارهم
يقدم الف�صل الثامن الأ�سا�س القانوين للتدابري التي ميكن اتخاذها ل�ضمان تعوي�ض �ضحايا
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية و�/أو جرب �أ�ضرارهم.

الف�صل التا�سع -نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
يق ��دم الف�ص ��ل التا�س ��ع الأ�سا�س القانوين لنقل الأ�شخا� ��ص املحكوم عليهم الرتكابهم جرائم
من�صو�ص عليها يف االتفاقية �إىل دولة �أخرى طرف يف االتفاقية.

عالقة الأحكام الت�شريعية النموذجية بالقوانني النموذجية القائمة
املنظمة التي
ترك ��ز ه ��ذه الأح ��كام الت�شريعي ��ة النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
ال ت�شملها القوانني النموذجية القائمة ،وهي كما يلي:
(�أ) القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين ()2010؛
(ب) قان ��ون منوذج ��ي ملكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية
واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ()2011؛
(ج) قانون منوذجي ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،أعده مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية و�صندوق النقد الدويل ()2005؛
(د) الأحكام النموذجية ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائية
وعائدات اجلرمية (من �أجل نظم القانون العام) ،التي �أعدها مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية و�أمانة الكومنولث و�صندوق النقد الدويل ()2009؛
(ه) الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة الإرهاب (متوفرة عند الطلب)؛
(و) القانون النموذجي ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني ()2004؛
(ز) قانون منوذجي ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ()2007؛
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(ح) العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها :القانون
النموذجي والتعليق ()2009؛
(ط) القان ��ون النموذج ��ي ملكت ��ب الأمم املتحدة املعن ��ي باملخدرات واجلرمية ب�ش�أن
حماية ال�شهود (متوفر عند الطلب)؛

(ي)
الطلب).

الأح ��كام الت�شريعي ��ة النموذجي ��ة يف جمال مكافح ��ة املخدرات (متوفرة عند

املنظمة ،ويربط كل واحدة منها
ويقدم اجلدول  1دلي ًال لكل مادة من مواد اتفاقية اجلرمية َّ
بالقانون (القوانني) النموذجية ذات ال�صلة.
املنظمة عرب الوطنية
اجل ��دول  -1الرواب ��ط ب�ي�ن اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
والقوانني النموذجية والأحكام الت�شريعية
مواد اتفاقية الأمم املتحدة
املنظمة
ملكافحة اجلرمية َّ
عرب الوطنية
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الأحكام الت�شريعية النموذجية
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
الأحكام الت�شريعية النموذجية
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اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية

الف�صل الأول

�أحـكـام عـامـة
تعليق ا�ستهاليل
يت�ضم ��ن ه ��ذا الف�ص ��ل الأحكام التي ُيتوخى تطبيقها عموما على الت�شريعات التي تنفذ االتفاقية.
وجت�س ��د ه ��ذه الأح ��كام امل ��واد ( 1بي ��ان الغر� ��ض) ،و( 2امل�صطلح ��ات امل�ستخدم ��ة) ،و( 3نطاق
ّ
االنطب ��اق) ،و( 15الوالي ��ة الق�ضائي ��ة) ،والفقرة  2من امل ��ادة ( 34ال تتطلب اجلرائم املن�صو�ص
عليه ��ا يف االتفاقي ��ة ،عن ��د �إدراجه ��ا يف القانون الداخلي ،توفر ركنني فيها وهما جتاوزها للحدود
منظمة فيها� ،إ َّال عندما يكون هذان الركنان �أ�سا�سيني للجرمية
الوطنية و�ضلوع جماعة �إجرامية َّ
بحد ذاتها).
وق ��د يك ��ون بع� ��ض هذه امل�سائل م�شمو ًال بالفع ��ل بالقوانني الوطنية القائمة .فعلى �سبيل املثال ،قد
ت�ضم قوانني وطنية �أخرى تعاريف لـ"املوظف العمومي" �أو "م�س�ؤول �إنفاذ القانون الأجنبي"؛ وقد
تكون هناك قوانني وطنية تن�ص على اخت�صا�ص املحاكم للنظر يف جرائم معينة مبوجب القوانني
الوطني ��ة الت ��ي تنطبق ب�صف ��ة عامة؛ وقد يكون هناك بالفعل قوانني حمددة لتنفيذ الربوتوكوالت
املنظمة .ومن املهم �أن يحدد وا�ضعو الأحكام الت�شريعية جميع القوانني
امللحقة باتفاقية اجلرمية َّ
املوجودة �أ� ً
صال و�أن ي�ضمنوا االت�ساق معها وي�ضمنوا �أي�ض ًا تنفيذ متطلبات االتفاقية.

املادة  -1الغر�ض من الأحكام الت�شريعية النموذجية
 -1ته ��دف ه ��ذه الأح ��كام الت�شريعي ��ة النموذجية �إىل [تي�سري تنفي ��ذ] [تنفيذ] اتفاقية الأمم
املنظمة عرب الوطنية.
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
 -2وتتمثل �أغرا�ض هذه الأحكام فيما يلي:
املنظمة ومكافحتها؛
(�أ) منع اجلرمية َّ
املنظمة ومقا�ضاة مرتكبيها؛
(ب) ت�سهيل التحقيق يف اجلرائم َّ
(ج) تعزيز التعاون الوطني والدويل وتي�سريه من �أجل حتقيق هذه الأغرا�ض
1
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مب ��ا يتما�ش ��ى م ��ع [حقوق الإن�سان الأ�سا�سية و�سيادة القان ��ون] [االلتزامات القانونية الدولية ،مبا
يف ذلك حقوق الإن�سان].

التعليق
املنظمة.
امل�صدر :املادة  1من اتفاقية اجلرمية َّ

ق ��د ال تتطل ��ب بع� ��ض النظ ��م القانونية �إيراد بيان بالغر�ض ،بيد � َّأن ذلك قد يكون مفيد ًا يف بع�ض
النظم القانونية ،مثل النظم التي يتاح فيها للمحاكم عند �إدراج �إ�شارة مبا�شرة �إىل املعاهدة يف
القانون الوطني الرجو ُع �إىل املعاهدة حلل امل�سائل املتعلقة بالتف�سري.
وم ��ن امله ��م �أن ينظ ��ر وا�ضع ��و الأحكام الت�شريعية يف كيفية تداخ ��ل االلتزامات الواردة يف اتفاقية
املنظم ��ة م ��ع االلتزامات الدولي ��ة الرئي�سية الأخرى ،ال �سيما فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
اجلرمي ��ة َّ
و�إقامة العدل .ومن ثم ،يتُدرج العبارة التالية يف املادة "( 1باالت�ساق مع [حقوق الإن�سان الأ�سا�سية
و�سي ��ادة القان ��ون] [االلتزام ��ات القانونية الدولية ،مبا يف ذلك حقوق الإن�سان]") للتو�ضيح ب�أنه ال
ُيتوخى �أن يكون تنفيذ االلتزامات الواردة يف االتفاقية على ح�ساب غريها من االلتزامات الدولية
البالغة الأهمية.

املادة  -2نطاق االنطباق
تُط َّبق هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية ملنع ومكافحة:
منظمة؛
(�أ) اجلرائم اخلطرية التي تتورط فيها جماعات �إجرامية َّ
(ب) اجلرائم املح َّددة يف الف�صل  3من هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية.

التعليق
حكم �إلزامي.
املنظمة باالقرتان بالفقرة  2من املادة .34
امل�صدر :املادة ( 3نطاق االنطباق) من اتفاقية اجلرمية َّ

املنظمة على � َّأن االتفاقية تنطبق ،با�ستثناء ما تن�ص عليه خالف ًا
تن�ص املادة  3من اتفاقية اجلرمية َّ
لذل ��ك ،عل ��ى من ��ع اجلرائم املح ��ددة وفقا للمواد  5و 6و 8و 23والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها،
وعلى اجلرمية اخلطرية (ح�سب التعريف الوارد يف املادة  ،)2حيثما يكون اجلرم متجاوزا للحدود
منظمة �ضالعة فيه.
الوطنية وتكون جماعة �إجرامية َّ
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ويجب قراءة املادة  3مقرتنة باملادة  ،34ال �سيما الفقرة  2منها:
جت� � ّرم يف القان ��ون الداخل ��ي ل ��كل دولة طرف الأفع ��ال املج ّرمة وفقا للمواد  5و 6و 8و 23من
منظمة
هذه االتفاقية ،ب�صرف النظر عن جتاوزها للحدود الوطنية �أو �ضلوع جماعة �إجرامية َّ
فيه ��ا عل ��ى النح ��و املب�ي�ن يف الفقرة  1من املادة  3من هذه االتفاقية ،با�ستثناء احلاالت التي
منظمة.
ت�شرتط فيها املادة  5من هذه االتفاقية �ضلوع جماعة �إجرامية َّ
وكما ورد يف امللحوظات التف�سريية لالتفاقية:
الغر�ض من [املادة  ،34الفقرة  ]2هو ،دون تغيري نطاق انطباق االتفاقية مثلما هو مو�صوف
يف امل ��ادة � ،3أن يب�ي�ن بو�ض ��وح ال لب� ��س فيه � َّأن العن�صر عرب الوطني و�ضلوع جماعة �إجرامية
()7
منظمة ال ينبغي اعتبارهما عن�صرين من عنا�صر تلك اجلرائم لأغرا�ض التجرمي.
َّ
املنظمة العابرة للحدود
وبعبارة �أخرى ،على الرغم من � َّأن تركيز االتفاقية ين�صب على اجلرمية َّ
الوطني ��ة ،ف� �� َّإن عل ��ى وا�ضع ��ي القوانني الوطني ��ة �أن ي�ضمنوا عدم ا�شرتاط القوان�ي�ن الوطنية التي
جت ��رم غ�س ��ل عائ ��دات اجلرائم (امل ��ادة  ،)6والف�ساد (املادة  )8وعرقلة �سري العدالة (املادة )23
وخمتلف اجلرائم املحددة يف الربوتوكول �أن يكون الفعل متجاوزا للحدود الوطنية �أو تكون جماعة
منظم ��ة �ضالع ��ة في ��ه ،ما مل يتطل ��ب تعريف اجلرمية ذلك .فينبغ ��ي �أ َّال تقت�ضي القوانني
�إجرامي ��ة َّ
منظمة (املادة � )5أن يكون ذلك الفعل متجاوزا
الوطنية التي جترم امل�شاركة يف جماعة �إجرامية َّ
للحدود الوطنية بطبيعته.
وللفقرة  2من املادة  34تبعات على العديد من املواد الأخرى لالتفاقية .لذا ،ف� َّإن �إدراج حكم ُيعنى
بنط ��اق االنطب ��اق ،مث ��ل احلك ��م املدرج يف هذه الأحكام الت�شريعية ،مه ��م ج ّداً .فعلى �سبيل املثال،
تن� ��ص االتفاقي ��ة عل ��ى �آليات �شتى لتي�سري التعاون ال ��دويل (امل�ساعدة املتبادلة ،وت�سليم املجرمني،
وامل�ص ��ادرة ،والتع ��اون فيم ��ا ب�ي�ن �أجهزة ال�شرط ��ة) .ويجب �أن تط َّبق ه ��ذه الآليات على "اجلرائم
امل�شمول ��ة به ��ذه االتفاقي ��ة" ب�شت ��ى �أنواعه ��ا .وي�ستتبع تطبيق الفقرة  2من امل ��ادة َّ � 34أن "اجلرائم
امل�شمول ��ة به ��ذه االتفاقي ��ة" ت�ض ��م ،على �سبيل املث ��ال ،جرائم الف�ساد وغ�س ��ل الأموال وعرقلة �سري
العدال ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا يف القان ��ون الوطن ��ي دون الإ�شارة �إىل ركني جت ��اوز احلدود الوطنية �أو
منظمة.
�ضلوع جماعة �إجرامية َّ
والربوتوك ��والت امللحق ��ة باالتفاقي ��ة ،واملتعلقة بتهري ��ب املهاجرين واالجت ��ار بالأ�شخا�ص والأ�سلحة
النارية ،هي يف الواقع تكملة لالتفاقية .وتنطبق �أحكام االتفاقية ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف
احل ��ال ،عل ��ى الربوتوك ��والت (عل ��ى النحو املن�صو�ص علي ��ه يف املادة  37من االتفاقية واملادة  1من
كل من الربوتوكوالت الثالثة) .ومن ثم� ،سيكون من املهم �أن يحدد وا�ضعو القوانني جميع القوانني
الوطني ��ة ذات ال�صل ��ة الت ��ي تتناول ه ��ذه امل�سائل و�أن ي�ضمنوا �أن تكون � ُّأي قوانني وطنية ترمي �إىل
تنفيذ االتفاقية منطبقة �أي�ضا على القوانني الوطنية الرامية �إىل تنفيذ الربوتوكوالت.

( )7امللحوظ ��ة التف�سريي ��ة عل ��ى امل ��ادة ( 34انظ ��ر الوثيقة  ،A/55/383/Add.1الفق ��رة  ،)59كما وردت يف الأعمال
التح�ضريي ��ة ع ��ن املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن و�ض ��ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها ،ال�صفحة .327
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املادة  -3التعاريف وامل�صطلحات امل�ستخدمة
يف هذه الأحكام:
ق�ص ُد بتعبري "امل�صادرة" ،التي ت�شمل احلجز حيثما انطبق ،التجري ُد النهائي من
(�أ) ُي َ
املمتلكات مبوجب �أمر �صادر عن [حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى]؛

التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (ز).

تو�ضح امللحوظات التف�سريية الواردة يف الأعمال التح�ضريية لالتفاقية �أنه:
عندم ��ا ي�ش�ت�رط القان ��ون الداخل ��ي للدولة الطرف ،لإجراء امل�ص ��ادرة ،وجود �أمر �صادر عن
()8
حمكمة ،يتعني اعتبار تلك املحكمة هي ال�سلطة املخت�صة الوحيدة لأغرا�ض هذا التعريف.
وكم ��ا لوح ��ظ يف الأح ��كام النموذجي ��ة ب�ش�أن غ�سل الأم ��وال ومتويل الإرهابي�ي�ن والتدابري الوقائية
وعائ ��دات اجلرمي ��ة (م ��ن �أج ��ل نظ ��م القانون الع ��ام) ،التي �أعده ��ا مكت ��ب الأمم املتحدة املعني
باملخ ��درات واجلرمي ��ة و�أمان ��ة الكومنول ��ث و�صن ��دوق النقد ال ��دويل )9(،ف� َّإن �سلطة �إ�ص ��دار �أوامر
امل�صادرة (وما يعادلها من �أوامر ب�ش�أن ا�سرتداد املنافع �أو م�صادرة املوجودات) قد تكون حمكمة
�أو جه ��ة �أخ ��رى .فف ��ي بع�ض الواليات الق�ضائي ��ة ،قد ت�صدر بع�ض الأوامر ،مثل �أمر تفتي�ش �أو �أمر
�إبراز ،عن قا�ض يعمل ب�صفته ال�شخ�صية ،ويف هذه احلالة تكون ال�سلطة املما َر�سة �سلطة تنفيذية
()10
ال ق�ضائية.
ومع ذلك ،ف� َّإن املالحظات التف�سريية الواردة يف الأعمال التح�ضريية لالتفاقية تو�ضح ما يلي:
عندم ��ا ي�ش�ت�رط القان ��ون الداخل ��ي للدولة الطرف ،لإجراء امل�ص ��ادرة ،وجود �أمر �صادر عن
()11
حمكمة ،يتعني اعتبار تلك املحكمة هي ال�سلطة املخت�صة الوحيدة لأغرا�ض هذا التعريف.
وق ��د يك ��ون هن ��اك �أن ��واع خمتلفة م ��ن �أوامر امل�صادرة .فقد ُي�ستخدم �أم ��ر امل�صادرة عندما ميكن
حتدي ��د ممتل ��كات �أو موج ��ودات معينة .وقد ي�ستخدم �أم ��ر ا�سرتداد املنافع عندما ال ميكن حتديد
ممتلكات بعينها نظر ًا لتحويلها �أو ا�ستبدالها ب�أخرى .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن بع�ض النظم القانونية
تطبق نظام ًا للم�صادرة املدنية.
( )8امللحوظ ��ات التف�سريي ��ة عل ��ى امل ��ادة ( 2انظ ��ر الوثيق ��ة  ،A/55/383/Add.1الفقرة  ،)6كم ��ا وردت يف الأعمال
التح�ضريي ��ة ع ��ن املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن و�ض ��ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها ،ال�صفحة .20
( )9مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و�أمانة الكومنولث و�صندوق النقد الدويل ،الأحكام النموذجية
ب�ش� ��أن غ�س ��ل الأم ��وال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائي ��ة وعائدات اجلرمية (من �أجل نظم القانون العام) (.)2009
وه ��ي متاحة على العنوان الت ��ايلwww.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf :
(متّت زيارة املوقع يف  18كانون الأول/دي�سمرب .)2011
( )10املرجع نف�سه ،الباب  ،43الفقرة  ،5ال�صفحة .68
( )11امللحوظ ��ات التف�سريي ��ة عل ��ى امل ��ادة ( 2انظ ��ر الوثيقة  ،A/55/383/Add.1الفق ��رة  ،)6كما وردت يف الأعمال
التح�ضريي ��ة ع ��ن املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن و�ض ��ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها ،ال�صفحة .20
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�أمثلة

تورد املادة  3-1من القانون النموذجي ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب (من �أجل نظم القانون
املدين) تعريف ًا خمتلف ًا بع�ض ال�شيء و�أ�ضيق نطاقا:
()12
ق�ص ُد بتعبري "امل�صادرة" التجريد الدائم من امللكية بقرار من املحكمة.
عنيُ -ي َ
()13
ويت�ضمن القانون النموذجي ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ( )2007التعريف التايل
للم�صادرة:
"امل�ص ��ادرة" ،الت ��ي ت�شم ��ل التجريد ح�سب االقت�ضاء ،تعن ��ي احلرمان الدائم من ملكية ب�أمر
خمت�صة �أخرى( .الفقرة  2من املادة )22
حمكمة �أو �سلطة
ّ

(ب) ت�شم ��ل "املنفع ��ة املالي ��ة �أو منفع ��ة مادية �أخرى" � َّأي ن ��وع من اال�ستمالة �أو الدفع �أو
الر�ش ��وة �أو املكاف� ��أة �أو املي ��زة �أو االمتي ��از �أو اخلدمة (مبا فيها اخلدمات اجلن�سية �أو غريها من
اخلدمات) �سواء كانت مالية �أم غري مالية؛

التعليق
املنظمة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (�أ).
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

ُي َع� � ُّد م�صطل ��ح "منفع ��ة مالي ��ة �أو منفع ��ة مادية �أخرى" ج ��زء ًا ال يتجز�أ من تعري ��ف "جماعة �إجرامية
منظَّ م ��ة" يف الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ) م ��ن املادة  2م ��ن االتفاقية .وكما ورد يف امللحوظات التف�سريية على
املادة ( 2انظر الفقرة  3من الوثيقة  )A/55/383/Add.1الواردة يف الأعمال التح�ضريية لالتفاقية ،ف�إن:
عب ��ارة "م ��ن �أج ��ل احل�صول ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية
�أخ ��رى" ينبغ ��ي �أن تفه ��م مبعنى وا�سع لك ��ي ت�شمل ،على �سبيل املثال ،اجلرائم التي قد يكون
الداف ��ع الغال ��ب فيه ��ا ه ��و املتعة اجلن�سية ،كتلقي �أو مبادلة م ��واد خالعية من جانب �أع�ضاء
حلق ��ات الت�صوي ��ر اخلالع ��ي للأطف ��ال� ،أو االجت ��ار بالأطف ��ال من جانب �أع�ض ��اء ع�صابات
()14
اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال� ،أو اقت�سام التكاليف بني �أع�ضاء الع�صابات.
و�سعي� � ًا وراء االت�س ��اق ،ج ��اء تعري ��ف "منفع ��ة مالية �أو مادية" امل�ستخدم هن ��ا مطابق ًا لتعريف هذا
امل�صطل ��ح امل�ستخ ��دم يف القان ��ون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجري ��ن ال�صادر عن مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

مثال

تن� ��ص الفق ��رة  5م ��ن الب ��اب  45من الأح ��كام النموذجية ب�ش�أن غ�سل الأم ��وال ومتويل الإرهابيني
والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية (من �أجل نظم القانون العام) على ما يلي:
( )12مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و�صندوق النقد الدويل ،قانون منوذجي ب�ش�أن غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ( ،)2005ال�صفحة  .15وهو متاح على العنوان التايلhttp://www.imolin.org/pdf/imolin/Model%20 :
( Law_Arabic_Final.pdfاطلع عليه يف  18كانون الأول/دي�سمرب .)2011
( )13مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ة ،قان ��ون منوذج ��ي ب�ش� ��أن تب ��ادل امل�ساع ��دة يف امل�سائل
اجلنائي ��ة ( ،)2007ال�صفح ��ة  .17وه ��و متاح على العنوان التايلhttp://www.unodc.org/documents/organized-crime/ :
.Publications/Model_Law_MLA_AR.pdf
( )14الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها ،ال�صفحة .20
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ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "منفع ��ة" � ُّأي مي ��زة �أو ك�سب �أو ربح �أو ت�سديد من � ِّأي نوع كان ،وت�شمل املنافع
ُي َ
الت ��ي تت�أت ��ى ل�شخ� ��ص م ��ا �أو يح�صل عليها �أو ت�صب ��ح م�ستحقة له املنافع التي تت�أتى ل�شخ�ص
�آخ ��ر �أو يح�ص ��ل عليه ��ا �أو ت�صب ��ح م�ستحقة لذلك ال�شخ�ص الآخ ��ر� ،إذا كان ذلك ال�شخ�ص
الآخر يخ�ضع ل�سيطرة ال�شخ�ص الأول �أو يت�صرف بناء على توجيهه �أو طلبه.

ق�ص ُد بتعبري "جهاز �أجنبي لإنفاذ القانون" تابع لدولة �أخرى [اجلهاز] املخت�ص
(ج) ُي َ
الذي تقع عليه م�س�ؤولية التحقيق ب�ش�أن جرمية يف دولة �أخرى و[منعها ومالحقة مرتكبيها جنائي ًا]؛

التعليق
املنظمة ،التي تتطلب
امل�ص ��در :ت�أت ��ي �ض ��رورة تعري ��ف ه ��ذا امل�صطلح من املادة  27من اتفاقية اجلرمي ��ة َّ
التعاون يف جمال �إنفاذ القوانني عرب احلدود.

و ُتل ��زم امل ��اد ُة  27ال ��دولَ الأط ��راف يف االتفاقية ،كما ورد يف الأدل ��ة الت�شريعية ،ب�أن تتعاون �أجهزة
�إنفاذ القانون فيها تعاون ًا وثيق ًا (التعاون فيما بني �أجهزة ال�شرطة) .ففي بع�ض النظم القانونية،
ق ��د يل ��زم ح�ص ��ول �أجه ��زة �إنفاذ القانون الوطنية على �إذن حم ��دد للعمل مع �أجهزة �إنفاذ القانون
الأجنبي ��ة عل ��ى ه ��ذا النح ��و .وعندم ��ا يكون الأمر كذل ��ك ،قد يلزم �أي�ض ��ا �إدراج تعريف للمق�صود
مب�صطلح "جهاز �إنفاذ القانون الأجنبي".

ق�ص ُد بتعبري "التجميد" �أو "ال�ضبط" احلظر امل�ؤقت لنقل املمتلكات �أو تبديلها �أو
(د) " ُي َ
الت�ص ��رف فيه ��ا �أو حتريكه ��ا �أو �إخ�ضاعه ��ا للحرا�سة �أو ال�سيطرة امل�ؤقتة بناء على �أمر �صادر عن
حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛

التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (و).

تلزم االتفاقية الدول الأطراف ب�إن�شاء �آليات لتجميد و�ضبط العائدات املت�أتية من اجلرمية حمل ًّيا
وك�شكل من �أ�شكال التعاون الدويل (انظر على �سبيل املثال املادتني  12و .)13وعالوة على ذلك،
يجوز للق�ضاة ا�ستخدام جتميد �أو �ضبط العائدات املت�أتية من اجلرمية �أي�ضا ك�أداة مفيدة ل�ضمان
ع ��دم احتف ��اظ املجرم�ي�ن بالأرباح الناجتة ع ��ن جرائمهم .ومن ثم ،فقد يفيد وا�ضعي القوانني �أن
يت�أك ��دوا م ��ن �إدراج تعري ��ف لعمليت ��ي "التجميد" و"ال�ضبط" يف القان ��ون الوطني .وي�ستند التعريف
املنظمة.
الوارد هنا �إىل التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (و) من املادة  2من اتفاقية اجلرمية َّ
وتو�ضح امللحوظات التف�سريية لالتفاقية � َّأن تعبريي:
تعب�ي�را "التجمي ��د" �أو "ال�ضب ��ط" ،ح�سب تعريفهم ��ا الوارد يف الفقرة الفرعية (و) من املادة
 ،2موج ��ودان يف املادت�ي�ن  12و 13م ��ن اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب

الف�صل الأول�  -أحـكـام عـامـة   7

الوطني ��ة .وال ينبغ ��ي اخلل ��ط ب�ي�ن عب ��ارة "التفتي� ��ش وال�ضبط" الواردة يف امل ��ادة  18وعبارة
"ال�ضبط" الواردة يف املادة  .2فعبارة "التفتي�ش وال�ضبط" ت�شري �إىل ا�ستعمال تدابري تدخلية
�إجبارية ،من جانب �سلطات �إنفاذ القوانني بغية احل�صول على �أدلة ت�ستخدم لأغرا�ض ق�ضية
جنائية� .أ َّما عبارة "التجميد" الواردة يف املادة  18فهي م�ستخدمة لت�شمل املفهوم املع َّرف ب�أنه
"التجميد" �أو "ال�ضبط" يف املادة  ،2وينبغي �أن تُفهم مبعنى �أو�سع بحيث ت�شمل ال املمتلكات
()15
وحدها بل �أي�ضا الأدلة.

مثال

تع� � ِّرف امل ��ادة  3-1م ��ن القان ��ون النموذج ��ي ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتوي ��ل الإرهاب (من �أجل نظم
القانون املدين) تعبريي "جتميد" و"حجز" [�أو �ضبط] على حدة ،على النحو التايل:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "التجمي ��د" حظ ��ر �إحال ��ة الأموال �أو املمتلكات الأخ ��رى �أو حتويلها �أو
نونُ -ي َ
الت�صرف فيها �أو نقلها ا�ستناد ًا �إىل قرار �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى وملدة
�سريان ذلك القرار .وتبقى الأموال �أو املمتلكات الأخرى املجمدة ملكا للأ�شخا�ص �أو الكيانات
التي كانت لها م�صلحة يف تلك الأموال �أو املمتلكات الأخرى وقت جتميدها ،ويجوز �أن توا�صل
�إدارتها امل�ؤ�س�سة املالية.
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "احلج ��ز" حظ ��ر �إحالة الأم ��وال �أو املمتلكات الأخ ��رى �أو حتويلها �أو
�سنيُ -ي َ
الت�ص ��رف فيه ��ا �أو نقله ��ا ا�ستن ��ادا �إىل ق ��رار �ص ��ادر عن حمكمة �أو �سلط ��ة خمت�صة �أخرى،
وملدة �سريان ذلك القرار .وتبقى الأموال �أو املمتلكات الأخرى املحجوزة ملكا للأ�شخا�ص �أو
الكيان ��ات الت ��ي كان ��ت لها م�صلحة يف تلك الأم ��وال �أو املمتلكات الأخرى وقت احلجز ،ولكن
()16
تتوىل �إدارتها ال�سلطة الق�ضائية �أو ال�سلطة املخت�صة الأخرى.

منظمة" جماع� � ٌة ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤلفة من
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "جماع ��ة �إجرامية َّ
(هـ) ُي َ
ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ،موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب�صورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب واحدة
�أو �أك�ث�ر م ��ن الأفع ��ال املجرم ��ة التي تنطب ��ق عليها هذه الأحكام الت�شريعي ��ة النموذجية من �أجل
احل�صول ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى؛

التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (�أ).

ُي َع� � ُّد تعري ��ف عب ��ارة "جماع ��ة �إجرامي ��ة منظَّ مة" ال ��وارد يف الفقرة الفرعي ��ة (�أ) من املادة  2من
االتفاقية �أمرا �أ�سا�س ّي ًا لعملها .ومن ثم ،ف� َّإن من املهم ج ّد ًا �أن ينظر وا�ضعو القوانني الوطنية يف
�أف�ضل ال�سبل لإدراج هذا التعريف يف قوانينهم الوطنية.
( )15امللحوظ ��ات التف�سريي ��ة عل ��ى امل ��ادة ( 2انظ ��ر الوثيقة  ،A/55/383/Add.1الفق ��رة  ،)5كما وردت يف الأعمال
التح�ضريي ��ة ع ��ن املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن و�ض ��ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها ،ال�صفحة .20
( )16قان ��ون منوذج ��ي ب�ش� ��أن غ�س ��ل الأم ��وال ومتوي ��ل الإرهاب �صادر ع ��ن مكتب الأمم املتح ��دة املعني باملخدرات
واجلرمية و�صندوق النقد الدويل ،ال�صفحة .15
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منظم ��ة" ،كما ورد يف الأدل ��ة الت�شريعية ،اجلماعات
وال ي�شم ��ل تعري ��ف عب ��ارة "جماع ��ة �إجرامية َّ
الت ��ي ال ت�سع ��ى �إىل احل�ص ��ول عل ��ى � ِّأي "منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى"� )17(.أي � َّأن اجلماعات
الإرهابي ��ة �أو املتم ��ردة غ�ي�ر م�شمول ��ة بهذا التعريف� ،شريطة �أن ال ترتبط �أهدافها باحل�صول على
منفع ��ة مالي ��ة �أو مادي ��ة� .إ َّال � َّأن ه ��ذا التعريف قد ي�شمل ه ��ذه اجلماعات الأخرية يف احلاالت التي
يقوم فيها تنظيم �إرهابي ،على �سبيل املثال ،ببيع املخدرات بغية جمع الأموال لتمويل عملياته.
و ُيذكر يف امللحوظات التف�سريية لالتفاقية �أي�ض ًا �أن:
عب ��ارة "م ��ن �أج ��ل احل�صول ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية
�أخ ��رى" ينبغ ��ي �أن تفه ��م مبعنى وا�سع لك ��ي ت�شمل ،على �سبيل املثال ،اجلرائم التي قد يكون
الداف ��ع الغال ��ب فيه ��ا ه ��و املتعة اجلن�سية ،كتلقي �أو مبادلة م ��واد خالعية من جانب �أع�ضاء
حلق ��ات الت�صوي ��ر اخلالع ��ي للأطف ��ال� ،أو االجت ��ار بالأطف ��ال من جانب �أع�ض ��اء ع�صابات
()18
اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال� ،أو اقت�سام التكاليف بني �أع�ضاء الع�صابات.
وم ��ن الناحي ��ة العملي ��ة ،لع ��ل بع�ض الدول تود �أو قد يلزمها �أن حتدد بدقة �أكرب بع�ض عنا�صر هذا
التعري ��ف ،كتعري ��ف "ف�ت�رة من الزمن" التي ينبغ ��ي للجماعة الإجرامية �أن تكون موجودة خاللها.
ويف ه ��ذا ال�ش� ��أن ،ق ��د يكون من الأو�ض ��ح االكتفاء بالإ�شارة �إىل "�أي فرتة من الزمن" .ورمبا يكون
م ��ن املفي ��د �أي�ض ��ا ح ��ذف الإ�شارة �إىل "ذات هي ��كل تنظيمي" واالكتفاء بالإ�ش ��ارة �إىل "جماعات".
املنظمة ،تُع ّرف اجلماعة ذات الهيكل التنظيمي بجملة
وح�سب التعريف الوارد يف اتفاقية اجلرمية َّ
نافية� ،أي بو�صفها جماعة ال حتتاج �إىل ت�سل�سل هرمي ر�سمي .و ُي�سمح باتباع هذا النوع من النهوج،
فالفقرة  3من املادة  34تن�ص على �أنه يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد تدابري �أكرث �صرامة �أو �شدة
من التدابري املن�صو�ص عليها يف االتفاقية من �أجل منع اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية ومكافحتها.

مثال

ُتع� � ِّرف امل ��ادة  3-1م ��ن القان ��ون النموذج ��ي ال ��ذي �أع َّده مكت ��ب الأمم املتحدة املعن ��ي باملخدرات
واجلرمية ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب تعبري "جماعة �إجرامية منظَّ مة" على النحو التايل:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "جماع ��ة �إجرامية منظَّ م ��ة" � ُّأي جماعة ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤلفة من ثالثة
ُي َ
�أ�شخا� ��ص �أو �أك�ث�ر ،موج ��ودة ملدة من الزم ��ن وتعمل ب�صورة من�سقة بهدف ارتكاب واحدة �أو
�أك�ث�ر م ��ن اجلرائ ��م اخلط�ي�رة ،من �أجل احل�صول ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على منفعة
مالية �أو منفعة مادية �أخرى.

مثال

يورد قانون اجلرائم لعام  1961يف نيوزيلندا التعريف التايل للجماعة الإجرامية املنظَّ مة:

منظمة
الباب � 98ألف :امل�شاركة يف جماعة �إجرامية َّ

(  )1كل م ��ن ي�ش ��ارك يف جماع ��ة �إجرامي ��ة منظَّ مة يرتكب جرمي ��ة ويعاقب بال�سجن ملدة
ال تتجاوز الـ� 10سنوات—
(�أ) م ��ع علم ��ه �أنَّ � 3أ�شخا� ��ص �أو �أك�ث�ر يت�شاط ��رون هدف ��ا واح ��دا �أو �أك�ث�ر م ��ن
الأه ��داف (اله ��دف املع�ي�ن �أو الأه ��داف املعينة) املبينة يف الفق ��رات من (�أ) �إىل (د)

( )17الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .13
( )18امللحوظ ��ات التف�سريي ��ة عل ��ى امل ��ادة ( 2انظ ��ر الوثيقة  ،A/55/383/Add.1الفق ��رة  ،)3كما وردت يف الأعمال
التح�ضريي ��ة ع ��ن املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن و�ض ��ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها ،ال�صفحة .20
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م ��ن الفق ��رة (�( )2س ��واء �أكان ال�شخ� ��ص نف�س ��ه ي�شاطره ��م ذل ��ك اله ��دف املع�ي�ن �أو
الأهداف املعينة �أم ال)؛
(ب) مع علمه �أنه ب�سلوكه ذلك� ،أو ب�إهماله املعيب ب�ش�أن ما �إذا كان �سلوكه ذلك،
قد ي�ساهم بحدوث � ِّأي ن�شاط �إجرامي؛
(ج) م ��ع علم ��ه � َّأن ذل ��ك الن�ش ��اط الإجرامي� ،أو �إهماله املعيب ب�ش�أن ما �إذا كان
ذل ��ك الن�ش ��اط الإجرام ��ي ،ق ��د ي�سهم يف حتقيق الهدف املع�ي�ن �أو الأهداف املعينة
للجماعة الإجرامية املنظَّ مة.
()2

يف حك ��م ه ��ذا القان ��ون ،اجلماعة الإجرامية املنظَّ مة هي جماعة من � 3أ�شخا�ص �أو
�أكرث ممن يتمثل هدفهم �أو �أحد �أهدافهم يف ما يلي:
(�أ) حت�صي ��ل منفع ��ة مادي ��ة من ارت ��كاب جرائم ُيعاقب عليه ��ا بال�سجن ملدة 4
�سنوات �أو �أكرث؛
(ب) �أو حت�صيل منافع مادية من تنفيذ �أن�شطة خارج نيوزيلندا تعد� ،إذا ما نفذت
داخل نيوزيلندا ،جرمية يعاقب عليها بال�سجن ملدة � 4سنوات �أو �أكرث؛
(ج) ارتكاب جرائم عنف خطرية (باملعنى املق�صود يف الباب � 312ألف ())1؛
(د) تنفي ��ذ �أن�شط ��ة خ ��ارج نيوزيلندا تعد� ،إذا ما نفذت داخل نيوزيلندا ،جرائم
عنف خطرية (باملعنى املق�صود يف الباب � 312ألف (.))1

( )3ق ��د تو�ص ��ف جماع ��ة ما ب�أنها جماعة �إجرامية منظَّ م ��ة يف حكم هذا القانون �سواء
توفرت فيها املوا�صفات التالية �أم ال:
(�أ)  �إذا كان بع�ض �أع�ضائها تابعني لأع�ضاء �آخرين فيها �أو يعملون حل�سابهم؛
(ب) �إذا كان بع� � ٌ�ض م ��ن �أع�ض ��اء اجلماع ��ة فق ��ط ق ��د �ش ��ارك يف وقت معني يف
التخطيط ل ِّأي عمل �أو ن�شاط �أو معاملة يف ذلك الوقت �أو رتّب له �أو نفذه؛
(ج) �إذا كان �أع�ضاء اجلماعة يتغريون من وقت لآخر.

مثال

وفق ��ا للقان ��ون اجلنائ ��ي لعام  1996يف االحتاد الرو�سي ،تعترب اجلرمية مرتكبة من جانب جماعة
منظم ��ة �إذا ارتكبته ��ا جمموع ��ة دائم ��ة (ثابتة) من الأ�شخا�ص الذي ��ن �سبق �أن اجتمعوا
�إجرامي ��ة َّ
عل ��ى ارت ��كاب جرمي ��ة واح ��دة �أو �أك�ث�ر .وتعترب اجلرمي ��ة مرتكبة من جانب ع�صاب ��ة �إجرامية �إذا
منظمة تعمل حتت �إدارة واحدة ،واجتمع
ارتكبتها جماعة ذات هيكل تنظيمي �أو ائتالف جلماعات َّ
�أع�ض ��اء تل ��ك اجلماع ��ات عل ��ى ارتكاب جرائم ج�سيمة �أو خطرية ج� � ّد ًا (جنايات) �سعي ًا للح�صول
على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر .ويخ�ضع ال�شخ�ص الذي
منظمة �أو ع�صابة �إجرامية �أو الذي يتوىل �إدارتها للم�س�ؤولية اجلنائية عن
�أن�ش�أ جماعة �إجرامية َّ
�إن�شائه ��ا و�إدارته ��ا يف احل ��االت املن�صو�ص عليها يف املواد ( 208تنظيم ع�صابة �إجرامية واالنتماء
�إليها) ،و( 209الل�صو�صية) ،و( 210تنظيم ع�صابة �إجرامية) ،و( 1-282تنظيم جماعة متطرفة)
م ��ن القان ��ون اجلنائ ��ي يف االحت ��اد الرو�سي؛ وينطبق الأمر نف�سه على جميع اجلرائم التي ترتكبها
()19
جماعة منظَّ مة �أو ع�صابة �إجرامية عن �سابق �إ�صرار.
( )19ترجمة غري ر�سمية.
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مثال

املنظمة" يف
يع� � ّرف قان ��ون العقوب ��ات امل ��دين العام يف الرنويج لع ��ام " 1902اجلماعة الإجرامي ��ة َّ
الباب �( 60أ) على النحو التايل:
اجلماع ��ة الإجرامي ��ة املنظَّ م ��ة يف حك ��م ه ��ذا القانون ه ��ي جماعة منظَّ م ��ة م�ؤلفة من ثالثة
�أ�شخا� ��ص �أو �أك�ث�ر يتمث ��ل غر�ضه ��ا الرئي�سي يف ارتكاب فعل يعاقب عليه بال�سجن ملدة ال تقل
()20
عن ثالث �سنوات� ،أو ن�شاطها الرئي�سي يف ارتكاب �أفعال من هذا القبيل...

مثال

يع ّرف القانون اجلنائي لبلغاريا لعام " 1968اجلماعة الإجرامية املنظَّ مة" على النحو التايل:

الفقرة  20من املادة 93

( -20جدي ��د ،اجلري ��دة الر�سمي ��ة رق ��م  ،2002/92املعدل ��ة يف اجلري ��دة الر�سمي ��ة رق ��م
املنظم ��ة" ه ��ي جماعة دائمة ذات هي ��كل تنظيمي م�ؤلفة
" )2009/27اجلماع ��ة الإجرامي ��ة َّ
م ��ن ثالث ��ة �أف ��راد �أو �أكرث يتفقون عل ��ى ارتكاب جرمية ،داخل البلد �أو خارجه ،يعاقب عليها
بال�سج ��ن لأك�ث�ر م ��ن ث�ل�اث �سنوات .وتعد اجلماعة �أي�ض� � ًا ذات هيكل تنظيمي حتى يف غياب
� ِّأي توزي ��ع ر�سم ��ي للمه ��ام عل ��ى امل�شاركني فيها �أو عدم حتديد مدة م�شاركتهم �أو عدم وجود
()21
� ِّأي هيكل تنظيمي داخلي متطور.

مثال

يح � ِّ�دد القان ��ون اجلنائ ��ي لع ��ام  2000يف ليتوانيا خمتلف �أ�شكال التواط�ؤ ،مبا يف ذلك (على �سبيل
املنظمة" و"الع�صابة الإجرامية" �أي�ض ًا على النحو التايل:
املثال) "اجلماعة َّ

املادة � -25أ�شكال التواط�ؤ
منظمة �أو ع�صابة
يتخذ التواط�ؤ الأ�شكال التالية :جمموعة من املتواطئني �أو جماعة َّ

-1
�إجرامية.
 -2يح�ص ��ل يف جمموع ��ة املتواطئ�ي�ن اتف ��اق ب�ي�ن �شخ�صني �أو �أك�ث�ر ،يف � ِّأي مرحلة من
مراح ��ل ارت ��كاب فع ��ل �إجرامي ،على ارتكاب ذلك الفعل �أو اال�ستمرار يف ارتكابه �أو �إجنازه،
ويكون اثنان منهم على الأقل من مرتكبي ذلك الفعل.
 -3يح�صل يف اجلماعة املنظَّ مة اتفاق بني �شخ�صني �أو �أكرث ،يف � ِّأي مرحلة من مراحل
ارتكاب فعل �إجرامي ،على ارتكاب عدة جرائم �أو جرمية خطرية �أو جرمية ج�سيمة واحدة،
ولدى ارتكاب اجلرمية ينفذ كل ع�ضو يف الفريق مهمة معينة �أو يعهد �إليه بتنفيذ دور خمتلف.
 -4تتمث ��ل الع�صاب ��ة الإجرامي ��ة يف اجتماع ثالثة �أ�شخا� ��ص �أو �أكرث ،تربطهم عالقات
دائم ��ة و�أدوار �أو مه ��ام موزع ��ة فيم ��ا بينه ��م ،على ارتكاب عمل �إجرام ��ي م�شرتك �أو جرمية
�أو �أك�ث�ر م ��ن اجلرائ ��م اخلطرية واجل�سيمة .وتدخل اجلماعات �أو التنظيمات املعادية للدولة
()22
واجلماعات الإرهابية يف حكم الع�صابات الإجرامية.

( )20مت ��اح عل ��ى العن ��وان الت ��ايل:
. penal_code.pdf
( )21متاح على العنوان التايل. www.imolin.org/doc/amlid/Bulgaria/Bulgaria_Criminal_Code_2009.pdf :
( )22متاح على العنوان التايل.www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=# :
_www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR
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مثال

يت�ضمن القانون اجلنائي ال�صيني لعام  )23(1979جرمية ت�شكيل "تنظيمات على غرار الع�صابات
الإجرامي ��ة" �أو قيادته ��ا �أو �أداء دور ف َّع ��ال فيه ��ا (املادة  .)294وال ي�أتي القانون نف�سه على تعريف
م�صطلح "تنظيمات على غرار الع�صابات الإجرامية" ولكنه ُيع ّرف يف التف�سري الذي تقدمه ال َّلجنة
الدائمة للم�ؤمتر ال�شعبي الوطني ب�ش�أن الفقرة الأوىل من املادة  294من القانون اجلنائي ال�صيني:
تت�صف "التنظيمات على غرار الع�صابات الإجرامية" املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من
املادة  294من القانون اجلنائي باخل�صائ�ص التالية جمتمع ًة:
( )1اال�ستق ��رار الن�سب ��ي ،وع ��دد كب�ي�ر ن�سب ّي� � ًا من الأع�ضاء ومنظم ��ون �أو قادة حمددون
و�أع�ضاء �أ�سا�سيون ثابتون عموم ًا؛
( )2حتقيق مكا�سب اقت�صادية من خالل تنفيذ �أفعال غري قانونية �أو �أعمال �إجرامية �أو
بو�سائل �أخرى ،والتمتع بقدر معني من القوة االقت�صادية لدعم �أن�شطتها؛
( )3القي ��ام فيم ��ا �سب ��ق ب�أفع ��ال غري قانونية و�أعمال �إجرامي ��ة يف العديد من املنا�سبات
با�ستخ ��دام العن ��ف �أو التهدي ��د �أو بو�سائ ��ل �أخ ��رى ،وارتكاب �أعمال وح�شي ��ة وانتهاك حرمة
الأ�شخا�ص �أو �إحلاق �إ�صابات قا�سية بهم �أو قتلهم؛
( )4القي ��ام ،م ��ن خ�ل�ال ارتكاب �أعمال غري قانونية و�إجرامي ��ة �أو اال�ستفادة من حماية
وتواط�ؤ بع�ض موظفي الدولة ،بالرتهيب يف جمال معني وفر�ض �سيطرة غري قانونية وممار�سة
ت�أث�ي�ر غ�ي�ر قان ��وين هائ ��ل على جمال معني �أو جت ��ارة معينة ،مما يعيق �إىل حد كبري النظام
()24
االقت�صادي والأن�شطة اليومية للنا�س.

مثال

يع ّرف القانون اجلنائي جلمهورية مولدوفا لعام " 2002اجلماعة الإجرامية املنظَّ مة" كما يلي:

املنظمة
املادة  -46اجلماعة الإجرامية َّ

اجلماعة الإجرامية املنظَّ مة هي احتاد ثابت فيما بني �أ�شخا�ص نظموا �أنف�سهم م�سبق ًا بغية
()25
ارتكاب جرمية واحدة �أو �أكرث.

مثال

يع ّرف القانون اجلنائي لالحتاد ال�سوي�سري لعام " 1937التنظيم الإجرامي" على النحو التايل:

املادة  260مكررا رابعا
التنظيم الإجرامي
ُّ �  -1أي �شخ�ص ي�شارك يف تنظيم ُيبقي هيكله وهوية �أع�ضائه طي الكتمان وي�سعى الرتكاب
جرائم عنف �أو حت�صيل مكا�سب مالية بو�سائل �إجرامية،
( )23ن� ��ص القان ��ون اجلنائ ��ي جلمهورية ال�صني ال�شعبية ،متاح على العن ��وان التايل:
 .China/ China_Criminal_Law_1997.pdfوتف�سري اللجنة الدائمة للم�ؤمتر ال�شعبي الوطني فيما يتعلق بالفقرة الأوىل من
املادة  294من القانون اجلنائي جلمهورية ال�صني ال�شعبية ،متاح على العنوان التايلwww.gov.cn/english/laws/2005- :
.10/09/content_75389.htm
( )24متاح على العنوان التايل. www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm :
( )25متاح على العنوان التايل.http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/14 :
www.imolin.org/doc/amlid/
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و� ُّأي �شخ�ص يدعم ذلك التنظيم يف تنفيذ �أن�شطته الإجرامية،
()26
يع ّر�ض نف�سه لعقوبة ال�سجن لفرتة ال تتجاوز خم�س �سنوات �أو لغرامة مالية.
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "عائ ��دات اجلرائم" � ُّأي ممتلكات تت�أت ��ى �أو يتح�صل عليها ،ب�شكل
(و) ُي َ
مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�ش ��ر ،من ارتكاب جرم ما[ .ميكن حت�صيل عائدات اجلرائم بارتكاب جرائم
داخل وخارج �أرا�ضي [يدرج ا�سم الدولة]] على ال�سواء.

التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (هـ).
ُتل ��زم االتفاقي ��ة ال ��دولَ الأط ��راف باتخاذ عدد من اخلط ��وات فيما يتعلق بعائ ��دات اجلرائم التي
ترتكبها اجلماعات الإجرامية املنظَّ مة .ومن ثم ،ف� َّإن من املهم تعريف هذا املفهوم.
وي�ستند التعريف الوارد �أعاله �إىل الفقرة الفرعية (هـ) من املادة  2من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة،
التي تن�ص على ما يلي:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "عائ ��دات اجلرائ ��م" � ُّأي ممتلكات تت�أتى �أو يتح�ص ��ل عليها ،ب�شكل مبا�شر �أو
ُي َ
غري مبا�شر ،من ارتكاب جرم ما؛
و�إذا �أرادت ال�سلطة الت�شريعية �أن تت�أكد من � َّأن عائدات اجلرائم التي تقع خارج الوالية الإقليمية
للدول ��ة م�شمول ��ة بالقان ��ون ،ق ��د يك ��ون م ��ن املفيد �أن تب�ي�ن بو�ضوح � َّأن عائ ��دات اجلرائم ميكن �أن
ت�شم ��ل العائ ��دات املوج ��ودة خارج �أرا�ضيه ��ا .وت�صبح عندها م�س�ألة مت ّك ��ن الهيئات الوطنية عمل ًّيا
من ا�سرتداد تلك العائدات م�س�ألة �إنفاذ للقانون.

�أمثلة

توف ��ر امل ��ادة  3-1م ��ن القانون النموذجي ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب جمموعة وا�سعة من
اخليارات ل�صياغة تعريف "العائدات الإجرامية" على النحو التايل:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "العائ ��دات الإجرامي ��ة" � ُّأي �أموال �أو ممتل ��كات مت�أتية �أو متح�صل
�ألفُ   -ي َ
عليها ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،من
البديل ِّ � :1أي جرم.
البديل  :2جرم يعاقب عليه باحلب�س ملدة يزيد حدها الأق�صى على �سنة واحدة.
البديل  :3جرم يعاقب عليه باحلب�س ملدة يزيد حدها الأدنى على �ستة �أ�شهر.
البديل  :4جرائم مع ّرفة يف مواد [قانون حم ّدد ،مثل القانوين اجلنائي].
وت�شمل العائدات الإجرامية املوجودات املب َّدلة �أو املح َّولة ،جزئ ًّيا �أو كل ًّيا� ،إىل ممتلكات �أخرى،
وعائدات اال�ستثمار.
( )26متاح على العنوان التايل. www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a260ter.html :
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وت�شم ��ل الأح ��كام النموذجي ��ة ب�ش� ��أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهابي�ي�ن والتدابري الوقائية وعائدات
اجلرمية (من �أجل نظم القانون العام) ،التعريف التايل:
ت�شم ��ل "العائ ��دات الإجرامي ��ة" يف هذا الباب عائدات جرم ارتكب خارج الإقليم الوطني �إذا
كان الفع ��ل يع ��د جرم� � ًا يف الدول ��ة �أو الإقلي ��م ال ��ذي وقع فيه الفع ��ل وكان �سيعد جرم ًا لو �أنه
ارتكب داخل الإقليم الوطني لـ[يدرج ا�سم الدولة التي تعتمد القانون].
ويع ّرف القانون النموذجي ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ( )2007العائدات الإجرامية
على النحو التايل:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "عائ ��دات اجلرائ ��م" � ُّأي ممتلكات تت�أتى �أو يتح�ص ��ل عليها ،ب�شكل مبا�شر �أو
ُي َ
غري مبا�شر ،من ارتكاب جرم ما �أو عمل غري قانوين� ،سواء وجدت تلك املمتلكات� ،أو ارتكب
اجلرم ،داخل (ا�سم الدولة) �أو خارجها (الباب  ،22الفقرة .)5

ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "املمتل ��كات" املوج ��ودات �أ ًّيا كان نوعه ��ا� ،سواء كانت مادية �أم غري
(ز) ُي َ
مادية ،منقولة �أم غري منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي
تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها؛

التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (د).

ي�ستند التعريف الوارد هنا �إىل تعريف "املمتلكات" الوارد يف الفقرة الفرعية (د) من املادة  2من
اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،التي تن�ص على ما يلي:
ق�ص ُد بتعبري "املمتلكات" املوجودات �أ ّي ًا كان نوعها� ،سواء كانت مادية �أم غري مادية،
(د)   ُي َ
منقولة �أم غري منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية
التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها؛
وقد يوجد هناك فعال تعريف مناظر لهذا التعريف يف كثري من النظم القانونية.
ومن منظور ال�صياغة ،ينبغي لوا�ضعي القوانني النظر يف ما �إذا كانت الهيئة الت�شريعية تريد �أن
تت�أك ��د م ��ن � َّأن التعري ��ف ي�شم ��ل املمتلكات (بغر�ض م�صادرة املوجودات على �سبيل املثال) التي تقع
خ ��ارج الوالي ��ة الإقليمي ��ة للدول ��ة .و�إذا كان الأمر ذلك ،رمبا كان م ��ن املفيد �أن تن�ص يف التعريف
بو�ض ��وح عل ��ى �أن ��ه ق ��د ي�شمل املمتلكات املوجودة يف اخل ��ارج .وت�صبح عندها م�س�ألة مت ّكن الهيئات
الوطنية عمل ّي ًا من ا�سرتداد تلك العائدات م�س�ألة �إنفاذ للقانون.

�أمثلة

تورد املادة  3-1من القانون النموذجي ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب تعريف ًا �أكرث تف�صي ًال
لتعبريي "الأموال" و"املمتلكات" وهو التايل:
ق�ص ُد بتعبري "الأموال" �أو "املمتلكات" املوجودات بكل �أنواعها� ،سواء �أكانت مادية �أم
باءُ   -ي َ
غري مادية ،منقولة �أم غري منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو ال�صكوك
القانوني ��ة �أ ّي� � ًا كان �شكله ��ا ،مبا يف ذلك ال�شكل الإلكرتوين �أو الرقمي ،التي تثبت ملكية
تل ��ك املوج ��ودات �أو وج ��ود م�صلح ��ة فيها ،وه ��ي ت�شمل ،على �سبيل املث ��ال ال احل�صر،
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االئتمان ��ات امل�صرفي ��ة وال�شي ��كات ال�سياحية وال�شي ��كات امل�صرفية واحلواالت الربيدية
والأ�سهم والأوراق املالية وال�سندات واحلواالت امل�صرفية وخطابات االئتمان �أو ما يت�أتى
من تلك املوجودات من فوائد �أو �أرباح موزعة �أو �إيرادات �أو �أية �أ�شياء �أخرى ذات قيمة.
وت ��ورد الأح ��كام النموذجي ��ة ب�ش� ��أن غ�سل الأموال ومتوي ��ل الإرهابيني والتداب�ي�ر الوقائية وعائدات
اجلرمية (من �أجل نظم القانون العام) التعريف التايل للممتلكات:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "املمتل ��كات" املوج ��ودات بكل �أنواعها� ،سواء �أكانت مادية �أم غري مادية ،منقولة �أم
ُي َ
غري منقولة ،و�أ ًّيا كانت طريقة احل�صول عليها ،وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية �أ ًّيا كان �شكلها،
مبا يف ذلك ال�شكل الإلكرتوين �أو الرقمي ،التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها،
وهي ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،العمالت واالئتمانات امل�صرفية والودائع واملوارد املالية
الأخ ��رى وال�شي ��كات ال�سياحي ��ة وال�شيكات امل�صرفية واحلواالت الربيدي ��ة والأ�سهم والأوراق املالية
وال�سن ��دات واحل ��واالت امل�صرفي ��ة وخطاب ��ات االئتمان� ،سواء وجدت داخل [ي ��درج ا�سم الدولة] �أو
خارجها ،وتت�ضمن م�صلحة قانونية �أو عادلة ،كلية �أو جزئية ،يف � ٍّأي من تلك املمتلكات.

مثال

يع ّرف القانون النموذجي ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ( )2007املمتلكات على النحو
التايل:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "املمتل ��كات" املوج ��ودات بكل �أنواعها� ،سواء �أكانت مادية �أم غري مادية ،منقولة �أم
ُي َ
غ�ي�ر منقول ��ة ،ملمو�س ��ة �أم غ�ي�ر ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو ال�صك ��وك القانونية التي تثبت ملكية تلك
املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها( .الباب  ،22الفقرة )6

ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "جرمية خطرية" جرم ًا يعاق ��ب عليه باحلرمان التام من احلرية
(ح) ُي َ
ملدة ال تقل عن �أربع �سنوات �أو بعقوبة �أ�شد؛

التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (ب).

ميكن ،وفق ًا ملا ورد يف الأدلة الت�شريعية ،اال�ستظهار بالعديد من �أحكام اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة
فيم ��ا يتعل ��ق باجلرائ ��م اخلطرية التي ت�ضلع فيها جماعة �إجرامية منظَّ مة )27(.ويرد تعريف مفهوم
"اجلرمي ��ة اخلط�ي�رة" يف الفق ��رة الفرعي ��ة (ب) م ��ن امل ��ادة  .2ومع �أنه ال ي�ش�ت�رط على الهيئات
الت�شريعية الوطنية و�ضع تعريف لـ"اجلرمية اخلطرية"� ،إ َّال � َّأن ذلك قد يكون مفيد ًا �إذا كانت تلك
الهيئات تنوي تو�سيع نطاق بع�ض الأحكام امل�صاغة من �أجل تنفيذ االتفاقية (الت�شريعات املتعلقة
بتب ��ادل امل�ساع ��دة عل ��ى �سبيل املثال) لي�شمل �أ�شكال اجلرمية غري املذكورة بالتحديد يف االتفاقية.
وال مي�س تعريف "اجلرمية اخلطرية" الوارد هنا ب� ِّأي تعريف وطني للجرمية اخلطرية.

( )27الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .13
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وفيما يتعلق بهذه النقطة ،يرد يف الأدلة الت�شريعية لتنفيذ االتفاقية ما يلي:
و�إذا رغب ��ت دول �أط ��راف يف �إدراج جرائ ��م �أخ ��رى ذات �صلة باجلماعات الإجرامية املنظَّ مة
يف نطاق االتفاقيةْ � ،أي �إ�ضافة �إىل اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد  5و 6و 8و ،23فلعلها
ت ��ود �أن ت�ضم ��ن تواف ��ق العقوبات املفرو�ضة ب�ش�أنها مع �ش ��روط التعريف الوارد �أعاله (انظر
املادة  ،3الفقرة الفرعية ( 1ب)).

ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "ال�شاه ��د" � ُّأي �شخ� ��ص يف حوزته معلوم ��ات ذات �صلة بالتحقيق
(ط) ُي َ
�أو املالحق ��ة �أو املقا�ض ��اة ب�ش� ��أن جرمية من اجلرائ ��م التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية
النموذجية.

التعليق
ُتل ��زم االتفاقي� � ُة ال ��دولَ الأطراف ب�أن تتخذ تداب�ي�ر معينة فيما يتعلق بحماية ال�شهود الذين يدلون
ب�شهاداتهم بخ�صو�ص اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية .ومن ثم ،فقد يلزم وا�ضعي القوانني الوطنية
النظر يف ما �إذا كانت قوانينهم الوطنية تن�ص بالفعل على تعريف عملي منا�سب لتعبري "ال�شاهد"
ميكن الإحالة �إليه يف الأحكام املتعلقة بحماية ال�شهود وم�ساعدتهم.
وي�ستن ��د خي ��ار ال�صياغ ��ة امل ��درج هن ��ا �إىل الو�ص ��ف العمل ��ي لل�شاه ��د ال ��وارد يف ال�صفحة  21من
املمار�س ��ات اجلي ��دة الت ��ي و�ضعها مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ��درات واجلرمية ب�ش�أن حماية
ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظَّ مة )28(.وكما ورد يف هذه الوثيقة ،ف� َّإن وظيفة
ال�شاهد—ب�صفت ��ه �شخ�ص� � ًا يف حيازت ��ه معلومات مه َّمة للإجراءات الق�ضائية �أو اجلنائية —هي
امل�س�أل ��ة الوثيق ��ة ال�صل ��ة باملو�ض ��وع ،ال و�ضعه اخلا�ص به �أو �صيغة ال�شهادة التي يديل بها .وينق�سم
ال�شه ��ود �إىل ث�ل�اث فئ ��ات رئي�سي ��ة ه ��ي :املتعاونون مع العدالة (املخ�ب�رون ،وغريهم ممن �شاركوا
يف اجل ��رم) ،وال�شه ��ود م ��ن ال�ضحاي ��ا ،والأنواع الأخرى من ال�شهود (امل ��ارة الأبرياء وال�شهود من
اخلرباء وغريهم).
ونظر ًا للدور الهام الذي ميكن لرتهيب ال�شهود �أن ي�ؤديه يف تقوي�ض �إقامة العدلُ ،يقرتح �أن ي�صاغ
تعريف "ال�شاهد" امل�ستخدم على نحو ف�ضفا�ض لي�شمل الأ�شخا�ص الذين يقدمون امل�ساعدة ال من
خالل الإدالء ب�شهادتهم يف املحكمة فح�سب ،بل �أي�ضا بالإدالء مبعلومات ت�ساعد يف التحقيق على
�سبيل املثال.

( )28مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمية ،املمار�سات اجليدة ب�ش� ��أن حماية ال�شهود يف الإجراءات
اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظَّ مة ( ،)2008ال�صفحة .21

الف�صل الثاين

التن�سيق ومنع
املنظمة
اجلرمية َّ
تعليق ا�ستهاليل
ُي َع ُّد جترمي �أفعال �إجرامية حمددة والرتكيز على الفعالية يف �إنفاذ القوانني واملالحقة واملقا�ضاة
م ��ن الأم ��ور البالغ ��ة الأهمية يف مكافح ��ة اجلرمية املنظَّ مة .بيد �أنه من املهم ج ّد ًا �أي�ضا �أن تكون
تدابري ت�صدي �أجهزة العدالة اجلنائية للجرمية مدعومة برتكيز قوي باملثل على منع هذه اجلرائم
من احلدوث �أ�صال.
ويقع الهدف املتمثل يف منع اجلرمية املنظَّ مة العابرة للحدود الوطنية من احلدوث ب� ِّأي حال من
الأح ��وال يف �صل ��ب اتفاقي ��ة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية .والغر�ض من االتفاقية كما هو مذكور
يف امل ��ادة  1ه ��و تعزي ��ز التع ��اون على من ��ع اجلرمية املنظَّ مة العابرة للح ��دود الوطنية ومكافحتها
مبزيد من الفعالية.
وميك ��ن �أن يك ��ون ملفه ��وم من ��ع اجلرمية الكثري من املع ��اين املختلفة .ومع ذلك فقد و�ضعت الدول
الأع�ض ��اء يف الأمم املتح ��دة ،من خ�ل�ال �آلية املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،املبادئ التوجيهية
ملنع اجلرمية )29(.ووفقا لهذه املبادئ:
يت�ضم ��ن "من ��ع اجلرمي ��ة" ا�سرتاتيجي ��ات وتدابري ت�سعى �إىل التقليل م ��ن احتماالت حدوث
جرائ ��م واحل ��د م ��ن �آثاره ��ا ال�ضارة التي قد تلحق بالأف ��راد واملجتمع ،مبا يف ذلك اخلوف
من اجلرمية ،وذلك بالتدخل للت�أثري يف �أ�سبابها املتعددة.
وتعتمد هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية تعريف منع اجلرمية هذا.
وينبغ ��ي �أن ت�سع ��ى البل ��دان لإدراج عن�ص ��ر ا�ستباقي جوهري يتعلق مبن ��ع اجلرمية يف ت�شريعاتها
و�سيا�ساته ��ا وبراجمه ��ا املت�صل ��ة باتفاقي ��ة اجلرمية املنظَّ مة ،و�أال تكتف ��ي باتخاذ تدابري من باب
رد الفعل �أو تدابري �أمنية .وقد ُو�ضعت ،كما ورد يف دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية املعنون دليل �إعمال مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية )30(،نهج خمتلفة ملنع
كم كبري من الأبحاث والتقييم .وت�شمل امليادين
اجلرمية على مدى العقدين املا�ضيني ا�ستنادا �إىل ّ
الرئي�سية ملنع اجلرمية طائفة من تدابري الت�صدي التي ُو�ضعت على مدى �سنوات عديدة ،مبا يف
( )29قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،13/2002املرفق.
()30
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ذلك املجاالت الإمنائية ،والبيئية/الظرفية ،وعلى م�ستوى املجتمعني الكبري واملحلي ،ومنع معاودة
()31
الإجرام ،وميكن ت�صنيف تدابري الت�صدي �إىل عدد من الفئات.
ويف �سي ��اق من ��ع اجلرمي ��ة املنظَّ م ��ة ،ت�ش ّكل تقني ��ات اجلرمية املنظَّ م ��ة (الف�ساد ،وغ�س ��ل الأموال،
والرتهي ��ب) القا�س ��م امل�ش�ت�رك على الرغم مما ق ��د يكون هناك من اختالف يف مو�ضوع اجلرمية
(املخ ��درات ،والب�ش ��ر ،والأ�سلح ��ة النارية ،وما �إىل ذلك) ،لذا فمن املهم اتباع نهج تعاوين .وغالبا
ما يكون من�ش�أ اجلرمية املنظَّ مة ،والأ�شخا�ص املتورطون يف االجتار ،و�ضحايا االجتار� ،أو املهاجرون
امله َّربون ،داخل احلدود الوطنية .ومن ثم ،هناك حاجة �إىل حلول ا�ستباقية على ال�صعيدين الوطني
واملحل ��ي .وباملث ��ل ،ق ��د ي�أت ��ي الطلب الكبري على ال�سلع واخلدمات املتجر بها من داخل البلد ،ولي�س
فقط من وراء احلدود.
وت�ؤك ��د املب ��ادئ التوجيهي ��ة ملنع اجلرمية التي و�ضعها املجل�س االقت�ص ��ادي واالجتماعي على �سبعة
مبادئ ذات �أهمية جوهرية يف منع اجلرمية ب�شكل ف َّعال:
• القيادة احلكومية .ينبغي �أن ت�ؤدي احلكومات على جميع امل�ستويات دورا قياد ًّيا يف و�ضع
ا�سرتاتيجيات ف َّعالة و�إن�سانية ملنع اجلرمية ،ويف �إن�شاء �أطر م�ؤ�س�سية والإبقاء عليها من
�أجل تنفيذ تلك اال�سرتاتيجيات وا�ستعرا�ضها؛
• التنمي ��ة االجتماعي ��ة  -االقت�صادية والإدماج .ينبغي مراعاة اعتبارات منع اجلرمية يف
جميع ال�سيا�سات والربامج االجتماعية واالقت�صادية ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات
والربامج التي تعنى بالتوظيف والتعليم وال�صحة والإ�سكان والتخطيط احل�ضري والفقر
والتهمي�ش االجتماعي والإق�صاء؛
•  التع ��اون وال�ش ��راكات .ينبغي �أن يك ��ون التعاون/ال�شراكات جزءا �أ�سا�س ًّيا من جهود منع
اجلرمية ،نظرا للطابع الوا�سع النطاق لأ�سباب اجلرمية واملهارات وامل�س�ؤوليات املطلوبة
للت�صدي لها؛
• اال�ستدام ��ة وامل�ساءل ��ة .يتطل ��ب منع اجلرمية موارد وافي ��ة ،مبا يف ذلك التمويل الالزم
للهياكل والأن�شطة ،لكي يت�سنى اال�ستمرار فيه؛
• القاع ��دة املعرفي ��ة .ينبغ ��ي �أن ت�ستند اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتعلقة مبنع اجلرمية
�إىل قاع ��دة عري�ض ��ة متع ��ددة التخ�ص�ص ��ات م ��ن املعرف ��ة مب�شاكل اجلرمي ��ة و�أ�سبابها
املتعددة ،واملمار�سات الواعدة والتي �أثبتت جدواها؛
• حقوق الإن�سان و�سيادة القانون وثقافة امل�شروعية .يجب احرتام حقوق الإن�سان امل�س ّلم
بها يف ال�صكوك القانونية الدولية التي تكون الدول الأع�ضاء �أطرافا فيها ،واالعرتاف
بها يف جميع جوانب منع اجلرمية؛
• الرتاب ��ط .ينبغ ��ي لإجراءات الت�شخي� ��ص واال�سرتاتيجيات الوطنية ملنع اجلرمية �أن تراعي
ال�صالت القائمة بني امل�شاكل الإجرامية املحلية واجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية.

املادة  -4جلنة التن�سيق الوطنية
ق�ص ُد بتعبري "منع اجلرمية" يف هذه املادة ا�سرتاتيجيات وتدابري ت�سعى �إىل التقليل من
ُ -1ي َ
احتم ��االت ح ��دوث جرائ ��م منظَّ مة واحل ��د من �آثارها ال�ضارة التي قد تلح ��ق بالأفراد واملجتمع،
وذلك بالتدخل للت�أثري يف �أ�سبابها املتعددة.
( )31املرجع نف�سه ،ال�صفحة .13
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 -2ين�شئ [الوزير املخت�ص] [جلنة/هيئة] تن�سيق وطنية مكلفة بو�ضع تدابري الت�صدي الوطنية
وتن�سيقه ��ا ور�صده ��ا وتقييمه ��ا ملنع جميع �أ�شكال اجلرمي ��ة املنظَّ مة ،بطرائق منها جمع البيانات
وحتليله ��ا وتبادله ��ا ،وو�ض ��ع برامج وقائي ��ة ،والتدريب وم�سائل �أخرى من قبيل التعاون التقني مع
دول �أخرى.
 -3تت�أل ��ف [اللجنة/الهيئ ��ة] م ��ن م�س�ؤول�ي�ن م ��ن [تدرج �أ�سم ��اء الأجهزة املعني ��ة] ،وم�س�ؤولني
م ��ن الأجه ��زة احلكومي ��ة الأخ ��رى املعنية ،وممثلني عن احلكومة املحلي ��ة ،ومقدمي خدمات غري
حكوميني.
 -4وفقا للإجراءات ال�سارية/الداخلية ،يعينَّ [�شخ�ص/منظَّ مة] ب�صفة [�أمني�/أمانة] اللجنة.
ويكون من �صالحية اللجنة �إن�شاء [جلان فرعية�/أفرقة عاملة] ح�سب االقت�ضاء.
 -5تق ّدم اللجنة تقريرا �سنو ًّيا عن �أن�شطتها �إىل [الوزير املعني/الربملان].

التعليق
حكم اختياري.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادتان  1و.31

يتمث ��ل اله ��دف الرئي�س ��ي م ��ن االتفاقي ��ة يف من ��ع اجلرمي ��ة املنظَّ م ��ة ومكافحته ��ا مبزي ��د م ��ن
الفعالي ��ة .وميك ��ن �أن يحم ��ل من ��ع اجلرمي ��ة الكثري من املع ��اين املختلفة .و ُيعتم ��د يف هذه الأحكام
الت�شريعي ��ة النموذجي ��ة ،كم ��ا ورد يف مقدم ��ة ه ��ذا الف�ص ��ل ،تعري � ُ�ف "من ��ع اجلرمي ��ة" الوارد يف
املب ��ادئ التوجيهي ��ة ملن ��ع اجلرمي ��ة الت ��ي و�ضعه ��ا املجل�س االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي .وعلى النحو
امل�ش ��ار �إلي ��ه يف دلي ��ل املب ��ادئ التوجيهي ��ة ملنع اجلرمية ،تتمثل �أوىل التو�صي ��ات الواردة يف املبادئ
التوجيهي ��ة ملن ��ع اجلرمي ��ة يف �إن�ش ��اء �سلط ��ة مركزية دائم ��ة ت�ضطلع بامل�س�ؤولية ع ��ن تنفيذ �سيا�سة
منع اجلرمية:
تف�ض ��ل البل ��دان �أن ت ��وكل امل�س�ؤولي ��ة ع ��ن من ��ع اجلرمية �إىل
وعل ��ى ال�صعي ��د الوطن ��ي ،ق ��د ّ
وزارة واح ��دة م ��ن قبي ��ل ال ��وزارة امل�س�ؤول ��ة ع ��ن العدال ��ة �أو الأم ��ن الع ��ام� ،أو �إىل جمموعة
م ��ن ال ��وزارات� ،أو �أن تن�ش ��ئ هيئ ��ة م�ستقل ��ة على م�ستوى عال .ويتمث ��ل دور ال�سلطة املركزية
الدائم ��ة يف �أداء دور قي ��ادي ،والعم ��ل م ��ع القطاع ��ات احلكومي ��ة الأخ ��رى وم ��ع احلكوم ��ة
وتي�سر
واملجتم ��ع امل ��دين عل ��ى م�ستويات �أخرى ،على و�ضع خطة وطني ��ة وتنفيذها ور�صدهاّ .
ف�ضلت بع� ��ض البلدان �سن
ال�سلط ��ة املركزي ��ة العم ��ل عل ��ى م�ستوي ��ات حكومي ��ة �أدن ��ى .وق ��د ّ
ت�شريع ��ات لدع ��م خط ��ة وطني ��ة وا�شرتاط عم ��ل قطاعات �أخرى جنب ��ا �إىل جنب مع ال�سلطة
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املركزي ��ة .ويف جمي ��ع احل ��االت� ،س ��وف تك ��ون هن ��اك حاج ��ة �إىل امل ��وارد م ��ن �أج ��ل تنفي ��ذ
()32
اخلطط.
ويو�ص ��ى يف ه ��ذه الأح ��كام الت�شريعية النموذجية بالنظر يف اتباع نهج مماثل يتمثل يف �إن�شاء هيئة
َ
املنظمة ،والربوتوكوالت امللحقة بها .وبالإ�ضافة
تن�سي ��ق مركزي ��ة يف �سي ��اق تنفيذ اتفاقية اجلرمية َّ
�إىل تركي ��ز االتفاقي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام على املن ��ع ،عمال باملادة  ،31ف� َّإن ال ��دول الأطراف يف االتفاقية
املنظمة .وت�شمل هذه
ملزمة �أي�ضا باتخاذ بع�ض اخلطوات امللمو�سة التي تهدف �إىل منع اجلرمية َّ
اخلطوات ما يلي:
(�أ) ال�سعي �إىل تطوير وتقييم م�شاريعها الوطنية و�إر�ساء �أف�ضل املمار�سات وال�سيا�سات
املنظمة؛
الرامية �إىل منع اجلرمية َّ
(ب) ال�سعي وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي� ،إىل تقليل الفر�ص التي تتاح حال ّي ًا
�أو م�ستقب�ل�ا للجماع ��ات الإجرامي ��ة املنظَّ مة لكي ت�ش ��ارك يف الأ�سواق امل�شروعة بعائدات اجلرائم،
وذل ��ك باتخ ��اذ م ��ا يل ��زم من التدابري الت�شريعية �أو الإداري ��ة �أو التدابري الأخرى .وينبغي �أن تركز
هذه التدابري على ما يلي:
‘ ’1تدعي ��م التع ��اون ب�ي�ن �أجه ��زة �إنفاذ القانون �أو �أع�ضاء النياب ��ة العامة وبني الهيئات
اخلا�صة املعنية ،مبا فيها قطاع ال�صناعة؛
‘  ’2العم ��ل عل ��ى و�ض ��ع معايري و�إجراءات بق�صد �صون �سالمة الهيئات العامة والهيئات
اخلا�ص ��ة املعني ��ة ،وكذل ��ك لو�ض ��ع مدون ��ات لقواع ��د ال�سلوك للمه ��ن ذات ال�صلة،
وخ�صو�صا املحامني وكتاب العدل وخرباء ال�ضرائب اال�ست�شاريني واملحا�سبني؛
‘  ’3من ��ع �إ�س ��اءة ا�ستغ�ل�ال اجلماع ��ات الإجرامية املنظَّ م ��ة للمناق�ص ��ات التي جتريها
الهيئ ��ات العام ��ة وكذل ��ك للإعانات والرخ�ص التي متنحها الهيئات العامة للن�شاط
التجاري؛
‘ ’4منع �إ�ساءة ا�ستخدام الهيئات االعتبارية من جانب اجلماعات الإجرامية املنظَّ مة.
وميكن �أن ت�شمل تدابري منع �إ�ساءة ا�ستخدام الهيئات االعتبارية ما يلي:
(�أ)  �إن�ش ��اء �سج�ل�ات عامة عن الهيئات االعتباري ��ة والأ�شخا�ص الطبيعيني ال�ضالعني يف
�إن�شاء الهيئات االعتبارية و�إدارتها ومتويلها؛
(ب) ا�ستح ��داث �إمكاني ��ة القي ��ام ،بوا�سط ��ة �أم ��ر �صادر عن حمكم ��ة �أو � ِّأي و�سيلة �أخرى
منا�سبة ،ب�إ�سقاط �أهلية الأ�شخا�ص املدانني بجرائم م�شمولة بهذه االتفاقية للعمل كمديرين للهيئات
االعتبارية املن�ش�أة �ضمن نطاق واليتها الق�ضائية وذلك لفرتة زمنية معقولة؛
(ج)  �إن�ش ��اء �سج�ل�ات وطني ��ة ع ��ن الأ�شخا�ص ال ��ذي �أ�سقطت �أهليته ��م للعمل كمديرين
للهيئات االعتبارية؛
(د) تبادل املعلومات الواردة يف ال�سجالت امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ج)
()33
من هذه الفقرة مع الهيئات املخت�صة يف الدول الأطراف الأخرى.
و�سيتطلب تنفيذ هذه االلتزامات العمل يف �سائر قطاعات احلكومة واملجتمع املدين ،وكذلك درجة
كبرية من التن�سيق والتعاون .ويتوخى �أن تندرج هذه التدابري املحددة �ضمن النطاق الأو�سع للجنة
( )32املرجع نف�سه ،ال�صفحة .30
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تن�سيق �أو لهيئة تن�سيق .وت�ضطلع هذه اللجنة �أو الهيئة بامل�س�ؤولية الرئي�سية عن تن�سيق الأعمال التي
يقوم بها خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة ،مبا ي�ضمن تبادل املعلومات ذات ال�صلة على النحو املنا�سب،
وجتن ��ب االزدواجي ��ة يف اجله ��ود ور�ص ��د ت�أث�ي�ر وفعالية �أن�شطة منع اجلرمية .وق ��د يكون �أي�ضا من
ال�ضروري �أن تعمل جلنة �أو هيئة التن�سيق املركزية على التن�سيق مع غريها من الهيئات القائمة،
مثل الهيئات املكلفة بتنفيذ الربوتوكوالت الثالثة امللحقة باتفاقية اجلرمية املنظَّ مة .وقد �أن�ش�أ عدد
من البلدان جلان تن�سيق وطنية لتن�سيق تدابري الت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص.

�أمثلة

هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الأمثل ��ة عل ��ى النه ��ج العملية ملنع اجلرمي ��ة يف الوثيقة املعنونة ُن ُه ��ج عملية ملنع
()34
اجلرمية يف املدن.

املادة  -5جمع البيانات وحتليلها
 -1ت�ضع [اللجنة/الهيئة] الوطنية برناجما للبحوث ،يت�ضمن جمع ون�شر الإح�صاءات وغريها
م ��ن البيان ��ات واملعلوم ��ات ،ب�ش�أن الق�ضايا املت�صلة بتنفيذ واليتها يف جمال منع اجلرمية ،مبا يف
ذلك:
(�أ) الدرا�سات الت�شخي�صية للأ�سباب اجلذرية للجرمية؛
(ب) تقييم مدى توافر الأمان على ال�صعيد املحلي والدرا�سات اال�ستق�صائية عن الإيذاء؛
(ج) االجتاهات ال�سائدة يف اجلرمية املنظَّ مة والتهديدات التي ت�شكلها؛
(د) الظروف التي تعمل فيها اجلرمية املنظَّ مة؛
(ه� �ـ) اجلماع ��ات املحرتف ��ة ال�ضالعــة يف الأعمــال الإجرامية والتكنولوجيـات امل�ســتخدمة
فيها ،مبا يف ذلك اجلهات من الدول ومن غري الدول؛
(و) فعالي ��ة وكف ��اءة القوان�ي�ن وال�سيا�س ��ات والتدابري الوطنية والدولية القائمة الرامية
املنظمة والت�صدي لها؛
�إىل منع اجلرمية َّ
(ز) االمتثال لاللتزامات الدولية ،مبا يف ذلك معايري حقوق الإن�سان.

()34

Margaret Shaw and Vivien Carli, eds., Practical Approaches to Urban Crime Prevention: Proceedings
of the Workshop held at the 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil,
April 12-19, 2010 (Montreal, International Centre for the Prevention of Crime and United Nations Office on
) Drugs and Crime, 2011متاحة على العنوان التايلwww.unodc.org :
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التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة .28
هنال ��ك �إق ��رار ،كم ��ا ورد يف امل ��ادة  ،28ب� َّأن جمع املعلومات وتبادلها ميثل عن�صر ًا �أ�سا�س ّي ًا يف و�ضع
�سيا�س ��ة �سليم ��ة برهن ��ت عل ��ى فعاليتها بخ�صو� ��ص منع اجلرمية املنظَّ مة العاب ��رة للحدود الوطنية
والت�صدي لها .وتقدم املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية �أمثلة عن اخلطوات العملية التي ينبغي �أن
تتخذها احلكومات لبناء هذه القاعدة املعرفية:

القاعدة املعرفية
 -21ينبغي للحكومات و�/أو املجتمع املدين العمل ،ح�سب االقت�ضاء ،على تي�سري منع اجلرمية
ا�ستنادا �إىل املعرفة ،بو�سائل منها:
(�أ) توفري املعلومات الالزمة للمجتمعات املحلية من �أجل معاجلة م�شاكل اجلرمية؛
(ب) دعم توليد معارف مفيدة وقابلة للتطبيق عمل ّي ًا تكون موثوقة و�صحيحة علميا؛
(ج) دعم تنظيم وجتميع املعارف وا�ستبانة ومعاجلة الثغرات يف القاعدة املعرفية؛
(د) تقا�سم تلك املعارف ،ح�سب االقت�ضاء ،فيما بني �أطراف منها الباحثون ومقررو
ال�سيا�سات واملر�شدون واملمار�سون من القطاعات املعنية الأخرى واملجتمع ككل؛
(هـ) ا�ستخدام تلك املعارف يف ا�ستن�ساخ التدخالت الناجحة وو�ضع مبادرات جديدة
وتوقّع ظهور م�شاكل جديدة يف عامل اجلرمية وفر�ص جديدة للوقاية منها؛
(و)	�إن�ش ��اء نظ ��م بيان ��ات للمعاونة على تدبر �ش�ؤون منع اجلرمية ب�شكل �أجنع تكلفة،
مبا يف ذلك �إجراء ا�ستق�صاءات منتظمة عن الإيذاء والإجرام؛
(ز) تعزي ��ز تطبي ��ق هذه البيانات للتقلي ��ل من معاودة كل من الإيذاء والإجرام ومن
الإجرام يف املناطق التي ت�شهد ارتفاع معدالته.
وتوجد يف عدد من الدول معاهد مرموقة للبحوث تعمل مبثابة مراكز ات�صال للبحوث على امل�ستوى
الوطني ،لي�س يف ما يت�صل ب�أ�سباب اجلرمية فح�سب بل �أي�ضا يف ما يت�صل مبنع اجلرمية (انظر
الأمثلة �أدناه امل�ستقاة من �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية) .ولئن كانت
بع�ض الدول ال ت�ستطيع حت ّمل كلفة ت�أ�سي�س معهد بحوث ،فرمبا يكون ممكنا حتقيق نتائج مماثلة
(�أي �إتاح ��ة بيان ��ات بالغ ��ة الأهمي ��ة لال�سرت�ش ��اد بها يف جهود منع اجلرمي ��ة) بطرائق منها ،على
�سبي ��ل املث ��ال� ،إقام ��ة �شراكات بني الدولة وم�ؤ�س�سات البحث املوجودة من قبيل اجلامعات .ويندرج
التمويل الذي تقدمه الدول املتقدمة �إىل الدول النامية من �أجل تنفيذ هذه املبادرات �ضمن نطاق
الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  30م ��ن االتفاقية �أي�ضا ،الت ��ي تطلب من الدول الأطراف ،يف جملة �أمور� ،أن
تبذل جهودا ملمو�سة ،قدر الإمكان من �أجل:
زيادة امل�ساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي �إىل
تدعيم قدرة هذه البلدان على منع اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية ومكافحتها.
ويتمثل �أحد اجلوانب الهامة جلمع البيانات وتبادلها يف القدرة على �إجراء تقييمات للتهديد الذي
ت�شكله اجلرمية املنظَّ مة الوطنية .وت�ساعد هذه التقييمات �أجهزة �إنفاذ القانون على ا�ستبانة عوامل
اخلطر ،و�أنواع اجلرمية ،ومرتكبيها ،واملتعاونني معهم ،وعلى توليد املعلومات والتحليالت الالزمة

الف�صل الثاين -التن�سيق ومنع اجلرمية َّ
املنظمة   23

ل�ضب ��ط الأم ��ن امل�ستند �إىل اال�ستخبارات ولو�ض ��ع �سيا�سات مربهن على فعاليتها .وتتيح املعلومات
امل�ستم ��دة م ��ن هذه التقييم ��ات بدورها ا�ستبانة الأولويات وتخ�صي�ص املوارد املنا�سبة ملواجهة تلك
التهدي ��دات .وق ��د ا�ستح ��دث مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية منهجية ب�ش�أن كيفية
�إجراء هذه التقييمات ،وهي الدليل الإر�شادي ب�ش�أن �إعداد وا�ستخدام التقييمات املتعلقة بتحديات
()35
املوجه �إىل مق ّرري ال�سيا�سات وم�س�ؤويل �إنفاذ القانون واملمار�سني.
اجلرمية اخلطرية واملنظَّ مة َّ

مثال

ت�ض ��م �شبك ��ة برنام ��ج الأمم املتحدة ملن ��ع اجلرمية والعدالة اجلنائية مكت ��ب الأمم املتحدة املعني
باملخ ��درات واجلرمي ��ة وع ��ددا من املعاهد الأقاليمية والإقليمي ��ة يف �شتى �أنحاء العامل ،ف�ضال عن
مراك ��ز متخ�ص�ص ��ة .وق ��د ا�ست ِ
ُحدثت هذه ال�شبكة مل�ساع ��دة املجتمع الدويل على تعزيز التعاون يف
املجال البالغ الأهمية املتمثل يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية .وتوفر عنا�صرها جمموعة متنوعة
()36
من اخلدمات ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات ،والبحوث ،والتدريب ،والتثقيف العام.

مثال

املعه ��د الأ�س�ت�رايل لعل ��م اجلرمية هو معهد بحوث حكومي ت�أ�س�س مبوجب قانون .وي�سعى املعهد
�إىل تعزي ��ز العدال ��ة واحل ��د م ��ن اجلرمي ��ة ب�إجراء بح ��وث ت�ستند �إىل الأدلة والإب�ل�اغ عن نتائجها
لال�سرت�شاد بها يف ال�سيا�سة العامة واملمار�سة .وترد تفا�صيل عن ت�أ�سي�سه ومهامه يف قانون �أبحاث
علم اجلرمية لعام  1971على النحو التايل:
()37

 -5ت�أ�سي�س املعهد
 -1ي� َّؤ�س�س ،مبوجب هذا القانون ،معهد يطلق عليه ا�سم املعهد الأ�سرتايل لعلم اجلرمية.
 -2يت�ألف املعهد من:
(�أ) املدير؛
(ب) موظفي املعهد.

-6

مهام املعهد
تتمثل مهام املعهد يف ما يلي:
(�أ) تعزيز العدالة واحلد من اجلرمية عن طريق:
‘�  ’1إجراء بحوث يف جمال علم اجلرمية؛
‘�  ’2إب�ل�اغ الكومنول ��ث الأ�س�ت�رايل ،والواليات ،و�إقليم العا�صم ��ة الأ�سرتالية،
والإقليم ال�شمايل ،واملجتمع املحلي ،بنتائج هذه البحوث؛
(ب) م�ساعدة املدير يف �أداء مهامه؛
(ج)	�إدارة برامج لتقدمي املنح ،واال�ستعانة مبتخ�ص�صني من �أجل:

( )35متاح على العنوان التايل. www.unodc.org/documents/organized-crime/SOCTA_Handbook.pdf :
( )36انظر كذلك . www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/institutes.html
( )37انظر . www.aic.gov.au
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‘�  ’1إجراء بحوث يف جمال علم اجلرمية ذات �صلة بال�سيا�سة العامة للواليات،
و�إقليم العا�صمة الأ�سرتالية ،والإقليم ال�شمايل؛
‘  ’2اال�ضطالع ب�أن�شطة تت�صل بهذه البحوث (مبا يف ذلك ن�شر هذه البحوث،
على �سبيل املثال).

مثال
املعه ��د الوطن ��ي للعدال ��ة هو الهيئ ��ة املعنية بالبحوث والتطوير والتقيي ��م يف وزارة العدل بالواليات
املتح ��دة .وتتمث ��ل مهم ��ة املعهد يف النهو�ض بالبحوث والتطوي ��ر والتقييم يف امليدان العلمي لتعزيز
�إقامة العدل وال�سالمة العامة .ويرعى املعهد الوطني للعدالة بحوثا �أ�سا�سية/تطبيقية ،وتقييمات،
وعرو�ض ��ا للربام ��ج التجريبي ��ة .وي�ستح ��دث املعه ��د �أدوات جدي ��دة وين�ش ��ر معلومات ع ��ن العدالة
()38
اجلنائية.

( )38تت ��اح معلوم ��ات �إ�ضافي ��ة ع ��ن املعهد الوطن ��ي للعدالة التابع لوزارة العدل يف الوالي ��ات املتحدة ،على العنوان
الت ��ايل .www.nij.gov :وميك ��ن االط�ل�اع عل ��ى مزي ��د م ��ن الأمثلة عن البل ��دان التي تنفذ برامج بح ��وث لال�سرت�شاد بها
يف جم ��ال من ��ع اجلرمي ��ة ،يف املرج ��ع الت ��ايل،Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work :
ال� سيما ال�صفحة .54

الف�صل الثالث

اجلرائم

تعليق ا�ستهاليل
يت�ضم ��ن ه ��ذا الف�ص ��ل حكم ��ا ب�ش�أن الوالية الق�ضائية بالإ�ضافة �إىل �أحكام ترمي �إىل تنفيذ اثنني
من �أحكام اجلرمية الواردة يف االتفاقية ،وهما املادة ( 5امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظَّ مة)
واملادة ( 23عرقلة �سري العدالة) .ونظرا ل َّأن الأمر يتطلب التعامل مع كل من هاتني اجلرميتني
عل ��ى ح ��دة عل ��ى ال�صعي ��د الت�شريعي ،ف� َّإن هذا الف�صل ينق�سم �إىل جز�أي ��ن ،يتناول �أولهما تنفيذ
املادة  ،5بينما يتناول الثاين تنفيذ املادة .23

مالحظة ب�ش�أن العقوبات
جت�سي ��دا للنه ��ج املتب ��ع �إزاء ه ��ذه امل�س�أل ��ة يف اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة املنظَّ مة ،ال تن�ص ه ��ذه الأحكام
الت�شريعية النموذجية على �أية عقوبات يف هذا ال�صدد .فبموجب الفقرة  1من املادة  ،11جتعل
كل دول ��ة ط ��رف مرتكب ��ي � ِّأي فع ��ل جم� � َّرم وفق ��ا للم ��واد  5و 6و 8و 23من االتفاقي ��ة حتت طائلة
عقوب ��ات تراع ��ى فيه ��ا خطورة ذل ��ك اجلرم .وبوجود هذا ال�شرطُ ،ت�ت�رك م�س�ألة فر�ض عقوبات
لل�سلطة التقديرية للدول .ومن املهم ،يف حتديد العقوبات ،الت�أكد من � َّأن الأفعال املج ّرمة لإنفاذ
االتفاقية تفي مبعايري م�شرتكة تتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني .ويف الكثري
م ��ن ال�سياق ��ات ،ال يت ��م التعاون الدويل ،من قبي ��ل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني،
�إ َّال �إذا كانت العقوبة على اجلرم ال تقل عن ال�سجن ملدة �سنة واحدة.

املادة  -6الوالية الق�ضائية
 -1متار� ��س [املحاك ��م الوطنية] الوالية الق�ضائية عل ��ى حتديد الإجراءات املتعلقة باجلرائم
التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية عندما:
(�أ) ُيرتَكب اجلرم [كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا] يف �إقليم [ ُيد َرج ا�سم الدولة]؛
25
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(ب)  �أو ُيرتَكب اجلرم [كل ًّيا �أو جزئ ًّيا] على منت �سفينة ترفع علم [ ُيد َرج ا�سم الدولة
�أو طائرة م�سجلة مبوجب قوانني [يدرج ا�سم الدولة] وقت ارتكاب اجلرم؛

]

التعليق
حكم �إلزامي.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرتان �( 1أ) و(ب) من املادة .15

تن� ��ص امل ��ادة  15م ��ن االتفاقية على املتطلبات الإلزامية واالختيارية لتحديد الوالية الق�ضائية على
اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية.
وتقت�ضي الفقرة  1من املادة  15من الدول الأطراف ت�أكيد �سريان واليتها الق�ضائية على الأفعال
املجرم ��ة مبوج ��ب امل ��واد  5و 6و 8و ،23عل ��ى �أ�سا� ��س مبد�أ الإقليمية .وه ��ذا ما يعني �أنه يجب على
الدول الأطراف �أن تكفل �سريان واليتها الق�ضائية على هذه اجلرائم عندما ترتكب داخل �إقليمها،
�أو على منت �سفينة ترفع علمها �أو على منت طائرة م�سجلة مبوجب قوانينها.

الت ��زام ت�أكي ��د �سري ��ان هذه الوالية الق�ضائي ��ة ال يحكمه العامالن املحددان ،وفقا ملا ورد يف الأدلة
الت�شريعي ��ة� ،أي �أن يك ��ون اجل ��رم ذا طاب ��ع ع�ب�ر وطني �أو �أن ت�ضلع فيه جماع ��ة �إجرامية منظَّ مة.
فبمقت�ض ��ى الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  ،34ال يل ��زم و�ضع هذي ��ن العاملني يف االعتب ��ار لأغرا�ض تقرير
اجلرائم اجلنائية (�إ َّال بقدر ما ت�شرتطه املادة  ،5مبقت�ضى �أحكامها ،من �ضلوع جماعة �إجرامية
()39
منظَّ مة).
وتوخيا لالت�ساق ،مياثل م�شروع هذا احلكم تقريبا حكما ورد يف القانون النموذجي ملكافحة تهريب
()40
املهاجرين.

�رم �أح ُد مواطني [يدرج ا�سم الدولة] املوجود يف �إقليم [يدرج
(ج) عندم ��ا َيرتك ��ب اجل � َ
ا�سم الدولة] و ُيرفَ�ض ت�سليمه ب�سبب اجلن�سية؛

التعليق

حكم �إلزامي.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرة  3من املادة  ،15والفقرة  10من املادة .16

تقت�ضي الفقرة  3من املادة  15من االتفاقية من الدول الأطراف ،لأغرا�ض الفقرة  10من املادة 16
من هذه االتفاقية ،ب�سط والية ق�ضائية على "اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية"—بغ�ض النظر عن
م ��كان وق ��وع اجلرم—عندم ��ا يك ��ون اجل ��اين املزعوم موج ��ودا يف �إقليمها وال تق ��وم بت�سليم ذلك
( )39الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .107
( )40مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ة ،قان ��ون منوذجي ملكافحة تهري ��ب املهاجرين (،)2010
ال�صفحة ( 29املادة .)4
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ال�شخ�ص بحجة وحيدة هي كونه �أحد رعاياها .وهذا ما يج�سد االلتزام "بالت�سليم �أو باملقا�ضاة"،
املبينّ مبزيد من التف�صيل يف الفقرة  10من املادة .16
والإ�ش ��ارة �إىل "اجلرائ ��م امل�شمول ��ة بهذه االتفاقية" �أو�سع نطاقا ،كما ورد يف الأدلة الت�شريعية ،من
جم ��رد الإ�ش ��ارة �إىل الأفع ��ال املجرم ��ة وفق ��ا للم ��واد  5و 6و 8و .23وتنطبق امل ��ادة  ،16التي تنظم
ت�سليم املطلوبني مبوجب االتفاقية ،على الأفعال املجرمة مبقت�ضى االتفاقية واجلرائم امل�شار �إليها
منظمة ويكون امل�شتبه به
يف الفقرت�ي�ن �( 1أ) و(ب) م ��ن امل ��ادة  ،3الت ��ي ترتكبه ��ا جماعة �إجرامية َّ
موج ��ودا يف �إقلي ��م الدول ��ة الط ��رف مقدمة الطل ��ب (انظر �أي�ضا الفقرة  1م ��ن املادة  ،16مقرتنة
بامل ��ادة  .)3وتتمث ��ل النتيج ��ة العملي ��ة يف �أنه يجب عل ��ى كل دولة طرف ال ت�س ّلم مواطنيها �أن ت�ؤكد
�سريان واليتها الق�ضائية على:
(�أ) ال�سلوك املبني يف املواد  5و 6و 8و ،23الذي ت�ضلع فيه جماعة �إجرامية منظَّ مة حينما
يرتكبه يف اخلارج مواطنوها؛
(ب) اجلرمية اخلطرية  ...املج ّرمة مبقت�ضى قوانينها ،التي ت�ضلع فيها جماعة �إجرامية
منظَّ مة ويرتكبها يف اخلارج مواطنوها؛
()41
(ج) اجلرائم املقررة مبقت�ضى الربوتوكوالت.
(د) يرتكبها �شخ�ص موجود يف [يدرج ا�سم الدولة] ُيرف�ض ت�سليمه ل ِّأي �سبب كان.

التعليق
حكم اختياري.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرة  4من املادة .15

الفقرة الفرعية (د) اختيارية لأنها تنفِّذ الفقرة  4من املادة  15من االتفاقية ،التي تن�ص على �أنه
يجوز لكل دولة �أن ت�ؤكد �سريان واليتها الق�ضائية على اجلرائم عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا
ويالح ��ظ �أنه يف حالة تطبيق الفقرة الفرعية (د)،
يف �إقليمه ��ا وال تق ��وم بت�سليم ��ه ل ِّأي �سب ��ب كانَ .
ل ��ن تك ��ون هن ��اك حاجة لت�ضمني الفقرة الفرعية (ج) عل ��ى اعتبار � َّأن الفقرة الفرعية (د) ت�شمل
املواقف التي ُيرفَ�ض الت�سليم فيها ل ِّأي �سبب كان ،مبا يف ذلك اجلن�سية.
وتوخي ��ا لالت�س ��اق ،مياث ��ل م�ش ��روع احلك ��م هذا حكم ��ا ورد يف القانون النموذج ��ي ملكافحة تهريب
املهاجرين.

مثال

ين� ��ص القان ��ون النموذجي ملكافحة �صنع الأ�سلحة الناري ��ة و�أجزائها ومكوناتها والذخرية واالجتار
بها ب�صورة غري م�شروعة ،على ما يلي:
املادة  -42تطبيق هذا القانون
[…]
(ج) عندم ��ا َيرتك ��ب ا ُ
رم [كل ّي� � ًا �أو جزئ ّي ًا] �أح ُد مواطني [ ُيد َرج ا�سم الدولة] الذي
جل َ
ُيرفَ�ض ت�سليمه ب�سبب اجلن�سية.

( )41الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .108
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 -2متار�س [املحاكم الوطنية] الوالية الق�ضائية �أي�ضا على حتديد الإجراءات املتعلقة باجلرائم
التي ينطبق عليها هذا القانون عندما:
(�أ) يك ��ون [ال�ضحية/امل�سته ��دف باجل ��رم] �أح ��د مواطني [ ُيد َرج ا�س ��م الدولة] [�أو من
املقيمني الدائمني فيها] [�أو من املقيمني فيها ب�شكل معتاد]؛
(ب) عندما يرتكب
اجلرم �أح ُد مواطني [ ُيد َرج ا�سم الدولة] [�أو �أحد املقيمني الدائمني
َ
فيها] [�أو �أحد املقيمني فيها ب�شكل معتاد]؛

التعليق
حكم اختياري.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرتان �( 2أ) و(ب) من املادة .15

ت�شجع االتفاقية الدول الأطراف على النظر يف ب�سط والية ق�ضائية على اجلرائم يف جمموعة من
احلاالت الأخرى التي قد تت�ضرر فيها م�صاحلها الوطنية ،لكنها ال تلزمها بذلك.

مثال

الن�ص التايل مقتب�س من القانون النموذجي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص:
	ُ -1يط ّبق هذا القانون على � ِّأي ُجرم حم ّدد يف �إطار الف�صلني اخلام�س وال�ساد�س من
هذا القانون ُيرت َكب خارج �إقليم [ ُيد َرج ا�سم الدولة] يف الأحوال التالية:
(�أ) عندما يرتكب ا ُ
رم �أحد مواطني [ ُيد َرج ا�سم الدولة]؛
جل َ
(ب) عندما يرتكب ا ُ
�شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد يف
رم
جل َ
ٌ
وقت ارتكاب ا ُ
جلرم؛
[ ُيد َرج ا�سم الدولة] َ
(ج) عندما ُيرت َك ُب ا ُ
رم على �ضحية من مواطني [ ُيد َرج ا�سم الدولة]؛
جل ُ
	 -2يط َّبق هذا القانون �أي�ض ًا على الأفعال التي يكون الهدف منها ارتكاب ُجرم بح�سب
()42
هذا القانون داخل [يدرج ا�سم الدولة].

مثال

الن� ��ص الت ��ايل مقتب� ��س من القانون النموذجي ملكافح ��ة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها
والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة:
ُيط َّبق هذا القانون على � ِّأي فعل يج َّرم يف �إطار هذا القانون يف الأحوال التالية:
(�أ) عندم ��ا يك ��ون ال�شخ� ��ص م ��ن رعاي ��ا [ ُي ��د َرج ا�سم الدول ��ة] [�أو من املقيمني
الدائمني فيها] [�أو من املقيمني فيها ب�شكل معتاد]؛
(ب) �أو عندما يكون مرتكب ا ُ
جلرم من رعايا [ ُيد َرج ا�سم الدولة] [�أو من املقيمني
الدائمني فيها] [�أو من املقيمني فيها ب�شكل معتاد]؛
( )42قانون منوذجي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.09.V.11ال�صفحة .26
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�شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد
�رم
(ج) �أو عندم ��ا يرتك ��ب ا ُ
ٌ
جل � َ
جلرم؛
يف [ ُيد َرج ا�سم الدولة] َ
وقت ارتكاب ا ُ
(د) �أو عندما ُيرتكب ا ُ
جلرم يف �إقليم [ ُيد َرج ا�سم الدولة] بهدف ارتكاب جرمية
خطرية داخل �إقليم [ ُيد َرج ا�سم الدولة]؛
(هـ)  �أو عندما ُيرتكب اجلُرم خارج �إقليم [ ُيد َرج ا�سم الدولة] لكن نتائج اجلرم
()43
موجهة نحو �أو بهدف ارتكاب جرمية خطرية داخل �إقليم [ ُيد َرج ا�سم الدولة].
ّ

(ج) عندما ُيرت َكب اجلرم خارج �إقليم [يدرج ا�سم الدولة] بهدف ارتكاب جرمية
خطرية داخل �إقليم [يدرج ا�سم الدولة].

التعليق
حكم اختياري.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرة ( 2ج) ‘ ’1و‘ ’2من املادة .15

ال تط َّبق الفقرتان ( 2ج) ‘ ’1و‘ ’2من املادة � ،15إ َّال على الأفعال املجرمة مبقت�ضى الفقرة  1من
امل ��ادة ( 5امل�شارك ��ة يف جماع ��ة �إجرامي ��ة منظَّ مة) والفق ��رة ( 1ب) ‘ ’2من املادة ( 6امل�شاركة يف
غ�سل عائدات اجلرائم� ،أو التواط�ؤ �أو الت�آمر على ارتكابه ،وحماولة ارتكابه وامل�ساعدة والتحري�ض
عليه) .وبناء عليه ،لعل الدول ال تود ب�سط واليتها الق�ضائية على هذه اجلرائم �إ َّال عندما تُرتكب
خارج الإقليم بهدف ارتكاب ذلك اجلرم يف �إقليمها .غري � َّأن الدول قد حتتاج ،باملثل� ،إىل ب�سط
واليتها الق�ضائية بهذه الطريقة على �أية جرائم م�شمولة باالتفاقية (والربوتوكوالت).

الباب �ألف -اجلرائم املت�صلة بامل�شاركة يف
منظمة
جماعة �إجرامية َّ

مقدمة

ترك ��ز امل ��ادة  5م ��ن اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة املنظَّ مة على جترمي امل�شاركة يف جماع ��ة �إجرامية منظَّ مة.
و ُيطل ��ب م ��ن ال ��دول جت ��رمي � ٍّأي م ��ن جمموعتي الأفع ��ال املحددتني يف الفقرت�ي�ن الفرعيتني �( 1أ)
‘ ’1و‘ ’2م ��ن امل ��ادة � 5أو كلتيهم ��ا باعتبارهم ��ا جرائ ��م يف قوانينه ��ا الوطني ��ة ،جنبا �إىل جنب مع
اجلرائم ذات ال�صلة بامل�ساعدة على ارتكاب هذه اجلرائم �أو التحري�ض على ارتكابها �أو تنظيمها
�أو توجيهها.
وت�شمل هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية خياري جرمية الت�آمر (�أي االتفاق على ارتكاب جرمية
خطرية) و�/أو جرمية التواط�ؤ (�أي امل�شاركة الفعلية يف �أن�شطة جماعة �إجرامية منظَّ مة) ،امل�أخوذ
بهما ب�صورة �أعم يف نظامي القانون العام والقانون املدين .وقد ُو�ضع مفهوم جرمية "الت�آمر" يف
( )43قان ��ون منوذج ��ي ملكافح ��ة �صن ��ع الأ�سلح ��ة النارية و�أجزائه ��ا ومكوناتها والذخرية واالجت ��ار بها ب�صورة غري
م�شروعة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.11.V.9ال�صفحتان  90و.91
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البل ��دان الت ��ي تطب ��ق القان ��ون العام� .إذ ال ُيعرتف ،يف كثري من البلدان التي تطبق القانون املدين،
مبفه ��وم الت�آم ��ر نظ ��را ل َّأن املوق ��ف الع ��ام هو � َّأن جمرد التخطيط جلرمي ��ة ،دون فعل �سافر لو�ضع
اخلط ��ة مو�ض ��ع التنفي ��ذ ،ال ُيع� � ّد فعال جنائيا .ومع ذلك ،وعلى نحو ما تب ّينه خمتلف الأمثلة امل�شار
�إليها �أدناه على القوانني الوطنية ،ف� َّإن هذا التمييز بني نظامي القانون العام والقانون املدين لي�س
مطلق ��ا �إذ � َّإن ل ��دى بع� ��ض البل ��دان قوانني تخلط بني ركني امل�ؤامرة (االتفاق على ارتكاب جرمية)
والتواط�ؤ (امل�شاركة يف الأن�شطة الإجرامية).

املادة ( 7اخليار  -)1الت�آمر
�  -1إذا اتَّفق �شخ�ص مع �شخ�ص �آخر �أو �أكرث على ارتكاب جرمية خطرية [تتورط فيها جماعة
�إجرامية منظَّ مة] لغر�ض له �صلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة باحل�صول على منفعة مالية �أو منفعة
مادية �أخرى ،ف�إنه يرتكب جرمية يعا َقب عليها بـ[تدرج عقوبة كافية تُراعى فيها خطورة اجلرم].
[ -2ال ُيد َرج هذا الن�ص �إ َّال �إذا تط ّلب القانون الداخلي ذلك] [لكي يدان �شخ�ص ما مبوجب
هذا البابُ ،ي�شرتط ارتكاب �أحد امل�شاركني لفعل ما ،غري عقد االتفاق ،ي�ساعد على تنفيذ ذلك
االتفاق].

التعليق
حكم اختياري .تن�ص االتفاقية على تنفيذ �إحدى الفقرتني الفرعيتني �( 1أ) ‘ ’1و‘ ’2من املادة ،5
�أو كلتيهما.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة .5

ت�ستند �أركان اجلرمية املن�صو�ص عليها يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة � 5إىل جرمية الت�آمر .وكما
ورد يف الأدلة الت�شريعية:
وت�شمل مقت�ضيات تو�صيف هذا اجلرم االتفاق املتعمد 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
مادي ��ة �أخ ��رى .وه ��ذا اال�ش�ت�راط يج ّرم جم ��رد االتفاق على ارتكاب جرائ ��م خطرية لغر�ض
()44
احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.
وت ��رد يف اجل ��دول  2الأركان املادي ��ة (امل�سماة �أحيان ًا "الفعل اجلرمي") والأركان املعنوية (امل�سماة
�أحيانا "الق�صد اجلنائي") للجرم.
ويف بع�ض النظم القانونية ،يكون ملفهوم الق�صد (ب�صفته �أحد الأركان املعنوية) معناه العادي� ،أي
�أن ��ه يكف ��ي العتب ��ار الفع ��ل متعمدا �أن يكون ال�شخ�ص قد ق�صد القيام به .ويف نظم قانونية �أخرى،
العلم بعدم م�شروعية الفعل (ي�سمى املفهوم املرادف لذلك التدلي�س).
يفرت�ض وجود الق�صد �ضمن ًا َ
وهذا ما يطرح م�شكلة يجب حلها باال�ستناد �إىل التقاليد القانونية املحلية.
( )44الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،الفقرة  ،57ال�صفحة .23

الف�صل الثالث -اجلرائم   31

اجلدول �  -2أركان اجلرمية املن�صو�ص عليها يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة  5من اتفاقية
املنظمة عرب الوطنية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
مواد اتفاقية الأمم املتحدة
املنظمة
ملكافحة اجلرمية َّ
عرب الوطنية

املادة  ،5الفقرة �( 1أ) ‘’1

الركن املادي

الأركان املعنوية املقابلة

االتفاق م ��ع �شخ�ص �آخر
�أو �أك�ث�ر عل ��ى ارت ��كاب
جرمية خطرية (فعل)

عقد االتفاق عن ق�صد.
عق ��د االتف ��اق لغر�ض له
�صل ��ة مبا�ش ��رة �أو غ�ي�ر
مبا�ش ��رة باحل�صول على
منفع ��ة مالي ��ة �أو منفع ��ة
مادية �أخرى.

[ينط ��وي ،حيثما ي�شرتط
املادة  ،5الفقرة �( 1أ) ‘’1
القان ��ون الداخل ��ي ذلك،
عل ��ى ارت ��كاب فعل (غري
عق ��د االتف ��اق ذات ��ه)
ي�ساعد عل ��ى تنفيذ ذلك
االتفاق] (فعل �أو ت ْرك)
[حيثم ��ا ي�ش�ت�رط القانون
املادة  ،5الفقرة 3
الداخل ��ي �ضل ��وع جماعة
منظمة]
�إجرامية َّ
يف بع�ض الدول ،يجب وجود ركن �إ�ضايف قبل �إثبات جرمية الت�آمر (على وجه التحديد ،فعل يقوم
به �أحد امل�شاركني ي�ساعد على تنفيذ االتفاق؛ �أو تكون جماعة �إجرامية منظَّ مة �ضالعة فيه) .وال
ُي�ش�ت�رط تواف ��ر ه ��ذه الأركان يف جمي ��ع ال ��دول .وقد تكون ال�صيغ امل�ستخدم ��ة بني �أقوا�س معقوفة
مفيدة بالن�سبة لهذه الدول.
وتن�ص الفقرة  3من املادة  5على �أنه عندما ي�شرتط القانون الداخلي توافر �أركان من قبيل �إتيان
فعل ي�ساعد على تنفيذ االتفاق الإجرامي� ،أو �ضلوع جماعة �إجرامية منظَّ مة ،في�شرتط على هذه
الدول �أن تكفل �شمول الأفعالِ املجرمة لإعمال الفقرة  1من املادة  5جمي َع اجلرائم اخلطرية التي
تك ��ون جماع ��ات �إجرامي ��ة منظَّ م ��ة �ضالعة فيها .كذلك تن� ��ص الفقرة  3من املادة  5على �أن تلزَ م
ال ��دول الأط ��راف الت ��ي ت�شرتط بالفعل وجود هذه الأركان ب�إبالغ الأمني العام بذلك وقت توقيعها
على �صكوك الت�صديق �أو وقت �إيداعها هذه ال�صكوك.
وينبغ ��ي ق ��راءة امل ��ادة  5باالق�ت�ران بالفق ��رة  1من امل ��ادة  ،11التي تن�ص عل ��ى �إخ�ضاع اجلرائم
امل�شمولة باالتفاقية جلزاءات تراعى فيها خطورة اجلرم .وعالوة على ذلك ،ينبغي قراءة املادة 5
باالق�ت�ران بالفقرت�ي�ن  2و 3م ��ن امل ��ادة  ،26اللتني تن�صان على �إمكانية �أن تنظر الدول يف تخفيف
العقوب ��ات عل ��ى املتعاون�ي�ن م ��ع ال�سلطات �أو منحهم احل�صانة من املالحق ��ة �أو الر�أفة بهم .وهذه
()45
م�س�ألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية املتبعة.
( )45الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحتان  93و.94
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مثال
ي�شمل القانون اجلنائي للمملكة املتحدة لعام  1977جرمية الت�آمر التالية:
 -1جرمية الت�آمر.
( )1رهن ��ا بالأح ��كام التالي ��ة م ��ن هذا اجلزء من هذا القان ��ون� ،إذا اتفق �شخ�ص مع � ِّأي
�شخ� ��ص �آخ ��ر �أو � ِّأي �أ�شخا� ��ص �آخري ��ن على �إتيان �سلوك ي� ��ؤدي بالنتيجة� ،إذا ما ُنفِّذ االتفاق
وفقا لنواياهم� ،إىل �إحدى احلالتني التاليتني:
(�أ) يك ��ون بال�ض ��رورة مبثاب ��ة ارتكاب �أو ينط ��وي على ارتكاب �أية جرمية �أو جرائم على
يد طرف �أو �أكرث يف ذلك االتفاق،
(ب) ميك ��ن اعتب ��اره كم ��ا ذكر �سابقا ،ولكن نظرا لوجود وقائع جتعل ارتكاب اجلرمية �أو
�أية من اجلرائم �أمرا م�ستحيال،
يكون مذنبا بالت�آمر الرتكاب تلك اجلرمية �أو اجلرائم.
( )2عندما يكون من املمكن اعتبار ال�شخ�ص الذي يرتكب جرمية م�س�ؤوال عنها مع جهله
ب�أية وقائع �أو ظروف حمددة ال بد من توافرها الرتكاب اجلرمية ،فال يكون هذا ال�شخ�ص
م ��ع ذل ��ك مذنب ��ا بالت�آمر الرتكاب تلك اجلرمية مبقت�ضى الفقرة (� )1أعاله ما مل يتعمد هو
و�شخ� ��ص واح ��د عل ��ى الأق ��ل من �أطراف االتفاق ارتكابها �أو كان على علم � َّأن تلك الوقائع �أو
الظروف تتوافر �أو �ستتوافر وقت �إتيان ال�سلوك الذي ي�شكل اجلرمية.

مثال
يت�ضم ��ن القان ��ون اجلنائ ��ي لكندا جرمية الت�آمر التالية ،التي ت�شمل اجلرائم اخلطرية� ،إىل جانب
جرمية يغلب عليها �أكرث طابع امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظَّ مة (مدرجة يف التعليق على هذه
امل�س�ألة).

الت�آمر
 )1( -465تط َّبق الأحكام التالية فيما يتعلق بامل�ؤامرة ما مل ين�ص القانون �صراحة على
خالف ذلك:
(�أ) كل من يت�آمر مع � ٍّأي كان الرتكاب جرمية قتل �أو الت�سبب يف قتل �شخ�ص �آخر ،يف كندا
�أو خارجها ،يكون مذنبا بارتكاب جرمية خطرية وعر�ضة لل�سجن مدى احلياة كحد �أق�صى؛
(ب) كل م ��ن يت�آم ��ر م ��ع � ٍّأي كان ملالحق ��ة �شخ� ��ص ع ��ن جرمية مزعومة ،م ��ع العلم ب�أنه مل
يرتكبها ،يكون مذنبا بارتكاب جرمية خطرية وعر�ضة ملا يلي:
‘ ’1ال�سجن ملدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات� ،إذا كانت عقوبة اجلرمية املزعومة ،يف
حال ��ة �إدان ��ة ذل ��ك ال�شخ�ص ،هي ال�سجن مدى احلياة �أو ملدة ال تتجاوز �أربع ع�شرة
�سنة،
‘ ’2ال�سجن ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات� ،إذا كانت عقوبة اجلرمية املزعومة ،يف
حالة �إدانة ذلك ال�شخ�ص ،هي ال�سجن ملدة تقل عن �أربع ع�شرة �سنة؛
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	(ج) كل من يت�آمر مع � ٍّأي كان الرتكاب جرمية خطرية غري من�صو�ص عليها يف الفقرتني
(�أ) �أو (ب) يكون مذنبا بارتكاب جرمية خطرية وعر�ضة للعقوبة ذاتها التي يعاقَب عليها
متهم مذنب بارتكابه تلك اجلرمية يف حال �إدانته؛
	(د) كل من يت�آمر مع � ٍّأي كان الرتكاب جرمية يعاقَب مبوجب الإدانة ب�إجراءات م�ستعجلة
يكون مذنبا بارتكاب جرمية يعاقَب عليها مبوجب الإدانة ب�إجراءات م�ستعجلة.

املادة ( 7اخليار  -)2االنتماء �إىل ع�صابة �إجرامية
�  -1إذا تع ّمد �شخ�ص القيام بدور فاعل يف الأن�شطة الإجرامية جلماعة �إجرامية منظَّ مة ،مع
العلم بهدف هذه اجلماعة ون�شاطها العام �أو بعزمها على ارتكاب اجلرائم املعنية ،ف�إنه يرتكب
جرمية يعا َقب عليها بـ [تدرج عقوبة كافية ُتراعى فيها خطورة اجلرم].
�  -2إذا تع ّم ��د �شخ� ��ص القي ��ام بدور فاعل يف [� ِّأي] �أن�شطة [�أخ ��رى] جلماعة �إجرامية منظَّ مة
ويكون:
(�أ) عل ��ى عل ��م به ��دف هذه اجلماعة ون�شاطها الع ��ام �أو بعزمها على ارتكاب اجلرائم
املعنية؛
(ب) على علم ب� َّأن �أفعالها �أو �إغفاالتها �ست�سهم يف حتقيق الهدف الإجرامي املبني �أعاله؛
ف�إنه يرتكب جرمية يعا َقب عليها بـ[تدرج عقوبة كافية تُراعى فيها خطورة اجلرم].
  -3ال �ض ��رورة لأن تك ��ون الأفع ��ال �أو الإغف ��االت املذك ��ورة يف �سي ��اق [الفق ��رة  ]2غري قانونية
لأ�سباب �أخرى.

التعليق
حكم اختياري .تن�ص اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة على تنفيذ الفقرة �( 1أ) ‘� ’1أو الفقرة �( 1أ) ‘’2
من املادة � 5أو كلتيهما.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرة �( 1أ) ‘ ’2من املادة .5

قد يكون نوع اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’2من املادة � 5أكرث ات�ساقا مع تقاليد
البلدان التي ال تعرتف قوانينها بجرمية الت�آمر �أو التي ال ت�سمح بتجرمي جمرد االتفاق على ارتكاب
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ج ��رم )46(.ويختل ��ف الرك ��ن املعنوي للفئات الفرعية للجرائم املحددة يف الفقرتني الفرعيتني �أ وب
من الفقرة �( 1أ) ‘ ’2من املادة 5؛ ويرد يف الأدلة الت�شريعية ما يلي:
فالعن�صر الذهني [الركن املعنوي] امل�شرتط للنوع الثاين من اجلرائم� ،أي امل�شاركة يف جماعة
�إجرامي ��ة [االنتم ��اء �إىل ع�صاب ��ة �إجرامية] ،هو العلم الع ��ام بالطابع الإجرامي للجماعة� ،أو
بواحد على الأقل من �أن�شطتها �أو �أهدافها الإجرامية .ويف حالة امل�شاركة يف �أن�شطة �إجرامية،
ينطب ��ق �أي�ض ��ا العن�ص ��ر الذهني [الركن املعنوي] اخلا�ص بالن�شاط املعني .فامل�شاركة الف َّعالة
يف االختطاف �أو عرقلة �سري العدالة ،مثال ،تقت�ضي توفر العن�صر الذهني [الركن املعنوي]
ب�ش�أن هذين اجلرمني.
ويف حال ��ة امل�شارك ��ة يف �أن�شط ��ة غري �إجرامية ولكن داعمة ،يتمثل ا�شرتاط �آخر يف العلم ب� َّأن
()47
تلك امل�شاركة �ست�سهم يف حتقيق هدف �إجرامي من �أهداف اجلماعة.
وت ��رد يف اجل ��دول  3الأركان املادي ��ة (امل�سماة �أحيان ًا "الفعل اجلرمي") والأركان املعنوية (امل�سماة
�أحيانا "الق�صد اجلنائي") للجرائم املذكورة يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’2من املادة .5

اجلدول �  -3أركان اجلرمية املذكورة يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’2من املادة  5من اتفاقية الأمم
املنظمة عرب الوطنية
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
مواد اتفاقية الأمم املتحدة
املنظمة
ملكافحة اجلرمية َّ
عرب الوطنية

الركن املادي

الأركان املعنوية املقابلة

املادة  ،5الفقرة �( 1أ)‘�(’2أ)

امل�شاركة الفاعلة ،فع ًال
�أو �إغفاالً ،يف الأن�شطة
الإجرامية للجماعة
الإجرامية َّ
املنظمة

املادة  ،5الفقرة �( 1أ)‘�(’2أ)

امل�شاركة الفاعلة،
فع ًال �أو �إغفاالً ،يف � ِّأي
�أن�شطة �أخرى (غري
�إجرامية) ت�ضطلع بها
اجلماعة الإجرامية
املنظمة
َّ

يكون الفعل �أو
الإغفال متعمدا ويتم
مع العلم بالطابع
الإجرامي للجماعة �أو
ب�أن�شطتها �أو ب�أهدافها
الإجرامية.
يكون الفعل �أو الإغفال
متعمدا ويتم مع العلم
ب� َّأن امل�شاركة �ست�سهم
يف حتقيق الهدف
الإجرامي.

يتمث ��ل اله ��دف م ��ن الفق ��رة  1م ��ن م�شروع هذه املادة يف تنفيذ الفقرة �( 1أ) ‘� ’2أ من املادة  5من
االتفاقي ��ة .واله ��دف م ��ن حك ��م من هذا القبيل ه ��و �أن ي�شمل ،مث ًال� ،أع�ض ��اء اجلماعة الإجرامية
املنظَّ مة الذين ي�ستعدون للم�شاركة يف �شكل ما من �أ�شكال اجلرائم اخلطرية.
ويتمثل الهدف من الفقرتني  2و 3من م�شروع هذه املادة يف تنفيذ الفقرة �( 1أ) ‘ ’2ب ،من املادة 5
من االتفاقية .وت�شمل اجلرائم من هذا النوع ،مث ًال� ،سلوك ال�شخ�ص الذي ي�ست�أجر عقارا �أو غرفة
( )46املرجع نف�سه ،ال�صفحة .23
( )47املرجع نف�سه.
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يف فندق ملجرمني �أو يقدم خدمات املحا�سبة جلماعة �إجرامية منظَّ مة� ،شريطة �أن يكون على علم
ب� َّأن �سلوكه هذا ي�شكل دعما لأن�شطة هذه اجلماعة الإجرامية املنظَّ مة.
ويج ��ب �أن ُتق ��ر�أ امل ��ادة  5باالق�ت�ران بالفقرة  1من املادة  ،11الت ��ي تن�ص على �إخ�ضاع ارتكاب � ِّأي
فعل جم َّرم وفقا للمادة  5جلزاءات تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم.
وعالوة على ذلك ،ينبغي قراءة املادة  5باالقرتان بالفقرتني  2و 3من املادة  .26ولعل الدول تنظر
يف تخفيف العقوبات على املتعاونني مع ال�سلطات �أو منحهم احل�صانة من املالحقة �أو الر�أفة بهم.
()48
وهذه م�س�ألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية للدولة.

مثال
ي�شتم ��ل الب ��اب اخلام� ��س من القانون اجلنائي الفرن�س ��ي على جرمية امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
ق�ص ُد بها "الت�آمر" ولكنه ي�شرتط �أي�ضا ارتكاب بع�ض "الأفعال املادية".
التي ُي َ

الباب اخلام�س -االنتماء �إىل ع�صابة �إجرامية
املادة 1-450
الع�صاب ��ة الإجرامي ��ة جماع ��ة ت�ش� � َّكل �أو م�ؤامرة تد َّبر بهدف الإع ��داد ،عن طريق فعل مادي
واحد �أو �أكرث ،جلناية واحدة �أو �أكرث� ،أو جلنحة واحدة �أو �أكرث من اجلنح التي يعاقَب عليها
بال�سجن ملدة خم�س �سنوات على الأقل.
جنح ��ا يعا َق ��ب عليه ��ا بال�سج ��ن مل ��دة ع�ش ��ر
وحيثم ��ا تك ��ون اجلرائ ��م املتوخ ��اة جناي ��ات �أو ً
�سن ��وات ،يعا َق ��ب عل ��ى االنتم ��اء �إىل ع�صاب ��ة �إجرامي ��ة بال�سجن ملدة ع�شر �سن ��وات وبغرامة
قدرها  150 000يورو.
جنح ��ا يعا َق ��ب عليه ��ا بال�سجن مل ��دة خم�س �سن ��وات على
وحيثم ��ا تك ��ون اجلرائ ��م املتوخ ��اة ً
الأق ��ل ،يعا َق ��ب عل ��ى االنتم ��اء �إىل ع�صاب ��ة �إجرامية بال�سج ��ن ملدة خم�س �سن ��وات وبغرامة
()49
قدرها  75 000يورو.

مثال
يت�ضمن القانون اجلنائي الكندي ( )R.S.C., 1985جرمية امل�شاركة يف �أن�شطة تنظيم �إجرامي:

امل�شاركة يف �أن�شطة تنظيم �إجرامي
 )1( 11-467كل �شخ�ص ي�شارك �أو ي�سهم عن علم ،فع ًال �أو �إغفا ًال ،يف � ِّأي ن�شاط من �أن�شطة
تنظيم �إجرامي بغر�ض تعزيز قدرة التنظيم على تي�سري �أو ارتكاب جرمية خطرية من�صو�ص
عليها يف هذا القانون �أو � ِّأي قانون برملاين �آخر ،يكون مذنبا بجرمية خطرية وعر�ضة لل�سجن
ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات.
( )48املرجع نف�سه ،ال�صفحة .94
( )49متاح على العنوان التايل.www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf :
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املالحقة الق�ضائية
( )2لدى املالحقة الق�ضائية على فعل جم ّرم مبوجب الفقرة ( ،)1ال يلزم �أن يربهن املدعي
العام على ما يلي:
ي�سر �أو ارتكب فعال جرمية خطرية؛
(�أ) � َّأن التنظيم الإجرامي ّ
(ب) �أو � َّأن م�شاركة املتهم �أو م�ساهمته عزّزت فعال قدرة التنظيم الإجرامي على
تي�سري ارتكاب جرمية خطرية �أو على ارتكابها؛
(ج) �أو � َّأن املتهم كان يعلم الطابع املحدد ل ِّأي جرمية خطرية رمبا كان التنظيم
ي�سره �أو ارتكبه؛
الإجرامي قد ّ
(د) �أو � َّأن املتهم كان يعلم هوية � ٍّأي من الأ�شخا�ص الذين يت�ألف منهم التنظيم
الإجرامي.
العوامل الالزم مراعاتها
( )3ل ��دى الب ��ت يف م ��ا �إذا كان املته ��م ي�ش ��ارك �أو ي�سه ��م يف � ِّأي ن�ش ��اط م ��ن �أن�شطة تنظيم
�إجرامي ،يجوز للمحكمة �أن تنظر ،يف جملة �أمور ،يف ما �إذا كان املتهم:
(�أ) ي�ستخ ��دم ا�سم� � ًا �أو كلم ��ة �أو رمزا �أو �أداة تعريف �أخرى حتدد هوية التنظيم
الإجرامي �أو تكون مرتبطة به؛
(ب)  �أو يخالط يف كثري من الأحيان �أ ًّيا من الأ�شخا�ص الذين يت�ألف منهم التنظيم
الإجرامي؛
(ج) �أو يح�صل على � ِّأي منفعة كانت من التنظيم الإجرامي؛
(د) �أو يق ��وم تك ��رارا ب�أن�شط� � ٍة بن ��اء على توجيه � ٍّأي م ��ن الأ�شخا�ص الذين يت�ألف
منهم التنظيم الإجرامي.

مثال

يت�ضمن القانون اجلنائي الإيطايل اجلرمية التالية املتمثلة يف االنتماء �إىل تنظيم �شبيه باملافيا:
املادة  416مكررا -الع�صابات ال�شبيهة باملافيا
يعا َق ��ب � ُّأي �شخ� ��ص ينتم ��ي �إىل ع�صاب ��ة �شبيهة باملافيا ،م�ؤلفة م ��ن ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث،
بال�سجن ملدة ترتاوح بني ثالث و�ست �سنوات.
يعاقَب من يروجون للع�صابة �أو يديرونها �أو ينظمونها ،على ذلك وحده ،بال�سجن ملدة ترتاوح
بني  4و� 9سنوات.
ت�س ّم ��ى الع�صاب ��ة �شبيه� � ًة باملافيا عندما ي�ستغل املنتمون �إليها ما ل�صلتهم بها من قوة ترويع،
وحالة الإذعان وال�صمت الناجمة عن ذلك ،الرتكاب �أفعال �إجرامية� ،أو للعمل ب�صفة مبا�شرة
�أو غ�ي�ر مبا�ش ��رة عل ��ى ت ��ويل �إدارة �أن�شطة اقت�صادية �أو تراخي�ص �أو �أذون �أو عقود وخدمات
عمومي ��ة� ،أو ال�سيط ��رة عليه ��ا ب� �� ِّأي طريق ��ة� ،أو للح�صول على �أرب ��اح �أو مزايا غري م�شروعة
لأنف�سهم �أو ل ِّأي �شخ�ص �آخر� ،أو بغية منع حرية الت�صويت �أو احلد منها� ،أو للح�صول على
�أ�صوات لأنف�سهم �أو لأ�شخا�ص �آخرين ،يف االنتخابات.
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و�إذا كان ��ت الع�صاب ��ة م�سلح ��ة ،تكون العقوبة هي ال�سجن ملدة ترتاوح بني �أربع وع�شر �سنوات
يف الظروف املذكورة يف الفقرة  1وال�سجن ملدة ترتاوح بني � 5سنوات و� 15سنة يف الظروف
املذكورة يف الفقرة .2
وت�س ّمى الع�صابة ع�صابة م�سلحة عندما تكون حتت ت�صرف امل�شاركني فيها �أ�سلحة نارية �أو
متفجرات ،حتى و�إن �أخفيت �أو �أودعت يف مكان �آخر ،لتحقيق �أهداف الع�صابة.
و�إذا كانت الأن�شطة االقت�صادية التي يهدف املنتمون �إىل الع�صابة �إىل حتقيق ال�سيطرة عليها
�أو احلفاظ على تلك ال�سيطرة ممولة كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا من ثمن الأفعال الإجرامية �أو منتجاتها �أو
عائداتها ،ازدادت العقوبة امل�شار �إليها يف الفقرات �أعاله مبقدار يرتاوح بني الثلث والن�صف.
ويك ��ون ال�شخ� ��ص املحك ��وم علي ��ه عر�ضة دائما مل�صادرة الأ�شي ��اء التي ا�ستخدمت �أو كان من
املعتزم ا�ستخدامها الرتكاب اجلرم وجميع الأ�شياء التي تعادل ثمن ذلك اجلرم �أو ناجته �أو
عائداته� ،أو م�صادرة احلق يف ا�ستخدامها.
وتنطب ��ق ه ��ذه الأح ��كام �أي�ضا على ع�صابة الكامورا و�أي ع�صاب ��ة �أخرى� ،أ ًّيا كانت �أ�سما�ؤها
املحلي ��ة ،ت�سع ��ى �إىل حتقيق �أهداف مماثلة لأه ��داف الع�صابات ال�شبيهة باملافيا ،با�ستغالل
قوة الرتويع الناجتة عن ال�صالت بالع�صابة.

مثال

يحتوي القانون اجلنائي الإيطايل على و�صف لت�شكيل ع�صابة بغر�ض ارتكاب جرائم:
املادة  -416ت�شكيل ع�صابة بغر�ض ارتكاب جرائم
عندما ي�ش ّكل ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ع�صابة بغر�ض ارتكاب �أكرث من جرمية واحدة ،يعاقَب
م ��ن يروج ��ون للع�صاب ��ة �أو ي�ش ّكلونها �أو ّ
ينظمونها ،على ذلك وحده ،بال�سجن ملدة ترتاوح بني
ثالث و�سبع �سنوات.
وتكون العقوبة على ت�شكيل ع�صابة ،لوحده ،هي ال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنة واحدة وخم�س
�سنوات.
ويكون الزعماء عر�ضة لنف�س العقوبة التي يكون املروجون عر�ضة لها.
و�إذا �ش � ّ�ن املنتم ��ون �إىل الع�صاب ��ة غ ��ارات م�سلحة يف الأرياف �أو يف الطرق العمومية ،ترتاوح
مدة ال�سجن بني خم�س �سنوات وخم�س ع�شرة �سنة.
()50
وت�ش َّدد العقوبة �إذا كان املنتمون �إىل الع�صابة ع�شرة �أو �أكرث.

مثال

يحت ��وي القان ��ون اجلنائ ��ي جلمهوري ��ة بولندا لع ��ام  1997على الأحكام التالية ب�ش� ��أن "اجلماعات
الإجرامية":
املادة 258
 -1كل م ��ن ينتم ��ي �إىل جماع ��ة منظَّ م ��ة �أو ع�صابة تتخذ من ارتكاب اجلرائم غر�ضا لها
يكون عر�ضة لعقوبة احلرمان من احلرية ملدة ت�صل �إىل � 3سنوات.
( )50متاح على العنوان التايل. www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes :
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تنظيم م�سلح ،يكون
�  -2إذا كان ��ت للجماع ��ة �أو الع�صاب ��ة املبينة يف الفق ��رة  1خ�صائ�ص
ٍ
اجلاين عر�ضة لعقوبة احلرمان من احلرية ملدة ترتاوح بني � 3أ�شهر و� 5سنوات.
 -3كل م ��ن ي�ش� � ّكل اجلماع ��ة �أو الع�صاب ��ة املبين ��ة يف الفقرة � 1أو الفقرة � 2أو يتزعم تلك
اجلماعة �أو الع�صابة يكون عر�ضة لعقوبة احلرمان من احلرية ملدة ترتاوح بني � 6أ�شهر و8
()51
�سنوات.

مثال

يت�ضم ��ن قان ��ون العدال ��ة اجلنائي ��ة الأيرلندي لعام  ،2006ب�صيغت ��ه املعدلة يف عام  ،2009جرمية
امل�شاركة يف �أن�شطة تنظيم �إجرامي �أو امل�ساهمة يف هذه الأن�شطة:
املادة :72
جرمية امل�شاركة يف �أن�شطة معينة �أو امل�ساهمة فيها.
( )1يكون ال�شخ�ص مذنبا بارتكاب جرمية �إذا كان ي�شارك ،مع علمه بوجود التنظيم امل�شار
�إليه يف هذه الفقرة� ،أو ي�ساهم يف � ِّأي ن�شاط (�سواء �ش ّكل هذا الن�شاط جرمية �أم ال) -
(�أ) يكون الغر�ض منه �إما—
‘ ’1تعزيز قدرة تنظيم �إجرامي �أو � ٍّأي من �أفراده على ارتكاب جرمية خطرية،
‘� ’2أو تي�سري ارتكاب تنظيم �إجرامي �أو � ٍّأي من �أفراده جلرمية خطرية،
(ب) �أو �أن يهمل �إهماال معيبا معرفة ما �إذا كانت هذه امل�شاركة �أو امل�ساهمة قد—
‘ ’1تعزّز قدرة تنظيم �إجرامي �أو � ٍّأي من �أفراده على ارتكاب جرمية خطرية،
تي�سر ارتكاب تنظيم �إجرامي �أو � ٍّأي من �أفراده جلرمية خطرية.
‘�  ’2أو ّ
( )2يك ��ون ال�شخ� ��ص املذن ��ب بارتكاب جرمية من�صو�ص عليها يف هذه املادة عر�ضة عند
�إدانت ��ه بن ��اء عل ��ى ق ��رار اته ��ام لدفع غرام ��ة �أو عقوبة ال�سجن ملدة ال تزي ��د عن � 15سنة� ،أو
كلتيهما.
( )3الإ�ش ��ارة يف الفق ��رة (� )1إىل ارت ��كاب جرمي ��ة خطرية تت�ضم ��ن الإ�شارة �إىل القيام
بفعل يف مكان خارج الدولة ي�شكل جرمية خطرية وفقا لقانون ذلك املكان ،و�أن ذلك الفعل
ي�شكل جرمية خطرية لو ح�صل داخل الدولة.
(  )4ال يل ��زم يف الإج ��راءات املتعلق ��ة بجرمي ��ة من�صو�ص عليها يف ه ��ذه املادة �أن يربهن
االدعاء العام على ما يلي—
(�أ)  � َّأن التنظيم الإجرامي املعني� ،أو �أ ًّيا من �أفراده ،قد ارتكب فعال ،ح�سب ما تقت�ضيه
احلالة—
‘’1

جرمية خطرية يف الدولة،

( )51متاح على العنوان التايل. www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/10 :
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‘�  ’2أو جرمية خطرية وفقا للقانون يف مكان خارج الدولة� ،إذا كان الفعل الذي
ي�شكل اجلرمية �سيعترب جرمية خطرية لو ح�صل داخل الدولة،
(ب) � َّأن م�شاركة املدعى عليه �أو م�ساهمته قد �أدت بالفعل �إىل -
‘ ’1تعزيز قدرة التنظيم الإجرامي املعني �أو � ٍّأي من �أفراده على ارتكاب جرمية
خطرية،
‘�  ’2أو تي�سري ارتكاب التنظيم �أو � ٍّأي من �أفراده جلرمية خطرية،
(ج) معرف ��ة املدع ��ى علي ��ه بالطبيع ��ة املح ��ددة ل ِّأي جرمية من اجلرائ ��م امل�شار �إليها يف
()52
الفقرة (�( )1أ) �أو (ب).

املادة  -8امل�ساعدة �أو التحري�ض �أو الإ�شراف على ارتكاب جرمية خطرية
�أو تنظيمه
يكون مرتكب ًا جلرمية ك ُّل من قام عن عمد بتنظيم �أو تدبري �أو تي�سري ارتكاب جرمية
-1
خطرية تكون جماعة �إجرامية منظَّ مة �ضالعة فيها� ،أو الإ�شراف �أو امل�ساعدة �أو التحري�ض على
ارتكابها �أو �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن ارتكابها.

تك ��ون العقوب ��ة عل ��ى التنظيم �أو الإ�شراف [تدرج العقوبة املنا�سبة على اال�ضطالع بدور
-2
قيادي يف ارتكاب جرمية].
-3
تكون العقوبة على امل�ساعدة �أو التحري�ض �أو التي�سري �أو �إ�سداء امل�شورة �أو التدبري [تدرج
العقوبة املنا�سبة عن اال�ضطالع بدور داعم يف ارتكاب جرمية].

التعليق
حكم �إلزامي.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرة ( 1ب) من املادة .5

املق�صود بهذا النوع من التجرمي هو ،على �سبيل املثال� ،ضمان حتميل امل�س�ؤولية لزعماء املنظمات
الإجرامية الذين يعطون الأوامر ولكن ال ي�شاركون يف ارتكاب اجلرائم الفعلية ب�أنف�سهم )53(.ومن
امله ��م مالحظ ��ة � َّأن الفق ��رة ( 1ب) م ��ن املادة  ،5ت�شمل �أية جرمية خطرية تكون جماعة �إجرامية
منظَّ مة �ضالعة فيها .وميكن �أن تنطبق هذه اجلرمية ،مثال ،يف حالة ال�شخ�ص الذي ينظم ارتكاب
جرمية قتل �أو غريها من اجلرائم اخلطرية التي تكون جماعة �إجرامية منظَّ مة �ضالعة فيها.
( )52ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الرابط التايل.www.irishstatutebook.ie/pdf/2009/en.act.2009.0032.pdf :
( )53الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .25
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ويتعينّ قراءة املادة  5باالقرتان بالفقرة  1من املادة  ،11التي تن�ص على �أن تخ�ضع الأفعال املجرمة
وفقا للمادة  ،5يف جملة مواد �أخرى ،جلزاءات تراعى فيها خطورة اجلرم.
وعالوة على ذلك ،ينبغي قراءة املادة  5باالقرتان بالفقرتني  2و 3من املادة  .26ولعل الدول ترغب
يف النظ ��ر يف تخفي ��ف العقوب ��ات عل ��ى املتعاونني مع ال�سلطات �أو منحهم احل�صانة من املالحقة �أو
()54
الر�أفة بهم .وهذه م�س�ألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية للدولة.
ولعل وا�ضعي القوانني يرغبون يف �صياغة حكم منف�صل ملفهوم "التنظيم والإ�شراف" املختلف عن
مفه ��وم "امل�ساع ��دة والتحري� ��ض" ،نظ ��را لأنهما قد ينطويان على م�ستوي ��ات خمتلفة من امل�س�ؤولية
اجلنائي ��ة .وم ��ن امله ��م �أي�ض ��ا �أن ينظر وا�ضعو القوانني فيما �إذا كان ذلك احلكم موجودا فعال يف
القوان�ي�ن العام ��ة لك ��ي ي�شم ��ل من ي�شارك يف التنظيم �أو الإ�ش ��راف �أو امل�ساعدة �أو التحري�ض على
ارتكاب جرمية �أو تي�سري ارتكابها �أو �إ�سداء امل�شورة يف هذا ال�ش�أن.

مثال

املدونة اجلنائية ( — )R.S.C., 1985كندا
الإيعاز بارتكاب جرمية حل�ساب تنظيم �إجرامي
 )1( 13-٤٦٧كل �شخ�ص من الأ�شخا�ص الذين يت�ألف منهم تنظيم �إجرامي يوعز ،عن علم،
ل ِّأي �شخ� ��ص �إيع ��ازا مبا�ش ��را �أو غري مبا�شر ب�أن يرتكب فعال جم ّرما مبوجب هذا القانون �أو
� ِّأي قان ��ون برمل ��اين �آخ ��ر حل�س ��اب تنظيم �إجرامي �أو ب�إ�شراف ��ه �أو بالت�شارك معه يكون مذنبا
بجرمية خطرية وعر�ضة لل�سجن مدى احلياة.
املالحقة الق�ضائية
( )2ل ��دى املالحق ��ة عل ��ى فعل جم ّرم مبوجب الفق ��رة ( ،)1ال يلزم �أن يربهن املدعي العام
على ما يلي:
(�أ)  � َّأن جرما غري الفعل املج ّرم مبوجب الفقرة ( )1قد ارتُكب فعال؛
(ب) �أو � َّأن املتهم �أوعز ل�شخ�ص معينّ بارتكاب جرم؛
(ج) �أو � َّأن املته ��م كان عل ��ى عل ��م بهوي ��ة جمي ��ع الأ�شخا� ��ص الذين يت�أل ��ف منهم التنظيم
()55
الإجرامي.

مثال

يت�ضمن قانون املدونة اجلنائية الأ�سرتالية (الكومنولث) جرائم مت�صلة بـ"دعم" تنظيم �إجرامي.
وه ��ذا م ��ا ق ��د يكون مهما بالن�سب ��ة لل�شرط الالزم ل�شمول "تي�سري" ارت ��كاب جرمية خطرية ،وفقا
الفقرة ( 1ب) من املادة  5من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة:
 4-٣٩٠دعم تنظيم �إجرامي
( )1يكون ال�شخ�ص قد ارتكب جرمية:
( )54املرجع نف�سه ،ال�صفحة .94
( )55انظر الرابط التايل.http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-221.html#docCont :
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لتنظيم �أو لع�ض ٍو يف تنظيم؛
(�أ)  �إذا ق َّدم دعم ًا ماد ًّيا �أو موار َد
ٍ
(ب) وكان تقدمي ذلك الدعم �أو تلك املوارد:
‘ ’1ي�ساعد؛
‘�  ’2أو يحتمل �أن ي�ساعد
ذلك التنظيم على �إتيان �سلوك ي�شكل جرم ًا �ض َّد � ِّأي قانون؛
(ج) و�إذا كان التنظيم مك َّون ًا من �شخ�صني �أو �أكرث؛
(د) وكان ��ت �أه ��داف التنظي ��م �أو �أن�شطته ت�شمل �إتيان فعل� ،أو تي�سري �إتيان فعل،
ي�شكل جرم ًا �ض َّد � ِّأي قانون� ،أو من �ش�أنه �إن ارتُكب �أن يفيد ذلك التنظيم؛
(هـ) وكان اجلرم املذكور يف الفقرة (د) ي�ش ِّكل جرم ًا يعاقَب عليها بال�سجن ملدة
ال تق ُّل عن � 3سنوات؛
(و) و�إذا كان اجلرم املذكور يف الفقرة (ب) جرم ًا من�صو�ص ًا عليه يف الد�ستور
ويعاقَب عليه بال�سجن ملدة ال تق ُّل عن � 12شهراً.
العقوبة :ال�سجن ملدة � 5سنوات.
( )2تنطبق امل�س�ؤولية املطلقة على الفقرتني الفرعيتني (( )1هـ) و(و).
مالحظة :بالن�سبة للم�س�ؤولية املطلقة ،انظر املادة .2-6
( )3ولتجنب ال�شك ،يجوز �إدانة �شخ�ص بارتكاب جرم مذكور يف الفقرة ( )1الحتمال �أن
ي�شكل تقدمي الدعم �أو املوارد م�ساعد ًة لتنظيم �إجرامي على النحو املبني يف الفقرة الفرعية
(( )1ب) حتى و�إن كان تقدمي الدعم �أو املوارد ال ي�ساعد املنظمة فعال بتلك الطريقة.

املادة �  -9إثبات الق�صد من خالل القرائن
يج ��وز ،بالن�سب ��ة للجرائ ��م املن�صو� ��ص عليها يف هذا الف�ص ��ل ،اال�ستدالل باملالب�س ��ات الوقائعية
املو�ضوعية على العلم �أو الق�صد �أو الهدف �أو الغر�ض �أو االتفاق ،امل�شار �إليها جميعا يف كل جرمية.

التعليق
حكم اختياري.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،الفقرة  2من املادة .5
يف بع�ض النظم القانونية ،قد يكون وا�ضحا بالفعل من القوانني الوطنية القائمة ب�ش�أن الأدلة (�أو
الإج ��راءات اجلنائي ��ة) ب�أن ��ه ميكن التعويل على القرائن لإثبات الأركان املعنوية من قبيل الق�صد.
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ومع ذلكُ ،يط َلب من الدول الأطراف� ،إن مل يكن هذا را�سخا بالفعل يف النظام القانوين� ،ضمان
تطبيق هذا املبد�أ.

�أمثلة

قانون العدالة اجلنائية لعام ( 1967اململكة املتحدة) ،املادة �—8إثبات الق�صد اجلنائي
لدى البت يف ما �إذا كان �شخ�ص قد ارتكب جرمية ،ف� َّإن املحكمة �أو هيئة املحلفني،
(�أ)  ال تكون ملزمة قانونا باال�ستنتاج �أنه ق�صد �أو توخّ ى نتيج ًة من ج ّراء �أفعاله
لكونها نتيجة طبيعية وحمتملة فقط لتلك الأفعال؛
(ب) ولك ��ن تب � ّ�ت يف م ��ا �إذا كان ق�ص ��د �أو توخّ ى فعال تل ��ك النتيجة بالرجوع �إىل
جميع الأدلة ،باال�ستنتاج بناء على الأدلة ا�ستنتاج ًا ينا�سب الظروف القائمة.

الباب باء -اجلرائم املت�صلة بعرقلة �سري العدالة
املادة  -10عرقلة �سري العدالة
كل من يعمد ،يف �إجراءات ذات عالقة ب� ِّأي جرمية م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية،
�إىل ا�ستخدام القوة �أو التهديد �أو الرتهيب �أو الوعد بهدية �أو امتياز �أو مزايا �أخرى غري م�ستحقة
�أو عر�ضها �أو منحها ،قا�صدا بذلك:
(�أ) التحري�ض على الإدالء ب�شهادة زور؛
(ب) �أو التدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة؛
(ج) �أو التدخل خالف ذلك يف مهام �أجهزة �إنفاذ القانون �أو النيابة العامة �أو الق�ضاء
خالل �سري العدالة؛
يرتكب جرمية يعا َقب عليها بــِ[تدرج عقوبة كافية تراعى فيها خطورة اجلرم].

التعليق
حكم �إلزامي.
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ،املادة .23

تقت�ض ��ي امل ��ادة  23م ��ن ال ��دول الأطراف �أن جت� � ّرم � َّأي �سلوك منطو على عرقلة �سري العدالة .وكما
ورد يف الأدلة الت�شريعية ،ف� َّإن الق�صد من ا�ستخدام كلمة "�إجراءات" يف الفقرة الفرعية (�أ) من
امل ��ادة  23ه ��و �أن ت�شم ��ل جمي ��ع الإجراءات احلكومية الر�سمية ،التي ميك ��ن �أن تت�ضمن مرحلة ما
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قبل املحاكمة يف � ِّأي ق�ضية )56(.وبعبارة �أخرى ،تكون الدول الأطراف ملزمة بتجرمي ال�سلوك الذي
ينطوي على عرقلة �سري العدالة يف مرحلة املحاكمة ،وكذلك يف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة ،والذي
ميكن �أن ي�شمل عرقلة التحقيق.
وكما لوحظ يف الأدلة الت�شريعية ،ف� َّإن الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ملزمة ب�ضمان
تطبيق القوانني الوطنية التي تنفّذ املادة  23على عرقلة �سري العدالة يف جميع الإجراءات املت�صلة
باجلرائم امل�شمولة باالتفاقية .وبناء على ذلك ،يجب �أن تط َّبق القوانني الوطنية التي تنفّذ الفقرتني
الفرعيتني (�أ) و(ب) من املادة  23على عرقلة �سري العدالة فيما يتعلق مبا يلي:
(�أ) اجلرائم املقررة وفقا للمواد  5و 6و 8و 23من االتفاقية؛
(ب) اجلرائم اخلطرية الأخرى التي قررتها الدول الأطراف املعنية؛
(ج) اجلرائ ��م املق ��ررة وفق ��ا ل ٍّأي م ��ن الربوتوكوالت الثالثة التي تك ��ون الدول الأطراف
()57
املعنية �أطرافا فيها هي �أي�ضا.
ويتعينّ قراءة املادة  23باالقرتان بالفقرة  1من املادة  ،11التي تن�ص على �إخ�ضاع ارتكاب � ِّأي فعل
جم ّرم وفقا للمادة  ،23يف جملة مواد �أخرى ،جلزاءات تراعى فيها خطورة اجلرم.
وعالوة على ذلك ،ينبغي قراءة الفقرة  1من املادة  ،11باالقرتان بالفقرتني  2و 3من املادة ،26
اللت�ي�ن تن�ص ��ان عل ��ى �إمكاني ��ة �أن تنظ ��ر الدول يف تخفي ��ف العقوبات على املتعاون�ي�ن مع ال�سلطات
�أو منحه ��م احل�صان ��ة م ��ن املالحق ��ة �أو الر�أف ��ة بهم .وهذه م�س�ألة اختياري ��ة تتوقف على الأعراف
()58
القانونية للدولة.
واله ��دف م ��ن خي ��ار ال�صياغ ��ة املق ��دم هنا ه ��و �شمول ح ��االت تخويف املحلفني ،وك ّت ��اب املحاكم،
واملرتجم�ي�ن ،و�أ�شخا� ��ص �آخري ��ن ق ��د ت�شملهم �إج ��راءات �إقامة العدل ،من قب ��ل ال�صحفيني الذين
يك�شفون عن الق�صة.
ومن املهم �إدراك � َّأن من ال�ضروري على الأرجح ا�ستكمال خيار ال�صياغة املقدم هنا ،وفا ًء بااللتزام
بتج ��رمي عرقل ��ة �س�ي�ر العدال ��ة ،بجرائم �أخرى ذات �صلة ،من قبيل احلنث باليمني (التي قد توجد
بالفعل يف الكثري من النظم القانونية)� ،أو الإدالء ب�شهادة زور� ،أو اتخاذ خطوات �أخرى للتالعب
ب�سري العدالة �أو الت�أثري عليه.
م�ستحق ��ة" مبزيد من التف�صيل بح�سب ما
وق ��د يك ��ون م ��ن ال�ض ��روري تعريف م�صطلح "مزية غري َ
�إذا كان هذا امل�صطلح وا�ضحا مبا فيه الكفاية �أم ال يف القانون الوطني .ويرد مفهوم "مزية غري
م�ستحق ��ة" يف اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة الف�ساد �أي�ضا .ويالحظ يف الدليل الت�شريعي لتنفيذ
َ
اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة الف�س ��اد �أنه "ميكن �أن تكون املزية غري امل�ستحقة �شيئا ملمو�سا �أو
غري ملمو�س� ،سواء كان مال ًّيا �أو غري مايل".
كما يالحظ يف الدليل الت�شريعي ما يلي:
وال يلزم �أن ُيعطى �أحد املوظفني العموميني بالدولة املزية غري امل�ستحقة على نحو فوري �أو
مبا�شر� .إذ يجوز وعده بها �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر.
( )56الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .92
( )57املرجع نف�سه ،ال�صفحة .92
( )58املرجع نف�سه ،ال�صفحة .94
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وق ��د ُيعط ��ى �شخ� ��ص �آخر ،كقريب �أو منظَّ مة �سيا�سي ��ة ،الهدية �أو االمتياز �أو املزية الأخرى.
وقد تتناول بع�ض الت�شريعات الوطنية م�س�ألة الوعد باملزية �أو عر�ضها على املوظف يف �إطار
الأحكام املتعلقة بال�شروع يف الر�شو .وعندما ال يكون الأمر كذلك ،ينبغي بال�ضرورة �أن تتناول
القوان�ي�ن بالتحدي ��د الوعد (ال ��ذي يعني �ضمنا وجود اتفاق بني الرا�شي واملرت�شي) والعر�ض
(ال ��ذي ال يعن ��ي �ضمن ��ا موافق ��ة املرت�شي املحتمل) .ويجب �أن تك ��ون املزية غري امل�ستحقة �أو
()59
الر�شوة مرتبطة بواجبات املوظف.

اجل ��دول �  -4أركان اجلرمي ��ة املح� � َّددة يف امل ��ادة  23م ��ن اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة
املنظمة عرب الوطنية
اجلرمية َّ
مواد اتفاقية الأمم املتحدة
املنظمة
ملكافحة اجلرمية َّ
عرب الوطنية

الفقرة الفرعية (�أ) من املادة 23

الركن املادي

ا�ستخدام القوة البدنية
�أو التهديد �أو الرتهيب �أو
الوعد مبزية غري م�ستحقة
�أو عر�ضها �أو منحها
ل�شخ�ص.

الفقرة الفرعية (ب) من املادة  23ا�ستخدام القوة البدنية
�أو التهديد �أو الرتهيب.

الأركان املعنوية املقابلة

ويتم
يكون ال�سلوك متعمدا ّ
للتحري�ض على الإدالء
ب�شهادة زور �أو للتدخل يف
الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي
�أدلة ،يف �إطار �إجراءات
تتعلق بارتكاب جرائم
م�شمولة باالتفاقية.
ويتم
يكون ال�سلوك متعمدا ّ
من �أجل التدخل يف ممار�سة
مهام �أجهزة �إنفاذ القانون
�أو النيابة العامة �أو الق�ضاء
فيما يتعلق بجرائم م�شمولة
باالتفاقية.

مثال

يت�ضم ��ن القان ��ون اجلنائي للربازيل ،الباب احلادي ع�شر—اجلرائم املرتكبة �ضد الإدارة العامة،
()60
الف�صل الثالث—اجلرائم املرتكبة �ضد �إقامة العدل:
امل ��ادة  - 343من ��ح �أم ��وال �أو � ِّأي مي ��زة �أخ ��رى �أو عر�ضه ��ا �أو الوعد مبنحه ��ا ل�شاهد� ،أو خبري� ،أو
حما�سب� ،أو مرتجم حتريري� ،أو مرتجم فوري ،بغر�ض الإدالء ب�شهادة زور� ،أو �إنكار احلقيقة� ،أو
ع ��دم ق ��ول احلقيق ��ة يف جل�سات اال�ستم ��اع� ،أو تقارير اخلرباء� ،أو العمليات احل�سابية� ،أو الرتجمة
التحريرية� ،أو الرتجمة الفورية:
العقوبة  -ال�سجن ملدة ترتاوح بني ثالث و�أربع �سنوات ،ودفع غرامة.
وت ��زداد العقوب ��ات مبق ��دار �سد�س املدة �إىل ثلثه ��ا �إذا ارتكبت اجلرمية بق�صد احل�صول على �أدلة
ال�ستخدامها يف دعاوى جنائية �أو مدنية تكون الإدارة العامة �أحد �أطرافها.
( )59الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)IV.16الفقرة .197
( )60ترجمة غري ر�سمية.

A.06.
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عرقلة �سري العدالة
املادة  -344ا�ستخدام العنف �أو التهديد ب�شدة ،بق�صد تلبية امل�صلحة الذاتية �أو م�صلحة �شخ�ص
�آخر� ،ضد ال�سلطة� ،أو الطرف (اخل�صم) �أو � ِّأي �شخ�ص �آخر ي�شارك �أو ُيدعى للم�شاركة يف دعوى
ق�ضائية� ،أو يف حتقيق لل�شرطة� ،أو يف دعوة �إدارية� ،أو يف حتكيم.
العقوبة — ال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنة واحدة و�أربع �سنوات ،ودفع غرامة ،بالإ�ضافة �إىل العقوبة
املفرو�ضة يف حالة ا�ستخدام العنف.
االحتيال يف الإجراءات
املادة  -347التغيري املفت َعل� ،أثناء دعوى مدنية �أو �إدارية ،حلالة مكان� ،أو �شيء� ،أو �شخ�ص ،من
�أجل ت�ضليل القا�ضي �أو اخلبري.
العقوبة — ال�سجن ،ملدة ترتاوح بني ثالثة �أ�شهر و�سنتني ،ودفع غرامة.
ُ�ضاعف العقوبات �إذا كان الق�صد من التغيري الت�أثري يف دعوى جنائية حتى و�إن كانت مل تبد�أ بعد.
وت َ

مثال
يت�ضمن القانون اجلنائي لكندا  ،R.S.C. 1985, c C-46اجلرائم التالية:
املادة  -423الرتهيب
1-423
(  )1ال ينته ��ج � ُّأي �شخ� ��ص ،دون �سلط ��ة م�شروع ��ةَّ � ،أي �سل ��وك م�ش ��ار �إليه يف الفقرة ‘’2
بق�صد �إثارة حالة من اخلوف لدى:
(�أ) جمموع ��ة م ��ن الأ�شخا� ��ص �أو اجلمه ��ور عامة من �أجل عرقل ��ة �سري العدالة
اجلنائية؛
(ب) �أو �شخ�ص م�شارك يف نظام العدالة ،من �أجل �إعاقته عن �أداء واجباته؛
(ج) �أو �صحف ��ي ،م ��ن �أج ��ل �إعاقت ��ه عن �إبالغ اجلمه ��ور مبعلومات تتعلق بتنظيم
�إجرامي.
( )2يتمثل ال�سلوك امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1يف:
(�أ) ا�ستخ ��دام العن ��ف �ض ��د م�شارك يف نظام العدال ��ة �أو �صحفي �أو � ِّأي �شخ�ص
معروف ل ٍّأي منهما �أو �إتالف ملكية � ٍّأي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو الت�سبب يف �إتالفها؛
(ب) والتهديد بانتهاج ال�سلوك املبني يف الفقرة (�أ) يف كندا �أو يف مكان �آخر؛
(ج) وتت ّبع �شخ�ص م�شارك يف نظام العدالة �أو �صحفي �أو � ِّأي �شخ�ص معروف ل ٍّأي
منهم ��ا ب�إ�ص ��رار وب�ش ��كل متكرر ،مبا يف ذلك تت ّبع ذلك ال�شخ�ص ب�شكل غري منتظم
على طريق من الطرق ال�سريعة؛
(د) واالت�ص ��ال ب�ش ��كل متك ��رر ،بطريق مبا�شر �أو غري مبا�ش ��ر ،مب�شارك يف نظام
العدالة �أو ب�صحفي �أو ب� ِّأي �شخ�ص معروف ل ٍّأي منهما؛
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(هـ) ور�ص ��د �أو مراقب ��ة امل ��كان ال ��ذي يقطنه م�شارك يف نظ ��ام العدالة �أو �صحفي
�أو � ُّأي �شخ�ص معروف ل ٍّأي منهما� ،أو يعمل فيه� ،أو يلتحق فيه مبدر�سة� ،أو ي�ضطلع
بعمل جتاري� ،أو يت�صادف وجوده فيه.
( )3يعترب كل �شخ�ص يخالف �أحكام هذه املادة مذنبا بجرم قابل لالتهام اجلنائي ويتعر�ض
ً ()61
لل�سجن ملدة ال تزيد على �أربع ع�شرة �سنة.

مثال

يت�ضمن القانون اجلنائي الفرن�سي العقوبات التالية:
امل ��ادة  8-434م ��ن القان ��ون اجلنائ ��ي (املدرج ��ة مبوجب القان ��ون رق ��م  916-2000امل�ؤرخ
� 19أيلول�/سبتم�ب�ر  ،2000امل ��ادة  ،3اجلري ��دة الر�سمية ال�ص ��ادرة بتاريخ � 22أيلول�/سبتمرب
 ،2000الدخول حيز النفاذ يف  1كانون الثاين/يناير )2002
يعاقَب بال�سجن ثالث �سنوات وبغرامة قدرها  45 000يورو على � ِّأي تهديد �أو ترهيب لقا�ض
�أو م ��دع ع ��ام �أو حم ّل ��ف �أو � ِّأي ع�ض ��و �آخ ��ر يف حمكمة �أو حم ّك ��م �أو مرتجم فوري �أو خبري �أو
حمام لطرف ،بغر�ض الت�أثري على �سلوكه يف �أداء مهام من�صبه.
املادة  .3-433يعاقب بال�سجن ملدة �سنتني وبغرامة قدرها  30 000يورو على التهديد بارتكاب
جرمي ��ة �ض ��د �شخ� ِ��ص �أو ممتل � ِ
�كات قا� ٍ��ض� ،أو حملف� ،أو حمام� ،أو ف ��رد يف الدرك الوطني،
�أو موظف لدى ال�شرطة الوطنية �أو مكاتب اجلمارك �أو �إدارة ال�سجون �أو � ِّأي �شخ�ص مك ّلف
ب�سلطة عامة� ،أثناء ت�أدية عمله �أو ب�سبب عمله� ،إذا كان الفاعل يعرف من�صبه.
وتطبق العقوبات نف�سها عندما يوجه ال�شخ�ص تهديدات لزوجة �أحد الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم
يف الفقرت�ي�ن الأولي�ي�ن �أو لأ�صول ��ه �أو فروعه املبا�شرين� ،أو ل ٍّأي من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون
ع ��ادة يف منزله ��م ،عندم ��ا يك ��ون �سبب تل ��ك التهديدات هو الواجبات الت ��ي يقوم بها �أولئك
الأ�شخا�ص.
وت�صب ��ح العقوب ��ة ال�سج ��ن ملدة خم�س �سن ��وات ودفع غرامة قدرها  75 000يورو عندما يكون
هناك تهديد بالقتل �أو تهديد باالعتداء على املمتلكات ي�شكل خطرا على حياة الأ�شخا�ص.
يعا َق ��ب بال�سج ��ن مل ��دة � 10سنوات وبغرامة قدره ��ا  150 000يورو على ا�ستخدام التهديدات
�أو العن ��ف �أو � ِّأي فع ��ل ترهي ب ��ي �آخ ��ر لك ��ي ُي�ض َم ��ن من ال�شخ�ص املذك ��ور يف الفقرتني الأوىل
�أو الثاني ��ة ،القي ��ام �أو االمتن ��اع ع ��ن القيام ب� ِّأي ق�سم من واجب ��ه� ،أو مهمته� ،أو واليته� ،أو � ِّأي
يي�سره واجبه �أو مهمته �أو واليته� ،أو �إ�ساءة ا�ستخدام �سلطته الفعلية �أو املزعومة بغية
ق�سم ّ
احل�ص ��ول م ��ن هيئ ��ة عام ��ة �أو �إدارة عام ��ة على امتياز �أو وظيف ��ة �أو عقد عمومي �أو � ِّأي قرار
�آخر ي�صب يف �صاحله.
املادة ( 15-434املدرجة مبوجب القانون رقم  916-2000امل�ؤرخ � 19أيلول�/سبتمرب ،2000
املادة  ،3اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 22أيلول�/سبتمرب  ،2000الدخول حيز النفاذ
يف  1كان ��ون الثاين/يناي ��ر  )2002يعا َق ��ب بال�سجن � 3سن ��وات وبغرامة قدرها  45 000يورو
عل ��ى ا�ستخ ��دام العرو� ��ض �أو الوع ��ود �أو الهدايا �أو ال�ضغوط �أو التهديدات �أو �أعمال العنف �أو
التالعب ��ات �أو اخل ��دع يف �سي ��اق الإج ��راءات �أو فيما يتعل ��ق بدعوى �أو دفاع يف حمكمة لإقناع
�آخرين بتقدمي �أو �إلقاء �إفادة �أو ت�صريح �أو �شهادة زور خطية م�شفوعة بيمني� ،أو باالمتناع
ع ��ن تق ��دمي �إف ��ادة �أو ت�صري ��ح �أو �شه ��ادة خطية م�شفوعة بيمني ،حتى لو مل يكن احلمل على
الإدالء ب�شهادة الزور ف َّعاال.
( )61انظر الرابط التايل.http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-192.html#docCont :
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املادة ( 5-434املدرجة مبوجب القانون رقم  916-2000امل�ؤرخ � 19أيلول�/سبتمرب ،2000
املادة  ،3اجلريدة الر�سمية بتاريخ � 22أيلول�/سبتمرب  ،2000الدخول حيز النفاذ يف  1كانون
الثاين/يناير  )2002يعاقَب بال�سجن ثالث �سنوات وبدفع غرامة قدرها  45 000يورو على
� ِّأي تهديد �أو �سواه من �أفعال الرتهيب �ضد � ِّأي �شخ�ص بغية �إقناع املجني عليه يف جناية �أو
()62
جنحة بعدم تقدمي �شكوى� ،أو �سحبها.

مثال

ين�ص قانون الفلبني حلماية ال�شهود وكفالة �أمنهم وم�صاحلهم (القانون اجلمهوري رقم ،)6981
الباب  -17عقوبة م�ضايقة ال�شهود ،على ما يلي:
� ُّأي �شخ�ص ي�ضايق �شاهدا ،فيعوقه �أو ي�ؤخره �أو مينعه �أو يثنيه عن:
(�أ) احل�ض ��ور �أو الإدالء ب�شه ��ادة �أم ��ام � ِّأي هيئ ��ة ق�ضائي ��ة �أو �شبه ق�ضائية �أو � ِّأي
جهاز حتقيق؛
(ب) �أو �إبالغ موظف �إنفاذ القانون �أو القا�ضي بارتكاب جرمية �أو باحتمال ارتكاب
جرمية� ،أو بانتهاك �شروط الو�ضع حتت املراقبة �أو الإفراج امل�شروط �أو �إخالء ال�سبيل
يف انتظار بدء الإجراءات الق�ضائية؛
(ج) �أو حماولة القب�ض على �شخ�ص �آخر ذي �صلة باجلرمية؛
(د)  �أو ب ��دء حماكم ��ة جنائي ��ة �أو دع ��وى لإلغ ��اء الإف ��راج امل�ش ��روط �أو الو�ض ��ع
حتت املراقبة؛
(هـ) �أو �إحقاق حقوق وم�صالح والتمتع بها مبوجب هذا القانون �أو حماولة القيام
بذلك ،يعاقَب بغرامة ال تزيد عن ثالثة �آالف بي�سو� ،أو ال�سجن ملدة ال تقل عن �ستة
�أ�شه ��ر ،عل ��ى �أ َّال تزي ��د ع ��ن �سن ��ة واحدة� ،أو كلتا العقوبتني مع ��ا ،كما يخ�ضع لعقوبة
�إ�سقاط الأهلية الدائم لتويل منا�صب عمومية يف حالة املوظفني العموميني.

الباب جيم -االعتبارات املرعية يف �إنزال العقوبات و�إ�صدار الأحكام
املادة  -11االعتبارات املرعية يف �إنزال العقوبات و�إ�صدار الأحكام
 -1يجوز للمحكمة ،لدى احلكم على �شخ�ص مدان بارتكاب جرمية تنطبق عليها هذه الأحكام
الت�شريعية النموذجية� ،أن ت�أخذ يف االعتبار ما يلي:

(�أ)
[�أو جرمية خطرية] يف [دولة] �أخرى؛

 � َّأي �إدان ��ات �سابق ��ة عن [جرمي ��ة م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية]

( )62متاح على العنوان التايل. www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations :
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(ب) م ��ا �إذا كان ال�شخ� ��ص ق ��د تع ��اون طوعا بتوف�ي�ر معلومات �أو �ساعد بطريقة �أخرى
�أجه ��زة �إنف ��اذ القان ��ون على التحقيق واملالحقة الق�ضائية يف اجلرائم الأخرى التي ينطبق عليها
هذا القانون.
 -2عن ��د الإدان ��ة يف جرمية تنطب ��ق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية ،بالإ�ضافة �إىل
� ِّأي عقوبة �أخرى ين�ص عليها هذا القانون �أو � ُّأي قانون �أو ت�شريع �آخر ،ميكن للقا�ضي �أن ُي�صدر
�أم ًرا فيما يتعلق ب� ٍّأي من التدابري املذكورة �أدناه:
(�أ) حظ ��ر ممار�س ��ة ن�ش ��اط واحد �أو �أكرث ،ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من الأن�شطة
االجتماعية �أو املهنية[ ،ب�شكل دائم] [ملدة �أق�صاها [� ]...سنوات] ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ب�شغل
من�صب عمومي؛
(ب) اال�ستبع ��اد م ��ن امل�شارك ��ة يف املناق�صات العمومي ��ة [و�/أو] ومن احلق يف احل�صول
على منافع �أو م�ساعدة عمومية؛
(ج) �إ�سقاط الأهلية [امل�ؤقت] [الدائم] للم�شاركة يف اال�شرتاء العمومي؛
امل�سجلني
(د) �إ�سق ��اط الأهلي ��ة [امل�ؤق ��ت] [الدائم] للعمل مديرا للأ�شخا�ص االعتباريني َّ
يف [يدرج ا�سم الدولة]؛
(هـ) �إ�سقاط الأهلية [امل�ؤقت] [الدائم] ملمار�سة �أن�شطة جتارية �أخرى؛
(و) �إ�سق ��اط الأهلي ��ة [امل�ؤق ��ت] [الدائ ��م] للعمل حماميا �أو كاتب عدل �أو خبري �ضرائب
ا�ست�شاري �أو حما�س ًبا؛
(ز) �إ�شهار القرار؛
(ح) [� ِّأي تدابري �أخرى غري احتجازية ح�سب االقت�ضاء].
  -3ال تخ ��ل �أح ��كام ه ��ذه املادة بامل�س�ؤولي ��ة اجلنائية للأ�شخا�ص االعتباري�ي�ن الذين ينتهكون
الأحكام اجلنائية لهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية.

التعليق
حكم اختياري.
املنظم ��ة ،الفقرة  1م ��ن املادة  ،11واملادة  ،22والفقرتان  1و 2من املادة 26؛
امل�ص ��در :اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
والفقرة  2من املادة .31

وينبغ ��ي ،كم ��ا ورد يف الأدل ��ة الت�شريعية� ،أن يخ�ضع ارتكاب اجلرائم جلزاءات تراعى فيها خطورة
املنظم ��ة ،الفق ��رة  1م ��ن املادة  .)11ولعل ال ��دول ترغب يف النظر يف
اجل ��رم (اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
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تخفي ��ف العقوب ��ات عل ��ى املتعاون�ي�ن مع ال�سلطات �أو منحهم احل�صانة م ��ن املالحقة �أو الر�أفة بهم
(اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة املنظَّ م ��ة ،الفقرت ��ان  2و 3م ��ن املادة  .)26وهذه م�س�أل ��ة اختيارية تتوقف على
()63
الأعراف القانونية للدولة.
و ُتل ��زم امل ��ادة  31ال ��دول الأطراف �أن ت�سعى ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي� ،إىل تقليل
املنظمة لكي ت�شارك يف الأ�سواق امل�شروعة .وتن�ص الفقرة 2
الفر�ص املتاحة للجماعات الإجرامية َّ
م ��ن امل ��ادة  31عل ��ى �أن ترك ��ز هذه التدابري على �أمور منه ��ا :منع �إ�ساءة ا�ستغالل املناق�صات التي
جتريه ��ا الهيئ ��ات العام ��ة؛ ومن ��ع �إ�ساءة ا�ستخ ��دام الهيئات االعتبارية؛ و�إ�سق ��اط �أهلية الأ�شخا�ص
املدانني بارتكاب جرائم م�شمولة باالتفاقية للعمل مديرين للهيئات االعتبارية املن�ش�أة �ضمن نطاق
والياتها الق�ضائية.
وااللتزام الوارد يف املادة  22التزام اختياري ،يف حني � َّأن االلتزام الوارد يف الفقرة  1من املادة 26
�إلزام ��ي ،ولك ��ن الطريق ��ة التي ميكن تنفيذه بها طريقة تقديرية .وااللتزام الوارد يف الفقرة  2من
املادة  ،26هو �أن "تنظر" كل دولة يف �إمكانية تخفيف احلكم ،يف احلاالت املنا�سبة.

مثال
ين�ص قانون العدالة اجلنائية (اململكة املتحدة) لعام  ،2003الباب  ،143على ما يلي:
( )2ل ��دى النظ ��ر يف م ��دى خط ��ورة جرمي ��ة ("اجلرمية احلالية") ارتكبه ��ا جان تع ّر�ض
للإدانة مرة واحدة �أو �أكرث يف ال�سابق ،يجب �أن تعترب املحكمة كل حكم �إدانة �سابق عامال
م�ش ��ددا للعقوب ��ة� ،إذا ر�أت (يف حال ��ة تل ��ك الإدان ��ة) �أنه ميكن اعتب ��اره كذلك ب�شكل معقول
وا�ضعة يف اعتبارها ،على وجه اخل�صو�ص ،ما يلي—
(�أ) طبيعة اجلرم �سبب الإدانة وعالقته باجلرمية احلالية،
(ب) والوقت الذي انق�ضى منذ الإدانة.
[…]
(� )4أية �إ�شارة يف الفقرة (� )2إىل �إدانة �سابقة ،ينبغي اعتبارها �إ�شارة �إىل—
(�أ) حكم �إدانة �صدر �سابقا عن �إحدى املحاكم يف اململكة املتحدة؛
(�أ�أ) حك ��م �إدان ��ة �ص ��در �سابقا عن �إح ��دى املحاكم يف دولة ع�ضو �أخرى يف جرمية ذات
�صلة مبوجب قانون تلك الدولة.

مثال

ين�ص القانون اجلنائي الفرن�سي على ما يلي:

املادة 5-450
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رق ��م  204-2004امل�ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004املادة  6خام�س
ع�شر ،اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س )2004
( )63الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .94
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يخ�ض ��ع الأ�شخا� ��ص الطبيعي ��ون واالعتباري ��ون املدانون باجلرائم املن�صو� ��ص عليها يف الفقرة
الثانية من املادة  1-450واملادة � 1-2-450أي�ضا لعقوبة �إ�ضافية تتمثل يف م�صادرة �أ�صولهم
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كل ًّيا �أو جزئ ًّيا� ،أ ًّيا كانت طبيعتها ،منقولة �أو غري منقولة� ،أو ذات ملكية �إفرادية �أو م�شرتكة.

املادة  -12م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني
ُّ �  -1أي �شخ�ص اعتباري ،غري الدولة ،ارت ُِك َبت بالنيابة عنه �أو مل�صلحته جرمية حم َّددة مبوجب
ه ��ذه الأح ��كام الت�شريعي ��ة النموذجي ��ة ،على يد � ِّأي �شخ�ص طبيع ��ي ،يت�صرف ب�شكل فردي �أو يف
�إط ��ار جه ��از تاب ��ع لل�شخ� ��ص االعتباري ،وي�شغل مركزا قياد ّي ًا داخ ��ل اجلهاز ،ا�ستناد ًا �إىل �سلطة
متثي ��ل ال�شخ� ��ص االعتب ��اري� ،أو �سلطة اتخ ��اذ القرارات نيابة عن ال�شخ�ص االعتباري� ،أو �سلطة
ملمار�س ��ة الرقاب ��ة ل ��دى ال�شخ�ص االعتباري ،ويت�ص ��رف بهذه ال�صفة ،يعا َقب بغرامة تبلغ قيمتها
املحددة للأ�شخا�ص الطبيعيني ،بغ�ض النظر عن �إدانة
[يدرج الرقم] م ّرة/م ّرات مقدار الغرامات َّ
�أولئك الأفراد ب�صفتهم مرتكبي اجلرمية �أو �شركاء فيها.
 -2يج ��وز فر� ��ض التداب�ي�ر التالية على ال�شخ� ��ص االعتباري �إذا كانت هناك م�س�ؤولية جنائية
للمديرين �أو املوظفني �أو الوكالء الذين يت�صرفون يف �إطار �سلطتهم:
(�أ)  �إذا ا�س ُتخ � ِ�دم ن�ش ��اط ال�شخ� ��ص االعتب ��اري يف جممله �أو معظم ��ه الرتكاب جرائم
جنائي ��ة �أو �إذا كان ال�شخ� ��ص االعتب ��اري قد �أن�شئ الرتكاب جرمية حم َّددة مبوجب هذه الأحكام
الت�شريعية النموذجية� ،أُمر بح ّل ال�شخ�ص االعتباري؛
(ب) حظ ��ر ممار�س ��ة ن�ش ��اط واح ��د �أو �أكرث ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من الأن�شطة
االجتماعية �أو املهنية [ب�شكل دائم] [ملدة �أق�صاها [� ]...سنة�/سنوات]؛
(ج) الأمر ب�إغالق م�ؤ�س�سة ال�شخ�ص االعتباري �أو ب�إغالق م�ؤ�س�سة واحدة �أو �أكرث من
م�ؤ�س�ساته التي ا�ستُخدمت الرتكاب اجلرائم املعنية [�إغالقا م�ؤقتا] [�إغالقا دائما]؛
(د) الأمر با�ستبعاد ال�شخ�ص االعتباري من املناق�صات العمومية [و�/أو] من احلق يف
احل�صول على منافع �أو م�ساعدة عمومية؛
(ه� �ـ) الأم ��ر ب�إ�سق ��اط �أهلي ��ة ال�شخ�ص االعتباري للم�شارك ��ة يف اال�شرتاء العمومي �سواء
ب�شكل م�ؤقت �أو دائم؛
( )64ملزي ��د م ��ن املعلومات ،انظر الرابط التايل:
.p;r=3849#art16761

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&amp;c=33&am
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(و) �إ�سق ��اط �أهلي ��ة ال�شخ� ��ص االعتب ��اري ملمار�سة �أن�شطة جتارية �أخرى [و�/أو] لإن�شاء
�شخ�ص اعتباري �آخر؛
(ز) �أمر ال�شخ�ص االعتباري بن�شر احلكم ال�صادر عن املحكمة؛
(ح) [�إ�صدار مزيد من هذه الأوامر ح�سبما تراه �صائبا].
  -3ال متنع م�س�ؤولية ال�شخ�ص االعتباري من حتميل ال�شخ�ص الطبيعي م�س�ؤوليته.

التعليق
م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني حكم �إلزامي ولكن من اجلائز ا�ستيعابها �ضمن امل�س�ؤولية املدنية
�أو الإدارية .وبعبارة �أخرى ،ف� َّإن امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص االعتباريني لي�ست �شرطا �إلزامي ًا.
املنظمة ،املادة .10
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

املنظم ��ة العابرة للح ��دود الوطنية �إىل الت ��واري خلف الهيئات
ق ��د ي�سع ��ى ال�ضالع ��ون يف اجلرائ ��م َّ
االعتبارية ،من قبيل ال�شركات �أو املنظمات اخلريية �أو جمعيات �أخرى .وميكن ،كما ورد يف الأدلة
الت�شريعية� ،أن يطرح هذا حتديات كبرية �أمام اجلهود املبذولة يف جمال العدالة اجلنائية ملواجهة
املنظمة العابرة للحدود الوطنية:
اجلرمية َّ
ميك ��ن بالفع ��ل �أن تخف ��ي البن ��ى امل�ؤ�س�سي ��ة املعقدة هوية �أ�صحابها احلقيقي�ي�ن �أو الزبائن �أو
املعام�ل�ات اخلا�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بجرائم ترتاوح ب�ي�ن التهريب وغ�سل الأم ��وال واملمار�سات
الفا�س ��دة .وق ��د يك ��ون ف ��رادى املديرين مقيمني خارج البلد ال ��ذي يرتكب فيه اجلرم وتكون
م�س�ؤولية �أفراد معينني �صعبة الإثبات .ولذلك ،ثمة ر�أي �آخذ يف االنت�شار مفاده � َّأن الطريقة
املنظمة عرب الوطنية
الوحيدة ال�ستبعاد تلك الأداة وذلك الدرع اللذين حتتمي بهما اجلرمية َّ
هي اعتماد م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية .وميكن �أن يكون لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية
جنائ ًّيا ت�أثري رادع �أي�ضا ،وذلك من جهة ل َّأن تلطيخ ال�سمعة ميكن �أن يكون بالغ التكلفة ،ومن
جه ��ة �أخ ��رى لأن ��ه ميك ��ن �أن يكون حافزا على �إيجاد �إدارة وبن ��ى رقابية �أكرث فعالية ل�ضمان
()65
االمتثال.
ولئن كان هناك اعرتاف وا�سع النطاق باحلاجة �إىل �ضمان �أ َّال يتم َّكن املجرمون من الإفالت من
العدالة بالتواري خلف هياكل قانونية من قبيل ال�شركات ،فقد و�ضعت الدول طرائق خمتلفة ل�ضمان
امل�ساءلة ،ونوع العقوبات التي ميكن فر�ضها على الأ�شخا�ص االعتباريني.
املنظم ��ة ب� َّأن الدول تتبع نـ ُ ُهج ًا خمتلف ��ة �إزاء مو�ضوع م�س�ؤولية الهيئات
وتع�ت�رف اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
االعتباري ��ة .وتن� ��ص عل ��ى �أن تعتم ��د الدول ما قد يلزم من تدابري ،مبا يتفق مع مبادئها القانونية،
لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن امل�شاركة يف اجلرائم اخلطرية التي تكون جماعة �إجرامية
منظمة �ضالعة فيها ،والأفعال املجرمة وفقا للمواد  5و 6و 8و.23
َّ
املنظمة� ،أن ي�شمل
ولي�س من ال�ضروري ،كما ورد يف الفقرة  2من املادة  10من اتفاقية اجلرمية َّ
الت ��زام ال ��دول الأط ��راف ب�إر�س ��اء امل�س�ؤولي ��ة امل�س�ؤولي َة اجلنائية .وميكن الوف ��اء بهذا االلتزام من
( )65الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .116
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خالل �سن قوانني حملية تر�سي امل�س�ؤولية اجلنائية �أو املدنية �أو الإدارية .وي�شمل االلتزام ب�إر�ساء
منظمة �ضالعة
م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية�( :أ) امل�شاركة يف جرائم خطرية تكون جماعة �إجرامية َّ
فيها؛ و(ب) الأفعال التي جت ّرمها الدول الأطراف تطبيق ًا للمواد  5و 6و 8و23؛ و(ج) الأفعال التي
()66
جت ّرمها الدول تطبيق ًا للربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية.
وتن�ص الفقرة  3من املادة  10على � َّأن الدول ملزمة ب�ضمان �أ َّال تخ ّل م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية
بامل�س�ؤولي ��ة اجلنائي ��ة للأ�شخا� ��ص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم .ويرد يف الأدلة الت�شريعية ما
يلي:
ولذل ��ك ،ف� �� َّإن م�س�ؤولي ��ة الأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية تتق ّرر �إ�ضافة
�إىل � ِّأي م�س�ؤولية م� ّؤ�س�سية وال يجب �أن مت�س بها هذه امل�س�ؤولية الأخرية .فعندما يرتكب فرد
()67
جرائم با�سم كيان اعتباري ،يجب �أن يكون بالإمكان مالحقة ومعاقبة كليهما.
ويراعى هذا يف الفقرة  3من م�شروع احلكم املذكور �أعاله.
املنظمة على �أن تكفل كل دولة طرف ،على وجه
وتن�ص الفقرة  4من املادة  10من اتفاقية اجلرمية َّ
اخل�صو�ص� ،إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني الذين تُلقى عليهم امل�س�ؤولية وفقا للمادة " 10جلزاءات
جنائية �أو غري جنائية ف َّعالة ومتنا�سبة ورادعة ،مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية" .ويراعى هذا يف
م�شروع املادة املذكورة �أعاله ،الذي ين�ص على �إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني لدفع غرامة وطائفة
من التدابري الأخرى التي ت�ستهدف عمليات الأ�شخا�ص االعتباريني (من قبيل حل ال�شركات).
وي�ض ��اف ه ��ذا االلت ��زام �إىل االلت ��زام الوارد يف الفقرة  1م ��ن املادة  ،11الذي ينطبق على كل من
الأ�شخا� ��ص الطبيعي�ي�ن واالعتباري�ي�ن ،ل�ضم ��ان �إخ�ضاع ارتكاب � ِّأي فعل جم ّرم وفقا للمواد  5و 6و8
و 23من االتفاقية "جلزاءات تراعي فيها خطورة ذلك اجلرم".

مثال

يحت ��وي القان ��ون النموذج ��ي ب�ش� ��أن غ�س ��ل الأموال ومتويل الإرهاب لع ��ام  2005على احلكم التايل
املتعلق مب�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني:
املادة  5-2-5العقوبات ال�سارية على ال�شخ�صيات االعتبارية
( )1تُفر� ��ض عل ��ى � ِّأي �شخ�صي ��ة اعتباري ��ة ،غ�ي�ر الدولة التي ارتُكب ج ��رم غ�سل الأموال
ومتوي ��ل الإره ��اب نياب ��ة عنه ��ا �أو ل�صاحلها من جانب �شخ�ص طبيعي يعمل منفردا �أو كجزء
م ��ن جه ��از تاب ��ع لل�شخ�صي ��ة االعتبارية� ،أو ي�شغل موقعا قياد ّي ًا فيه ��ا �أو ي�ستند �إىل �صالحية
بتمثيل ال�شخ�صية االعتبارية� ،أو لديه تفوي�ض باتخاذ قرارات نيابة عنها� ،أو خم ّول مبمار�سة
ال�سيط ��رة داخله ��ا ،ويعم ��ل بهذه ال�صفة ،غرامة تعادل [يذكر هنا مقدار امل�ضاعفة] �أ�ضعاف
الغرامات املفرو�ضة على الأ�شخا�ص الطبيعيني ،ب�صرف النظر عما �إذا �أدين �أولئك الأفراد
بارتكاب اجلرم �أو بالتواط�ؤ فيه �أم ال.
وال ت�ستبعد م�س�ؤولية ال�شخ�صية االعتبارية م�س�ؤولية ال�شخ�ص الطبيعي.
( )66املرجع نف�سه ،ال�صفحة .119
( )67املرجع نف�سه ،ال�صفحة .120
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(�  )2إىل جان ��ب احل ��االت املن�صو� ��ص عليه ��ا يف الفقرة ( )1من ه ��ذه املادة ،يجوز �أي�ضا
حتمي ��ل ال�شخ�صي ��ة االعتباري ��ة امل�س�ؤولي ��ة عندم ��ا يكون ق�ص ��ور الإ�ش ��راف �أو ال�سيطرة على
ال�شخ�ص الطبيعي امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1قد �أتاح ارتكاب غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب
ل�صالح تلك ال�شخ�صية االعتبارية من ِقبل �شخ�ص طبيعي يعمل حتت �سلطتها.
يجوز �أي�ضا �أن تفر�ض على ال�شخ�صية االعتبارية العقوبات الإ�ضافية التالية:
(�أ) �أن يحظر عليها ،ب�صورة دائمة �أو ملدة �أق�صاها [يذكر هنا العدد] �سنوات ،موا�صلة
القيام ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،ب�أن�شطة جتارية معينة؛
(ب) �أن تو�ضع حتت �إ�شراف ق�ضائي؛
(ج) �أن ت�ؤمر (�أو ي�صدر حكم �أو قرار) ب�أن تُغلق ،ب�صورة دائمة �أو ملدة [يذكر هنا العدد]
�سنوات ،مرافقها التي ا�ستخدمت يف ارتكاب اجلرم؛
(د) �أن ت�صفّى �أعمالها كليا؛
(هـ) �أن ت�ؤمر (�أو ي�صدر حكم �أو قرار) ب�إ�شهار احلكم.

مثال

يف �إط ��ار القان ��ون اجلنائ ��ي الفرن�س ��ي ،ال ُي�س�أل الأفراد جنائ ّي ًا �إ َّال عن �سلوكهم ال�شخ�صي .غري � َّأن
هناك �أي�ضا �أحكاما متعلقة مب�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني:

املادة 1-121

ال ُي�س�أل �أحد جنائ ًّيا �إ َّال عن �سلوكه ال�شخ�صي.

املادة 2-121

الأ�شخا�ص االعتباريون ،با�ستثناء الدولة ،م�س�ؤولون جنائ ّي ًا عن اجلرائم التي ترتكبها
الأجهزة التابعة لهم �أو ممثلوهم با�سمهم ،وفقا للفوارق املحددة يف املادتني  4-121و.7-121
بي ��د � َّأن ال�سلط ��ات العمومي ��ة املحلية والرابطات التابعة لها ال تتحمل م�س�ؤولية جنائية
�إ َّال عن اجلرائم التي تُرت َكب يف �سياق �أن�شطتها التي قد تمُ ا َر�س عن طريق اتفاقات تفوي�ض
بتقدمي خدمة عمومية.
وال ت�ستبعد امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص االعتباريني امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص
الطبيعي�ي�ن الذي ��ن يرتكب ��ون نف� ��س الفعل �أو ي�شاركون فيه ،رهنا ب�أح ��كام الفقرة الرابعة من
املادة .3-121

املادة 6-435

(املدرجة مبوجب القانون رقم  595-200امل�ؤرخ  30حزيران/يونيه  ،2000املادة  ،2اجلريدة
الر�سمية ال�صادرة بتاريخ  1متوز/يوليه )2000
ميكن �أن يتعر�ض الأ�شخا�ص االعتباريون للم�س�ؤولية اجلنائية وفقا لل�شروط املن�صو�ص
عليها يف املادة  2-121املتعلقة بالأفعال املجرمة وفقا للمواد  2-435و 3-435و.4-435
ويتعر�ض الأ�شخا�ص االعتباريون للعقوبات التالية:
 -1دفع غرامة ،بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة 38-131؛
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 -2اتخاذ الإجراءات التالية بحقهم ملدة �أق�صاها خم�س �سنوات:
 حظ ��ر القي ��ام ،ب�ش ��كل مبا�ش ��ر �أو غري مبا�شر ،بالن�ش ��اط املهني �أو االجتماعي الذيارتكب خالله اجلرم؛
 و�ضعهم حتت مراقبة الق�ضاء؛ �إغ�ل�اق امل�ؤ�س�س ��ة �أو �إح ��دى امل�ؤ�س�س ��ات التابعة لل�شركة الت ��ي ا�ست ُِخدمت يف ارتكاب
اجلرمية؛
 �إ�سقاط �أهلية امل�شاركة يف مناق�صات عمومية؛ املن ��ع م ��ن �سح ��ب �شيكات ،با�ستثناء ال�شي ��كات امل�أذونة التي تخول �سحب الأموال �أوال�شيكات امل�صدقة� ،أو من ا�ستخدام بطاقات الدفع؛
 -3القيام ،وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة  ،21-131مب�صادرة ال�شيء الذي
ا�س ُتخ ��دم �أو كان معتزم ��ا ا�ستخدام ��ه يف ارت ��كاب اجلرمي ��ة� ،أو ال�ش ��يء الذي ميثل ناجت تلك
اجلرمية ،با�ستثناء الأ�شياء التي ميكن ردها �إىل �أ�صحابها؛
()68
� -4إ�شهار القرار �أو ن�شره ،وفقا لل�شروط املحددة يف املادة .35-131

مثال

يت�ضم ��ن القان ��ون اجلنائ ��ي ال�سوي�سري الأحكام التالية املتعلقة مب�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني يف
�إطار القانون اجلنائي:

املادة 102
امل�س�ؤولية يف �إطار القانون اجلنائي
�  -1إذا ارتُكب ��ت جناي ��ة �أو جنح ��ة يف من�ش�أة �أثناء ممار�سة �أن�شطة جتارية وفقا لأغرا�ض
املن�ش� ��أة ،ومل يك ��ن بالإم ��كان �إ�سناد هذا الفعل ل ِّأي �شخ�ص طبيعي حمدد ب�سبب عدم تنظيم
املن�ش� ��أة عل ��ى نح ��و كاف ،عندئ ��ذ ت�سند اجلناية �أو اجلنح ��ة �إىل املن�ش�أة .ويف هذه احلاالت،
تكون املن�ش�أة عر�ضة لغرامة ال تتجاوز  5ماليني فرنك.
�  -2إذا كانت اجلرمية املرتكبة تندرج يف �إطار املواد  260مكررا ثانيا� ،أو  260مكررا رابعا،
�أو  305مكررا� ،أو  322مكررا ثانيا� ،أو  322مكررا رابعا �أو يف �إطار الفقرة  1من املادة 322
مك ��ررا �ساد�س ��ا� ،أو �إذا كان ��ت جرمي ��ة تندرج يف �إطار امل ��ادة �( 4أ) 1-من القانون االحتادي
امل�ؤرخ  19كانون الأول/دي�سمرب  1986ب�ش�أن املناف�سة غري العادلة ،تعا َقب املن�ش�أة بغ�ض النظر
عن امل�س�ؤولية اجلنائية ل ِّأي �شخ�ص طبيعي� ،شريطة �أن تكون املن�ش�أة م�س�ؤولة عن عدم اتخاذ
جميع التدابري التنظيمية املعقولة التي كانت مطلوبة من �أجل منع ارتكاب تلك اجلرمية.
 -3تق ��وم املحكم ��ة بتقيي ��م الغرامة ب�شكل خا�ص وفقا خلط ��ورة اجلرمية ،وخطورة �أوجه
الق�صور التنظيمي واخل�سارة �أو الأ�ضرار الناجمة عن ذلك ،وا�ستنادا �إىل القدرة االقت�صادية
للمن�ش�أة على دفع الغرامة.
ق�ص ُد بعبارة "من�ش�أة" يف �إطار املعنى املراد يف هذا الباب:
ُ -4ي َ
( )68ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على الرابط التايل:

.http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&amp;c=33&r=3627
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(�أ)
(ب)
(ج)
(د)

 � ُّأي كيان قانوين مبوجب �أحكام القانون اخلا�ص؛
� ُّأي كيان قانوين مبوجب �أحكام القانون العام با�ستثناء ال�سلطات املحلية؛
ال�شركات؛
()69
امللكية الفردية.

مثال

يفر�ض القانون الأملاين التايل غرامات على الكيانات واجلمعيات القانونية:
()70
قانون اجلرائم الإدارية جلمهورية �أملانيا االحتادية

املادة  :30الغرامة املفرو�ضة على الكيانات واجلمعيات القانونية
(�  )1إذا قام �شخ�ص
 -1يعمل ب�صفة وكالة م�أذون لها بتمثيل كيان قانوين� ،أو ب�صفة ع�ضو يف هذه الوكالة،
�  -2أو ب�صفته جمل�س جمعية لي�س لها �صفة قانونية� ،أو ب�صفته ع�ضوا يف هذا املجل�س،
�  -3أو ب�صفته �شريكا يف �شراكة جتارية م�أذون لها بالتمثيل،
�  -4أو ب�صفته ممثال بتفوي�ض كامل� ،أو يف من�صب قيادي ب�صفته حامل التفوي�ض التمثيلي،
�أو ب�صفت ��ه وكي�ل�ا عام ��ا لكي ��ان قان ��وين �أو جمعية قانونية كم ��ا هو حمدد يف البندين � 2أو ،3
بارت ��كاب جرمي ��ة جنائي ��ة �أو �إدارية �أُ ِخ َّل من خالله ��ا بالواجبات املنوطة بالكيان القانوين �أو
باجلمعي ��ة القانوني ��ة� ،أو اكت�س ��ب من خاللها الكيان القانوين �أو اجلمعية القانونية منفعة� ،أو
كان من املفرت�ض �أن يكت�سب منفعة ،جاز فر�ض غرامة على الكيان �أو اجلمعية.
( )2تكون الغرامة
 -1بقيمة ت�صل �إىل مليون مارك �أملاين يف حاالت اجلرمية املرتكبة عمدا؛
 -2بقيم ��ة ت�ص ��ل �إىل خم�سمائ ��ة �أل ��ف م ��ارك �أمل ��اين يف حاالت اجلرمي ��ة املرتكبة نتيجة
للإهمال.
ويف ح ��االت اجلرمي ��ة الإداري ��ة يق َّدر احلد الأق�صى لقيمة الغرامة وفقا للحد الأق�صى لقيمة
الغرام ��ة املفرو�ض ��ة عل ��ى اجلرمي ��ة الإدارية املعنية .وينطبق احلكم الث ��اين �أي�ضا يف حاالت
اجلرمي ��ة الت ��ي تع� � ّد جنائي ��ة و�إدارية يف الوقت نف�سه �إذا كان احل ��د الأق�صى لقيمة الغرامة
املفرو�ض ��ة عل ��ى اجلرمي ��ة الإداري ��ة يزيد ع ��ن احلد الأق�صى لقيمة الغرام ��ة املفرو�ضة وفقا
للحكم الأول.
( )3وتنطبق �أي�ضا املادة  17والفقرة  4واملادة  ،18مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
�إذا مل تب ��د�أ الإج ��راءات اجلنائي ��ة �أو �إجراءات الغرام ��ة الإدارية فيما يتعلق بجرمية جنائية
�أو �إدارية� ،أو �إذا توقفت تلك الإجراءات� ،أو �إذا مل تُعترب �أية عقوبة منا�سبة ،فيمكن تقدير
( )69انظر الرابط التايل. www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a102.html :
( )70ترجمة غري ر�سمية .يتاح مزيد من املعلومات على الرابط التايل.www.oecd.org/dataoecd/62/54/2377479.pdf :
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قيمة الغرامة ب�شكل منف�صل .وميكن الن�ص قانون ًا على �أنه يجوز �أي�ضا تقدير قيمة الغرامة
ب�ش ��كل منف�ص ��ل يف ح ��االت �أخ ��رى .غ�ي�ر �أن ��ه ي�س َتب َع ُد القي ��ام ب�شكل منف�ص ��ل بتقدير قيمة
الغرامة املفرو�ضة على الكيان القانوين �أو اجلمعية القانونية �إذا مل يكن بالإمكان املالحقة
الق�ضائية على ارتكاب اجلرمية اجلنائية �أو الإدارية لأ�سباب قانونية؛ ويبقى احلكم الوارد يف
الفقرة  )1( 33على حاله.
(َ )5يح ��ول تقدي ��ر الغرام ��ة املفرو�ض ��ة على الكي ��ان القانوين �أو اجلمعي ��ة القانونية دون
م�صادرتهم ��ا عم�ل�ا باملادت�ي�ن  73و�( 73أ) م ��ن القانون اجلنائي �أو املادة �( 29أ) الرتكابهما
الفعل ذاته.

املادة  :130انتهاك الرقابة الإلزامية يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
(ُّ �  )1أي �شخ�ص مل يقم عن عمد �أو عن �إهمال ،ب�صفته مالك �شركة �أو م�ؤ�س�سة ،باتخاذ
تداب�ي�ر الرقاب ��ة الالزم ��ة ملنع الإخالل بالواجب ��ات يف ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي تخ�ص املالك
ب�صفت ��ه تل ��ك ،وتك ��ون العقوب ��ة عن ذلك �إما جزاء �أو غرامةُ ،يع َترب �أنه ارتكب جرمية �إدارية
�إذا كان بالإم ��كان احليلول ��ة دون ارت ��كاب تل ��ك املخالف ��ة �أو �إذا كانت الرقابة املنا�سبة جتعل
ارتكابها �أ�صعب بكثري .وتت�ضمن تدابري الرقابة املطلوبة �أي�ضا تعيني موظفي رقابة واختيارهم
ومراقبتهم ب�شكل دقيق.
( )2ت�شمل ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات وفقا للمادتني الفرعيتني  1و 2امل�ؤ�س�سات العامة.
(�  )3إذا كان ��ت اجلرمي ��ة الإداري ��ة تخ�ض ��ع للعقوبة ،فيجوز �أن تك ��ون العقوبة عليها بدفع
غرام ��ة ال تزي ��د قيمته ��ا ع ��ن مليون مارك �أملاين .و�إذا كان ��ت العقوبة على الإخالل بالواجب
ه ��ي دف ��ع غرام ��ة ،ف� َّإن احلد الأق�صى لقيم ��ة الغرامة على الإخالل بالرقابة الإلزامية يعتمد
عل ��ى احل ��د الأق�ص ��ى لقيمة الغرامة املفرو�ضة على الإخالل بالواجب .وينطبق احلكم الثاين
�أي�ض ��ا يف حال ��ة الإخ�ل�ال بالواجب الذي يعاقَب عليه بجزاء وغرامة يف الوقت نف�سه �إذا كان
()71
احلد الأق�صى لقيمة الغرامة يتجاوز احلد الأق�صى وفقا للحكم الأول.

مثال

ين� ��ص القان ��ون الإيط ��ايل ب�ش�أن م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباري�ي�ن (املر�سوم الت�شريعي 2001/231
امل�ؤرخ  8حزيران/يونيه  )72()2001على ما يلي:

املادة  -5م�س�ؤولية الوكالة
 -1تكون الوكالة م�س�ؤولة عن اجلرائم التي يرتكبها مل�صلحتها �أو لفائدتها:
( )71ترجمة غري ر�سمية للفقرة  30مما يلي.Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen :
( )72فر�ضت �إيطاليا نظاما للم�س�ؤولية الإدارية لل�شركات من خالل املر�سوم-القانون رقم  300امل�ؤرخ � 29أيلول/
�سبتم�ب�ر  2000واملر�سوم-القان ��ون رق ��م  231امل� ��ؤرخ � 8أيار/ماي ��و  ،2001املعنون "قواع ��د امل�س�ؤولية الإدارية للأ�شخا�ص
االعتباري�ي�ن وال�ش ��ركات واجلمعي ��ات حت ��ى التي لي�س لها و�ضع قان ��وين ،عمال باملادة  11من القانون رقم  300امل�ؤرخ 29
�أيلول�/سبتم�ب�ر  "2000ال ��ذي ن�ش ��ر يف اجلري ��دة الر�سمي ��ة ع ��دد  140امل�ؤرخ  19حزيران/يوني ��ه  .2000ويتاح مزيد من
املعلومات على الرابط التايل. www.oecd.org/dataoecd/61/31/45508054.pdf :
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(�أ)  �أ�شخا� ��ص ي�شغل ��ون وظائ ��ف متثي ��ل الوكالة �أو �إدارتها �أو ت�سيريه ��ا �أو وحدة تنظيمية
م�ستقل ��ة عنه ��ا مالي ��ا ووظيفيا ،ومن قبل �أ�شخا�ص يتولّون ،بحكم الواقع �أي�ضا� ،إدارة الوحدة
والإ�شراف عليها
(ب) �أ�شخا�ص يخ�ضعون لإدارة �أو مراقبة �أحد الأ�شخا�ص املذكورين يف البند �أ �أعاله).
 -2ال تتحمل الوكالة م�س�ؤولية �إذا ت�صرف الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف البند الفرعي 1
مل�صلحتهم فح�سب �أو مل�صلحة �أطراف ثالثة.

مثال
ين�ص القانون اجلنائي الإ�سرائيلي ( 1977 - 5737الطبعة ال�ساد�سة) على ما يلي:
املادة الرابعة :امل�س�ؤولية اجلنائية لهيئة اعتبارية
مدى امل�س�ؤولية اجلنائية لهيئة اعتبارية
�( 23أ) تتحمل الهيئة االعتبارية امل�س�ؤولية اجلنائية
( )1يف �إط ��ار البن ��د � ،22إذا ارتُكب ��ت اجلرمية عل ��ى يد �شخ�ص �أثناء قيامه بوظيفته يف
الهيئة االعتبارية؛
( )2بالن�سبة جلرمية تتطلب �إثبات الق�صد �أو الإهمال اجلنائيني� ،إذا ُن�سب الفعل الذي
ارتكب به اجلرمية �أو ق�صده �أو �إهماله اجلنائيان ،يف ظل ظروف الق�ضية ويف �ضوء من�صب
ال�شخ� ��ص ال ��ذي يدير �ش�ؤون الهيئ ��ة االعتبارية و�سلطته وم�س�ؤوليته� ،إىل الهيئة االعتبارية �أو
ق�صدها �أو �إهمالها اجلنائيني.
(ب)  �إذا ارتُكبت اجلرمية ب�سبب ترك فعلٍ  ،عندما يقع االلتزام بالأداء على عاتق الهيئة
االعتباري ��ة مبا�ش ��رة ،ف�ل�ا يه ��م عندئذ ما �إذا كان ممكنا �أو غري ممكن ربط اجلرمية �أي�ضا
()73
ب� ِّأي موظف يعمل يف الهيئة االعتبارية.

( )73يتاح مزيد من املعلومات على الرابط التايل. www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf :

الف�صل الرابع

التحـريـات

تعليق ا�ستهاليل
املنظمة والتي يلزم
يهدف هذا الف�صل �إىل تي�سري التحقيق يف الأفعال التي تندرج �ضمن اجلرمية َّ
جترميها مبوجب االتفاقية .ويتناول م�س�ألتني منف�صلتني لكنهما متداخلتان ،وهما:
•  �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة� :أي �أ�ساليب جمع املعلومات بطريقة ال تثري انتباه الأ�شخا�ص
امل�ستهدفني ،التي يط ِّبقها املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القانون بغر�ض الك�شف والتحقيق
فيما يتعلق باجلرائم والأ�شخا�ص امل�شتبه بهم.
•  التعاون غري الر�سمي (بني �أجهزة ال�شرطة �أو غريها من الأجهزة) فيما بني الأجهزة
املك َّلفة ب�إنفاذ القانون.
وهاتان امل�س�ألتان م�شمولتان باملواد  19و 20و 27من االتفاقية.
وال يتوخ ��ى �أن تُن َّف ��ذ ه ��ذه الأح ��كام مبعزل عن غريها .لذا م ��ن الأهمية مبكان �أن يراعي وا�ضعو
القوان�ي�ن تنفي ��ذ ه ��ذه الأح ��كام �إىل جان ��ب قوانني وطنية �أخ ��رى ،مبا يف ذل ��ك القوانني املتعلقة
ب�صالحيات ال�شرطة عموما ،وقانون الإجراءات اجلنائية ،وقوانني حماية اخل�صو�صية ،والقوانني
الت ��ي تتن ��اول و�سائ ��ل التعاون على نحو ر�سمي �أك�ث�ر ،وال �سيما ما يتعلق منها بامل�ساعدة القانونية
املتبادلة وت�سليم املطلوبني.
ويتوخ ��ى اتخ ��اذ ه ��ذا الف�صل �أ�سا�سا ت�شريع ّي ًا لأ�ساليب التح ِّري اخلا�صة على ال�صعيد املحلي ويف
�إطار التعاون الدويل على ال�سواء .كما يتوخى �أن ُتن َّفذ هذه الأحكام بالإ�ضافة �إىل القواعد العادية
التي تنظم �صالحيات التحقيق املنوطة بالأجهزة املكلَّفة ب�إنفاذ القانون وغريها من الأجهزة.
وتتع ّدد �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة وتتمايز ولكل من هذه الأ�ساليب م�ستويات خمتلفة من املخاطر
وقد يثري خمتلف الق�ضايا يف جمال حقوق الإن�سان .فعلى �سبيل املثال ،قد يكون من املنا�سب �أن
ُي� ��ؤذن ب�أ�سل ��وب الت�سلي ��م املراق ��ب من ِقبل كبار امل�س�ؤولني املكلَّفني ب�إنفاذ القانون ،يف حني تتط َّلب
املراقبة االلكرتونية عاد ًة �إذن ًا و�إ�شراف ًا ق�ضائيني .وتبع ًا لذلك ،يتم تناول كل من �أ�ساليب التح ِّري
اخلا�صة الرئي�سية على حدة حتى يت�س َّنى و�ضع نظام منا�سب لكل منها.
وع ��اد ًة م ��ا تتط َّل ��ب �أ�سالي ��ب التح ِّري اخلا�صة ،ح�سبما ورد يف الأد َّل ��ة الت�شريعية� ،أ�سا�س ًا ت�شريع ّي ًا
لأنه ��ا ق ��د تك ��ون غ�ي�ر م�شروعة خالف ذلك ،كم ��ا �أنها تثري خماوف حم َّددة ب�ش� ��أن اخل�صو�صية
وحقوق الإن�سان:
59
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والت�سلي ��م املراق ��ب مفي ��د ب�شكل خا�ص يف احلاالت التي ُيك�شف فيها عن امله ّربات �أو ُيعترَ �ض
�سبيلها �أثناء العبور ،ثم ُت�سلَّم حتت املراقبة من �أجل ك�شف هوية املتلقِّني املق�صودين �أو ر�صد
منظمة �إجرامية .ولكن ،كثريا ما يلزم وجود �أحكام ت�شريعية
توزيعه ��ا بع ��د ذل ��ك ع ��ن طريق َّ
ت�سمح بهذا الت�ص ُّرف ،حيث � َّإن ت�سليم امله ّربات من قبل �أحد العاملني يف جهاز من �أجهزة
حد ذاته جرمية مبقت�ضى القانون الداخلي .وميكن
�إنفاذ القانون �أو �شخ�ص �آخر قد يكون يف ِّ
ا�ستخدام العمليات امل�س َتترِ ة [ال�سرية] عندما يكون مبقدور موظف عامل يف �أحد �أجهزة �إنفاذ
منظمة �إجرامية من �أجل جمع الأدلَّة .وت�ؤدي
القان ��ون �أو �شخ� ��ص �آخ ��ر �أن يت�س َّل ��ل �إىل داخل َّ
تن�صت �أو اعرتا�ض االت�صاالت وظيفة مماثلة وكثريا ما
املراقبة الإلكرتونية يف �شكل �أجهزة ّ
مف�ضلة عندما ال ميكن ل�شخ�ص خارجي �أن يخرتق جمموعة حمكمة االنغالق �أو حيث
تكون ّ
ي�ش� � ّكل الت�س ّل ��ل ج�سد ّي� � ًا �أو املراقب ��ة خطرا غري مقبول على التح ِّري ��ات �أو على القائمني بها.
وع ��اد ًة م ��ا تكون املراقبة الإلكرتونية ،بحك ��م طبيعتها االقتحامية ،خا�ضعة ل�سيطرة ق�ضائية
()74
�صارمة ول�ضوابط قانونية عديدة ملنع �إ�ساءة ا�ستخدامها.
وميكن العثور على مزيد من التعليقات على ا�ستخدام �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة يف ال�سياق الأوروبي؛
انظر تو�صية جمل�س �أوروبا  Rec(2005)10ب�ش�أن "�أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة" فيما يتعلق باجلرائم
اخلط�ي�رة مب ��ا يف ذل ��ك �أعم ��ال الإرهاب .وت�شري هذه التو�صية �إىل �ضرورة �إقامة توازن بني �ضمان
ال�سالمة العامة من خالل �إنفاذ القانون و�ضرورة �ضمان حقوق الأفراد؛ فتقرتح وجود عملية وا�ضحة
لو�ضع املعايري التي من �ش�أنها �أن تزيد ثقة اجلمهور يف ا�ستخدام "�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة" هذه،
التي تُع َّرف ب�أنها "التقنيات التي تط ِّبقها ال�سلطات املخت�صة يف �سياق التحقيقات اجلنائية بغر�ض
الك�شف والتحقيق فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية والأ�شخا�ص امل�شتبه بهم ،بهدف جمع املعلومات
بطريق ��ة ال تث�ي�ر انتب ��اه الأ�شخا� ��ص امل�ستهدفني" .وتعني عبارة "ال�سلطات املخت�صة" يف �سياق هذه
التو�صية" :ال�سلطات الق�ضائية و�سلطات املالحقة الق�ضائية و�سلطات التحقيق املعنية باتِّخاذ القرار
()75
ب�ش�أن �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة �أو الإ�شراف عليها �أو ا�ستخدامها وفق ًا للت�شريعات الوطنية".
وحت � ِّ�دد التو�صي ��ة ع ��دد ًا من املب ��ادئ لتوجيه الدول عند �صوغ قوان�ي�ن و�سيا�سات وطنية ب�ش�أن هذه
امل�س�ألة .و ُي�شار �إىل النقاط الرئي�سية التالية يف هذا ال�صدد:
• �أهمية املراقبة الوافية لتنفيذ �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة ،من ِقبل ال�سلطات الق�ضائية �أو
غريه ��ا م ��ن الهيئ ��ات امل�ستق ِّلة ،وذلك من خالل الإذن امل�سبق والإ�شراف �أثناء التحقيق
و�/أو اال�ستعرا�ض يف مرحلة الحقة
تنا�س ��ب �أ�سلوب التح ِّري اخلا�ص امل�ستخدم ،عند مقارنته بال�سلوك الذي
• �أهمي ��ة �ضم ��ان ُ
يج ��ري التحقي ��ق فيه (وفق ��ا للمبد�أ الذي يق�ضي ب�أن ُي�ستخدم �أق ّل �أ�سلوب تدخلي كفيل
بتحقيق الهدف)
ب�سن قوانني ت�سمح ب�إبراز الأدلَّة التي حت�صل عليها من خالل
•  �ض ��رورة �أن تق ��وم ال ��دول ّ
�أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة يف املحكمة ،مع احرتام احلقّ يف حماكمة عادلة
• �أهمي ��ة توف�ي�ر مب ��ادئ توجيهي ��ة وتدريب يف املج ��ال العملياتي ب�ش� ��أن ا�ستخدام �أ�ساليب
التح ِّري اخلا�صة
( )74الأدلَّة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحتان .184-183
()75

Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation Rec(2005)10 on “special investigation
 techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism, adopted on 20 April 2005الن�ص متاح على
العنوان التايلwww.coe.int :

.

.

الف�صل الرابع -التحريات   61

• �ضرورة �أن ت�ستفيد الدول ب�أكرب قدر ممكن من الرتتيبات الدولية القائمة ب�ش�أن التعاون
الق�ضائ ��ي وال�شرط ��ي فيم ��ا يتعلق با�ستخدام �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة ،على �أن ُت�ستكمل
برتتيبات �إ�ضافية عند ال�ضرورة
وثمة العديد من خمتلف �أنواع �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة .بيد � َّأن هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية
ال تركِّز �إ َّال على الأ�ساليب امل�شار �إليها حتديد ًا يف االتفاقية� ،أي :عمليات الت�سليم املراقب ،والعمليات
هويات م�ستعارة) ،واملراقبة الإلكرتونية.
امل�س َتترِ ة [العمليات ال�سرية] (التي تنطوي على ا�ستخدام َّ
وبالن�سب ��ة ل ��كل �ش ��كل من �أ�شكال �أ�ساليب التح� � ِّري اخلا�صة ،يتعينَّ على وا�ضعي القوانني النظر يف
امل�سائل التالية:
• �آلية املوافقة على الأ�سلوب
• احلد الأدنى ملنح املوافقة
• �شروط ا�ستخدام الأ�سلوب
• مدى متتُّع املوظفني الذي ي�ستخدمون �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة باحلماية من امل�س�ؤولية
املدنية واجلنائية
• ا�ستخدام الأدلَّة التي يتم احل�صول عليها عن طريق ذلك الأ�سلوب
• مدى �إمكانية ن�شر تلك املعلومات
• �آليات الإ�شراف واال�ستعرا�ض واملراقبة
• التعاون الدويل

املادة  -13الت�سليم املراقب
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "الت�سلي ��م املراق ��ب" يف ه ��ذه امل ��ادة الأ�سلوب الذي ي�سم ��ح ل�شحنات غري
ُ -1ي َ
م�شروعة �أو م�شبوهة [�أموال نقدية �أو معامالت] باخلروج من �إقليم دولة [يدرج ا�سم الدولة] �أو
امل ��رور ع�ب�ره �أو دخول ��ه ،مبعرفة [يدرج ا�سم ال�سلط ��ات املخت�صة] وحتت مراقبتها ،بغية التح ِّري
ع ��ن ج ��رم تنطب ��ق عليه هذه الأح ��كام الت�شريعية النموذجية وك�شف هوي ��ة الأ�شخا�ص ال�ضالعني
يف ارتكابه.
 -2يكون الت�سليم املراقب م�شروع ًا �إذا ما �أُ ِذن به وفق ًا لهذه املادة.
�  -3إذا �أت ��ى م�س� ��ؤول� ،أو �شخ� ��ص ي�ساع ��د هذا امل�س�ؤول� ،سلوكا م� ُأذونا به وفق ًا لهذه املادة فال
يكون م�س�ؤو ًال جنائ ًّيا �أو مدن ًّيا عن هذا ال�سلوك.
 -4ميكن للجهات التالية �أن ت�أذن بالت�سليم املراقب:
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(�أ) [ي ��درج املوظف ��ون املك ّلف ��ون ،مث ��ل رئي� ��س ونائ ��ب رئي� ��س جه ��از �إنف ��اذ
القان ��ون املخت� ��ص و�/أو رئي� ��س جه ��از مكافح ��ة الف�س ��اد؛ �أو امل َّدع ��ي الع ��ام �أو قا�ض ��ي
التحقيق]
يقدم طلب ًا �إىل م�س�ؤول خم ّول بالإذن للتفوي�ض له
 -5يجوز ملوظف مك َّلف ب�إنفاذ القانون �أن ِّ
ب�إجراء ت�سليم مراقب با�سم جهاز �إنفاذ القانون �أو جهاز �أجنبي لإنفاذ القانون.
  -6ال ميك ��ن ل ��وكالء �أجان ��ب اال�ضط�ل�اع بعمليات الت�سليم املراق ��ب �إ َّال �إذا �صدر الإذن بذلك
وفق ًا للفقرة �([ 4أ)] من هذه املادة.
 -7ميكن �أن ُيق َّدم الطلب ب� ِّأي و�سيلة� ،إ َّال �أنه ينبغي االحتفاظ ب�سجل كتابي لكل طلب والقرار
الذي ُيتخَّ ذ ب�ش�أنه الحق ًا ،مبا يف ذلك حاالت الرف�ض.
-8

يجب �أن يت�ض َّمن الطلب ما يلي:

(�أ)
املوافقة عليه؛

معلومات كافية تتيح للم�س�ؤول املخ ّول بالإذن �أن يق ِّرر املوافقة على الطلب �أو عدم

(ب) �إفادة عما �إذا كانت امل�س�ألة املعنية مو�ضوع طلب �سابق �أم ال.
-9

ميكن للم�س�ؤول املخ ّول بالإذن:

(�أ)  �أن َي�أذَ ن بالت�سليم املراقب بدون �شروط �أو مرهون ًا ب�شروط ،مبا يف ذلك اال�ستعا�ضة
عن ال�شحنة كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا؛
(ب) �أن يرف�ض الطلب.
 -10يجب �أن ال يوافق امل�س�ؤول املخول بالإذن على الطلب ما مل يكن مقتنع ًا ،بناء على م ِّربرات
معقولة ،مبا يلي:
(�أ)  � َّأن جرم ًا تنطبق عليه هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية قد ارت ُِكب �أو جا ٍر ارتكا ُبه
املرجح �أن ُيرتكب؛
�أو من َّ
(ب) � َّأن طبيعة ومدى الن�شاط الإجرامي املُ�شتبه به ي ِّربران �إجراء عملية املراقبة؛
(ج) � َّأن � َّأي ن�ش ��اط غ�ي�ر م�ش ��روع ينطوي عليه �إج ��راء الت�سليم املراقب �سيكون حمدود ًا
يت�سق مع �إجراء عملية ت�سليم مراقب ف َّعالة؛
�إىل �أق�صى ح ّد ممكن مبا ِّ
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(د)  � َّأن العملي ��ة �س ُتج ��رى بطريق ��ة تكف ��ل� ،إىل �أق�صى ح ّد ممك ��ن� ،إخ�ضاع � ِّأي ب�ضائع
غ�ي�ر م�شروع ��ة ي�شمله ��ا الت�سلي ��م املراق ��ب ملراقب ��ة موظ ��ف مك َّل ��ف ب�إنف ��اذ القان ��ون يف نهاي ��ة
الت�سليم املراقب؛
رجح �أن ت�ستح � َّ�ث ال�شخ�ص املعني على
(ه� �ـ)  � َّأن الت�سلي ��م املراق ��ب ل ��ن ُيجرى بطريق ��ة ُي َّ
ارتكاب جرم مل يكن ينوي ارتكابه لوال ذلك؛
(و) � َّأن � َّأي �سلوك ينطوي عليه الت�سليم املراقب لن ي�ؤ ِّدي �إىل:
‘ ’1تعري�ض �صحة �أو �سالمة � ِّأي �شخ�ص خلطر �شديد؛
‘’2

الت�س ُّبب يف وفاة � ِّأي �شخ�ص �أو �إحلاق �أذى �شديد به.

 -11على [يدرج ا�سم امل�س�ؤول/ال�شخ�ص املُك َّلف املنا�سب مثل رئي�س اجلهاز �أو الوزارة املخت�صة
يقدم تقرير ًا �سنو ًّيا �إىل [الربملان/جلنة برملانية/اجلمهور] عما يلي:
�أن ِّ

]

(�أ) ع ��دد طلب ��ات احل�ص ��ول عل ��ى �إذن التي ُق ِّدمت م ��ن �أجل �إجراء عملي ��ات الت�سليم
املراقب؛
(ب) عدد طلبات احل�صول على �إذن التي ووفق عليها؛
(ج) عدد املالحقات الق�ضائية التي ا�ست ِ
ُخدمت فيها �أدلَّة �أو معلومات مت احل�صول عليها
يف �إطار الأذون ال�صادرة مبوجب هذه املادة.

التعليق
املنظمة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (ط) (تعريف "الت�سليم املراقب")؛ واملادة
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ
�( 20أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة).

املنظمةُ ،يطلب من الدول� ،إذا كانت املبادئ
مبوجب الفقرة  1من املادة  20من اتفاقية اجلرمية َّ
الأ�سا�سي ��ة لنظُ مه ��ا القانوني ��ة الوطنية ت�سمح بذل ��ك� ،أن تتيح اال�ستخدام املنا�سب لأ�سلوب الت�سليم
حتر خا�صة �أخرى ،مثل املراقبة الإلكرتونية
املراقب ،وكذلك ما تراه منا�سبا من ا�ستخدام �أ�ساليب ٍّ
�أو غريها من �أ�شكال املراقبة والعمليات امل�س َتترِ ة [العمليات ال�سرية] داخل �إقليمها بغر�ض مكافحة
املنظمة .وت�ؤكِّد املالحظة التف�سريية ب�ش�أن املادة  20من االتفاقية الواردة يف ن�ص "الأعمال
اجلرمية َّ
ً
التح�ضريية" � َّأن الفقرة  1من املادة  20ال تعني �ضمنا فر�ض التزام على الدول الأطراف ب�أن ت�ضع
()76
�أحكام ًا من �أجل ا�ستخدام جميع الأ�شكال املذكورة من �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة.
( )76الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها ،ال�صفحة .237
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وي�ستن ��د تعري ��ف "الت�سليم املراقب" امل�ستخدم يف هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية �إىل التعريف
املناظ ��ر ال ��وارد يف امل ��ادة ( 2ط) م ��ن االتفاقية .وعند تعريف ه ��ذا امل�صطلح ،قد جتد الدول �أنه
م ��ن املفي ��د �أن ُت ��درج في ��ه �إ�ش ��ارة �إىل "تي�سري" امل�ضي قدما يف ت�سلي ��م ال�شحنات غري امل�شروعة �أو
امل�شبوه ��ة .فف ��ي اجتم ��اع لفري ��ق اخلرباء العاملُ ،ل ِ
وحظ � َّأن الت�سليم املراقب ميكن �أن يكون �إغفا ًال
(مبعنى عدم �إيقاف الت�سليم) ،كما ميكن �أن يكون فع ًال (مبعنى تي�سري امل�ضي قدما يف الت�سليم).
ومن ثم ،ف� َّإن �إدراج كلمة "تي�سري" من �ش�أنه ال�سماح ب�أ�شكال الت�سليم املراقب التي تندرج يف خانة
الأفعال ال الإغفاالت.
وم ��ن امله ��م �أي�ض ��ا النظ ��ر يف �إمكاني ��ة اال�ستعا�ضة عن ال�شحنات غري امل�شروع ��ة مبواد م�شروعة �أو
وهمية تفادي ًا خلطر فقدان ال�شحنات غري امل�شروعة �أثناء القيام بالت�سليم .ومن �أجل القيام على
نح ��و ف َّع ��ال به ��ذه اال�ستعا�ضة و�إلقاء القب�ض على متلقِّي امل ��واد امل�ستعا�ض عنها� ،سيكون من املفيد
بالن�سبة لبع�ض الدول �أن ت�ضع �أحكام ًا قانونية تجُ ِّرم ا�سترياد �أو نقل �أو حيازة املواد التي يتم تلقِّيها
�أو اقتنا�ؤها "باعتبارها �شحنات غري م�شروعة" .و�إال فلن ُيلقَى القب�ض على متلقِّي املواد امل�ستعا�ض
عنها حليازته هذه املواد ،وذلك ل َّأن املواد التي يف حوزته م�شروعة.
و َي� ��أذَ ن م�ش ��رو ُع ه ��ذه امل ��ادة با�ستخدام �أ�سلوب الت�سليم املراقب بناء على طلب ُيق َّدم �إىل �أحد كبار
يف�ضل ممار�سة مزيد
امل�س�ؤول�ي�ن يف الأجه ��زة املخت�ص ��ة .ويف بع� ��ض النظم القانونية الوطني ��ة ،قد َّ
من الإ�شراف من ِقبل هيئة ق�ضائية ،على �سبيل املثال .ومن ال�ضروري موازنة ذلك باحلاجة �إىل
�ضمان �إمكانية الإذن بعمليات الت�سليم املراقب على وجه ال�سرعة ويف � ِّأي وقت نهار ًا �أو لي ًال .وميكن
�إيجاد توازن من هذا القبيل عن طريق ال�سماح ب�إعطاء الإذن الأويل من ِقبل امل�س�ؤول الأول املك َّلف
ب�إنف ��اذ القان ��ون (�أي �إتاح ��ة ا�ستجابة �سريعة) ،عل ��ى �أن تقوم هيئة ق�ضائية بعد ذلك با�ستعرا�ضه
ومتديد �أجله بعد فرتة ق�صرية من الزمن (�سبعة �أيام ،مث ًال).
ومن الأهمية مبكان �أن تخ�ضع �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة �إىل م�ستوى معينَّ من التدقيق ،و�إال ف�إنها
ق ��د تتي ��ح فر�ص� � ًا لإ�س ��اءة اال�ستعمال بل والف�ساد .وتُو�صي هذه الأح ��كام الت�شريعية النموذجية ب�أن
ُيط َلب من �أحد كبار امل�س�ؤولني ،مثل رئي�س جهاز �إنفاذ القانون� ،أو من وزارة العدل ،تقدمي تقرير
�سن ��وي �إىل الربمل ��ان �أو جه ��ة مكافئ ��ة ،عن عدد الأذونات املطلوبة وع ��دد الأذونات املمنوحة وعدد
املالحقات الق�ضائية التي ا�ست ِ
ُخدمت فيها �أد َّلة �أو معلومات مت احل�صول عليها من خالل الأذونات.
يف�ضل ممار�س ��ة مزيد من التدقيق من خالل قيام هيئة �إ�شراف
ويف بع� ��ض النظ ��م القانوني ��ة ،قد َّ
املرجح �أن تدعو احلاجة
من
احلالة،
هذه
ويف
ال�صدد.
هذا
م�ستق َّلة مث ًال بالإبالغ واال�ستعرا�ض يف
َّ
�إىل �إج ��راء اال�ستعرا� ��ض عل ��ى م�ستوي�ي�ن ،بحيث يتاح على امل�ست ��وى الأول لهيئة ا�ستعرا�ض م�ستق َّلة
لديها والية ت�شريعية حم َّددة �أن جتري ا�ستعرا�ض ًا كام ًال مبا ي�شمل احل�صول على معلومات عملياتية
علني ًا يعر�ض على الربملان (على �سبيل املثال)،
َّ
ح�سا�سة؛ يف حني ت�شمل املرحلة الثانية ا�ستعرا�ضا ّ
مع مراعاة عدم ك�شف املعلومات العملياتية ،مبا يف ذلك الأ�ساليب وامل�صادر.

مثال
ثمة �أحكام ب�ش�أن "عمليات الت�سليم املراقب" ترد يف قانون اجلمارك الفرن�سية ،كما يلي:
الباب الثاين
الف�صل الرابع� -صالحيات موظفِّي اجلمارك
الباب  -7عمليات الت�سليم املراقب
املادة  67مك َّرر ًا
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من �أجل �إثبات ارتكاب جرائم �ضد قانون اجلمارك فيما يتعلق با�سترياد �أو ت�صدير �أو حيازة
خمدرة ،وك�شف هوية مرتكبي هذه اجلرائم وال�شركاء
املواد �أو النباتات امل�صنَّفة على �أنها ِّ
فيه ��ا وامل�شارك�ي�ن فيه ��ا �أي�ضا ك�أطراف �صاحبة م�صلحة ،مبوجب �أحكام املادة  ،399و� ْإع َمال
ال�ضبطيات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،يجوز ملوظفِّي اجلمارك امل�أذونني من ِقبل وزارة
اجلم ��ارك القي ��ام ،يف ظ� � ّل ظروف محُ َّددة مبوج ��ب مر�سوم ،وبعد �إبالغ املدعي العام وحتت
مراقبته ،بر�صد نقل هذه املواد �أو النباتات.
وال يك ��ون موظف ��و اجلم ��ارك املذكورون م�س�ؤولني جنائ ًّيا عندما يقومون ،حتقيق ًا لهذه الغاية،
وبناء على �إذن من املدعي العام وحتت مراقبته ،ب�شراء �أو حيازة �أو نقل �أو ت�سليم هذه املواد
�أو النباتات� ،أو بتقدمي الدعم القانوين �أو و�سائل النقل �أو الإيداع �أو االت�صال �إىل الأ�شخا�ص
حائزي هذه املواد �أو النباتات �أو ارتكاب اجلرائم اجلمركية امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
وال يج ��وز �أن يمُ َن ��ح الإذن �إ َّال فيم ��ا يتعل ��ق بالإجراءات الت ��ي ال تنطوي على ارتكاب اجلرائم
امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل.
وتنطب ��ق �أح ��كام الفقرت�ي�ن ال�سابقتني للأغرا�ض نف�سها عل ��ى املواد التي تُ�ستخدم يف ال�صنع
للمخدرات التي تحُ َّدد قائمتها مبوجب مر�سوم وعلى املع َّدات التي ُت�ستخدم يف
غري امل�شروع
ِّ
عملية ال�صنع هذه.
وال يكون َّ
موظفو اجلمارك عر�ضة لعقوبة جنائية ج َّراء تنفيذهم الإجراءات امل�شار �إليها يف
الفقرت�ي�ن الأولي�ي�ن فيم ��ا يخ�ص الأموال امل�ستعملة الرت ��كاب اجلرمية املح َّددة يف املادة 415
()77
ومن �أجل �إثبات ارتكاب هذه اجلرمية.

مثال
ي ��رد التعريف ��ان التالي ��ان ملفهوم ��ي "عملي ��ة مراقب ��ة" و"عملي ��ة مراقبة كربى" يف قان ��ون اجلرائم
الأ�سرتايل لعام ( 1914الكومنولث):
الباب  - 15GDمعنى مفهومي "عملية مراقبة" و"عملية مراقبة كربى"
( )1املق�صود من مفهوم "عملية مراقبة" ما يلي:
(�أ) �أنها تنطوي على م�شاركة موظفني مك َّلفني ب�إنفاذ القانون؛
(ب) �أنه ��ا تجُ ��رى بغر� ��ض احل�ص ��ول على �أدلَّة قد ت�ؤ ِّدي �إىل مالحق ��ة �شخ�ص ما ق�ضائ ًّيا
الرتكاب ��ه جرمي ��ة خط�ي�رة م ��ن اجلرائم املن�صو� ��ص عليها على نط ��اق الكومنولث �أو جرمية
خطرية من اجلرائم املن�صو�ص عليها على نطاق الواليات لكنها ذات طابع احتادي؛
(ج) �أنها قد تنطوي على �إتيان موظف مك َّلف ب�إنفاذ القانون �أو �شخ�ص �آخر �سلوكا من
�ش�أنه  -ب�صرف النظر عن الباب � - 15HAأن ي�ش ِّكل جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها
على نطاق الكومنولث �أو جرمية من�صو�صا عليها على نطاق الواليات �أو الأقاليم.
رجح فيها ما يلي:
( )2املق�صود من مفهوم "عملية مراقبة كربى" عملية مراقبة ُي َّ
منظمة من طرف واحد �أو �أكرث من املوظفِّني
(�أ)  �أن تنطوي على اخرتاق جماعة �إجرامية َّ
املك َّلفني ب�إنفاذ القانون ملدة تزيد على �سبعة �أيام؛
( )77الن�ص ُمتاح على العنوان التايل. www.legifrance.gouv.fr :

   66الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة

(ب) �أو �أن ت�ستمر ملدة �أكرث من ثالثة �أ�شهر؛
ُوجه �ضد ن�شاط �إجرامي ُي�شتَبه �أنه ي�شكل تهديد ًا حلياة الإن�سان.
(ج) �أو �أن ت َّ
يقدم طلب ًا �إىل
وي�ض ��ع القان ��ون الأ�س�ت�رايل نظام� � ًا ميكن مبوجبه ملوظف مك َّلف ب�إنف ��اذ القانون �أن ِّ
امل�س�ؤول�ي�ن الكب ��ار املكلف�ي�ن م ��ن �أجل منحه تفوي�ض ًا ال ميكن منح ��ه �إ َّال �إذا ا�س ُتو ِفيت �شروط مع َّينة
على النحو التايل:
الباب  - 15GFمعنى "امل�س�ؤول املخ ّول بالإذن" ،الخ.
(ٌّ �  )1أي م ��ن الأ�شخا� ��ص املذكوري ��ن �أدناه هو م�س�ؤول خم ّول بالإذن فيما يخ�ص العمليات
املراقبة:
(�أ)  �إذا كانت العملية عبارة عن عملية مراقبة كربى وكان التحقيق يف اجلرمية مو�ضوع
العملية املراقبة من مهام ال�شرطة الفيدرالية الأ�سرتالية :املف َّو�ض �أو نائب املف َّو�ض؛
لكن التحقي ��ق يف اجلرمية مو�ضوع
(ب) �إذا كان ��ت العملي ��ة لي�س ��ت عملي ��ة مراقبة كربىَّ ،
العملي ��ة املراقب ��ة ه ��و من مهام ال�شرط ��ة الفيدرالية الأ�سرتاليةُّ � :أي م�س�ؤول خم ّول بالإذن يف
ال�شرطة الفيدرالية الأ�سرتالية؛
(ج) �إذا كان التحقي ��ق يف اجلرمي ��ة مو�ض ��وع العملي ��ة املراقب ��ة م ��ن مهام جلنة اجلرمية
الأ�سرتالية—� ُّأي م�س�ؤول خم ّول بالإذن يف جلنة اجلرمية الأ�سرتالية؛
(د)  �إذا كانت العملية املراقبة متعلقة بالتحقيق يف ق�ضية تنطوي على ممار�سة الف�ساد (يف
�إط ��ار املعن ��ى املح� � َّدد يف قانون املف ّو�ض املعني بالنزاهة يف �إنفاذ القانون لعام ُّ �—)2006أي
م�س�ؤول خم ّول بالإذن يف اللجنة الأ�سرتالية املعنية بالنزاهة يف �إنفاذ القانون.
( )2فيما يلي امل�س�ؤولون املخ ّولون بالإذن يف ال�شرطة الفيدرالية الأ�سرتالية:
(�أ) املف َّو�ض؛
(ب) نائب املف َّو�ض؛
(ج) م�س� ��ؤول تنفي ��ذي كب�ي�ر يف ال�شرط ��ة الفيدرالية الأ�سرتالية يك ��ون ع�ضو ًا يف ال�شرطة
الفيدرالية الأ�سرتالية وخم ّوال ب�إذن كتابي من ِقبل املف َّو�ض يف حكم هذه الفقرة.
( )3فيما يلي امل�س�ؤولون املخ ّولون بالإذن يف جلنة اجلرمية الأ�سرتالية؛
(�أ) امل�س�ؤول التنفيذي الأول يف جلنة اجلرمية الأ�سرتالية؛
(ب) موظف يف جلنة اجلرمية الأ�سرتالية يكون من فئة كبار املوظفني التنفيذيني وخم ّوال
ب� ��إذن كتاب ��ي م ��ن قب ��ل امل�س�ؤول التنفي ��ذي الأول يف جلنة اجلرمي ��ة الأ�سرتالية يف حكم هذه
الفقرة.
( )4فيما يلي امل�س�ؤولون املخ ّولون بالإذن يف اللجنة الأ�سرتالية املعنية بالنزاهة يف �إنفاذ
القوانني:
(�أ) املف َّو�ض املعني بالنزاهة؛
(ب) م�ساعد املف َّو�ض املعني بالنزاهة؛
(ج) موظ ��ف يف اللجن ��ة الأ�سرتالي ��ة املعني ��ة بالنزاه ��ة يف �إنفاذ القانون يكون من فئة كبار
املوظفني التنفيذيني وخم ّوال ب�إذن كتابي من ِقبل املف َّو�ض املعني بالنزاهة يف حكم هذه الفقرة.
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مثال

تت�ض َّم ��ن امل ��ادة  3-1م ��ن القان ��ون النموذجي ب�ش�أن غ�سل الأم ��وال ومتويل الإرهاب (من �أجل نظم
القانون املدين) التعريف التايل للت�سليم املراقب:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "الت�سلي ��م املراق ��ب" �أ�سلوب ال�سماح مبرور ال�شحن ��ات �أو النقود غري
	المُ -ي َ
امل�شروع ��ة �أو امل�شبوه ��ة داخ ��ل �أرا�ض ��ي [يدرج هنا ا�سم البل ��د] �أو اخلروج منها �أو عبورها �أو
الدخول �إليها ،بعلم ال�سلطات املخت�صة وحتت مراقبتها ،بهدف التح ِّري عن جرم ما وحتديد
هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني فيه.
�أما الأحكام النموذجية ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية
باملخدرات واجلرمية
(من �أجل نظم القانون العام) ،التي � ِأع َّدت من ِقبل مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
و�أمانة الكومنولث و�صندوق النقد الدويل ف�إنها ال تت�ض َّمن تعريف ًا للت�سليم املراقب.

املادة  -14الهو َّيات امل�ستعارة
-1

من امل�شروع احل�صول على هو َّية م�ستعارة وا�ستخدامها �إذا ما � ِأذن بها وفق ًا لهذه املادة.

  -2ال يك ��ون امل�س�ؤول ��ون والأف ��راد الذين ي�ساعدون على احل�ص ��ول على هوية م�ستعارة عر�ضة
مل�س�ؤولية مدنية �أو جنائية لدى قيامهم ب�سلوك ي�ؤذن به وفق ًا لهذه املادة.
يقدم طلب ًا من �أجل
 -3يجوز ملوظف مك َّلف ب�إنفاذ القانون [تدرج �أ�سماء الأجهزة املكلفة] �أن ِّ
احل�ص ��ول عل ��ى هو ّي ��ة م�ستعارة �أو ا�ستخدامها بغر�ض التح ِّري عن جرمية م�شمولة بهذه الأحكام
الت�شريعية النموذجية [با�سم جهاز �إنفاذ القانون� ،أو با�سم جهاز �أجنبي لإنفاذ القانون].
 -4ميكن للجهات التالية �أن َت�أذَ ن باحل�صول على هوية م�ستعارة �أو ا�ستخدامها:

(�أ) [يدرج املوظفون املكلفون ،مثل رئي�س ونائب رئي�س جهاز �إنفاذ القانون املخت�ص؛
و�/أو رئي�س جهاز مكافحة الف�ساد].
-5

مت�ضمن ًا ما يلي:
يجب �أن ُيق َّدم الطلب كتاب ًة
ِّ
(�أ) ا�سم �صاحب الطلب؛
(ب) تفا�صيل الهوية امل�ستعارة املتوخاة؛
(ج) الأ�سباب التي تقت�ضي احل�صول على هو َّية م�ستعارة �أو ا�ستخدامها؛

(د) تفا�صيل عملية التح ِّري �أو جمع املعلومات اال�ستخبارية التي �س ُت�ستخدم الهوية من
�أجلها (يف حدود ما هو معروف).
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 -6بعد النظر يف الطلب ،ميكن للم�س�ؤول املخ ّول بالإذن:
(�أ)  �أن ي� ��أذن باحل�ص ��ول عل ��ى هوي ��ة م�ستعارة �أو ا�ستخدامها ،ب ��دون �شروط �أو رهن ًا
ب�شروط؛
(ب) �أو �أن يرف�ض الطلب.
  -7ال يج ��وز للم�س� ��ؤول املخ� � ّول بالإذن �أن يواف ��ق على الطلب ما مل يكن مقتنع ًا باال�ستناد �إىل
م ِّربرات معقولة � َّأن الهو َّيِة امل�ستعارة �ضرورية لأحد ال�سببني التاليني �أو كليهما:
(�أ) التح� � ِّري يف جرمي ��ة م�شمول ��ة بهذه الأحكام الت�شريعي ��ة النموذجية مت ارتكابها �أو
املرجح �أن تُرتكب؛
جا ٍر ارتكابها �أو من َّ
(ب) القيام ب� ِّأي مه َّمة �إدارية دعم ًا للفقرة الفرعية (�أ).
-8

يجب تقدمي ن�سخة من كل �إذن �إىل [يدرج ا�سم هيئة الإ�شراف املخت�صة].

 -9يج ��وز ل�شخ� ��ص يت�ص� � َّرف مبوج ��ب �إذن �أن يطلب امل�ساعدة م ��ن �شخ�ص بهدف احل�صول
عل ��ى �أد َّل ��ة تث ِب ��ت هوية م�ستع ��ارة متت املوافقة عليها مبوجب هذه املادة .وب�صرف النظر عن � ِّأي
يقدم �أدلَّة على هوية م�ستع ��ارة ا�ستجابة لطلب
قوان�ي�ن �أخ ��رى ،يج ��وز ل�شخ� ��ص �أن ي�ستح ��دث �أو ِّ
ُيق َّدم مبوجب هذه املادة.
 -10عل ��ى امل�س� ��ؤول الأول يف [ت ��درج �أ�سم ��اء الأجه ��زة املخت�صة] �أن ي�ستعر� ��ض ب�شكل دوري � َّأي
تفوي�ض من ََح ُه [تدرج تفا�صيل املندوبني املخت�صني].
�  -11إذا ر�أى امل�س�ؤول الأول ،بعد ا�ستعرا�ضه التفوي�ضَّ � ،أن التفوي�ض مل ي ُعد �ضروري ًا ،وجب عليه
�إلغاء التفوي�ض مبوجب [تدرج الفقرة].
�  -12إذا ر�أى امل�س�ؤول الأول ،بعد ا�ستعرا�ضه التفوي�ضَّ � ،أن التفوي�ض ما زال �ضروري ًا ،وجب عليه
�أن يد ِّون ر�أيه يف هذا ال�ش�أن والأ�سباب التي ت�ستدعي ذلك ،كتاب ًة.
يقدم تقري ��ر ًا كل [يدرج عدد الأ�شهر] �إىل [يدرج ا�سم
 -13عل ��ى امل�س� ��ؤول الأول يف [جه ��از] �أن ِّ
هيئة الإ�شراف] عما يلي:

(�أ)

عدد الهو ّيات امل�ستعارة امل�أذون بها يف الوقت الراهن؛

(ب) تاريخ �آخر ا�ستعرا�ض لكل منها ونتيجة ذلك اال�ستعرا�ض.
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يقدم تقرير ًا �سنو ّي� � ًا �إىل [الربملان/جلنة برملانية/
 -14عل ��ى [رئي� ��س جه ��از �إنفاذ القانون] �أن ِّ
علن ًا] عما يلي:

(�أ)

عدد الهو ّيات امل�ستعارة املمنوحة؛

(ب) عدد الهو ّيات امل�ستعارة امللغاة؛
(ج) عدد املالحقات الق�ضائية التي مت فيها احل�صول على �أدلَّة �أو معلومات من خالل
ا�ستخ ��دام هو ّي ��ة م�ستع ��ارة [�أو الت ��ي �أ َّدت فيه ��ا هو ّي ��ة م�ستعارة دور ًا ما يف التح� � ِّري �أو املالحقة
الق�ضائية].

املادة  -15عمليات االخرتاق
 -1يف ه ��ذه امل ��ادة ،تتمث ��ل عمليات االخرتاق يف مراقبة �أ�شخا�ص م�شتبه يف ارتكابهم جرائم
م�شمول ��ة به ��ذه الأح ��كام الت�شريعي ��ة النموذجي ��ة ،ويتوىل تنفي ��ذ هذه العمليات �ضب ��اط مكلفون
[متخ�ص�ص ��ون] يت�صرف ��ون كم�شارك�ي�ن يف هذه اجلرائم .وحتقيق ًا لذل ��كُ ،يخ َّول له�ؤالء ال�ضباط
�أن ي�ستعملوا هويات م�ستعارة .وال يجوز لهم الت�صرف ب�شكل يحث على ارتكاب اجلرائم.
  -2ال تكون عمليات االخرتاق قانونية �إ َّال �إذا �أُ ِذن بها وفق ًا لهذه املادة.
-3

ُيخ َّول لل�ضباط املكلفني ،دون �أن يكونوا عر�ضة ل ِّأي م�س�ؤولية جنائية:

(�أ) احل�صول على مواد ومنتجات ووثائق ومعلومات مت�أتية من ارتكاب جرائم م�شمولة
به ��ذه الأح ��كام الت�شريعي ��ة النموذجي ��ة �أو م�ستخدمة يف ارتكابه ��ا� ،أو حجز تلك املواد واملنتجات
والوثائق واملعلومات �أو نقلها �أو ن�سخها �أو ت�سليمها؛
(ب) �إتاحة الو�سائل القانونية واملالية وو�سائل النقل والتخزين وال�سكن وو�سائل االت�صال
الالزمة الرتكاب تلك اجلرائم؛
(ج) ت�شمل هذه احل�صانة جميع الأ�شخا�ص الذين ُي�ستَدعون ر�سم ًّيا [من ق َبل ال�ضابط
املكلف �أو املح ِّقق] للم�ساعدة يف عملية االخرتاق.
ٍ
�ضباط مكلفني بهذه املهمة ومد َّربني تدريب ًا خا�ص ًا.
  -4ال تجُ رى عملية االخرتاق �إ َّال من قبل
  -5ال تجُ َرى عملية االخرتاق �إ َّال حتت م�س�ؤولية حمققٍ ي�شرف على ال�ضباط املكلفني باملهمة.
ويعد هذا املحقق تقرير ًا عن عملية االخرتاق.
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ُ -6يطلب التفوي�ض ب�إجراء عملية االخرتاق من[ :يدرج املوظفون املكلفون ،مثل رئي�س ونائب
رئي� ��س جه ��از �إنف ��اذ القانون املعن ��ي؛ و�/أو رئي�س جه ��از مكافحة الف�ساد/املدع ��ي العام/قا�ضي
التحقيق].
 -7يج ��ب عل ��ى الوح ��دة املتخ�ص�صة/اجله ��از املتخ�ص� ��ص طلب الإذن ،الذي ي ��رد فيه بيان
اجلرائم امل�شتبه يف ارتكابها وا�سم املحقق امل�س�ؤول ومدة عملية االخرتاق التي ال ميكن �أن تتجاوز
و�سبب احلاجة �إىل عملية االخرتاق.
[� ]...أ�شهر،
ُ
  -8ال يمُ نح الإذن �إ َّال �إذا (تدرج ال�شروط ذات ال�صلة).
 -9ميكن �إلغاء هذا الإذن يف � ِّأي وقت من ِقبل [رئي�س ونائب رئي�س جهاز �إنفاذ القانون املعني؛
و�/أو رئي� ��س جه ��از مكافح ��ة الف�ساد/املدعي العام/قا�ضي التحقيق] .ويف نهاية عملية االخرتاق،
يجب �أن يمُ نح ال�ضابط املكلف باملهمة الوقت الالزم ،على �أ َّال يتجاوز [� ]...أ�شهر ،للرتتيب للقيام
خمو ًال ل ��ه �أثناءها ا�ستخدام هويته امل�ستعارة وارتكاب جرائم
بان�سح ��اب �آم ��ن [وه ��ي مدة �سيظل َّ
على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة .]2

التعليق
املنظمة ،املادة  ،2الفقرة الفرعية (ط) (تعريف "الت�سليم املراقب") واملادة 20
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ
(�أ�ساليب التحري اخلا�صة).

املنظمة� ،إذا كانت
تق ��وم كل دول ��ة ط ��رف ،مبقت�ض ��ى الفقرة  1من املادة  20م ��ن اتفاقية اجلرمية َّ
املب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة لنظامه ��ا القان ��وين الداخلي ت�سمح بذلك ،ب�إتاحة ما تراه منا�سبا من العمليات
املنظمة مكافحة ف َّعالة .وت�ؤكد
امل�سترتة [العمليات ال�سرية] داخل �إقليمها بغر�ض مكافحة اجلرمية َّ
امللحوظة التف�سريية الواردة يف "الأعمال التح�ضريية" لالتفاقية � َّأن الفقرة  1من املادة  20ال تعني
�ضمن ��ا فر� ��ض الت ��زام عل ��ى الدول الأطراف ب� ��أن ت�ضع �أحكام ًا من �أجل ا�ستخ ��دام جميع الأ�شكال
()78
املذكورة من �أ�ساليب التحري اخلا�صة.
و� َّإن مل ��ن ال�ض ��روري �أن ينظ ��ر وا�ضع ��و القوانني يف م�س�ألة جواز تقدمي الأدلة التي ُيح�صل عليها من
خ�ل�ال عملي ��ات االخ�ت�راق والعملي ��ات ال�سرية يف املحكم ��ة ،و�إذا كان الأمر كذلك ،ما �إذا كان على
العمي ��ل ال�س ��ري �أن يك�ش ��ف ع ��ن هويته احلقيقية .وتتمثل الطريق ��ة الفرن�سية يف ا�ستخدام املحقق
(ال ��ذي لي� ��س ه ��و العميل ال�س ��ري) كمف َّو�ض .ويبقى املحقق هو امل�س�ؤول عن العملية ،وهو ال�شخ�ص
الذي يقوم ب�صياغة التقارير وباملثول �أمام املحكمة .ويجوز لهذا العميل ال�سري �أن يديل ب�شهادته
ع ��ن طري ��ق و�سائ ��ل خا�ص ��ة ي�ضمن من خاللها حماية هويته احلقيقي ��ة .وثمة م�س�ألة �أخرى ال ت ِقل
�أهمي ��ة ع ��ن ال�سابق ��ة ينبغ ��ي عل ��ى وا�ضعي القوان�ي�ن الوطنيني �أن ينظروا فيه ��ا �أال وهي قوة الأدلة
املتح�صل عليها من خالل عمليات االخرتاق :ففي بع�ض البلدان على �سبيل املثال ،ال ميكن اال�ستناد
َّ
املتح�صل عليها من خالل عمليات االخرتاق فقط .ومن املهم يف كل الأحوال
أدلة
ل
ا
إىل
�
إدانة
يف ال
َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية)
موازنة �ضرورات العدالة (مبا يف ذلك احلاجة ملكافحة اجلرمية َّ
ب�ضرورة �ضمان حماكمة عادلة للمتهم.
( )78الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها ،ال�صفحة .237
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مثال
ين�ص القانون اجلنائي الفرن�سي على ما يلي:
ُّ

املادة 81-706
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004امل ��ادة  ،1اجلري ��دة
الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1ت�شرين الأول/
�أكتوبر )2004
عندما تُ�س ِّوغ احتياجات البحث �أو التحقيق يف � ٍّأي من اجلنايات �أو اجلنح التي تندرج
يف نطاق املادة  ،73-706يجوز للمدعي العام للمقاطعة �أو لقا�ضي التحقيق املكلف بالق�ضية،
بعد �سماع ر�أي املدعي العام� ،أن ي�أذنا بتنفيذ عملية اخرتاق حتت �إ�شرافهما وفق ًا لل�شروط
التي تن�ص عليها هذه املادة.
واالخرتاق هو قيام �ضابط �أو عميل يف ال�شرطة الق�ضائية ،يحمل �إذن ًا خا�ص ًا ،بعملية
مراقب ��ة للأ�شخا� ��ص امل�شتب ��ه يف ارتكابه ��م جناية �أو جنحة ،وفق� � ًا ل�شروط حمددة مبر�سوم،
ويخ�ض ��ع ل�سلط ��ة �ضاب ��ط ال�شرطة الق�ضائية املع�ّيإنّ للإ�شراف على العملية ،وذلك من خالل
التظاهر �أمام ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�أنَّه من اجلناة �أو املتواطئني �أو م�ست ِلمي الب�ضائع امل�سروقة.
و�سعي� � ًا لتحقي ��ق ذل ��كُ ،يخ� � َّول لل�ضاب ��ط �أو العميل �أن ي�ستعمل هوية م�ستع ��ارة ويرتكب ،عند
االقت�ض ��اء ،الأعم ��ال املذك ��ورة يف امل ��ادة  .82-706وال يجوز �أن ت�شكل هذه الأعمال حتري�ض ًا
على ارتكاب �أية جرائم ،و�إال كانت عر�ضة للبطالن.
ين�سق العملية تقرير ًا ع ��ن عملية االخرتاق،
و ُي ِع ��د �ضاب ��ط ال�شرط ��ة الق�ضائي ��ة ال ��ذي ِّ
يت�ضمن فقط العنا�صر الالزمة للإ�شارة �إىل �أية جرائم ،دون تعري�ض �سالمة العميل القائم
باالخرتاق �أو �سالمة الأ�شخا�ص املجندين ،وفق ًا للف�صل  ،82-706للخطر.

املادة 82-706
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004امل ��ادة  ،1اجلري ��دة
الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة يف � 10آذار/مار� ��س  ،2004الدخ ��ول حي ��ز النف ��اذ يف  1ت�شرين الأول/
�أكتوبر )2004
ميك ��ن ل�ضب ��اط �أو عمالء ال�شرط ��ة الق�ضائية املخول لهم تنفيذ عملية اخرتاق القيام
مب ��ا يل ��ي يف جمي ��ع �أنحاء الأرا�ضي الوطنية الفرن�سية دون حتملهم ل ِّأي م�س�ؤولية جنائية عن
�أعمالهم:
( )1احل�ص ��ول عل ��ى � ِّأي م ��واد �أو ب�ضائع �أو منتجات �أو وثائق �أو معلومات مت�أتية من
ارتكاب � ِّأي جرائم �أو م�ستخدمة يف ارتكابها� ،أو حيازتها �أو نقلها �أو توزيعها �أو ت�سليمها.
( )2ا�ستخدام امل�ساعدة القانونية �أو املالية وكذلك و�سائل النقل والتخزين وال�سكن
واحلفظ واالت�صاالت� ،أو �إتاحتها للأ�شخا�ص الذين يرتكبون تلك اجلرائم.
وينطب ��ق الإعف ��اء م ��ن امل�س�ؤولي ��ة املن�صو�ص عليه يف الفق ��رة الأوىل �أي�ضا ،فيما يتعلق
بالأفعال املرتكبة بهدف االخرتاق فقط ،على الأ�شخا�ص املجندين من قبل �ضباط �أو عمالء
ال�شرطة الق�ضائية من �أجل التمكني من �إجراء هذه العملية.
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املادة 83-706
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004امل ��ادة  ،1اجلري ��دة
الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة يف � 10آذار/مار� ��س  ،2004الدخ ��ول حي ��ز النف ��اذ يف  1ت�شرين الأول/
�أكتوبر )2004

ُي�ص � َ�در الإذن املمن ��وح وفق ��ا للم ��ادة  81-706كتاب ّي ًا ويجب �أن يك ��ون مع ّلال ،و�إال كان
عر�ضة للبطالن.
ويتطرق هذا الإذن بتف�صيل �إىل اجلرمية �أو اجلرائم التي تربر اتباع هذه الإجراءات،
بالإ�ضافة �إىل هوية �ضابط ال�شرطة الق�ضائية الذي �ستنفذ العملية حتت �إ�شرافه.
ويح ّدد هذا الإذن مدة عملية االخرتاق ،التي ال يجوز �أن تتعدى �أربعة �أ�شهر .ويجوز
جتديد فرتة تنفيذ العملية وفقا لنف�س ال�شروط من حيث ال�شكل واملدة .كما يجوز للقا�ضي
الذي �أذن بتنفيذ هذه العملية �أن ي�أمر ،يف � ِّأي وقت ،بوقفها قبل انق�ضاء املهلة املحددة.
و ُيرفَق الإذن مبلف الق�ضية بعد االنتهاء من عملية االخرتاق.

املادة 84-706
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004امل ��ادة  ،1اجلري ��دة
الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1ت�شرين الأول/
�أكتوبر )2004

يجب �أ َّال يك�شف عن الهوية احلقيقية ل�ضباط �أو عمالء ال�شرطة الق�ضائية الذين نفذوا
عمليات اخرتاق بهوية م�ستعارة ،يف � ٍّأي من مراحل العملية.
ويعاق ��ب بال�سج ��ن مل ��دة خم�س �سنوات وبغرام ��ة قدرها  75 000يورو على الك�شف عن
هوية �ضباط �أو عمالء ال�شرطة الق�ضائية ه�ؤالء.
وت�ش� � ّدد العقوب ��ة لتبل ��غ ال�سجن ملدة �سبع �سنوات وغرامة قدرها  100 000يورو عندما
ي� ��ؤدي الك�ش ��ف ع ��ن الهوية احلقيقية له�ؤالء الأ�شخا� ��ص �إىل تعر�ضهم �أو تعر�ض �أزواجهم �أو
�أبنائهم �أو �آبائهم للعنف �أو االعتداء �أو ال�ضرب.
وت�ش� � ّدد العقوب ��ة لتبل ��غ ال�سج ��ن ملدة ع�شر �سنوات وغرامة قدرها  150 000يورو ،دون
امل�سا�س ،عند االقت�ضاء ،بانطباق �أحكام الف�صل  1من الباب الثاين من الكتاب الثاين من
القان ��ون اجلنائ ��ي ،عندم ��ا يت�سبب الك�شف عن الهوية احلقيقية له�ؤالء الأ�شخا�ص يف وفاتهم
�أو وفاة زوجاتهم �أو �أبنائهم �أو �آبائهم.

املادة 85-706
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004امل ��ادة  ،1اجلري ��دة
الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1ت�شرين الأول/
�أكتوبر )2004
عندم ��ا ُيتخَ ��ذ ق ��را ٌر بوق ��ف عملية االخرتاق �أو عندما تنته ��ي الفرتة املحددة بوا�سطة
احلك ��م ال ��ذي ي�سم ��ح بتنفي ��ذ العملي ��ة دون �أن يتم جتديدها ،يجوز للعمي ��ل ال�سري �أن ينفذ
الأن�شطة املذكورة يف املادة  82-706دون �أن يتحمل م�س�ؤولية جنائي ًة ،لفرتة ال تتجاوز الوقت
الكاف ��ي لي�ض ��ع ح ��د ًا لعملي ��ة املراقبة يف ظل ظروف ت�ضم ��ن �سالمته ،على �أن ال تتجاوز هذه
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الفرتة �أربعة �أ�شهر .ويتم �إعالم القا�ضي �أو املدعي العام الذي �أعطى الإذن املن�صو�ص عليه
يف املادة  81-706يف �أ�سرع وقت ممكن .ويف حال مل يتم ّكن العميل ال�سري القائم باالخرتاق،
يف نهاية فرتة الأربعة �أ�شهر ،من �إنهاء عمليته يف ظروف ت�ضمن �سالمته ،ي�أذن له القا�ضي
�أو املدعي العام بتمديد لفرتة �أربعة �أ�شهر �إ�ضافية.

املادة 86-706
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون 204-2004 .امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004امل ��ادة  ،1اجلريدة
الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة يف � 10آذار/مار� ��س  ،2004الدخ ��ول حي ��ز النف ��اذ يف  1ت�شرين الأول/
�أكتوبر )2004

ال ُي�سم ��ع �ضاب ��ط ال�شرط ��ة الق�ضائي ��ة الذي تجُ رى عملية االخرتاق حت ��ت �إ�شرافه �إ َّال
ب�صفته �شاهدا يف الق�ضية.
و�إذا تب�َّي�نَّ م ��ع ذل ��ك من خالل التقرير املذك ��ور يف الفقرة الثالثة من املادة 81-706
� َّأن ال�شخ� ��ص قي ��د التحقي ��ق الق�ضائ ��ي �أو ال ��ذي ميثل �أمام املحكمة قد ت ��و َّرط ب�سبب تقارير
�أعده ��ا عمي ��ل ن َّف ��ذ بنف�س ��ه عمليات اخرتاق ،يجوز لهذا ال�شخ� ��ص �أن يطلب مواجهة العميل
وفق� � ًا لل�ش ��روط املن�صو� ��ص عليها يف امل ��ادة  .61-706وال يجوز �أن يكون الغر�ض من الأ�سئلة
املوجهة للعميل ال�سري يف هذه املواجهة الك�شف عن هويته احلقيقية �سواء ب�شكل مبا�شر �أو
َّ
غري مبا�شر.

املادة 87-706
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004امل ��ادة  ،1اجلري ��دة
الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة يف � 10آذار/مار� ��س  ،2004الدخ ��ول حي ��ز النف ��اذ يف  1ت�شرين الأول/
�أكتوبر )2004

ال يجوز �إ�صدار حكم بالإدانة باال�ستناد فقط �إىل �إفادات من �ضباط �أو عمالء ال�شرطة
الق�ضائية الذين نفذوا عملية اخرتاق.
�أحكام هذه املادة غري قابلة للتطبيق عندما يديل �ضباط �أو عمالء ال�شرطة الق�ضائية
ب�شهادتهم بهويتهم احلقيقية.

مثال

ين�ص قانون الإجراءات اجلنائية الهولندي على ما يلي:
العمليات ال�سرية (ومنها التحقيقات ال�سرية)
الإطار القانوين:
( 126ح) -قان ��ون الإج ��راءات اجلنائي ��ة الهولن ��دي (بع ��د ارت ��كاب جرمية م ��ن قبل �ضباط
ال�شرطة الهولندية) 126 ،ح (( )4من قبل �ضباط �شرطة �أجانب)؛
( 126ع) -قانون الإجراءات اجلنائية الهولندية (لي�س بعد ارتكاب جرمية بال�ضرورة ،ولكن
منظمة خطرية �أو ارتكابها فعال من
فق ��ط يف ح ��ال وج ��ود �صلة بالتخطيط الرتكاب جرائ ��م َّ
قبل �ضباط ال�شرطة الهولندية)؛
( 126ع) (( )4من قبل �ضباط �شرطة �أجانب)؛
( 126ث) -قانون الإجراءات اجلنائية الهولندي (بعد ارتكاب جرمية من قبل مدنيني)؛

   74الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة

( 126خ) -قانون الإجراءات اجلنائية الهولندي (لي�س بعد ارتكاب جرمية بال�ضرورة ،ولكن
منظمة خطرية �أو ارتكابها فعال من
فق ��ط يف ح ��ال وج ��ود �صلة بالتخطيط الرتكاب جرائ ��م َّ
قبل مدنيني).

قانون الإجراءات الق�ضائية
الباب الرابع �ألف� -صالحيات التحري اخلا�صة
اجلزء الأول -املراقبة
املادة ( 126ز)
 -1يجوز للمدعي العام ،ت�سهي ًال لإجراء التحقيق� ،أن ي�أمر �ضابط حتقيق بتعقُّب �شخ�ص
�أو مراقبة وجوده �أو �سلوكه على نحو منتظم ،يف حال اال�شتباه يف ارتكاب جرمية خطرية.
�  -2إذا كان ا�شتُبه يف ارتكاب جرمية باملعنى املحدد يف الفقرة  1من املادة  ،67بالنظر
�إىل � َّأن طبيع ��ة ه ��ذه اجلرمي ��ة �أو �صلته ��ا بغريها م ��ن اجلرائم التي ارتكبها امل�شتبه به ت�شكل
خرق ًا خطري ًا للنظام القانوين ،يجوز للمدعي العام ،ت�سهيال لإجراء التحقيق� ،أن يقرر ،من
�أجل تنفيذ الأمر امل�شار �إليه يف الفقرة  ،1ال�سماح بالدخول �إىل مكان مغلق ،على �أن ال يكون
م�سكنا ،دون �إذن من املالك.
 -3يج ��وز للمدع ��ي الع ��ام �أن يق ��رر ،م ��ن �أجل تنفيذ الأمر امل�شار �إلي ��ه يف الفقرة  ،1ب�أن
يو�صل � ُّأي جهاز ب�شخ�ص
ُي�ستَخدم جهاز ،على �أن ال ُي�ستخدم لت�سجيل االت�صاالت ال�سرية .وال َ
ما دون �إذنه.
 -4ي�ص ��در الأم ��ر مل ��دة ال تتج ��اوز ثالث ��ة �أ�شهر ميكن متديدها يف كل م ��رة بثالثة �أ�شهر
�إ�ضافية.
 -5يكون �أمر املراقبة كتاب ًّيا ويت�ضمن ما يلي:
(�أ) اجلرمي ��ة وا�س ��م امل�شتب ��ه ب ��ه �أو ت�سمية له تكون دقيقة ق ��در الإمكان يف حال
وجودهما؛
(ب) الوقائع �أو املالب�سات التي تبني ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1؛
(ج) ا�سم ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة � 1أو ت�سمية له تكون دقيقة قدر الإمكان؛
(د)  �إذا ُطبق ��ت الفق ��رة  ،2الوقائ ��ع واملالب�س ��ات الت ��ي تب�ي�ن ا�ستيف ��اء ال�ش ��روط
املن�صو�ص عليها يف تلك الفقرة واملكان املراد الدخول �إليه؛
(هـ) طريقة تنفيذ الأمر؛
(و) مدة �صالحية الأمر.
 -6يج ��وز �إ�ص ��دار الأم ��ر �شفو ًّي ��ا يف احلاالت العاجلة .وي�ضع املدع ��ي العام الأمر ب�صيغة
كتابية يف غ�ضون ثالثة �أيام يف هذه احلاالت.
 -7ينهي املدعي العام تنفيذ الأمر مبجرد �أن ت�صبح ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1
غري م�ستوفاة.
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 -8يجوز تعديل �أو تكميل �أو متديد �أو �إنهاء الأمر كتاب ّي ًا مع بيان الأ�سباب .ويجوز �إ�صدار
القرار �شفو ّي ًا يف احلاالت العاجلة ،وي�ضع املدعي العام قراره ب�صيغة كتابي ًة يف غ�ضون ثالثة
�أيام يف هذه احلاالت.
 -9يج ��وز �أي�ض ��ا �إ�ص ��دار �أم ��ر ،ح�سب ما هو م�شار �إليه يف الفقرة  ،1ل�شخ�ص يف اخلدمة
العام ��ة لدول ��ة �أخ ��رى .ويجوز فر�ض �شروط معينة على ذلك ال�شخ�ص مبوجب �أمر تنفيذي.
وتط َّبق الفقرات من � 2إىل  ،8مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.

اجلزء الثاين -االخرتاق
املادة ( 126ح)
 -1يف حال اال�شتباه يف ارتكاب جرمية باملعنى املحدد يف الفقرة  1من املادة  ،67بالنظر
�إىل � َّأن طبيع ��ة ه ��ذه اجلرمي ��ة �أو �صلته ��ا بغريها م ��ن اجلرائم التي ارتكبها امل�شتبه به ت�شكل
خرق ًا خطري ًا للنظام القانوين ،يجوز للمدعي العام� ،إذا كانت هناك حاجة ملحة �إىل ذلك
ت�سهيال لإجراء التحقيق� ،أن ي�أمر �ضابط حتقيق ح�سب ما هو م�شار �إليه يف املادة  141ب،
بااللتح ��اق مبجموع ��ة م ��ن الأ�شخا� ��ص الذين ي�شتبه ا�شتباها معق ��وال يف تخطيطهم الرتكاب
جرائم �أو ارتكابهم لها فعال� ،أو مب�ساعدتهم.
  -2ال يج ��وز ل�ضاب ��ط التحقي ��ق ،عن ��د تنفي ��ذ الأمر امل�شار �إليه يف الفق ��رة � ،1أن يحر�ض
�شخ�ص ًا على ارتكاب جرمية غري اجلرمية التي ينوي فعال ارتكابها.
 -3يكون �أمر تنفيذ عملية االخرتاق كتاب ّي ًا ويت�ضمن ما يلي:
(�أ) اجلرمي ��ة وا�س ��م امل�شتب ��ه ب ��ه �أو ت�سمي ��ة له تكون دقيقة ق ��در الإمكان يف حال
وجودهما؛
(ب) و�صف جمموعة الأ�شخا�ص املعنية؛
(ج) الوقائع �أو املالب�سات التي تبني ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1؛
(د) طريقة تنفيذ الأمر ،مبا يف ذلك الأن�شطة التي ت�شكل جرمية ،بقدر ما ميكن
التنب�ؤ بذلك وقت �صدور الأمر،
(هـ) مدة �صالحية الأمر.
 -4يجوز �إ�صدار �أمر ح�سب ما هو م�شار �إليه يف الفقرة :1
(�أ) ل�شخ� ��ص يف اخلدم ��ة العام ��ة لدولة �أخ ��رى يفي بال�ش ��روط املن�صو�ص عليها
مبوجب �أمر تنفيذي؛
(ب) ل�ضاب ��ط حتقي ��ق ح�س ��ب م ��ا هو م�شار �إليه يف امل ��ادة � ،142شريطة �أن يتعاون
ه ��ذا ال�ضاب ��ط ،وفق� � ًا للبن ��د الفرعي  2من البند  11م ��ن قانون ال�شرطة لعام ،1993
مع �ضباط حتقيق ح�سب ما هو م�شار �إليه يف املادة ( 141ب).
يجب تطبيق الفقرتني  2و 3مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
 -5يج ��ب تطبي ��ق امل ��ادة  126ز والفقرتني  7و 8مع مراع ��اة ما يقت�ضيه اختالف احلال،
على �أ�سا�س �أنَّه ال يجوز متديد �أمر تنفيذ عملية االخرتاق �شفوي ًا.
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املادة ( 126ع)

 -1يجوز للمدعي العام ،يف حال ٍة أُ��ش�ي�ر �إليها يف الفقرة  1من املادة � 126س� ،إذا كانت
هناك حاجة ملحة �إىل ذلك ت�سهيال لإجراء التحقيق� ،أن ي�أمر �ضابط حتقيق ،ح�سب ما هو
م�شار �إليه يف املادة ( 141ب) بااللتحاق بالتنظيم املعني �أو مب�ساعدته.
  -2ال يج ��وز ل�ضاب ��ط التحقي ��ق ،عن ��د تنفي ��ذ الأمر امل�شار �إليه يف الفق ��رة � ،1أن يحر�ض
�شخ�ص ًا على ارتكاب جرمية غري اجلرمية التي ينوي ارتكابها.
 -3يكون �أمر تنفيذ عملية االخرتاق كتاب ّي ًا ويت�ضمن ما يلي:
(�أ) و�صفا للتنظيم؛
(ب) الوقائع �أو املالب�سات التي تبني ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1؛
(ج) طريقة تنفيذ الأمر ،مبا يف ذلك الأن�شطة التي ت�شكل جرمية ،بقدر ما ميكن
التنب ؤ� بذلك وقت �صدور الأمر؛
(د) مدة �صالحية الأمر.
 -4يجوز �أي�ضا �إ�صدار �أمر ح�سب ما هو م�شار �إليه يف الفقرة :1
(�أ) ل�شخ� ��ص يف اخلدم ��ة العام ��ة لدولة أ�خ ��رى يفي بال�ش ��روط املن�صو�ص عليها
مبوجب �أمر تنفيذي؛
(ب) ل�ضاب ��ط حتقي ��ق ح�س ��ب ما ه ��و م�شار �إليه يف املادة ( 141ج) �أو املادة ،142
�شريطة �أن ميتثل هذا ال�ضابط ل�شروط الأمر التنفيذي ب�ش�أن تدريب �ضباط التحقيق
والتعاون معهم ،ح�سب ما هو م�شار �إليه يف املادة ( 141ب).
يجب تطبيق الفقرتني  2و 3مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
 -5يج ��ب تطبي ��ق امل ��ادة  126ز والفقرتني  7و 8مع مراع ��اة ما يقت�ضيه اختالف احلال،
()79
على �أ�سا�س �أنَّه ال يجوز متديد �أمر تنفيذ عملية االخرتاق �شفوياً.

مثال
ين�ص قانون الإجراءات اجلنائية ال�سوي�سري ال�صادر يف  5ت�شرين الأول�/أكتوبر  2007على ما يلي:

الباب  :5التحريات ال�سرية
املادة  -286ال�شروط
 -1يجوز للمدعي العام �أن ي�أمر بالقيام بتحريات �سرية يف احلاالت التالية:
(�أ)  �إذا ا�شتُبه يف ارتكاب جرمية مذكورة يف الفقرة 2؛
(ب) �إذا كانت خطورة اجلرمية تربر القيام بتحريات �سرية؛
( )79متاح على العنوان التايل. www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcti_questionnaireReplies/Netherlands%20reply.pdf :
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...

(ج) �إذا مل تنجح التحقيقات ال�سابقة� ،أو �إذا مل يكن للتحريات � ُّأي احتمال للنجاح
�أو �إذا كانت معقدة بدرجة غري معقولة.

املادة  -287امل�ؤهالت املطلوب توافرها يف الأ�شخا�ص لتكليفهم مبهمة التحري ال�سري
 -1ميكن تكليف الأ�شخا�ص الآتي ذكرهم مبهمة التحري ال�سري:
(�أ)  �أفراد يف قوات ال�شرطة ال�سوي�سرية �أو الأجنبية؛
(ب) الأ�شخا� ��ص املكلف ��ون ب�ش ��كل م�ؤق ��ت مبهمات يف ال�شرطة حتى ولو مل يخ�ضعوا
لتدريب ال�شرطة.
  -2ال يجوز تكليف �أ�شخا�ص �آخرين غري �أفراد يف قوات ال�شرطة مبهمات قيادية.
 -3عادة ما يخ�ضع �أع�ضاء قوات ال�شرطة الأجنبية املكلفون بهذه املهمات لإمرة قائدهم
العادي.

املادة  -288الهوية امل�ستعارة و�ضمان �إخفاء الهوية احلقيقية
 -1يجوز للمدعي العام �أن مينح للمحقق ال�سري هوية م�ستعارة تكون خمتلفة عن هويته
احلقيقية.
 -2ت�ضمن هذه الهوية امل�ستعارة للمحقق ال�سري �إخفاء هويته احلقيقية حتى لو مثل �أمام
املحكمة للإفادة مبعلومات �أو للإدالء ب�شهادات.
 -3يف حال ارتكب املحقق ال�سري جرمية يف �إطار مهمته ،تقرر حمكم ُة التداب ِري الق�سري ِة
هوي َة املحقق التي يجب اعتمادها يف الإجراءات اجلنائية.

املادة � -289إجراءات الت�صريح
 -1يتطل ��ب تكلي ��ف �أ�شخا� ��ص مبهمة التحقيق ال�س ��ري احل�صول على ت�صريح من حمكمة
التدابري الق�سرية.
 -2يقدم املدعي العام الوثائق التالية ملحكمة التدابري الق�سرية خالل � 24ساعة من طلب
تنفيذ التحقيق ال�سري:
(�أ) القرار الذي ي�أمر بتنفيذ عملية التحقيق؛
(ب) بيان بالأ�سباب وم�ستندات الق�ضية الالزمة للح�صول على ت�صريح.
 -3تق ��رر حمكم ��ة التداب�ي�ر الق�سرية �أ�سب ��اب منح الت�صريح وتقدم بيان� � ًا موجز ًا بها يف
غ�ضون � 5أيام من �إ�صدار الأمر ب�إجراء التحقيق ال�سري .وميكن للمحكمة �أن متنح ت�صريح ًا
ٍ
ٍ
حتريات �إ�ضافية.
معلومات �أو
م�ؤقت ًا �أو �أن تفر�ض �شروط ًا �أخرى على الت�صريح� ،أو �أن تطلب
 -4يجب �أن ين�ص الت�صريح �صراحة على ما �إذا كان يجوز:
(�أ) �إ�صدار �أو تغيري م�ستندات ر�سمية بهدف خلق هوية م�ستعارة �أو احلفاظ عليها؛
(ب) �ضمان �إخفاء الهوية احلقيقية؛
(ج) تكليف �أ�شخا�ص مل يخ�ضعوا لتدريب يف ال�شرطة.
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 -5متنح حمكمة التدابري الق�سرية ت�صريح ًا ملدة �أق�صاها � 12شهر ًا .ويجوز متديد هذا
الت�صريح �أكرث من مرة على �أن ال يتجاوز التمديد � 6أ�شهر يف كل مرة .ويطلب املدعي العام،
عند االقت�ضاء ،متديد الت�صريح م�شري ًا �إىل �أ�سباب ذلك ،قبل انتهاء الت�صريح القائم.
ُ -6ينه ��ي املدع ��ي الع ��ام العملي ��ة فور ًا �إذا مل يمُ نح الت�صري ��ح �أو مل ُيح�صل عليه .ويجب
�إتالف كل ال�سجالت مبا�شرةً .وال يجوز ا�ستخدام النتائج التي يتم التو�صل �إليها عن طريق
التحقيق ال�سري.

املادة  -290التعليمات املوجهة قبل بدء املهمة
ي�صدر املدعي العام تعليمات لقائد العملية واملحقق ال�سري قبل بدء املهمة.

املادة  -291قائد العملية
�  -1أثناء املهمة ،ميتثل املحقق ال�سري لتعليمات القائد املبا�شرة وال يت�صل باملدعي العام
�إ َّال عن طريق قائد العملية.
 -2ي�ضطلع القائد باملهام التالية حتديد ًا:
(�أ) ُيع ِل ��م املحق ��ق ال�س ��ري با�ستم ��رار بتفا�صيل العملية وال�صالحيات وعن كيفية
معاجلة م�س�ألة الهوية امل�ستعارة.
وين�صحه ،و ُي َق ِّيـم با�ســتمرار مــدى املخاطر التي تنطوي
(ب) ُي ِّ
وجه املحقق ال�ســـري َ
عليها العملية.
(ج) ُيد ِّون تقارير املحقق ال�سري ال�شفوية ويحتفظ مبلف كامل عن العملية.
(د)

مي ّد املدعي العام بانتظام مبعلومات وافية عن �سري العملية.

املادة  -292مهام املحققني ال�سريني
 -1ينفذ املحققون ال�سريون العملية املوكلة �إليهم وفق ًا للمهام التي ي�ضطلعون بها ومتا�شي ًا
مع التعليمات املوجهة �إليهم.
-2
كامل ًة.

يبل ��غ ه� ��ؤالء املحقق ��ون قائدهم بانتظام مبعلومات وافية ع ��ن �سري العملية وبنتائجها

املادة  -293نطاق التدخل امل�سموح به
  -1ال يج ��وز للمحقق�ي�ن ال�سري�ي�ن ب�ش ��كل عام �أن يدفعوا طرف ًا �آخر �إىل ارتكاب جرائم �أو
�أن يحر�ض ��وه عل ��ى ارت ��كاب جرائ ��م �أخطر من التي ينوي ارتكابه ��ا .ويجب �أن يكتفوا بتنفيذ
�أن�شطة الغر�ض منها �إقامة الدليل على وجود نية فعلية يف ارتكاب جرمية.
  -2ال يجوز �أن تكون لأن�شطتهم �أهمية كبرية يف قرار ارتكاب جرمية معينة.
 -3يج ��وز له ��م� ،إذا كان ذل ��ك مطلوب� � ًا لإجناز املعاملة الرئي�سي ��ة ،القيام بعمليات �شراء
جتريبي �أو تقدمي دليل على قدرتهم على ال�سداد.
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�  -4إذا جت ��اوز املحق ��ق ال�س ��ري نطاق العملية امل�صرح بها ،تويل املحكمة االعتبار الواجب
لذل ��ك عن ��د تقديره ��ا للعقوبة املفرو�ضة على ال�شخ� ��ص اخلا�ضع لت�أثري املحقق� ،أو قد تُعفيه
من العقوبة.

املادة  -294التكليف مبهمات يف �إطار التحقيقات التي جتري مبوجب قانون املخدرات
ال يجوز �إدانة املحققني ال�سريني بجرمية مبوجب املادة  19واملواد  22-20من قانون املخدرات
امل�ؤرخ  3ت�شرين الأول�/أكتوبر � 1951إذا كانوا يت�صرفون يف �إطار حتريات �سرية م�صرح بها.

املادة  -295الأموال الالزمة ملحاكاة معامالت معينة
 -1يجوز للحكومة االحتادية ،بناء على طلب من املدعي العام� ،أن تقدم مبالغ مالية عن
طري ��ق امل�ص ��رف الوطني باملقدار وال�ش ��كل والفئات املطلوبة لغر�ض حماكاة معامالت معينة
وتقدمي الدليل على القدرة على ال�سداد.
ُ -2يق ّدم الطلب �إىل مكتب ال�شرطة االحتادي مرفق ًا مبوجز لوقائع الق�ضية.
 -3يتخذ املدعي العام االحتياطات الالزمة حلماية الأموال املقدمة .ويف حال خ�سارتها،
تتحمل احلكومة االحتادية �أو املقاطعة التي يكون املدعي العام تابعا لها امل�س�ؤوليةَ.

املادة  -296االكت�شافات العر�ضية
�  -1إذا ظهرت �أدلة على جرمية غري اجلرمية املحددة يف �أمر التحقيق خالل التحريات
ال�سرية ،يجوز ا�ستخدام الأدلة ب�شرط جواز �إ�صدار �أمر ب�إجراء حتريات �سرية للتحقيق يف
اجلرمية املكت�شفة لو � َّأن طلبا كان قد ُق ِّدم بذلك.
 -2ي�أمر املدعي العام ب�إجراء حتريات �سرية على الفور ويبد�أ يف �إجراءات �إ�صدار الإذن.

املادة  -297انتهاء العملية
-1

ُينهي املدعي العام العملية على الفور يف احلاالت التالية:
(�أ) �إذا مل تعد املتطلبات م�ستوفاة؛
(ب) �إذا ُرف�ض �إ�صدار الإذن �أو متديده؛
(ج) �إذا مل يق ��م املحق ��ق ال�س ��ري �أو املوظ ��ف امل�س� ��ؤول باتب ��اع التعليم ��ات �أو �أداء
الواجب ��ات ب�أي ��ة طريق ��ة �أخرى ،وبخا�صة م ��ن خالل تقدمي معلومات خاطئة عن عمد
�إىل املدعي العام.

 -2يف احلاالت الواردة يف الفقرتني الفرعيتني �( 1أ) و(ج)ُ ،يخطر املدعي العام حمكمة
الإجراءات الق�سرية ب�إنهاء العملية.
 -3عند �إنهاء عملية ما ،يجب الت�أكد من عدم تعر�ض املحقق ال�سري �أو � ِّأي طرف ثالث
�شارك يف التحريات لأية خماطر ميكن جتنبها.
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املادة  -298الإخطار
ُ -1يخطر املدعي العام املتهم يف موعد �أق�صاه انتهاء الإجراءات الأولية ب�أنه كان خا�ضع ًا
لعملية حتريات �سرية.
 -2يج ��وز ت�أجي ��ل الإخط ��ار �أو اال�ستغناء عنه ،رهن ًا مبوافقة حمكمة الإجراءات الق�سرية،
يف احلاالت التالية:
(�أ)

عدم ا�ستخدام ما مت اكت�شافه ك�أدلة؛

(ب) �إذا كان ت�أجي ��ل الإخط ��ار �أو اال�ستغن ��اء عن ��ه �ضرور ًّي ��ا حلماي ��ة م�صالح عليا
عامة �أو خا�صة.
 -3يج ��وز للأ�شخا� ��ص الذي ��ن خ�ضع ��وا لعمليات حتريات �سرية تق ��دمي اعرتا�ض مبوجب
املواد  .397—393وتبد�أ مدة تقدمي االعرتا�ضات من تاريخ تلقي الإخطار ب�إجراء التحريات.

مثال
ين�ص قانون الإجراءات اجلنائية يف �أملانيا على ما يلي:

املادة �( 110أ) [املحققون ال�سريون

]

( )1يجوز ا�ستخدام حمققني �سريني للتحري عن �أعمال �إجرامية عندما تكون هناك وقائع
كافية ُت�شري �إىل ارتكاب عمل �إجرامي ذي خطورة كبرية
 -1يف جم ��ال االجت ��ار غ�ي�ر امل�ش ��روع باملخ ��درات �أو الأ�سلحة� ،أو تزوي ��ر الأموال �أو
الأختام الر�سمية؛
 -2يف جمال الأمن الوطني (املادتان �( 74أ) و 120من قانون النظام الق�ضائي)؛
 -3على �أ�سا�س جتاري �أو اعتيادي؛
منظمة �أخ ��رى .كما يجوز
 -4م ��ن خ�ل�ال ف ��رد من �أف ��راد ع�صابة �أو ب�أي ��ة طريقة َّ
ا�ستخ ��دام حمقق�ي�ن �سري�ي�ن للتحري عن جنايات عندما ت�ؤك ��د بع�ض الوقائع �إمكانية
تكرارها .وال يكون ا�ستخدام ه�ؤالء مقبو ًال �إ َّال �إذا مل يكن احتمال جناح و�سائل �أخرى
للتحري عن الفعل الإجرامي اخلطري قائم ًا �أو كانت تلك الو�سائل �أ�شد �صعوبة بكثري.
ويج ��وز �أي�ض� � ًا ا�ستخ ��دام حمققني �سريني للتحري عن اجلنايات عندما حتتّم خطورة
اجلرمية تنفيذ العملية وال يكون احتمال جناح و�سائل �أخرى قائم ًا.
( )2يكون املحققون ال�سريون م�س�ؤولني يف قوة ال�شرطة يقومون بتحريات با�ستخدام هوية
م�ستعارة ثابتة تمُ نح لهم .ويجوز �أن يقوموا مبعامالت قانونية با�ستخدام هذه الهويات.
( )3يجوز حترير وثائق ذات �صلة وتعديلها وا�ستخدامها عندما يكون هذا �ضرور ّي ًا لإحداث
هذه الهوية �أو احلفاظ عليها.
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الب ��اب ( 110ب) [موافق ��ة مكت ��ب املدع ��ي الع ��ام؛ موافق ��ة املحكم ��ة؛ ع ��دم الك�شف عن
الهوية]
(  )1ال يكون ا�ستخدام حمققني �سريني مقبو ًال �إ َّال بعد احل�صول على موافقة مكتب املدعي
العام .ويتم احل�صول على هذا القرار دون ت�أخري يف الظروف املُ ّلحة �إذا كان من غري املمكن
احل�ص ��ول عل ��ى ق ��رار مكت ��ب املدعي العام يف الوقت املنا�سب؛ و ُينه ��ى العمل بالتدبري �إذا مل
مينح مكتب املدعي العام موافقته خالل ثالثة �أيام عمل .وتمُ نح املوافقة كتاب ًة لفرتة حمددة.
ويكون التمديد مقبو ًال ب�شرط اال�ستمرار يف تطبيق �شروط ا�ستخدام املحققني ال�سريني.
( )2ا�ستخدام املحققني ال�سريني
 -1فيما يتعلق مبتهم حمدد؛
�  -2أو ال ��ذي ي�شم ��ل دخ ��ول املحق ��ق ال�س ��ري �إىل مب ��ان خا�صة غ�ي�ر مفتوحة �أمام
اجلمهور
يتطل ��ب موافق ��ة املحكم ��ة .ويف الظروف املُ ّلحة ُيكتَفى مبوافقة مكتب املدعي العام .و�إذا كان
م ��ن غ�ي�ر املمك ��ن احل�صول على قرار مكت ��ب املدعي العام يف الوقت املنا�سب ،يتم احل�صول
عل ��ى ه ��ذا الق ��رار دون ت�أخ�ي�ر .و ُينهى العمل بالتدبري �إذا مل متن ��ح املحكمة موافقتها خالل
ثالثة �أيام عمل .وتنطبق اجلملتان الثالثة والرابعة من الفقرة الفرعية ( )1مع مراعاة ما
يقت�ضيه اختالف احلال.
( )3يجوز �إبقاء هوية املحقق ال�سري طي الكتمان حتى بعد انتهاء العملية .ويجوز �أن يطلب
مكتب املدعي العام واملحكمة امل�س�ؤولة عن �إ�صدار قرار ب�ش�أن املوافقة على ا�ستخدام حمقق
�س ��ري ك�ش � َ�ف الهوي ��ة لهما .ويف جميع احل ��االت الأخرى ،يكون احلفاظ على �سرية الهوية يف
الإج ��راءات اجلنائي ��ة مقب ��و ًال مبوجب الباب  ،96وبخا�صة عندما توجد �أ�سباب لالعتقاد ب� َّأن
الك�ش ��ف ع ��ن الهوي ��ة يع ّر� ��ض حياة املحقق ال�س ��ري �أو �شخ�ص �آخ ��ر �أو �سالمتهما البدنية �أو
()80
حريتهما للخطر� ،أو ُيع ّر�ض موا�صلة ا�ستخدام املحقق ال�سري للخطر.

املادة  -16املراقبة الإلكرتونية
 -1ت�شمل املراقبة الإلكرتونية يف حكم هذه املادة ر�صد الر�سائل �أو الإ�شارات املنقولة بوا�سطة
و�سائل �إلكرتونية �أو اعرتا�ضها �أو ن�سخها �أو التالعب بها.
 -2تكون املراقبة الإلكرتونية م�شروعة �إذا �أُذن بها وفق ًا لهذه املادة.
( )80انظر املوقع ال�شبكي التايل:
. www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/german_code_of_criminal_procedure.pdf
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  -3ال تقع م�س�ؤولية مدنية �أو جنائية ب�ش�أن �سلوك �أُذن به وفق ًا لهذه املادة على امل�س�ؤولني �أو
الأفراد �أو الأ�شخا�ص االعتباريني الذين ي�ساعدونهم.

 -4يج ��وز [لكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن] يف [ي ��درج ا�س ��م الأجهزة املعنية] تقدمي طل ��ب �إىل [يدرج ا�سم
ال�سلطات املخت�صة �أو الق�ضائية املعنية] للح�صول على [�أمر] للقيام باملراقبة الإلكرتونية .ويجب
�أن يحدد الطلب ما يلي:
(�أ)

نوع املراقبة املقرتحة؛

(ب) الغر�ض من �إجراء هذه املراقبة؛
(ج) طبيعة املعلومات املتوقع جمعها؛
(د) الأفراد الذين ت�ستهدفهم� ،أو الأجهزة التي ت�ستهدفها ،املراقبة؛
(ه� �ـ) التداب�ي�ر املو�ضوع ��ة ل�ضمان حماية خ�صو�صية الأفراد وغريها من حقوق الإن�سان
بقدر الإمكان.
 -5يج ��وز لـ[ال�سلط ��ة املخت�صة/الق�ضائية] ،ح�سب تقديرها� ،إ�صدار �أمر للت�صريح با�ستخدام
املراقبة الإلكرتونية.
-6

يجوز �أن يت�ضمن [الأمر] � َّأي �شروط ملحقة بال�صالحيات املخولة.

 -7يح ��دد [الأم ��ر] الف�ت�رة الزمنية لل�صالحية بحد �أق�ص ��ى يبلغ [تدرج فرتة زمنية معقولة].
ويجوز تقدمي طلب بتجديد الأمر.
 -8تنظر [ال�سلطة املخت�صة] [ال�سلطة الق�ضائية] ،عند ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية مبوجب
الفقرة  ،2فيما يلي:
(�أ)  �أن تكون ال�صالحيات املطلوبة معقولة ومنا�سبة يف جميع الظروف؛
(ب) �ضمان حماية حقوق الإن�سان للأ�شخا�ص املعنيني كافة ،ومنها احلق يف اخل�صو�صية،
�إىل �أق�صى حد ممكن يف ظل الظروف القائمة.
-9

وجوب تقدمي ن�سخة من كل �أمر �إىل [يدرج ا�سم الهيئة الرقابية].

 -10يج ��وز لكب�ي�ر املوظف�ي�ن يف اجله ��از الت�صريح كتاب ًة ملوظفني وغريهم م ��ن الأفراد بالقيام
ب�أن�شطة مبوجب الأمر.
 -11يج ��وز مل�س� ��ؤولٍ �أن يطل ��ب امل�ساعدة من �شخ�ص م ��ا ،مبا يف ذلك مقدمو خدمات االت�صال
الإلكرتونية ،لتنفيذ عملية املراقبة امل�ص َّرح بها.
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  -12ال يج ��وز ن�ش ��ر املعلوم ��ات املح�صل عليها من خالل املراقبة الإلكرتونية خارج [جهاز �إنفاذ
القانون املعني] دون موافقة [رئي�س جهاز �إنفاذ القانون �أو من ُيني ُبه] .وال يجوز منح هذه املوافقة
�إ َّال للأغرا�ض التالية:
(�أ) منع [جرمية خطرية] �أو مالحقة مرتكبيها ق�ضائيا؛
(ب) تعزيز التعاون الدويل ملنع [جرمية خطرية] �أو مالحقة مرتكبيها ق�ضائيا؛
(ج) �ضمان ممار�سة الرقابة الالزمة على �أن�شطة اجلهاز.
 -13يجب �أن يت�أكد [رئي�س جهاز �إنفاذ القانون] من �إتالف املعلومات التي ح�صل عليها مبوجب
�أمر ُي�صرح با�ستعمال �أجهزة مراقبة والتي ال تكون ذات �صلة مبنع [جرمية خطرية] �أو مالحقة
مرتكبيه ��ا ق�ضائي ��ا ،وذل ��ك يف �أق ��رب وقت معقول ويف موع ��د �أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء
�صالحية الأمر.
 -14يجب �أن يت�أكد [رئي�س جهاز �إنفاذ القانون] من تقدمي تقرير خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
انته ��اء �صالحي ��ة �أم ��ر الت�صريح ب�أجهزة مراقب ��ة �إىل [يدرج ا�سم ال�سلطة املخت�صة ،مثل املدعي
العام] حول الأن�شطة التي متت ا�ستناد ًا �إىل الأمر وفائدة املعلومات املح�صل عليها مبوجبه .وتُرفع
ن�سخة من التقرير �إىل [يدرج ا�سم الهيئة الرقابية].
يق ��دم [رئي� ��س جهاز �إنف ��اذ القانون] تقرير ًا �سنو ًّي ��ا �إىل [الربملان/اللجنة الربملانية/علن ًا]

-15
حول ما يلي:

(�أ)

عدد �أوامر املراقبة املطلوبة؛

(ب) عدد الأوامر املمنوحة؛
(ج) ع ��دد املالحق ��ات الق�ضائي ��ة الت ��ي ا�ستُخدمت فيها �أدلة �أو معلومات حم�صل عليها
مبوجب �أمر مراقبة.

التعليق
املنظمة ،املادة .20
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

�صيغ ��ت ه ��ذه امل ��ادة على افرتا�ض � َّأن لدى معظ ��م الدول بالفعل قوانني تُتيح �إجراء مراقبة مادية.
وهي تهدف �إىل ا�ستكمال القوانني القائمة حول هذا املو�ضوع.
ت� ��ؤدي املراقب ��ة الإلكرتوني ��ة يف �ش ��كل �أجهزة تن�صت �أو اعرتا� ��ض االت�صاالت وظيفة مماثلة
مف�ضلة عندما ال ميكن ل�شخ�ص خارجي �أن يخرتق جمموعة حمكمة االنغالق
وكثري ًا ما تكون ّ
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�أو حيث ي�شكل الت�سلل ج�سد ًّيا �أو املراقبة خطرا غري مقبول على التحريات �أو على القائمني
به ��ا .وع ��ادة م ��ا تكون املراقب ��ة الإلكرتونية ،بحك ��م طبيعتها االقتحامي ��ة ،خا�ضعة ل�سيطرة
()81
ق�ضائية رقابية �صارمة ول�ضوابط قانونية عديدة ملنع �إ�ساءة ا�ستخدامها.
وم ��ن امله ��م عن ��د تعري ��ف املراقبة الإلكرتوني ��ة يف القانون الوطني �أن ي�أت ��ي التعريف حمايد ًا فيما
يتعل ��ق بالتكنولوجي ��ا؛ وم ��ن َث ��م تو�صي هذه الأح ��كام الت�شريعية النموذجية بالإ�ش ��ارة �إىل "ر�سائل
و�إ�شارات منقولة بوا�سطة و�سائل �إلكرتونية" .ويف حالة حتديد قائمة بالتكنولوجيات ،من املهم �أي�ض ًا
ا�ستخدام �صيغة لغوية �شاملة ("ومنها  )"...لت�أخذ بعني االعتبار التقدم التكنولوجي يف امل�ستقبل.
ولن يكون من املمكن �أبد ًا �إخ�ضاع العمليات ال�سرية �إىل رقابة عامة كاملة� ،إذ � َّإن هذا قد ُيعر�ض
للخطر العمليات والو�سائل وامل�صادر الالزم حمايتها والتي قد تكون هناك حاجة لإعادة ا�ستخدامها.
ي�شج ��ع يف م�ش ��روع هذه املادة على ا�ستخدام م�ستويني من التدقيق يف ا�ستخدام املراقبة
وم ��ن ث ��مَّ ،
الإلكرتوني ��ة ،ي�شم ��ل �أولهم ��ا تقدمي تقارير �إىل هيئ ��ة رقابية ُيعهد �إليها بالتدقيق يف ا�ستخدام هذه
التقني ��ات .وميك ��ن للتقاري ��ر املرفوعة �إىل هذه الهيئة التطرق �إىل العمليات بتف�صيل ،وتقوم الهيئة
الرقابي ��ة بعده ��ا ب�إج ��راء تقييم م�ستق ��ل خا�ص بها حول ما �إذا اتُّبعت الإجراءات ال�سليمة .وي�شمل
امل�ست ��وى الث ��اين وظيف ��ة �إبالغ �أعم هي �إبالغ الربملان بعدد �أوامر املراقبة املطلوبة واملمنوحة ،دون
تقدمي معلومات حول الأ�ساليب وامل�صادر.

مثال
فيما يتعلق باملراقبة الإلكرتونية ،انظر القانون املتعلق بتنظيم �صالحيات �إجراء التحريات
يف اململكة املتحدة (.)www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents( )2000

املادة  -17التعاون الدويل يف جمال �إنفاذ القانون
 -1تت�ضمن وظائف [يدرج ا�سم�/أ�سماء جميع �أجهزة �إنفاذ القانون املعنية] م�ساعدة �أجهزة
�إنف ��اذ القان ��ون الأجنبي ��ة واملنظمات الدولية والإقليمية املخت�ص ��ة والتعاون معها مبا يتما�شى مع
النظ ��م القانوني ��ة والإداري ��ة املحلية ،لتحديد اجلرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية
النموذجية ومنعها ومكافحتها.
 -2يج ��وز لـ[ي ��درج ا�س ��م جهاز �إنفاذ القانون الوطني] ،دون الإخالل ب� ِّأي قانون �آخر ،التعاون
مع جهاز �إنفاذ قانون �أجنبي تابع لدولة �أخرى ،ومنظمات �إقليمية دولية ،عند ال�ضرورة ،وتقدمي
معلوم ��ات �شخ�صي ��ة وغريه ��ا من املعلومات �إليها بغر�ض حتديد اجلرائم التي تنطبق عليها هذه
الأحكام الت�شريعية النموذجية يف � ٍّأي من الواليتني الق�ضائيتني ومنعها ومكافحتها.
( )81الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحتان  183و.184
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 -3يج ��وز �أي�ض ��ا لـ[ي ��درج ا�سم جهاز �إنفاذ القان ��ون الوطني] التعاون مع �سلطة �إنفاذ القانون
منظمة �إقليمية دولية فيما يتعلق مبا يلي:
الأجنبية �أو َّ
(�أ) تقدمي بنود �أو مواد �أو وثائق �أو �سجالت لأغرا�ض التحليل �أو التحقيق؛
(ب) انتداب �أو تبادل املوظفني ،بطرائق منها �إتاحة خرباء وتعيني �ضباط ات�صال؛
(ج) [�إجراء حتقيقات

م�شرتكة؛]

(د) حماية ال�شهود ،مبا يف ذلك تغيري �أماكن �إقامة ال�شهود امل�شمولني باحلماية؛
(هـ) �أ�شكال �أخرى من امل�ساعدة الإدارية.
 -4يج ��وز ل� �ـ [ي ��درج ا�سم �سلطة �إنفاذ القانون الوطني ��ة] التفاو�ض مع �سلطات �إنفاذ القانون
الأجنبي ��ة �أو منظم ��ات �إقليمي ��ة دولي ��ة و�إب ��رام اتفاق ��ات معه ��ا بغر�ض تعزيز التع ��اون يف جمال
�إنف ��اذ القان ��ون لتحدي ��د اجلرائم التي تنطبق عليها هذه الأح ��كام الت�شريعية النموذجية ومنعها
ومكافحتها.

التعليق
املنظمة ،املادة .27
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

تلزم الفقرة  1من املادة  27من االتفاقية الدول بالتعاون فيما بينها ،مبا يتفق والنظم القانونية
والإداري ��ة الداخلي ��ة ل ��كل منها ،من �أجل تعزيز فاعلية تداب�ي�ر �إنفاذ القانون الرامية �إىل مكافحة
اجلرائ ��م امل�شمول ��ة به ��ذه االتفاقية .كم ��ا تلزم االتفاقية الدول �أي�ض ًا باتخ ��اذ تدابري �أكرث حتديد ًا
تتعلق مبا يلي:
(�أ) تعزي ��ز قن ��وات االت�ص ��ال ب�ي�ن �سلطاتها و�أجهزتها ودوائرها املخت�ص ��ة ،و�إن�شاء تلك
القن ��وات عن ��د ال�ض ��رورة ،من �أجل تي�سري تبادل املعلومات ب�صورة م�أمونة و�سريعة (الفقرة �( 1أ)
من املادة )27؛
(ب) التعاون فيما يتعلق بتحديد هوية الأ�شخا�ص امل�شتبه بهم و�أماكن وجودهم ،وعائدات
اجلرائم والأدوات امل�ستخدمة فيها (الفقرة ( 1ب) من املادة )27؛
ويف بع�ض ال�سياقات ،قد ُيخ�شى من � َّأن التعاون مع �أجهزة �إنفاذ القانون الأجنبية يتجاوز اخت�صا�ص
�سلطة�/سلط ��ات �إنف ��اذ القان ��ون الوطني ��ة .ويف هذه احلاالت ،قد يكون م ��ن املفيد �أن تن�ص الدولة
قانون ًا على � َّأن �أحد مهام هذه ال�سلطة هو التعاون مع نظرياتها من �أجهزة �إنفاذ القانون الأجنبية،
املنظمة الدولية
املنظمة ،بالإ�ضافة �إىل َّ
ومنها �أجهزة الدول الأع�ضاء الأخرى يف اتفاقية اجلرمية َّ
لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) وغريها من املنظمات الإقليمية املعنية.
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و�إذا كان ��ت الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  27ت�شري فق ��ط �إىل مكافحة اجلرائم امل�شمول ��ة بهذه االتفاقية،
بالتما�شي مع تركيز االتفاقية على املنع (انظر املادة  1من االتفاقية) ،ف� َّإن هذه الأحكام الت�شريعية
النموذجي ��ة تو�ص ��ي بتمك�ي�ن �سلطات �إنفاذ القان ��ون من التعاون مع نظرياتها فيما يخ�ص "حتديد"
اجلرائم التي تنطبق عليها الأحكام "ومنعها ومكافحتها".
جب الأحكام املتعلقة باخل�صو�صية/ال�سرية ،ال� إىل
وترم ��ي الفق ��رة  2م ��ن م�شروع احلكم هذا �إىل ّ
التعاون
الإلزام بتقدمي معلومات .وتغطي الفقرة التعاون املتعلق باملعلومات .و ُيتوخى �أن يتيح هذا
َ
ب�ش� ��أن جمي ��ع البن ��ود ال ��واردة ب�ش ��كل �أكرث حتديد ًا يف الفقرة ( 1ب) من امل ��ادة  27من االتفاقية،
والتي ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر:
(�أ) هوي ��ة اجلماع ��ات الإجرامي ��ة ّ
املنظمة �أو طبيعتها �أو تركيبتها �أو بنيتها �أو مكانها �أو
�أن�شطتها (الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة )26؛
(ب) ال�ص�ل�ات ،مب ��ا فيه ��ا ال�ص�ل�ات الدولي ��ة ،ب� �� ِّأي جماع ��ات �إجرامية ّ
منظم ��ة �أخرى
الفقرة �( 1أ) ‘ ’2من املادة )26؛
(ج) اجلرائم التي ارتكبتها �أو قد ترتكبها اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة (الفقرة �( 1أ) ‘’3
من املادة )26؛
(د) الو�سائل والأ�ساليب املح ّددة التي ت�ستخدمها اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة ،مبا يف
ذلك الدروب وو�سائط النقل ،وا�ستخدام هويات مز ّيفة� ،أو وثائق مز ّورة �أو مز ّيفة� ،أو و�سائل �أخرى
لإخفاء �أن�شطتها (الفقرة ( 1هـ) من املادة )27؛
وت�ش�ي�ر االتفاقي ��ة �إىل �إب ��رام ال ��دول الأع�ض ��اء التفاق ��ات ثنائي ��ة لتي�سري التعاون يف جم ��ال �إنفاذ
القان ��ون ب�ش ��كل عام (ملكافحة اجلرائ ��م امل�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية) ،بالإ�ضافة
�إىل ما يتعلق مبا يلي:
(�أ) تعزي ��ز قن ��وات االت�ص ��ال ب�ي�ن �سلطاتها و�أجهزتها ودوائرها املخت�ص ��ة ،و�إن�شاء تلك
القن ��وات عن ��د ال�ض ��رورة ،من �أج ��ل تي�سري تبادل املعلومات ب�صورة م�أمونة و�سريعة عن كل جوانب
اجلرائم امل�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية؛
(ب) ت�شجيع تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء ،مبا يف ذلك تعيني �ضباط ات�صال؛
(ج) تب ��ادل املعلوم ��ات ح ��ول الو�سائ ��ل والأ�سالي ��ب املح ّددة الت ��ي ت�ستخدمها اجلماعات
الإجرامي ��ة ّ
املنظم ��ة ،ومنه ��ا الدروب وو�سائط النقل ،وا�ستخدام هويات مز ّيفة� ،أو وثائق مز ّورة �أو
مز ّيفة� ،أو و�سائل �أخرى لإخفاء �أن�شطتها.
وترم ��ي الفق ��رة  3م ��ن م�ش ��روع احلكم هذا �إىل متكني �أجه ��زة �إنفاذ قانون حمددة من �إبرام هذه
االتفاقات .ولعل وا�ضعي القوانني يرغبون �أي�ض ًا يف النظر يف كيفية �إر�سال طلبات التعاون وتبادل
املعلومات ،من خالل منظومة ات�صاالت الإنرتبول العاملية � )I-24/7( 7/24أو عرب � ِّأي قنوات �إقليمية
على �سبيل املثال.

�أمثلة

يعترب قانون ال�شرطة االحتادية الأ�سرتالية لعام ( 1979الكومنولث) � َّأن من مهام ال�شرطة حتديد ًا
تقدمي الدعم وامل�ساعدة �إىل �أجهزة �إنفاذ القانون الأجنبية:
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 -8املهام
( )1تكون مهام ال�شرطة االحتادية الأ�سرتالية كما يلي:
(�أ)	 ...
(ب/و) تق ��دمي خدم ��ات ال�شرط ��ة وخدمات دعم ال�شرطة بغر�ض م�ساعدة اجلهات
التالية الأ�سرتالية �أو الأجنبية والتعاون معها:
‘�	’1أجهزة �إنفاذ القانون؛
‘�	’2أجهزة اال�ستخبارات �أو الأجهزة الأمنية؛
‘�	’3أجهزة التنظيم الرقابي احلكومية؛ []...

املادة  -18التحقيقات امل�شرتكة
 -1يج ��وز ل� �ـ [ي ��درج ا�س ��م �سلطة �إنفاذ القان ��ون] ،عند االقت�ضاء ،عق ��د ترتيبات مع �سلطات
�إنف ��اذ القان ��ون الأجنبي ��ة واملنظمات الدولية والإقليمية املعني ��ة فيما يخ�ص ت�أ�سي�س هيئة حتقيق
م�شرتكة.

�  -2إ�ضافة �إىل احلكم الوارد يف الفقرة  ،1يجوز لـ [يدرج ا�سم �سلطة �إنفاذ القانون الوطنية
عقد اتفاقات �أو ترتيبات مع �سلطات �إنفاذ القانون الأجنبية �أو املنظمات الدولية والإقليمية املعنية
فيما يتعلق مبنع اجلرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية يف دولة واحدة
�أو �أكرث ،والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ق�ضائي ًا.
]

 -3يف حال ��ة عق ��د ه ��ذه االتفاق ��ات �أو الرتتيبات [�أو على �أ�سا�س كل حالة على حدة حتى دون
وج ��ود اتفاقي ��ة] ،يج ��وز لـ [�سلطة �إنفاذ القانون الوطنية] [�إجراء عمليات/حتقيقات] م�شرتكة مع
الدولة املعنية �أو املنظمات الدولية �أو الإقليمية املعنية.

التعليق
حكم اختياري.
املنظمة ،املادة .19
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

�إذا كانت املادة  27من االتفاقية تركز على ت�شجيع وتي�سري التعاون عرب احلدود الوطنية يف جمال
�إنفاذ القانون ب�صورة عامة ،تركز املادة  19ب�شكل خا�ص على ا�ستخدام التحقيقات امل�شرتكة.
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املنظمة الدول الأع�ضاء على عقد اتفاقات �أو ترتيبات لتي�سري
وت�شجع املادة  19من اتفاقية اجلرمية َّ
�إن�ش ��اء هيئ ��ات حتقي ��ق م�شرتك ��ة ،و�إن كانت ال تُلزمها بهذا .وميكن له ��ذه الهيئات �أن تكون جهات
ات�ص ��ال ميك ��ن لل ��دول م ��ن خاللها �إجراء حتقيقات م�شرتكة فيما يتعل ��ق بامل�سائل التي هي مو�ضع
حتقيقات ومالحقات و�إجراءات ق�ضائية يف دولة واحدة �أو �أكرث .و�إذا مل تكن هنالك اتفاقات من
هذا القبيل ،ت�س ّلم الدول الأع�ضاء يف االتفاقية ب�إمكانية القيام بهذه التحقيقات امل�شرتكة باالتفاق
يف كل حال ��ة عل ��ى ح ��دة .ويكون على ال ��دول الأطراف �أن تكفل احرتام �سيادة الدولة الطرف التي
جتري هذه التحقيقات يف �إقليمها.
وت�شري الأدلة الت�شريعية �إىل �أنه قد ال تكون هناك حاجة �إىل ت�شريعات كثرية لتنفيذ املادة  19من
املنظمة من خالل حتقيقات م�شرتكة .ومع ذلك ،يجب النظر يف الأمر يف �ضوء
اتفاقية اجلرمية َّ
منوذج التحقيقات امل�شرتكة التي ترغب الدول يف اعتماده.
وقد ُعقد اجتماع للفريق العامل غري الر�سمي من اخلرباء املعني بالتحريات امل�شرتكة يف فيينا يف
الف�ت�رة م ��ن � 2إىل � 4أيلول�/سبتم�ب�ر  2008قب ��ل انعقاد الدورة الرابعة مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية
املنظمة عرب الوطني ��ة .وحدد اخلرباء خالل االجتماع منوذجني
الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
�أ�سا�سيني للتحقيقات امل�شرتكة هما:
(�أ) التحقيقات املتوازية واملن�سقة وذات الهدف امل�شرتك .يف �إطار هذا النموذج ،تقوم
�سلط ��ات �إنف ��اذ القان ��ون يف كل دول ��ة ب�إجراء حتقيقات متوازية يف �إقليم كل منها ،قد ت�ساعد فيها
�شبك ��ة ات�ص ��ال �أو تك ��ون امل�ساعدة من خالل االت�صاالت ال�شخ�صية .وتُ�ستَكمل هذه التحقيقات من
خالل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة لنقل الأدلة .ويف �إطار هذا النموذج ،ال يكون املحققون
موجودين يف موقع موحد .وقد تكون احلاجة �إىل و�ضع �أ�سا�س قانوين للتحقيقات املتوازية واملن�سقة
حمدودة �أو منعدمة.
(ب) �أفرق ��ة التحقي ��ق امل�شرتك ��ة املدجمة .يف �إطار ه ��ذا النموذج ،ي�شمل فريق التحقيق
موظفني من دولتني على الأقل .وتكون الأفرقة من هذا النوع �إما غري فاعلة (حيث ُيدمج موظف
من دولة ،على �سبيل املثال ،مع موظفني تابعني للدولة امل�ضيفة ،ويكون دوره ا�ست�شاريا)� ،أو فاعلة
(يت�ضم ��ن الفري ��ق ،عل ��ى �سبي ��ل املثال ،موظفني من واليتني ق�ضائيتني على الأقل ،يكون لهم جميعا
ال�صالحية القانونية للقيام على الأقل ببع�ض ال�صالحيات العملياتية يف الإقليم �أو الوالية الق�ضائية
التي يعمل الفريق بداخلها) .ومن املحتمل �أن تكون هناك حاجة �إىل و�ضع �أ�سا�س قانوين لأفرقة
التحقيق امل�شرتكة املدجمة.
وقد الحظ الفريق العامل غري الر�سمي من اخلرباء املعني بالتحريات امل�شرتكة ما يلي:
عادة ما ت�شرتك الأفرقة املدجمة يف موقع موحد ،يف حالة الأفرقة املدجمة/الالفاعلة؛ ويكون
هذا ا�ستناد ًا �إما �إىل ت�شريع وطني يتيح تعيني/تكليف موظف �أجنبي� ،أو �إىل اتفاق للم�ساعدة
التقنية .ويف حالة الأفرقة املدجمة/الفاعلة ،يجوز �أي�ض ًا تكليف موظفني �أجانب ا�ستناد ًا �إىل
ت�شري ��ع وطن ��ي �إذا كان ه ��ذا الت�شريع يت�ضمن �أحكاما وافية .وت�ستند الت�شريعات ذات ال�صلة
يف الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي �إىل مفهوم وجود �ضابط �أجنبي منتدب لديه القدرة
على ممار�سة �صالحيات ،مع اخل�ضوع ل�سلطة تقديرية ،حتت رقابة رئي�س فريق من الدولة
امل�ضيفة التي يتم بها الن�شاط العملياتي .وي�صف �أحد اخلرباء منوذج الفريق املدمج/الفاعل
ب�أنه بنية حتتية من�ش�أة لغر�ض حم ّدد متكـّن امل�س�ؤولني من بلدين على الأقل من العمل داخل
والي ��ة ق�ضائي ��ة واح ��دة م ��ن خالل بع�ض ال�صالحيات العملياتي ��ة املكافئة على الأقل .ويعتمد
املوظف ��ون الذي ��ن ُي�سم ��ح لهم بامل�شاركة يف فريق م ��ن هذا القبيل على النظام املذكور .فعلى
�سبيل املثال ،ت�ضم الأفرقة امل�شكلة من موظفني من نظم القانون املدين التحقيقي يف العادة
�أحد الق�ضاة �أو املدعني العامني عالوة على موظفني معنيني ب�إنفاذ القانون.
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وقد حدد فريق اخلرباء العامل عدة معوقات قانونية تتعلق ب�إجراء حتقيقات م�شرتكة ،من بينها:
•  غي ��اب �إط ��ار قان ��وين وا�ض ��ح �أو ت�شريع حم ��دد يمُ ّكن من التعامل م ��ع �إجراء حتقيقات
م�شرتكة
•  غي ��اب الو�ض ��وح فيم ��ا يتعلق بالرقابة العملياتية ،مثل ما يتعلق باملوظفني الذين يقومون
بعمليات �سرية
• امل�س�ؤولية عن تكاليف التحقيقات امل�شرتكة
ومن املرجح �أن تكون هناك حاجة �إىل و�ضع ت�شريعات ب�ش�أن و�ضع النموذج املدمج/الف َّعال ،حيث
�إن ��ه يتطل ��ب اال�ستعان ��ة عل ��ى م�ستوى العملي ��ات مبوظفني من واليات ق�ضائي ��ة �أجنبية .وقد ُحددت
احلاجة �إىل ت�شريعات بخ�صو�ص امل�سائل التالية فيما يتعلق بالنموذج املدمج/الف َّعال:
• �صالحيات متكافئة بني موظفي �إنفاذ القانون الوطنيني والأجانب
•  �إدارة العمليات واجلهة التي تقع على عاتقها
•  جمع موظفي �إنفاذ القانون الأجانب للأدلة (وبخا�صة با�ستخدام و�سائل الإكراه) ومدى
قبولها يف �أية �إجراءات الحقة
•  �إمكانية قيام �أحد �أع�ضاء الفريق بجمع الأدلة يف واليته الق�ضائية الوطنية دون احلاجة
�إىل طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة
• امل�س�ؤوليتان املدنية واجلنائية ملوظفي �إنفاذ القانون الأجانب
• تبادل املعلومات العملياتية والرقابة على هذه املعلومات بعد تبادلها
و�أُ�ش�ي�ر يف اجتم ��اع الفري ��ق العام ��ل من اخلرباء املعني بالتحريات امل�شرتكة �إىل احلاجة �إىل تناول
م�س�أل ��ة ال�صالحي ��ات املتكافئ ��ة يف القان ��ون قبل �أن ت�شارك ال ��دول يف حتقيقات م�شرتكة مدجمة.
وتوجد عدة خيارات ب�ش�أن الكيفية التي ميكن �أن يجري بها ذلك .وقد �أ�شار فريق اخلرباء العامل
�إىل ما يلي:
من واقع جتربة فريق اخلرباء العامل ف� َّإن املوظفني الأجانب املكلفني ،مبوجب ال�صالحيات
القانونية القائمة (و�إن كان هذا ال يكفي عموم ًا لأغرا�ض الفريق املدمج/الفاعل) وا�ستناد ًا
�إىل ت�شريع ��ات االحت ��اد الأوروب ��ي ،كموظفني منتدبني ،ميار�س ��ون االخت�صا�صات حتت رقابة
الدول ��ة امل�ضيف ��ة .ويف داخ ��ل االحت ��اد الأوروب ��ي ،تعت�ب�ر م�س�أل ��ة م ��ا �إذا كان ميكن للموظف
(الأجنب ��ي) املنت ��دب امل�شارك ��ة يف �إج ��راءات التحقي ��ق �أو التواج ��د �أثناء القي ��ام ب�إجراءات
التحقيق� ،أو ا�ستبعاده من هذه الإجراءات ،م�س�ألة متعلقة بال�سلطة التقديرية املخولة قانون ًا
يف معظ ��م احل ��االت و ُت�ت�رك لقائد فريق التحري ��ات امل�شرتكة الذي يتوىل الإدارة اليومية له،
وال توجد �أمثلة حمددة على موظفني مار�سوا �سلطة ق�سرية قا�سية.
و�أُ�ش�ي�ر يف من ��اذج �أخ ��رى مقدم ��ة م ��ن خرباء من ال ��دول الأع�ضاء يف االحت ��اد الأوروبي �إىل
� َّأن املوظف�ي�ن املنتدب�ي�ن ال ي�ستطيع ��ون جت ��اوز �صالحياتهم الوطني ��ة� .أي �أنه ال ميكن منحهم
�صالحيات يف الدولة امل�ضيفة �أكرث مما يحق لهم ممار�سته يف والياتهم الق�ضائية الوطنية ،وال
توجد �أحكام ت�شريعية حمددة تتناول م�س�ألة حمل ال�سالح يف دول االحتاد الأوروبي الأع�ضاء
املمثل ��ة يف فري ��ق اخل�ب�راء العامل؛ و�س ��وف يتم تناول هذا املو�ضوع يف االتفاق التنفيذي على
�أ�سا�س الت�شريع الوطني ال�ساري.

   90الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة

�أمثلة

متتلك �أيرلندا قانون ًا خا�ص ًا ينظم تقدمي وتلقي طلبات �إن�شاء �أفرقة التحقيق امل�شرتكة ومهام هذه
الأفرق ��ة و�صالحياته ��ا (قان ��ون العدالة اجلنائية (�أفرقة التحقي ��ق امل�شرتكة) لعام )82(.)2004
ويت�ضم ��ن القان ��ون املعاي�ي�ر التي حتدد متى ميكن �إن�شاء �أفرق ��ة حتقيق م�شرتكة وكذلك املعلومات
الواج ��ب تقدميه ��ا م ��ن قب ��ل الدولة الطالبة لإن�ش ��اء فريق التحقيق امل�شرتك .وي ��رد احلكم املعني
بتق ��دمي طل ��ب يف امل ��ادة ( 3ال ��واردة �أدن ��اه) ،وتوجد مادة مقابلة ب�ش�أن تلق ��ي الطلبات يف املادة 4
(غري واردة هنا):
 )1(—3عندما تقتنع ال�سلطة املخت�صة ب�أنه—
(�أ)  �إما—
‘� ’1أن جرمية قد ارتكبت� ،أو � َّأن هناك �أ�سبابا معقولة لال�شتباه ب� َّأن جرمية قد ارتكبت،
يف الدولة و�أن التحقيق يف اجلرمية �أو اجلرمية امل�شتبه يف ارتكابها له �صالت بدولة واحدة
�أو �أكرث من الدول الأع�ضاء،
‘� ’2أن �سل ��وك ًا ُي�ش ��كل جرمي ��ة ل ��و كان ار ُتك ��ب يف الدول ��ة ق ��د ارتُكب فع�ل ً�ا� ،أو � َّأن هناك
�أ�سباب ��ا معقول ��ة لال�شتب ��اه ب� �� َّأن �سلوكا من هذا القبيل قد حدث جزئ ًّيا يف كل من الدولة ويف
دولة ع�ضو �أخرى �أو �أكرث،
(ب) هن ��اك �أ�سب ��اب معقول ��ة لالعتق ��اد ب�أنه من ال�صالح الع ��ام ،مع الأخذ بعني االعتبار
املنفع ��ة الت ��ي ميك ��ن �أن تع ��ود على التحقيق يف اجلرمية املعنية �أو اجلرمية املعنية امل�شتبه يف
ارتكابه ��ا �أو ال�سل ��وك املعن ��ي� ،إن�شا ُء فريق حتقيق م�شرتك مع الدولة الع�ضو/الدول الأع�ضاء
الأخرى املذكورة ب�سبب—
‘� ’1إجراء جزء من التحقيق� ،أو من املتوقع �إجراء جزء منه ،يف الدولة الع�ضو �أو الدول
الأع�ضاء الأخرى املذكورة،
‘� ’2أو � َّأن التحقي ��ق يتطل ��ب �إج ��راءات من�سق ��ة ومت�ضاف ��رة من قبل الدول الأع�ضاء (مبا
يف ذلك الدولة) املعنية،
ويج ��وز لل�سلط ��ة املخت�ص ��ة �أن تطل ��ب �إىل ال�سلطة �أو ال�سلط ��ات املخت�صة يف الدولة الع�ضو �أو
الدول الأع�ضاء الأخرى �إن�شاء فريق حتقيق م�شرتك للتحقيق يف اجلرمية املعنية �أو اجلرمية
املعنية امل�شتبه يف ارتكابها �أو ال�سلوك املعني.
( )2يحدد الطلب املقدم مبوجب الفقرة الفرعية ( )1ما يلي:
(�أ) ال�سلطة املخت�صة املقدمة للطلب،
(ب) الغر�ض من الطلب،
(ج) ال�سلوك املراد التحقيق فيه،
(د) هوي ��ة ال�شخ� ��ص �أو الأ�شخا� ��ص امل ��راد التحقي ��ق يف �سلوكه ��م وجن�سيتهم (�إذا كانت
معروفة)،
(هـ) مقرتحات تتعلق بع�ضوية فريق التحقيق امل�شرتك،
( )82انظر الرابط التايل. www.irishstatutebook.ie/pdf/2004/en.act.2004.0020.pdf :
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(و) الفرتة املطلوب �أداء عمل فريق التحقيق امل�شرتك خاللها.
( )3تقدم ال�سلطة املخت�صة �إىل ال�سلطة املخت�صة �أو ال�سلطات املخت�صة الأخرى املعنية
معلوم ��ات �أخ ��رى (�إن وج ��دت) بح�س ��ب م ��ا ُي َح ��دد لل�سلطة املخت�صة وما ه ��و مطلوب ب�شكل
معق ��ول م ��ن ه ��ذه ال�سلط ��ة �أو ال�سلطات بغي ��ة �أن تقرر ما �إذا كانت تواف ��ق على �إن�شاء فريق
حتقيق م�شرتك.
( )4يف احل ��االت الت ��ي ين�ض ��م فيه ��ا � ٌّأي من ال�سلطات املخت�صة �إىل طلب مقدم مبوجب
الفقرة الفرعية ( ،)1يجوز لل�سلطة املخت�صة ،مبوجب هذا القانون ،االتفاق مع هذه ال�سلطة
وغريها من ال�سلطات املخت�صة على �إن�شاء فريق حتقيق م�شرتك للتحقيق يف اجلرمية املعنية
�أو اجلرمية املعنية امل�شتبه يف ارتكابها �أو ال�سلوك املعني.
( )5يجوز لل�سلطة املخت�صة� ،أو ال�سلطة �أو ال�سلطات املخت�صة املعنية �إن�شاء فريق حتقيق
م�شرتك مبوجب اتفاق وفق ًا للفقرة الفرعية (.)4
ويحدد القانون الوطني الأيرلندي كذلك املتطلبات اخلا�صة باتفاق �إن�شاء فريق حتقيق م�شرتك:
 )1(—8تك ��ون االتفاق ��ات املعنية ب�إن�ش ��اء فريق حتقيق م�شرتك وفق ًا للفقرتني � )4( 3أو
 )3( 4مكتوبة وتبني ما يلي:
(�أ) �أطراف االتفاق؛
(ب) الأغرا�ض التي ين�ش�أ الفريق من �أجلها؛
(ج) هوي ��ة ال�شخ� ��ص �أو الأ�شخا� ��ص امل ��راد التحقي ��ق يف �سلوكهم وجن�سيتهم (�إذا كانت
معروفة)؛
(د) ع�ضوية الفريق ،مبا يف ذلك هوية الع�ضو (�إذا كانت معروفة) الذي �سيتوىل رئا�سة
الفريق يف كل دولة من الدول الأع�ضاء (مبا يف ذلك يف الدولة) التي ت�ؤ�س�س الفريق والتي
يعمل الفريق كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا فيها؛
(هـ) الفرتة التي �سيعمل الفريق خاللها؛
(و) الرتتيب ��ات املالي ��ة للفري ��ق ،مب ��ا يف ذل ��ك ترتيب ��ات �س ��داد �أج ��ور �أع�ضائه وبدالت
م�صروفاته ��م (�إن وج ��دت) ،و�س ��داد امل�صروف ��ات الأخرى التي ق ��د يتحملها الفريق يف �أداء
مهامه؛
(ز) امل�شاركون يف الفريق (�إن وجدوا) ومدى انطباق الفقرة  )5( 7على ه�ؤالء امل�شاركني؛
(ح) ال�شروط والأحكام الأخرى (�إن وجدت) التي تتفق عليها ال�سلطة املخت�صة وغريها
من ال�سلطات املخت�صة املعنية.
(� )2إذا ُمددت الفرتة التي يعمل خاللها فريق التحقيق امل�شرتك مبوجب الفقرة ،)1( 5
ُيع َّدل اتفاق �إن�شاء الفريق مبوجب الفقرة ( )1تبعا لذلك.
(� )3إذا اتفقت ال�سلطة املخت�صة وفق ًا للفقرة  )3( 5مع غريها من ال�سلطات املخت�صة
املعنية على تعديل االتفاق املن�ش�أ فريق التحقيق امل�شرتك مبوجبهُ ،يع َّدل اتفاق �إن�شاء الفريق
مبوجب الفقرة ( )1تبعا لذلك.
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(� )4إذا ان�ضم ��ت الدول ��ة �إىل فري ��ق حتقي ��ق م�شرتك وفق ًا التفاق منعقد مبوجب الفقرة
الفرعي ��ة ( )4م ��ن امل ��ادة ( ،)5يك ��ون اتفاق �إن�شاء الفريق املعن ��ي ،ب�صيغته املعدلة باالتفاق
مبوجب الفقرة الفرعية ،بقدر ما هو معقول عمل ّي ًا وفق ًا للفقرة الفرعية (.)1
(�  )5إذا ان�ضم ��ت دول ��ة ع�ض ��و �أخ ��رى �إىل فري ��ق حتقي ��ق م�ش�ت�رك مبوجب اتف ��اق وفق ًا
للفقرة ُ ،)5( 5يع َّدل اتفاق �إن�شاء الفريق مبوجب الفقرة ( )1لو�ضع االتفاق مبوجب الفقرة
 )5( 5يف االعتبار.

مثال

يت�ضمن قانون رومانيا الوطني �أحكام ًا حول التعاون الدويل ويتيح ت�أ�سي�س �أفرقة حتقيق م�شرتكة.
املنظمة ومكافحتها على ما يلي:
وين�ص القانون رقم  2003/39املعني مبنع اجلرمية َّ
املادة  )1(-26بناء على طلب من ال�سلطات الرومانية املخت�صة �أو ال�سلطات املخت�صة يف
دول �أخ ��رى ،ميك ��ن �إج ��راء حتقيقات م�شرتكة يف �إقليم رومانيا بغر�ض منع اجلرائم العابرة
منظمة ومكافحتها.
للحدود الوطنية املرتكبة من قبل جماعات �إجرامية َّ
( )2جتري التحقيقات امل�شرتكة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1وفق ًا التفاقيات ثنائية
�أو متعددة الأطراف موقعة من ال�سلطات املخت�صة.
( )3يجوز ملمثلني عن ال�سلطات الرومانية املخت�صة امل�شاركة يف حتقيقات م�شرتكة جتري
()83
يف �أقاليم دول �أخرى ،مع االلتزام بت�شريعات هذه الدول.

مثال

يت�ضمن القانون الوطني ال�سويدي حكم ًا ينظم �إن�شاء �أفرقة حتقيق م�شرتكة (القانون املعني ب�أفرقة
()84
التحقيق امل�شرتكة يف التحقيقات اجلنائية ال�صادر بتاريخ  18كانون الأول/دي�سمرب :)2003
�إن�شاء فريق حتقيق م�شرتك
املادة 2
ُين�ش�أ فريق حتقيق م�شرتك لغر�ض حمدد ولفرتة زمنية حمدودة.
املادة 3
�إذا كان هناك ن�شاط �إجرامي قيد التحقيق الأويل يف ال�سويد بوا�سطة فريق حتقيق م�شرتك،
يكون املدعي العام �أو الهيئة امل�س�ؤولة عن التحقيق امل�شرتك اجله َة امل�س�ؤولة عن �إبرام االتفاق
املعني ب�إن�شاء فريق حتقيق م�شرتك.
و�إذا مل يت�س � ّ�ن �إن�ش ��اء فري ��ق حتقي ��ق م�ش�ت�رك مبوجب الفقرة الأوىل ،يج ��وز للجهات التالية
�إبرام اتفاق لإن�شاء فريق:
( )83متاح على العنوان التايل. www.diicot.ro/pdf/legislatie/en/law_39_2003.pdf :
()84
املزي ��د م ��ن املعلومات متاح على العنوان الت ��ايلwww.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Act%20on%20Joint :
ً
%20Investigation%20Teams.pdf؛ انظ ��ر �أي�ض� �ا املر�س ��وم املعن ��ي ب�أفرق ��ة التحقيقات امل�شرتك ��ة يف التحقيقات اجلنائية
ال�ص ��ادر يف  18كان ��ون الأول/دي�سم�ب�ر www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Ordinance%20on%20Joint%20( 2003
.)Investigation%20Teams%20.pdf
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مكت ��ب املدع ��ي الع ��ام �أو املكتب الإقليمي للمدعي الع ��ام املعني من قبل مكتب املدعي

-1
العام،
 -2جمل�س ال�شرطة الوطنية �أو هيئة ال�شرطة املعينة من قبل جمل�س ال�شرطة الوطنية،
 -3دائرة اجلمارك ال�سويدية،
 -4قوات خفر ال�سواحل ال�سويدية.
ويحدد االتفاق بو�ضوح املوظفني الذين ي�صبحون �أع�ضا ًء يف فريق التحقيق امل�شرتك والفرتة
الزمنية التي يعمل خاللها.

املادة  -19منح �صالحيات ملوظفي �إنفاذ القانون الأجانب
يف التحقيقات امل�شرتكة
�  -1إذا [كان ل ��دى ال ��دول املعني ��ة اتفا ٌق يت�ضم ��ن منح �صالحيات �أثناء التحقيقات امل�شرتكة]،
يج ��وز من ��ح موظف�ي�ن م ��ن �أجهزة �إنفاذ القانون الأجنبية �إحدى ال�صالحيات التالية �أو �أكرث التي
ميكنهم ممار�ستها فيما بعد يف [يدرج ا�سم الدولة] ،وفق ًا لقانون [يدرج ا�سم الدولة]:
(�أ) [�صالحي ��ة تلق ��ي معلوم ��ات و�إف ��ادات ،وفق� � ًا لقانون الدولة ،ب�ش ��رط �أ َّال يكون ذلك
حمظور ًا مبوجب قانون [يدرج ا�سم الدولة]]؛
(ب) [�صالحي ��ة توجي ��ه التهم/قي ��د الته ��م يف ال�سج ��ل الر�سمي ،بطرائ ��ق منها ال�شكل
املن�صو� ��ص علي ��ه يف القان ��ون الوطني ،ب�ش ��رط �أ َّال يكون ذلك حمظور ًا مبوجب قانون [يدرج ا�سم
الدولة]]؛
(ج) [�صالحية القيام باملراقبة و�/أو العمليات ال�سرية/االخرتاق].
 -2يف حالة منح �صالحيات حم َّددة �إىل موظف من جهاز �إنفاذ قانون �أجنبي مبوجب الفقرة
 ،1يتمتع هذا املوظف بنف�س �أ�شكال احلماية التي يتمتع بها موظفو �إنفاذ القانون الوطنيني مبوجب
[تدرج عناوين القوانني الوطنية ذات ال�صلة].

التعليق
حكم اختياري.
املنظمة ،املادة .19
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

تطلب املادة  19من الدول الأطراف النظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
فيما يتعلق ب�إن�شاء هيئات حتقيق م�شرتكة .ويف حال عدم وجود اتفاقات �أو ترتيبات كهذه ،تن�ص
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املادة  19على �أنه "يجوز القيام بالتحقيقات امل�شرتكة باالتفاق يف كل حالة على حدة .وتكفل الدول
الأطراف املعنية االحرتام التام ل�سيادة الدولة الطرف التي �سيجري ذلك التحقيق داخل �إقليمها".
ولعل من ال�ضروري ،من الناحية العملية� ،أن تقوم الدول التي ترغب يف القيام بتحقيقات م�شرتكة
بالنظ ��ر يف كفال ��ة م�شارك ��ة موظفي �إنفاذ القانون الأجانب م�شاركة قانونية يف الإجراءات املحلية،
و�إن كانت املادة  19من االتفاقية ال ت�شرتط هذا .وقد يكون منح �صالحيات لفرتة زمنية ق�صرية
خيار ًا مفيداً.
وتت�ضمن االعتبارات الأخرى ما يلي:
(�أ) �ضمان الو�ضوح فيما يتعلق بالإ�شراف و�أدوار املوظفني املنتدبني وم�س�ؤولياتهم؛
(ب) و�ضع حدود الأن�شطة التي ميكن للموظفني املنتدبني �أدا�ؤها.
وهن ��اك م�س�أل ��ة �أخ ��رى ه ��ي ما �إذا كان املوظفون الذين يقومون ب�سلوك م�سموح به يف �إطار حتقيق
م�شرتك م�س�ؤولني جنائ ًّيا �أو مدن ّي ًا عن هذا ال�سلوك .و ُيقرتح يف هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية
�أخذ هذه امل�س�ألة يف االعتبار مبنح بع�ض �أ�شكال احلماية للموظفني الأجانب املنتدبني ،تكون مكافئة
لأ�شكال احلماية التي يتمتع بها موظفو �إنفاذ القانون املعينون حملي ًا.

مثال

يتناول قانون العدالة اجلنائية الأيرلندي لعام �( 2004أفرقة التحقيق امل�شرتكة) امل�سائل املتعلقة
بكل من امل�س�ؤولية املدنية واجلنائية لأع�ضاء �أفرقة التحقيق امل�شرتكة:
 )1(—13تك ��ون الدول ��ة م�س�ؤول ��ة ع ��ن �أية �إ�صابات �أو خ�سائر �أو �أ�ضرار تقع يف دولة ع�ضو
�أخ ��رى م ��ن قب ��ل �أع�ض ��اء فريق حتقيق م�شرتك �أو جزء من هذا الفري ��ق �أثناء �أداء مهامهم
ك�أع�ضاء منتدبني يف الفريق �أو جزء منه مبوجب قانون الدولة الع�ضو التي يعمل بها الفريق
�أو جزء منه.
( )2ت� � ُر ّد الدول ��ة �إىل دول ��ة ع�ضو �أخ ��رى بالكامل �أية مبالغ تدفعها الدولة الع�ضو املعنية
�إىل � ِّأي �شخ� ��ص تعوي�ض� � ًا ع ��ن الإ�صاب ��ات �أو اخل�سائ ��ر �أو الأ�ض ��رار امل�ش ��ار �إليه ��ا يف الفقرة
الفرعية (.)1
(�  )3إذا حدث ��ت �إ�صاب ��ات �أو خ�سائ ��ر �أو �أ�ض ��رار �أثناء �أداء الأع�ضاء املنتدبني ملهامهم يف
فري ��ق التحقي ��ق امل�ش�ت�رك العام ��ل يف الدول ��ة �أو يف ج ��زء من الفريق يعم ��ل يف الدولة ،تكون
الدولة م�س�ؤولة عن �سداد التعوي�ضات �أو جرب ال�ضرر بطريقة �أخرى منا�سبة فيما يتعلق بهذه
الإ�صاب ��ات �أو اخل�سائ ��ر �أو الأ�ض ��رار ،عل ��ى نف�س النحو و�إىل نف�س املدى (�إذا انطبق احلال)
الل ��ذان كان ��ت �ستتحم ��ل فيهما امل�س�ؤولية عن �سداد التعوي�ض �أو جرب ال�ضرر فيما يتعلق بهذه
الإ�صاب ��ات �أو اخل�سائ ��ر �أو الأ�ض ��رار ل ��و ت�سبب فيها �أع�ضاء الفريق �أو جزء منه �أثناء �أدائهم
ملهامهم ك�أع�ضاء يف الفريق.
( )4ال حتول الفقرة الفرعية ( )3دون �سعي الدولة �إىل ا�سرتداد � ٍّأي من مبالغ التعوي�ض
التي دفعتها �أو اخل�سائر الأخرى التي حتملتها مبوجب هذه الفقرة الفرعية من—
(�أ) ال�سلط ��ة املخت�ص ��ة يف الدولة الع�ضو التي عينت الأع�ضاء املنتدبني يف فريق
التحقي ��ق امل�ش�ت�رك �أو يف ج ��زء من ��ه املت�سببني يف الإ�صابات �أو اخل�سائر �أو الأ�ضرار
املعنية،
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(ب) �أ�شخا� ��ص ،بخ�ل�اف دول ��ة ع�ض ��و �أخ ��رى �أو �سلطته ��ا املخت�ص ��ة ،قد يكونون
م�س�ؤولني عن الإ�صابات �أو اخل�سائر �أو الأ�ضرار املعنية.

�أمثلة
تُن�ش ��ئ فرن�س ��ا بانتظ ��ام �أفرق ��ة حتقيق م�شرتكة .وقد �أ�صبحت ع�ضو ًا يف فريق من هذا النوع للمرة
الأوىل يف عام  2004مع �إ�سبانيا .وبنهاية عام  ،2008كانت فرن�سا قد ان�ضمت �إىل ع�ضوية ع�شرين
املنظمة ،وت�سعة
فري ��ق حتقي ��ق م�ش�ت�رك .ويتعلق �أحد ع�شر فريق ًا من الأفرق ��ة الع�شرين باجلرمية َّ
�أفرقة بالأن�شطة الإرهابية (�أُن�شئ اثنا ع�شر فريق حتقيق م�شرتك مع �إ�سبانيا ،و�أربعة مع بلجيكا،
وفريقان مع �أملانيا ،وفريق واحد مع هولندا ،و�آخر مع رومانيا) .وكانت بلجيكا (عملية )Nougaro
()85
وفرن�سا (عملية � )Artigatأول من �أن�ش�أ فريق حتقيق م�شرتك ملكافحة الإرهاب.
وت�ضع القوانني التالية ،الواردة يف قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي ،الأ�سا�س القانوين ال�ضروري
لإن�شاء فريق حتقيق م�شرتك يف فرن�سا:
املادة 2-695
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رق ��م  204-2004امل�ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004املادة � ،17أو ًال،
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف � 10آذار/مار�س )2004
يف ح ��ال احلاج ��ة ،يف �سي ��اق مالحق ��ة ق�ضائي ��ة فرن�سية� ،إىل �إج ��راء حتريات معقدة
تتطلب ح�شد موارد هائلة وتهم دوال �أع�ضاء �أخرى� ،أو عند قيام عدة دول �أع�ضاء بتحريات
ب�ش�أن جرائم ت�ستدعي القيام ب�إجراءات من�سقة ومت�ضافرة فيما بني الدول الأع�ضاء املعنية،
وباحل�ص ��ول عل ��ى موافق ��ة م�سبقة من وزير الع ��دل وموافقة الدولة الع�ضو �أو الدول الأع�ضاء
املعنية ،يجوز لل�سلطة الق�ضائية املخت�صة �إن�شاء فريق حتقيق م�شرتك.
يج ��وز �إ�سن ��اد امله ��ام التالية للموظف�ي�ن الأجانب املنتدبني من قب ��ل دولة ع�ضو �أخرى
لاللتح ��اق بفري ��ق حتقي ��ق م�شرتك ،يف �إطار حدود ال�صالحيات املمنوحة لهم بحكم دورهم،
وحتت رقابة ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة ،على نطاق الإقليم الوطني ككل:
 -1توجي ��ه الته ��م �إىل مرتكب ��ي �أي ��ة جنايات �أو جن ��ح �أو جرائم ب�سيطة ،وقيدها يف
�سجل ر�سمي ،بال�شكل املن�صو�ص عليه يف قانون دولتهم �إن اقت�ضى الأمر؛
 -2تلق ��ي التقاري ��ر الر�سمي ��ة ع ��ن � ِّأي �إف ��ادات يقدمها �إليه ��م � ُّأي �شخ�ص ميكن �أن
يزوده ��م مبعلوم ��ات ب�ش� ��أن احلقائق املتحرى عنها ،بال�شكل املن�صو�ص عليه يف قانون دولتهم
و�إن اقت�ضى الأمر؛
 -3انتداب �ضباط �شرطة ق�ضائية فرن�سيني �أثناء �أداء مهامهم؛
 -4القيام باملراقبة ،واالخرتاق �إذا ُ�صرح لهم بذلك ،وفق ًا لل�شروط الواردة يف املواد
 81-706وما بعدها ،والالزمة لتطبيق املادتني  7-694و.8-694
ويج ��وز للموظف�ي�ن الأجان ��ب امللتحق�ي�ن بفري ��ق حتقيق م�شرتك �أداء ه ��ذه املهام رهن ًا
مبوافقة الدولة الع�ضو التي نفذت قرار انتدابهم.
(.Europol Annual Report 2007, p. 55 )85
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وال يج ��وز له� ��ؤالء املوظف�ي�ن تنفي ��ذ عملي ��ات غري العملي ��ات التي ُكلفوا به ��ا .وال يجوز
تفوي�ضه ��م �أ ًّي ��ا م ��ن ال�صالحي ��ات الت ��ي هي حكر عل ��ى �ضابط ال�شرط ��ة الق�ضائية الفرن�سي
امل�س�ؤول عن الفريق.
وتُرف ��ق الن�سخ ��ة الأ�صلي ��ة من ال�سجالت الر�سمية التي يقومون ب�إعدادها ،والتي يجب
�صياغتها باللغة الفرن�سية �أو ترجمتها �إليها ،مبلف الق�ضية.
املادة 3-695
(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رق ��م  204-2004امل�ؤرخ � 9آذار/مار� ��س  ،2004املادة � ،17أو ًال،
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف � 10آذار/مار�س )2004
يجوز ،يف �سياق فريق حتقيق م�شرتك ،ل�ضباط ال�شرطة الق�ضائية الفرن�سيني واملوظفني
امللحق�ي�ن بفري ��ق التحقي ��ق امل�شرتك القيام بالعمليات التي ي�أم ��ر بها رئي�س الفريق يف �إقليم
الدولة التي يعملون بها ب�أكمله ،يف حدود ال�صالحيات املمنوحة لهم مبوجب هذا القانون.
وحت ��دد مهامه ��م �سلط ��ات الدول الأع�ضاء املخت�صة ب�إدارة فريق التحقيق امل�شرتك يف
الإقليم الذي يعمل به الفريق.
ويج ��وز له ��م تلق ��ي �إفادات وت�سجيل جرائم بال�ش ��كل املن�صو�ص عليه يف هذا القانون،
رهن ًا مبوافقة الدولة التي يعملون يف �إقليمها.

الف�صل اخلام�س

املالحقة الق�ضائية ب�ش�أن اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية
تعليق ا�ستهاليل
يت�ضم ��ن ه ��ذا الف�ص ��ل �أحكام� � ًا يتوخ ��ى منها معاجلة بع� ��ض امل�سائل الإجرائية الت ��ي تن�ش�أ خالل
املالحق ��ة الق�ضائي ��ة ب�ش� ��أن اجلرائ ��م امل�شمولة باالتفاقي ��ة ،ومنها ال�سلط ��ة التقديرية فيما يتعلق
باملالحقة ومنح احل�صانة يف ظروف معينة.

املادة  -20ممار�سة ال�صالحيات التقديرية فيما يتعلق باملالحقة الق�ضائية
تراعي [ال�سلطة املخت�صة] ،عند ممار�سة �صالحياتها التقديرية فيما يتعلق باملالحقة الق�ضائية
ب�ش�أن جرمية تنطبق عليها �أحكام هذه الت�شريعات النموذجية ،اعتبار هذه اجلرائم من اجل�سامة
بحيث تكون مو�ضع اتفاق دويل ملزم ب�ش�أن هذه امل�س�ألة.

التعليق
املنظمة ،املادة  ،11الفقرة .2
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ
ال متتلك جميع الدول نظام ًا ي�سمح للنيابة العامة مبمار�سة �صالحيات تقديرية فيما يتعلق بتوقيت
املالحقة الق�ضائية .ولكن الفقرة  2من املادة  11تتطلب ،كما ورد يف الأدلة الت�شريعية ،من الدول
التي تخول هذا النوع من ال�صالحيات ما يلي:
يج ��ب عل ��ى ه ��ذه ال ��دول بذل اجلهد للت�شجيع على تطبي ��ق القانون �إىل �أبعد حد ممكن من
�أج ��ل ردع ارت ��كاب اجلرائ ��م الرئي�سي ��ة الأربع امل�شمولة باالتفاقي ��ة ،واجلرائم املقررة وفق ًا
للربوتوكوالت الثالثة امللحقة باالتفاقية( ،طاملا كانت الدول� أطرافا فيها) ،وكذلك اجلرائم
()86
اخلطرية.
( )86الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .133
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ويف الدول التي تخول �صالحيات تقديرية للنيابة العامة فيما يتعلق باملالحقة ،من الأهمية مبكان
�أن تنفذ الدول تدابري ،منها مبادئ توجيهية ،بغية كفالة االت�ساق يف عملية �صنع القرار و�ضمان �أن
تكون جميع القرارات املتعلقة مبن يوجه �إليهم االتهام والتهم التي ُيف�ضل توجيهها متخذة بعناية،
م ��ع املراع ��اة التام ��ة للوقائ ��ع ،و�إيالء االعتبار الواجب لل�صالح الع ��ام فيما يتعلق ب� ٍّأي من اجلرائم
امل�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية.

املادة �  -21إبداء ال ّلني واحل�صانة من املالحقة الق�ضائية
 -1رهن� � ًا بالأح ��كام ال ��واردة يف الفقرة  ،5يجوز لـ[ال�سلط ��ة املخت�صة] ،يف نطاق �صالحياتها
التقديري ��ة�[ ،أن متن ��ح ح�صان ��ة م ��ن املالحقة لـ] [�أن تقرر عدم مالحقة] �شخ�ص يقدم معلومات
مفيدة ويثبت �أنه يتعاون بفعالية فيما يتعلق ب�إجراءات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن �إحدى اجلرائم
التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية� ،أو جرائم �أخرى يك�شف عنها نتيجة لهذا
التعاون.

 -2تنطبق هذه املادة بغ�ض النظر عما �إذا كان التعاون متعلق ًا بتحقيق �أو مالحقة يف [يدرج
ا�سم الدولة] �أو يف � ِّأي دولة �أخرى.
�  -3إذا كانت هناك اتفاقية ما بني [يدرج ا�سم الدولة] ودولة �أخرى ،جاز �أن يندرج التعاون
م ��ع ال�سلط ��ات املخت�ص ��ة يف تل ��ك الدولة يف خانة تقدمي عونٍ كبري .وجاز للدول �إبرام اتفاق قبل
بدء املالحقة املعنية �أو بعده.
�  -4إذا تع ��اون �شخ� ��ص طواعي ��ة بتق ��دمي معلوم ��ات مفي ��دة وم�ساعدة �أجهزة �إنف ��اذ القانون
يف التحقي ��ق و�/أو املالحق ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بجرائ ��م �أخ ��رى تنطبق عليها هذه الأح ��كام الت�شريعية
النموذجي ��ة ،ج ��از للقا�ض ��ي �أن يق ��رر �إب ��داء الل�ي�ن يف ما ي�ص ��دره من �أحكام يف حق ��ه �إذا ثبتت
فعالي ��ة التع ��اون يف الك�ش ��ف ع ��ن م�شاركة �آخرين يف جماعة �إجرامي ��ة ّ
منظمة �أو �إثبات ذلك� ،أو
�إيج ��اد �ضحاي ��ا اجلرائ ��م الذي ��ن ما زالوا �أحي ��اء� ،أو ا�سرتداد نواجت اجلرمي ��ة �أو عائداتها ،كل ًّيا
�أو جزئ ًّيا.
  -5ال ُمتنح احل�صانة من املالحقة ب� ِّأي حال من الأحوال للم ّدعى عليهم الذين قاموا بتنظيم
منظمة� ،أو كانوا قادة اجلماعة
ارتكاب �أو تنظيم جرمية خطرية تورطت فيها جماعة �إجرامية َّ
املنظمة.
الإجرامية َّ
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التعليق
حكم اختياري.
املنظمة ،املادة  ،26الفقرة .3
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

املنظمة �إىل حد كبري من
ي�شار يف الأدلة الت�شريعية �إىل �أنه ميكن م�ساعدة التحقيق يف اجلرمية َّ
خ�ل�ال تع ��اون �أع�ض ��اء اجلماعات الإجرامية وغريهم من امل�شاركني فيها .وينطبق ذلك �أي�ضا على
املنظم ��ة ،حي ��ث ميك ��ن �أن ت�ؤدي املعلومات م ��ن الداخل �إىل �إحباط
احليلول ��ة دون وق ��وع اجلرمي ��ة َّ
عملي ��ات �إجرامي ��ة كان يعت ��زم تنفيذه ��ا )87(.وم ��ن ث ��م ،تتطلب االتفاقية من ال ��دول اتخاذ تدابري
لت�شجي ��ع تع ��اون الأ�شخا� ��ص من الداخ ��ل ،مبا يتوافق مع املبادئ القانونية الأ�سا�سية لكل دولة .ويف
ي�شج ��ع عل ��ى التعاون م ��ع ال�سلطات من خالل منح ح�صانة م ��ن املالحقة ،ويف دول
بع� ��ض ال ��دولَّ ،
�أخرى من خالل تخفيف الأحكام على مرتكبي اجلرائم الذين يتعاونون بهذا ال�شكل .وتن�ص الأدلة
الت�شريعية على � َّأن "اخلطوات املح ّددة الواجب اتخاذها [مرتوكة] لتقدير الدول ،ف ُيطلب �إليها �أن
تعتمد �أحكام ًا تن�ص على احل�صانة �أو الت�ساهل ،دون �أن تكون ملزمة بذلك")88(.
وتن�ص الأدلة الت�شريعية كذلك على ما يلي:
ق ��د يقت�ض ��ي من ��ح احل�صان ��ة م ��ن املالحقة (الفقرة  3من امل ��ادة  )26يف حالة تنفيذه� ،سن
ت�شري ��ع �إم ��ا ين�ش ��ئ ال�صالحية التقديرية لعدم املالحقة يف احلاالت املنا�سبة �أو ينظم ما هو
موجود من َق ْبل من هذه ال�صالحية التقديرية .وقد يلزم الن�ص على �شكل ما من املراجعة
الق�ضائي ��ة والت�صدي ��ق ،بغي ��ة و�ضع �شروط � ِّأي ترتيبات غري ر�سمية و�ضمان �أن تكون قرارات
()89
منح احل�صانة ملزمة.
وعند النظر يف م�س�ألة احل�صانة من املالحقة ،على وا�ضعي القوانني مراعاة عدد من االعتبارات.
فف ��ي معظ ��م البل ��دان الت ��ي تمُ نح فيها احل�صانة ،تكون احل�صان ��ة م�شروطة �أو حمدودة ب�شكل ما.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،قد ُي�شرتط ب�أن يكون التع ��اون قائما على �آراء ي�ؤمن �صاحبها ب�صحتها (حتى
ولو تبني فيما بعد � َّأن املعلومات غري �صحيحة)� ،أو ي�شرتط وجود �صلة ما بني اجلرمية التي تمُ نح
احل�صان ��ة ب�ش�أنه ��ا واجلرمي ��ة التي ي ��ديل امل�شتبه به ب�شهادة ب�ش�أنها .وق ��د تكون هناك حاجة �إىل
تداب�ي�ر خمتلف ��ة ا�ستن ��اد ًا �إىل قيم ��ة الأدلة التي يقدمها امل�شتبه به وت�أثريها الفعلي (مثل �إيقاف �أو
منع ارتكاب جرمية) .ومتنح بع�ض البلدان ح�صانة مقابل ال�شهادة ،مبعنى �إبداء اللني يف الأحكام
ال�صادرة �إذا ُقدمت �شهادة �صادقة وكاملة .وهذا لي�س نوع ًا من �أنواع تخفيف العقوبة.
وينبغي �أ َّال تتخذ الدول الأع�ضاء تدابري ملنع امل�ساءلة ،مثل منح عفو �أو ت�أييده فيما يتعلق بجرائم
دولية �أو انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان.

مثال

تن� ��ص امل ��ادة  1-371م ��ن قانون الإج ��راءات اجلنائية يف االحتاد الرو�سي عل ��ى �أنه يحق للم�شتبه
ب ��ه �أو املته ��م تق ��دمي التما� ��س لعق ��د اتفاق تعاون �سابق للمحاكمة .ويو�ض ��ح امل�شتبه به �أو املتهم يف
ه ��ذا االلتما� ��س اخلط ��وات الت ��ي �سيتخذها للم�ساعدة يف التحقي ��ق للك�شف عن اجلرمية والتحقيق
( )87املرجع نف�سه ،ال�صفحة .165
( )88املرجع نف�سه.
( )89املرجع نف�سه ،ال�صفحة .175
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فيه ��ا ،وجت ��رمي ال�ش ��ركاء الآخرين فيه ��ا ومالحقتهم ،بالإ�ضافة �إىل البحث ع ��ن املمتلكات املت�أتية
من اجلرمية.
وين� ��ص القان ��ون اجلنائ ��ي لالحت ��اد الرو�س ��ي كذلك عل ��ى � َّأن ال�شخ�ص الذي يتوق ��ف طواعية عن
امل�شارك ��ة يف ع�صاب ��ة �إجرامي ��ة �أو يف هيكله ��ا التنظيم ��ي �أو يف اجتم ��اع منظميه ��ا �أو من يديرونها
(قادته ��ا) �أو غريه ��م م ��ن ممثليه ��ا ،والذي ي�ساعد بفعالية يف الك�شف عن هذه اجلرائم �أو منعها،
ُيعفى من امل�س�ؤولية اجلنائية �إذا مل يرتكب ركنا �آخر من �أركان اجلرمية.

الف�صل ال�ساد�س

الإجراءات اخلا�صة وقواعد الإثبات
تعليق ا�ستهاليل
يت�ض ّم ��ن ه ��ذا الف�ص ��ل �أحكام ًا ُيتوخى �أن تُتخذ �أ�سا�س ًا قانون ًّيا للإجراءات اخلا�صة وقواعد
املنظمة العابرة للحدود
الإثب ��ات الت ��ي ق ��د تي�سر املالحقة الق�ضائية الف َّعالة ب�ش�أن اجلرمية َّ
الوطنية ،مثل �إتاحة وقت �أطول قبل ا�ستهالل املالحقة وقبول الأدلة املح�صل عليها ب�أ�ساليب
التح ّري اخلا�صة.

املادة  -22م ّدة التقادم
 -1وفق� � ًا للفق ��رة  ،2ت�سق ��ط بالتقادم الإجراءات اجلنائية الت ��ي تنطبق عليها هذه الأحكام
الت�شريعية النموذجية بعد مرور [يدرج عدد ال�سنوات] من ارتكاب اجلرمية.
�[ -2إذا �سعى �أحد امل�شتبه بهم عمد ًا �إىل الفرار من وجه العدالة فيما يتعلق بجرمية تنطبق
عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجيةُ ،ع ِّلق العمل مبدة التقادم املح َّددة يف الفقرة ].1

التعليق
حكم اختياري.
املنظمة ،املادة  ،11الفقرة .5
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ
للدول نهوج خمتلفة فيما يتعلق مب�س�ألة احلدود الزمنية املتعلقة با�ستهالل املالحقة .فلدى بع�ض
ال ��دول م ��دة تق ��ادم حت ��دد امل ��دة الزمنية ال ��ذي يجب البدء يف هذه املالحق ��ات خاللها ،يف حني
ال حتدد دول �أخرى هذه املدة.
101

   102الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة

وتتطل ��ب االتفاقي ��ة م ��ن ال ��دول الت ��ي لديها مدة تق ��ادم ،كما ي�شار يف الأدل ��ة الت�شريعية� ،أن حتدد
فرتات طويلة فيما يتعلق بجميع اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،وبخا�صة بالن�سبة للجناة الذين
ي�سعون عمد ًا للفرار من وجه العدالة .وال تتطلب الفقرة  5من املادة  11من الدول التي ال توجد
()90
بها مدة تقادم �أن حتدد هذه املدة.
ويف بع�ض الدول ،قد يوقف العمل بهذه احلدود الزمنية �أو مت َّدد �إذا فر املتهم �أو تخ ّلف عن احل�ضور
يف الإجراءات .وتن�ص الأدلة الت�شريعية على ما يلي:
حتدد
وينبغي �أن تو�ضع هذه العوامل يف االعتبار لدى حتديد فرتات التقادم� ،إن وجدت ،و�أن ِّ
الدول التي ت�ضع بالفعل حدود ًا زمنية فرتات �أطول ب�ش�أن احلاالت التي يف ّر فيها املتهم من
الإجراءات الق�ضائية .ويف مثل هذه احلاالت ،تكون �إطالة املدة ،التي ميكن �أن جتعل الدفاع
()91
يف وجه التهم �أكرث �صعوبة ،مربرة ب�سوء �سلوك املتهم.

�أمثلة

تن�ص املادة �( 1سقوط احلق يف توجيه االتهام بالتقادم ( ))2003/297من الف�صل الثامن (مدة
التقادم) من القانون اجلنائي لفنلندا رقم  ،1189/39على ما يلي:
(  )1ال ي�سق ��ط بالتق ��ادم احل ��ق يف توجيه االتهام بارتكاب جرمية تكون العقوبة الق�صوى
عنها ال�سجن مدى احلياة (.)2008/212
توجه االتهامات:
( )2ي�سقط احلق يف توجيه االتهام بالتقادم �إذا مل َّ
( )1خالل ع�شرين �سنة� ،إذا كانت العقوبة الق�صوى على اجلرمية ال�سجن لفرتة
حمددة تزيد على ثماين �سنوات،
( 	)2خ�ل�ال ع�ش ��ر �سن ��وات� ،إذا كان ��ت العقوبة الق�صوى ال�سج ��ن لفرتة تزيد على
�سنتني وبحد �أق�صاه ثماين �سنوات،
( 	)3خالل خم�س �سنوات� ،إذا كانت العقوبة الق�صوى ال�سجن لفرتة تزيد على �سنة
واحدة وبحد �أق�صاه �سنتان،
( 	)4خ�ل�ال �سنت�ي�ن� ،إذا كان ��ت العقوبة الق�صوى ال�سجن لفرتة �سنة واحدة �أو دفع
غرامة.
( )3ت�ش�ي�ر العقوب ��ة الق�ص ��وى �إىل �أق�صى عقوبة ت�سري على اجلرمية من�صو�ص عليها يف
احلكم الواجب التطبيق.
( )4ي�سقط بالتقادم احلق يف توجيه اتهام يف اجلرائم املرتكبة �أثناء �أداء املهام الر�سمية
بعد فرتة خم�س �سنوات على الأقل .وي�سقط بالتقادم احلق يف توجيه اتهام يف جرائم الإ�ضرار
بالبيئة واجلرائم البيئية واجلرائم املتعلقة بحماية املباين بعد فرتة ع�شر �سنوات على الأقل.
وي�سقط بالتقادم احلق يف توجيه اتهام يف جرائم الإ�ضرار بالبيئة من قبل �سفن �أجنبية يف
املنطق ��ة االقت�صادي ��ة الفنلندي ��ة امل�ش ��ار �إليها يف املادة  28من قان ��ون مكافحة التلوث الناجت
ع ��ن ال�سف ��ن ( )1979/300والإ�ض ��رار امل�شدد بالبيئة واملخالفات البيئي ��ة والإ�ضرار بالبيئة
( )90املرجع نف�سه ،ال�صفحة .135
( )91املرجع نف�سه.
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ب�سب ��ب الإهم ��ال بع ��د ف�ت�رة ثالث �سنوات على الأقل .وي�سقط بالتقادم احلق يف توجيه اتهام
يف جرائم ال�صيد التي ترتكبها ال�سفن الأجنبية يف املنطقة االقت�صادية الفنلندية بعد فرتة
ثالث �سنوات على الأقل)2005/1161( .
(  )5ال يجوز �إ�سقاط احلق بالتقادم يف توجيه اتهام يف جرائم االنتهاك اجلن�سي للأطفال
�أو االنتهاك اجلن�سي امل�شدد للأطفال قبل بلوغ املدعي �سن الثامنة والع�شرين .وينطبق الأمر
نف�سه على جرائم االغت�صاب واالغت�صاب امل�شدد والإكراه على اجلماع املرتكبة �ضد �أ�شخا�ص
تقل �أعمارهم عن ثماين ع�شرة �سنة)2005/1161( .
تن�ص املادة ( 78فرتة التقادم) من الف�صل اخلام�س من القانون اجلنائي الأملاين على ما يلي:
(ُ )1ي�ستبع ��د فر� ��ض عقوب ��ات وتدابري (املادة  )1( 11رقم  )8عند انتهاء فرتة التقادم،
دون الإخالل باجلملة الأوىل من رقم واحد من املادة � 76أ (.)2
(  )2ال تخ�ضع اجلنايات الواردة يف املادة ( 211القتل يف ظروف م�شددة حمددة) ملدة
التقادم.
( )3تكون مدة التقادم كما يلي بالقدر الذي تخ�ضع فيه املالحقة الق�ضائية للتقادم:
 -1ثالثني �سنة يف اجلرائم التي تكون عقوبتها ال�سجن مدى احلياة؛
 -2ع�شرين �سنة يف اجلرائم التي تكون العقوبة الق�صوى عنها ال�سجن لفرتة تزيد
على ع�شر �سنوات؛
 -3ع�شر �سنوات يف اجلرائم التي تكون العقوبة الق�صوى عنها ال�سجن لفرتة تزيد
على خم�س �سنوات وبحد �أق�صاه ع�شر �سنوات؛
 -4خم�س �سنوات يف اجلرائم التي تكون العقوبة الق�صوى عنها ال�سجن لفرتة تزيد
على �سنة واحدة وبحد �أق�صاه خم�س �سنوات؛
 -5ثالث �سنوات يف اجلرائم الأخرى.
( )4تتما�شى الفرتة مع العقوبة املن�صو�ص عليها يف القانون الذي يحدد �أركان اجلرمية،
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن الظ ��روف امل�شددة �أو املخففة املن�صو�ص عليه ��ا يف �أحكام اجلزء العام �أو
املتعلقة باجلرائم امل�شددة �أو املخففة يف اجلزء اخلا�ص.

املادة  -23نقل الإجراءات اجلنائية
 -1فيما يتعلق بنقل الإجراءات اجلنائية من والية ق�ضائية �أجنبية:
(�أ) يجوز �أن يق ّرر [امل ّدعي العام �أو ال�سلطة املركزية �أو وزارة العدل  ]...ت�س ّلم املالحقة
الق�ضائية جلرمية م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية جتري املالحقة الق�ضائية ب�ش�أنها
يف والي ��ة ق�ضائي ��ة �أجنبي ��ة [وتكون للمحاكم الوطنية والية ق�ضائي ��ة عليها] [وينطبق عليها قانون
[� ،]]...إذا اعتُرب � َّأن هذا يف �صالح �إقامة العدل ح�سب الأ�صول [وعندما تطلب ال�سلطات الأجنبية
ذلك]؛
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(ب) ال يج ��وز ت�س ّل ��م مالحق ��ة �ض ��د �شخ� ��ص �أُدين بالفعل ونفذ حكم� � ًا بناء على نف�س
الوقائع.
 -2فيما يتعلق بنقل الإجراءات اجلنائية �إىل والية ق�ضائية �أجنبية:
(�أ) يجوز �أن يق ّرر [امل ّدعي العام �أو ال�سلطة املركزية �أو وزارة العدل  ]...نقل �إجراءات
املالحقة الق�ضائية جلرمية م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية �إىل والية ق�ضائية �أجنبية
�إذا اع ُت�ب�ر � َّأن ه ��ذا يف �صال ��ح �سالم ��ة �إقام ��ة العدل ح�سب الأ�ص ��ول وعندما تطلب �سلطات والية
ق�ضائية �أجنبية ذلك .ويجوز �أن يقت�صر نقل الإجراءات اجلنائية على وقائع �أو جرائم حم َّددة
�أو �أفراد [�أ�شخا�ص/م�شتبه بهم] حم َّددين؛

(ب) ُيتخذ قرار نقل �إجراءات مالحقة ق�ضائية قبل [حتدد هنا املرحلة من الإجراءات
التي يكون نقل الق�ضية بعدها غري معقول ،مثل مرحلة توجيه االتهام]؛
(ج) عند الإمكان ،ي�سمح [امل ّدعي العام �أو ال�سلطة املركزية �أو وزارة العدل  ]...للم�شتبه
به [املتهم] بعر�ض �آرائه ب�ش�أن اجلرمية املزعومة وب�ش�أن نقل الإجراءات املزمع القيام به؛

(د)
ل�ضحاي ��ا اجلرمي ��ة املزعوم ��ة بعر� ��ض �آرائهم ب�ش�أن هذه اجلرمية وب�ش� ��أن نقل الإجراءات املزمع
ل�ضم ��ان ع ��دم ت�ض� � ّرر حقوقهم [يف احل�صول على تعوي� ��ض وجرب �أ�ضرار منا�سبني] �سلب ًّيا �أو دون
مربر؛

عن ��د الإم ��كان ،ي�سم ��ح [امل ّدع ��ي الع ��ام �أو ال�سلط ��ة املركزي ��ة �أو وزارة العدل ]...

(ه� �ـ) يع ِّل ��ق ق ��را ُر النق ��لِ املالحق َة الق�ضائية دون �إخالل ب�إج ��راء املزيد من التحقيقات
وطلب م�ساعدة قانونية متبادلة؛
(و) تنتهي املالحقة الق�ضائية عندما يب َّلغ [امل ّدعي العام �أو ال�سلطة املركزية �أو وزارة
العدل  ]...ب� َّأن الوالية الق�ضائية الأجنبية قد ف�صلت يف الق�ضية املنقولة ب�شكل قطعي.

التعليق
حكم اختياري.
املنظمة ،الفقرة  5من املادة 15؛ واملادة .21
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

من املمكن لأكرث من دولة واحدة البدء يف التحقيق يف نف�س اجلرمية واملالحقة الق�ضائية ب�ش�أنها
وموا�صلة هذا التحقيق واملالحقة .وتق�ضي املادة  21ب�أن تنظر الدول يف �إمكانية �أن تنقل �إحداها
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�إىل الأخ ��رى �إج ��راءات املالحق ��ة يف احل ��االت الت ��ي ُيعترب فيها ذلك النق ��ل يف �صالح �إقامة العدل
ح�سب الأ�صول ،وخ�صو�ص ًا عندما يتعلق الأمر بع ّدة واليات ق�ضائية ،وذلك بهدف تركيز املالحقة.
ومن وجهة نظر عملية ،قد يلزم اتخاذ عدة خطوات حتى يت�سنى نقل �إجراءات املالحقة �إىل دولة
�أخ ��رى نق�ل ً�ا ف َّع ��ا ًال� .أو ًال ،يح ��ب عل ��ى الدولتني الت�شاور فيما بينهما يف �أم ��ور منها تبادل املعلومات
والأدلة ونقلها .وتن�ص الفقرة  5من املادة  15من االتفاقية على �أن تقوم دولتان جتريان حتقيقا �أو
تقومان مبالحقة ق�ضائية �أو تتخذان �إجراءات ق�ضائية ب�ش�أن ال�سلوك ذاته ،بالت�شاور فيما بينهما،
ح�س ��ب االقت�ض ��اء ،به ��دف تن�سي ��ق ما تتخذه من تدابري .ثاني� � ًا� ،إذا كانت امل�س�ألة قد بلغت املحاكم
بالفع ��ل يف �إح ��دى الدولت�ي�ن ،يك ��ون م ��ن ال�ضروري �أن "توقف" املحكم ��ة �أو تع َّلق املالحقة �إىل حني
�ص ��دور الق ��رار ب�ش�أنه ��ا يف دول ��ة �أخرى .ويهدف م�شروع هذه املادة �إىل تي�سري هذه العملية .وجتدر
الإ�ش ��ارة �أي�ض� � ًا �إىل � َّأن الف�ص ��ل يف الق�ضي ��ة امل�شار �إليه يف الفقرة ( 2و) ي�شمل احلكم بالرباءة �أو
بالإدانة �أو رد الدعوى.
كما � َّأن معاهدة الأمم املتحدة النموذجية ب�ش�أن نقل الإجراءات يف امل�سائل اجلنائية (قرار اجلمعية
العامة  ،118/45املرفق) متاحة �أي�ض ًا.
وقد تُ�صبح قاعدة عدم جواز املحاكمة مرتني على نف�س اجلرم ذات �صلة يف هذا ال�سياق .فهذه
القاع ��دة ج ��زء م ��ن القان ��ون الدويل ،مبا ي�شمل القانون الدويل حلق ��وق الإن�سان .وتن�ص الفقرة 7
من املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (قرار اجلمعية العامة 2200
�ألف (د ،)21-املرفق) على ما يلي:
ال يج ��وز تعري� ��ض �أح ��د جم ��دد ًا للمحاكم ��ة �أو للعقاب على جرمية �سب ��ق �أن �أدين بها �أو برئ
منها بحكم نهائي وفق ًا للقانون وللإجراءات اجلنائية يف كل بلد.
ويرد ما يلي يف كت ّيب رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا عن التعاون الدويل:
على الرغم من � َّأن قاعدة عدم جواز املحاكمة مرتني على نف�س اجلرم قاعدة را�سخة منذ
وق ��ت طوي ��ل ،ف�ل�ا زالت هناك نقا�شات كثرية تدور ب�ش�أن تطبيقها .وامل�س�ألة التي تطرح �أكرث
من غريها هي ما �إذا كانت "املالحقة الق�ضائية الثانية" املزعومة تتعلق بنف�س اجلرمية �أو
نف�س �سبب رفع الدعوى بحيث يجب اللجوء �إىل مبد�أ عدم جواز املحاكمة مرة ثانية .وكثري ًا
ما تُثار هذه امل�س�ألة �إذا ُوجهت تهمة الحقة تتعلق بنف�س ال�سلوك مع ت�صنيف اجلرمية ب�شكل
()92
خمتلف �أو �إذا ظهرت �أدلة جوهرية جديدة.
وميكن جتنّب هذه امل�شكلة �أو التقليل من حدوثها من خالل �صياغة الت�شريعات ذات ال�صلة بعناية.
يو�صى مبا يل ��ي يف الفقرة  52من الدليل املنقّح اخلا�ص باملعاهدة النموذجية
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��الَ ،
لت�سلي ��م املجرم�ي�ن ،فيم ��ا يخ�ص �إعداد ت�شريعات تتعلق بتنفي ��ذ قاعدة عدم جواز املحاكمة مرتني
على نف�س اجلرم:
لع� � ّل ال ��دول ترغ ��ب يف النظر يف املعاي�ي�ر واملعلومات اال�ستداللية التي تك ��ون منا�سبة والزمة
لقيا� ��س م ��ا �إذا كان ��ت املحاكم ��ة الثانية هي عن نف�س اجلرمية ،وبخا�صة يف اجلرائم املعقدة
()93
واجلرائم املندرجة يف نف�س املجموعات.
()92

Pauline David, Fiona David and Anne Gallagher, ASEAN Handbook on International Legal Cooperation
 in Trafficking in Persons Cases p. 122متاح على العنوان التايلwww.aseansec.org :

.
( )93انظر املوقع ال�شبكي التايل. www.unodc.org :

.
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مثال
ين�ص القانون اجلنائي يف �سلوفاكيا على ما يلي:
الباب الثالث :ت�س ّلم ق�ضية جنائية ونقلها
ت�س ّلم ق�ضية جنائية من اخلارج
املادة �( 383أ)
ي�ص ��در امل ّدع ��ي الع ��ام ق ��رار ًا ب�ش�أن طلب مق ّدم من اجلهة ذات ال�صلة يف بلد �أجنبي لت�سليم
�إجراءات مالحقة �أحد رعايا جمهورية �سلوفاكيا عن جرائم ارتُكبت يف �إقليم البلد املذكور
قدم على
�إىل اجله ��ات ذات ال�صل ��ة يف جمهوري ��ة �سلوفاكي ��ا ،ويف ح ��ال املوافقة على الطلب ُي ِّ
الف ��ور التما�س� � ًا �إىل اجله ��ة ذات االخت�صا�ص املو�ضوعي والإقليم ��ي لبدء املالحقة الق�ضائية
وفق ًا لأحكام هذا القانون.
نقل ق�ضية جنائية �إىل بلد �أجنبي
املادة ( 383ب)
�إذا ج ��رت مالحق ��ة أ�ح ��د رعايا بلد �أجنبي عن جرمية ارتُكبت يف �إقليم جمهورية �سلوفاكيا،
يجوز للمدعي العام ،بعد توجيه االتهام من طرف وزارة العدل ،نقل �إجراءات املالحقة �إىل
الهيئة املعنية يف البلد الأجنبي الذي يكون الأ�شخا�ص املتهمون من رعاياه.
النقل بغر�ض املالحقة يف اخلارج
املادة ( 383ج)
�إذا طلب بلد �أجنبي نقل �شخ�ص �إىل اخلارج بغر�ض املالحقة ،تتخذ املحكمة العليا قرارها
ب�ش�أن مقبولية النقل بناء على طلب مقدم من البلد الأجنبي .وتنطبق �أحكام الباب الثاين،
ح�سب االقت�ضا ًء ،على قرار مقبولية النقل والتدابري الأمنية.
ت ََ�سلُّم �شخ�ص من بلد �أجنبي بغية مالحقته يف �إقليم جمهورية �سلوفاكيا ،و�إعادته
املادة ( 383د)
�  /1/إذا كان ح�ضور �شخ�ص �ضرور ّي ًا بغر�ض مالحقة جنائية يف �إقليم جمهورية �سلوفاكيا،
�سواء لل�شهادة �أو للمواجهة ،وكان هذا ال�شخ�ص حمتجز ًا يف اخلارج �أو يق�ضي فرتة عقوبة
بال�سجن يف اخلارج ،ي�صدر القا�ضي �أثناء الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة بناء على طلب من
املدعي العام� ،أو رئي�س هيئة الق�ضاة يف الإجراءات املعرو�ضة �أمام حمكمة ،قرار ًا باحتجاز
ال�شخ�ص املذكور يف �إقليم جمهورية �سلوفاكيا خالل النقل امل�ؤقت ،ويطلب �إىل وزارة العدل
يف جمهورية �سلوفاكيا اتخاذ تدابري �أخرى.
 /2/ين�ص القرار ال�صادر مبوجب الفقرة  1عن القا�ضي� ،أو رئي�س هيئة الق�ضاة يف حالة
الإجراءات املعرو�ضة �أمام حمكمة ،على �أن يبد�أ االحتجاز من يوم ت�س ّلم ال�شخ�ص املذكور.
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 /3/تت�سلم هيئة ال�سجون وهيئة قوات احلر�س العديل ال�شخ�ص املنقول ب�شكل م�ؤقت من
بلد �أجنبي وتخطر الهيئة املُ ِ
�صدرة لقرار االحتجاز بت�س ّلمه دون ت�أخري.
 /4/بعد �إمتام الإجراءات الالزمة يعاد ال�شخ�ص املذكور يف موعد �أق�صى يحدده البلد
الأجنبي.
 /5/ترتِّب وزارة العدل يف جمهورية �سلوفاكيا لإعادة ال�شخ�ص املذكور �إىل البلد الأجنبي
بعد قرار �إطالقه من االحتجاز ال�صادر ح�سب الفقرة .1
نقل متهم �أجنبي �أو �شخ�ص متهم ال يحمل جن�سية بغر�ض �إمتام �إجراءات يف اخلارج
املادة ( 383هـ)
 /1/يج ��وز ،بن ��اء عل ��ى طل ��ب مقدم من بلد �أجنبي ،نقل مته ��م �أجنبي �أو متهم ال يحمل
جن�سي ��ة يك ��ون حمتج ��ز ًا �أو يق�ض ��ي حكم ًا بال�سج ��ن �إىل �إقليم بلد �أجنب ��ي ب�شكل م�ؤقت بغية
الإدالء بال�شهادة �أو املواجهة.
 /2/يجوز نقل هذا ال�شخ�ص ب�شكل م�ؤقت �إذا حتققت ال�شروط التالية:
(�أ)

مينح ال�شخ�ص املذكور يف الفقرة  1موافقته على هذا النقل،

(ب) �أال يغري تغ ّيبه من غر�ض االحتجاز �أو احلكم املنفذ يف �إقليم جمهورية �سلوفاكيا،
(ج) �أال ي�ؤدي النقل امل�ؤقت �إىل متديد فرتة االحتجاز املنفذ يف �إقليم جمهورية �سلوفاكيا
متديدا غري الئق.
(د) �أال ي� ��ؤدي النق ��ل امل�ؤق ��ت �إىل متدي ��د فرتة تنفيذ احلكم بال�سجن يف �إقليم جمهورية
�سلوفاكيا متديدا غري الئق.
�  /3/أثناء الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة ،ي�صدر املدعي العام جلمهورية �سلوفاكيا قرار ًا
ب�ش�أن ال�سماح بالنقل امل�ؤقت لل�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة  1من هذه املادة ،بعد ا�ستيفاء
ال�شروط الواردة يف الفقرتني  1و 2منها ،وي�صدر هذا القرار عن وزارة العدل يف جمهورية
�سلوفاكيا �أثناء الإجراءات املنظورة �أمام حمكمة .وترتِّب وزارة العدل يف جمهورية �سلوفاكيا
لنقل ال�شخ�ص املذكور �إىل هيئات البلد الأجنبي املعنية.
 /4/حت ��دد الهيئ ��ة الت ��ي ت�صدر قرار النقل امل�ؤقت لل�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة  1من
ه ��ذه امل ��ادة ،يف نف� ��س الوقت ،الفرتة املالئمة الت ��ي يعاد ال�شخ�ص املنقول م�ؤقت ًا خاللها �إىل
�إقليم جمهورية �سلوفاكيا .وال تزيد هذه الفرتة عن ثالثني يوم ًا.
 /5/يبق ��ى ال�شخ� ��ص املنق ��ول حمتجز ًا يف �إقليم البلد الأجنبي و ُينَ�ص على ذلك يف قرار
الهيئ ��ة ال�ص ��ادر وفق� � ًا للفقرة  3من ه ��ذه املادة .وينطبق نف�س الأمر �أي�ض ًا �إذا مت ا�صطحاب
ال�شخ�ص املذكور عرب �إقليم بلد ثالث.
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  /6/ال حتت�س ��ب م ��دة االحتج ��از يف اخل ��ارج يف الفرتة املحددة وفق� � ًا للفقرتني  1و 2من
املادة  .71وي�صدر قرار بهذا ال�ش�أن من املحكمة� ،أو من القا�ضي بناء على طلب من املدعي
العام �أثناء الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة (الفقرة  7من املادة  .)71بيد � َّأن مدة االحتجاز
يف اخل ��ارج م�شمول ��ة يف ف�ت�رة العقوبة املنفذة يف جمهوري ��ة �سلوفاكيا .وت�صدر املحكمة التي
ت�أمر بتنفيذ الأحكام قرار ًا حول هذه امل�س�ألة.

املادة � -24ضمان عدم فرار اجلناة فيما يتعلق باجلرائم
امل�شمولة باالتفاقية
 -1عندما ُيتهم م�شتبه فيه بجرمية تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية ،تنظر
[املحكمة/ال�سلطة املخت�صة] يف م�س�ألة االحتجاز قبل املحاكمة.
 -2يقت�صر االحتجاز قبل املحاكمة على فرتة قدرها [تدرج فرتة زمنية].
عن ��د النظ ��ر يف م�س�أل ��ة االحتج ��از قب ��ل املحاكمة ،تراع ��ي [املحكمة/ال�سلط ��ة املخت�صة]

-3
االحتماالت التالية:

(�أ)

عدم ح�ضور امل�شتبه به �أثناء �إجراءات جنائية الحقة؛

(ب) التالعب فيما يخ�ص ال�شهود �أو الأدلة؛

(ج)

قيام امل�شتبه به ب�إعاقة �سري العدالة ب� ِّأي �شكل �آخر.

�  -4إذا مل ي�ؤمر باالحتجاز قبل املحاكمة ،يجوز لـ[ال�سلطة الق�ضائية/ال�سلطة املخت�صة] فر�ض
�ش ��روط عل ��ى امل�شتب ��ه بهم على ذمة املحاكمة �أو اال�ستئن ��اف ل�ضمان ح�ضورهم �أثناء الإجراءات
اجلنائية الالحقة ول�ضمان �إقامة العدل ،ومن ذلك:

(�أ)

م�صادرة جوازات ال�سفر وغريها من وثائق الهوية املتعلقة بال�سفر؛

(ب) �إخطار ال�سلطات املعنية يف نقاط الدخول واملغادرة؛

(ج)

احتجاز �سند كفالة ذي قيمة كبرية؛

(د)

فر�ض قيود على احلركة؛

(هـ) تدابري �أخرى ملنع التالعب فيما يتعلق بال�شهود وعرقلة �سري العدالة.
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التعليق
املنظمة ،املادة  ،11الفقرتان  3و.4
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

تن� ��ص الفق ��رة  3م ��ن امل ��ادة  ،11فيما يتعلق بالأفعال املجرمة وفق� � ًا لهذه االتفاقية ،على �أن تتخذ
كل دولة طرف تدابري مالئمة ،وفق ًا لقانونها الداخلي ومع �إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع،
�ضمان ًا لأن تراعي يف ال�شروط املفرو�ضة فيما يتعلق بالقرارات اخلا�صة بالإفراج على ذمة املحاكمة
�أو اال�ستئناف �ضرورة كفالة ح�ضور املدعي عليه يف الإجراءات اجلنائية الالحقة.
املنظمة ،كما ورد يف الأدلة الت�شريعية� ،أربا ٌح
وقد تت�أتى من العمليات الإجرامية جلماعات اجلرمية َّ
ّ
كب�ي�رة ينت ��ج عنه ��ا �إتاحة مبالغ كبرية للمدعى عليهم .ويف هذه احلاالت ،قد تقل فعالية ا�ستخدام
الكفالة ك�أ�سلوب ل�ضمان عدم فرار املدعى عليهم من وجه العدالة قبل املحاكمة .وبناء على ذلك،
يرد يف الأدلة الت�شريعية � َّأن الفقرة  3من املادة  11من االتفاقية
ت�ش�ي�ر �إىل ه ��ذا االحتم ��ال املتمثل يف اال�ستخدام غري املتب�صر لتدابري الإفراج قبل املحاكمة
وقب ��ل اال�ستئن ��اف ،وتق�ض ��ي ب� ��أن تتخذ كل دولة التدابري املالئمة مب ��ا يتفق وقانونها ويراعي
()94
حقوق املدعى عليهم ل�ضمان عدم فرارهم من وجه العدالة.
وقد يلزم النظر �أثناء اتخاذ القرارات املتعلقة بالإفراج �أو االحتجاز قبل املحاكمة يف قدرة امل�شتبه
ب ��ه عل ��ى التالع ��ب فيم ��ا يتعلق بال�شهود �أو الأدلة �أو اتخاذ خطوات �أخرى من �ش�أنها تقوي�ض �إقامة
الع ��دل ،و�إن كان ��ت االتفاقي ��ة ال ت�ش�ت�رط هذا .ومن ثم ،يت�ضمن ه ��ذا اخليار املتعلق بال�صياغة يف
الأحكام الت�شريعية النموذجية هذه العوامل بغر�ض النظر فيها.

املادة  -25الأدلة املتعلقة ب�أحكام الإدانة ال�سابقة عن
جرائم م�شمولة باالتفاقية
يج ��وز للمحكم ��ة وفق� � ًا ل�صالحياتها التقديرية ،يف � ِّأي �إجراءات تتعلق بجرمية تنطبق عليها هذه
الأحكام الت�شريعية النموذجية ،قبول �أدلة متعلقة ب�أحكام �إدانة �سابقة عن [تدرج قائمة باجلرائم
امل�شمولة باالتفاقية] [�أو جرائم خطرية �أخرى] يف [� ِّأي دولة] [� ِّأي دولة طرف يف االتفاقية]�[ ،إذا
كانت القيمة الإثباتية لهذه الأدلة تفوق ما قد يكون لها من ت�أثري �ضار على الإجراءات].

التعليق
املنظمة ،املادة .22
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

ميكن �أن يكون للأدلة املتعلقة ب�أحكام �إدانة �سابقة ت�أثري �ضار ،حيث ميكنها �أن ت�ؤدي �إىل اعتقاد
املحكم ��ة �أو املحلف�ي�ن ب� �� َّأن ال�شخ� ��ص املعني ق ��د ارتكب جرمية �أخرى ومن ث ��م ف�إنه بال�ضرورة قد
ارتكب اجلرمية التي يحاكم عليها �أي�ض ًا .بيد � َّأن هناك ظروفا قد جتعل من تقدمي �أدلة على �إدانة
( )94الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
بها ،ال�صفحة .134
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امل�شتب ��ه ب ��ه يف جرمي ��ة يف والي ��ة ق�ضائية �أخرى �أمر ًا وجيها .فعلي �سبيل املثال ،قد يكون من املهم
بالن�سب ��ة للقا�ض ��ي ال ��ذي ُي�ص ��در احلكم �أن يكون على علم ب� َّأن اجلاين قد ارتكب هذه الأفعال من
َق ْب ��ل يف بل ��دان �أخ ��رى .ويف هذه احلاالت ،يج ��ب تقدير القيمة الإثباتية للأدلة بعناية باملقارنة مع
م ��ا ق ��د يك ��ون له ��ا م ��ن ت�أثري �ضار على �سري العدالة .ومن ثمُ ،ي�شار �إىل هذه االعتبارات على وجه
التحديد يف هذا اخليار املتعلق بال�صياغة لتنفيذ املادة  22من االتفاقية.
وم ��ن وجه ��ة نظ ��ر عملية ،قد يكون من ال�ض ��روري �أن ت�ضع الدول �إجراءات �إدارية ميكن احل�صول
م ��ن خالله ��ا عل ��ى معلوم ��ات ب�ش�أن �أحكام الإدان ��ة ال�سابقة من دول �أخرى .وميكن �أن يتم هذا من
خ�ل�ال عملي ��ة امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة� ،أو قد يكون من املج ��دي �أي�ضا النظر يف و�ضع �إجراء
�آخر للقيام بهذا.

مثال

تن� ��ص امل ��ادة  6م ��ن الق ��رار الإط ��اري ملجل�س االحت ��اد الأوروب ��ي  2009/315/JHAال�ص ��ادر بتاريخ
� 26شباط/فرباي ��ر  2009ب�ش� ��أن تنظي ��م وحمتوى تبادل املعلومات امل�ستخرجة من ال�سجل اجلنائي
فيما بني الدول الأع�ضاء على ما يلي:
عن ��د طل ��ب معلوم ��ات م ��ن ال�سجل اجلنائي لدولة ع�ضو بغر� ��ض تنفيذ �إجراءات جنائية �ضد
�شخ� ��ص �أو ل ِّأي غر� ��ض �آخ ��ر بخ�ل�اف الإجراءات اجلنائية ،يج ��وز لل�سلطة املركزية يف هذه
الدول ��ة الع�ض ��و القي ��ام ،وفق� � ًا لقانونها الداخلي ،بتقدمي طل ��ب �إىل ال�سلطة املركزية يف دولة
ع�ضو �أخرى ال�ستخراج معلومات وبيانات ذات �صلة من ال�سجل اجلنائي.

الف�صل ال�سابع

حماية ال�شهود
تعليق ا�ستهاليل
تقت�ضي الفقرة  1من املادة  24من كل دولة طرف �أن تتخذ "تدابري مالئمة يف حدود �إمكانياتها"

لتوفري حماية ف َّعالة لل�شهود (ولأقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم ،ح�سب االقت�ضاء)
الذي ��ن يدل ��ون يف الإج ��راءات اجلنائية ب�شه ��ادة بخ�صو�ص اجلرائم امل�شمول ��ة باالتفاقية من � ِّأي
انتقام �أو ترهيب حمتمل .وقد يكون ال�شاهد ،كما ُي�ستنتج يف الفقرة  4من املادة � ،24ضحية يف
بع�ض الظروف ،وعندها تنطبق �أحكام املادة .24
وتعط ��ي الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  24م ��ن االتفاقية مثالني على تلك التداب�ي�ر ،الأول هو و�ضع قواعد
�إجرائي ��ة لتوف�ي�ر احلماي ��ة اجل�سدي ��ة لهم من خ�ل�ال و�ضعهم حتت حماية ال�شرط ��ة �أو �إدراجهم
يف برام ��ج ر�سمي ��ة حلماي ��ة ال�شهود ،والثاين هو توفري قواع ��د خا�صة بالأدلة تتيح لل�شهود الإدالء
ب�شهاداته ��م عل ��ى نح ��و يكفل �سالمتهم .وهناك العديد من اال�سرتاتيجيات الأخرى التي قد تكون
�أكرث فائدة .وتورد هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية �أمثلة متنوعة عن اال�سرتاتيجيات الت�شريعية
التي ميكن ا�ستخدامها .ويعكف املكتب حال ّي ًا على و�ضع قانون منوذجي ب�ش�أن حماية ال�شهود.
� َّإن مق ��درة � ِّأي �شاه ��د عل ��ى الإدالء ب�شهادت ��ه يف حميط ق�ضائي� ،أو على التعاون مع �سلطات �إنفاذ
القوان�ي�ن يف التحقيق ��ات م ��ن دون خ ��وف من جراء الرتهي ��ب �أو االنتقام ،عامل �أ�سا�سي يف �صون
�سيادة القانون كما ورد يف املمار�سات اجليدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة
املنظم ��ة .وي�شم ��ل مفهوم حماية ال�شه ��ود العديد من التدابري املتنوعة التي ترتاوح بني
باجلرائ ��م َّ
تدابري ب�سيطة غري مكلفة وبرامج حلماية ال�شهود ذات طابع ر�سمي �أكرب:
وق ��د تك ��ون احلماي ��ة ب�سيطة ،كتوفري ال�شرطة حرا�س ًة لل�شاه ��د ترافقه �إىل قاعة املحكمة،
�أو توف�ي�ر م ��كان �إقام ��ة م�ؤقت ��ة له يف بيت �آم ��ن� ،أو ا�ستخدام تكنولوجي ��ا االت�صاالت احلديثة
(كاملداولة بالفيديو) للإدالء بال�شهادة .غري � َّأن هنالك حاالت �أخرى يكون فيها تعاون ٍ
�شاهد
املهددة
عام ًال حا�سم ًا يف جناح التحقيق ،لكن اليد الوا�صلة والقوة لدى اجلماعة الإجرامية ِّ
تكون �شديدة ال�سطوة ج ّد ًا مما ي�ستلزم اتخاذ تدابري ا�ستثنائية ل�ضمان �سالمة ال�شاهد .ويف
تل ��ك احل ��االت ،ق ��د يك ��ون اللجوء �إىل �إعادة توطني ال�شاهد بهوية �شخ�صية جديدة ،يف مكان
()95
�إقامة جديد ال يف�صح عنه ،يف البلد نف�سه� ،أو حتى يف اخلارج ،هو البديل الوحيد املتاح.
( )95املمار�س ��ات اجلي ��دة ب�ش� ��أن حماي ��ة ال�شه ��ود يف الإج ��راءات اجلنائية املتعلقة باجلرائ ��م َّ
املنظمة (،)2008
ال�صفحة .1
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املادة � -26سالمة ال�شهود
 -1تتخذ [ال�سلطة املخت�صة] جميع التدابري املنا�سبة ل�ضمان ح�صول ال�ضحية �أو ال�شاهد يف
جرمية تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية وعائلته على احلماية الكافية� ،إذا كانت
�سالمت ��ه معر�ض ��ة للخط ��ر ،مبا يف ذل ��ك التدابري الرامية �إىل حمايته من الرتهيب واالنتقام من
امل�شتبه فيهم واملجرمني و�أعوانهم.
 -2مينح ال�ضحايا وال�شهود يف اجلرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية
حق �شمولهم ب� ِّأي برامج �أو تدابري قائمة حلماية ال�شهود.

التعليق
املنظمة ،املادة .24
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

حكم �إلزامي.
واج ��ب اتخ ��اذ تداب�ي�ر لتوف�ي�ر حماية ف َّعالة لل�شهود من االنتقام �أو الرتهيب هو واجب �إلزامي .بيد
�أن ��ه ين َّف ��ذ يف �إط ��ار م ��ا ه ��و معقول ويف حدود �إمكانيات البلد املعن ��ي .والق�صد من هذا احلكم هو
بب�ساطة فر�ض �شرط منح ال�شهود (والأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم) حق احل�صول على احلماية
عند االقت�ضاء ،و ُيتوخى حتديد معايري � ِّأي برنامج بتف�صيل يف �إطار �أنظمة/قوانني فرعية تكميلية.
وت�ش�ي�ر ه ��ذه امل ��ادة �إىل تعري ��ف "ال�شاهد" ال ��وارد يف باب التعاريف من هذه الأح ��كام الت�شريعية
النموذجية.
يالحظ يف املمار�سات اجليدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم
وكما َ
املنظمة ،ف� َّإن وظيفة ال�شاهد—ب�صفته �شخ�ص ًا يف حيازته معلومات مهمة للإجراءات الق�ضائية
َّ
�أو اجلنائية—ه ��ي امل�س�أل ��ة الوثيق ��ة ال�صل ��ة باملو�ض ��وع ،ال و�ضعه اخلا�ص �أو �صيغ ��ة ال�شهادة التي
يديل بها .وينق�سم ال�شهود �إىل ثالث فئات رئي�سية :املتعاونون مع العدالة (املخربون ،وامل�شاركون
الآخ ��رون يف ال�سل ��وك الإجرام ��ي) وال�ضحايا-ال�شه ��ود ،و�أنواع �أخرى من ال�شه ��ود (املارة الأبرياء
وال�شهود اخلرباء وغريهم).
يالحظ يف املمار�سات اجليدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم
وكما َ
املنظمة ،ف� َّإن من ال�ضروري التمييز بني برنامج حماية ال�شهود ،وتدابري م�ساعدة ال�شهود �أو دعمهم.
َّ
ويعرف الدليل برنامج حماية ال�شهود على النحو التايل:
"برنامج حماية ال�شهود" :برنامج �سري ُمن�ش�أ ر�سميا ،يخ�ضع ملعايري قبول �صارمة ،يوفر ما
يلزم لتغيري �أماكن الإقامة بنقل الأ�شخا�ص �إىل �أماكن �إقامة جديدة ،وكذلك تغيري هويتهم،
فيم ��ا يخ� ��ص ال�شه ��ود املعر�ضة حياتهم للخطر من جراء تهديدهم من قبل جماعة �إجرامية
ب�سبب تعاونهم مع �سلطات �إنفاذ القوانني.
ومن املهم النظر فيما �إذا كانت احلماية موفرة للموظفني مثل موظفي املحكمة واملرتجمني ال�شفويني
ومدوين املحا�ضر ومعدي تقارير املحكمة والق�ضاة واملحلفني .ويف معظم البلدان ،ال يكون الق�ضاة
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واملدع ��ون العام ��ون والعم�ل�اء ال�سريون وال�شهود اخلرباء واملرتجم ��ون ال�شفويون م�شمولني بربامج
حماي ��ة ال�شه ��ود �إ َّال يف ظ ��روف ا�ستثنائي ��ة .ذلك � َّأن حاالت الرتهيب �أو الأخطار التي تهدد حياتهم
تعت�ب�ر ذات �صل ��ة مبنا�صبه ��م وب� ��أداء واجباته ��م .ومع �أنهم ميكن �أن يكون ��وا م�ؤهلني لأن توفر لهم
تدابري احلماية بوا�سطة ال�شرطة والنقل من الوظيفة احلالية والتقاعد املبكر ،ف� َّإن احلماية التي
توفر لهم تختلف بطبيعتها عن تدابري احلماية املخ�ص�صة لل�شهود املعر�ضني للأخطار.
املرج ��ع :دلي ��ل "املمار�س ��ات اجليدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم
املنظمة" ،ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.)2008( ،
َّ

املادة  -27احلماية الق�ضائية لل�شهود
يج ��وز ملحكم ��ة تنظ ��ر يف م�سائل تت�صل بجرمية تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية
�أن ت�ص ��در �أوام ��ر حلماي ��ة �شاه ��د م ��ا [قبل] الإج ��راءات [و�أثناءها وبعدها] ،مب ��ا يف ذلك �أوامر
متعلقة مبا يلي:
(�أ)  �إغالق جل�سات املحكمة؛
(ب) الإدالء بال�شهادة من وراء �شا�شة �أو حاجز �آخر؛
(ج) الإدالء بال�شهادة عن طريق و�صالت الفيديو �أو غريها من و�سائل االت�صال عن ُبعد؛
(د) اال�ستعانة مبرتجمني حتريريني و�شفويني؛
(هـ) [�إخفاء/عدم الك�شف عن] هوية ال�شاهد؛

(و)

ا�ستخدام �أجهزة متويه ال�صوت ومالمح الوجه؛

(ز) ح�ضور �أ�شخا�ص مل�ساندة ال�شاهد؛
(ح) ختم �سجالت املحاكمة؛
(ط) � ِّأي م�سائل �أخرى تراها املحكمة �ضرورية �أو منا�سبة.

التعليق
حكم اختياري.
املنظمة ،املادة .24
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

م ��ن امله ��م الت�أك ��د م ��ن � َّأن ب�إمكان ال�شه ��ود امل�شاركة ب�أمان ودون ترهي ��ب يف � ِّأي �إجراءات للعدالة
اجلنائية.
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ويف ح ��ال مل يك ��ن ل ��دى املحكم ��ة �سلطة تقديرية طبيعية لتوفري حماية لل�شهود "داخل املحكمة" يف
املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،ف� َّإن م�شروع هذه املادة يتيح تلك احلماية .وقد
ق�ضايا اجلرمية َّ
ً
�صي ��غ احلك ��م عل ��ى نحو ف�ضفا�ض ج ّدا ل�ضمان تخوي ��ل املحكمة �سلطة تقديرية للقيام بكل ما تراه
�ضرور ًّيا حلماية ال�شهود .وال ي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال� ،إ�صدار �أوامر ب�ش�أن عدم الك�شف عن
()96
�أ�سماء وعناوين ال�شهود فح�سب بل وال�سماح بتمويه مالمح الوجه.

مثال
تتيح املادتان  376و 389من قانون الإجراءات اجلنائية لالحتاد الرو�سي ،وكذلك القانون االحتادي
رقم  39-FZلعام  ،2011ا�ستخدام التداول عن طريق الفيديو .وين�ص القانون االحتادي ،يف �إطار
ال�ضمانات الإجرائية ،على وجود قا�ض على طريف االت�صال بالفيديو كليهما.
وين�ص القانون االحتادي رقم ( 119-FZاملعني بتوفري الدولة احلماية لل�ضحايا وال�شهود وغريهم
من امل�شاركني يف الإجراءات اجلنائية) لعام  ،2004على التدابري الأمنية التالية:
(�أ) توفري الأمن لل�شخ�ص ومل�سكنه وممتلكاته؛
(ب) اتخاذ تدابري خا�صة ب�ش�أن احلماية اجل�سدية واالت�صاالت والإنذار باخلطر؛
(ج) �ضمان �سرية املعلومات املتعلقة بال�شخ�ص امل�شمول باحلماية؛
(د) تغيري مكان الإقامة؛
(هـ) تغيري الوثائق؛
(و) تغيري املظهر؛
(ز) تغيري مكان العمل (الوظيفة) ومكان تلقي التعليم؛
(ح) و�ضع ال�شخ�ص م�ؤقت ًا يف مكان �آمن؛
(ط) تطبي ��ق تداب�ي�ر �أمني ��ة �إ�ضافية فيما يتعل ��ق بال�شخ�ص امل�شمول باحلماية الذي يكون
حمتجزا �أو الذي يق�ضي فرتة عقوبته ،مبا يف ذلك نقله من مكان االحتجاز �أو مكان ق�ضاء
العقوبة �إىل مكان �آخر.

( )96ميك ��ن االط�ل�اع عل ��ى مزي ��د م ��ن املعلومات يف دليل املمار�س ��ات اجليدة ب�ش�أن حماية ال�شه ��ود يف الإجراءات
اجلنائية املتعلقة باجلرائم َّ
املنظمة.

الف�صل الثامن

تعوي�ض �ضحايا اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية
وجرب �أ�ضرارهم
تعليق ا�ستهاليل
يت�ضم ��ن ه ��ذا الف�ص ��ل �أحكام� � ًا يتوخى منه ��ا م�ساعدة الدول على تنفيذ الفق ��رة  1من املادة 25
املنظمة .ويقت�ضي هذا احلكم من الدول الأطراف �أن ت�ضع قواعد �إجرائية
من اتفاقية اجلرمية َّ
مالئمة توفر ل�ضحايا اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية �سبل احل�صول على التعوي�ض وجرب الأ�ضرار.

املادة  -28التعوي�ض و�/أو جرب الأ�ضرار من جانب اجلاين
 -1يف حال �إدانة �شخ�ص بارتكاب جرمية تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية،
يج ��وز للمحكم ��ة �أن ت�أم ��ر اجلاين بدفع تعوي� ��ض �إىل ال�ضحية �أو جرب الأ�ضرار التي حلقت بها،
�إ�ضافة �إىل � ِّأي عقوبة �أخرى ت�أمر بها املحكمة �أو عو�ض ًا عنها.
 -2ت�أخ ��ذ املحكم ��ة يف احل�سب ��ان ،لدى فر�ض التعوي�ض �أو ج�ب�ر الأ�ضرار� ،إمكانيات اجلاين
وقدرت ��ه عل ��ى دف ��ع التعوي� ��ض �أو جرب الأ�ضرار [وتعطى الأولوي ��ة لأمر التعوي�ض �أو جرب الأ�ضرار
على الغرامة].
 -3الغر�ض من �إ�صدار �أمر بجرب الأ�ضرار هو ا�ستعادة ال�ضحية قيمة املكا�سب غري امل�شروعة
التي ح�صل عليها اجلاين.
 -4الغر�ض من التعوي�ض هو تعوي�ض ال�ضحية عن � ِّأي خ�سارة حلقت بها .وقد يت�ضمن �أمر
التعوي�ض دفع مبالغ لتغطية ما يلي كل ًّيا �أو جزئ ًّيا:
(�أ) م ��ا حتتاج ��ه ال�ضحي ��ة م ��ن تكاليف العالج الطب ��ي �أو الطبيعي �أو العالج يف �إطار
الطب النف�سي �أو علم النف�س؛
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(ب) ما حتتاجه ال�ضحية من تكاليف العالج بالعمل �أو العالج الطبيعي �أو �إعادة الت�أهيل؛
(ج) تكاليف ما يلزم من نقل �أو رعاية م�ؤقتة للأطفال �أو �سكن م�ؤقت �أو انتقال ال�ضحية
�إىل مكان الإقامة الآمنة امل�ؤقتة؛
(د) فقدان الدخل والأجور امل�ستحقة وفقا للقانون الوطني والقواعد التنظيمية املتعلقني
بالأجور؛
(هـ) الر�سوم القانونية وغريها من التكاليف �أو امل�صاريف املتكبدة ،مبا يف ذلك التكاليف
املت�صلة مب�شاركة ال�ضحية يف عملية التحقيق واملالحقة اجلنائية؛
(و) التعوي�ض ��ات ع ��ن الأ�ض ��رار غ�ي�ر املادي ��ة ،الناجمة عن الإيذاء املعنوي �أو املادي �أو
النف�سي والأمل واملعاناة التي تلحق بال�ضحية نتيجة اجلرمية املرتكبة يف حقها؛
(ز) � ِّأي تكالي ��ف �أو خ�سائ ��ر �أخ ��رى تتكبده ��ا ال�ضحي ��ة كنتيجة مبا�شرة ل�سلوك اجلاين
بناء على تقييم معقول للمحكمة.
  -5ال يح ��ول و�ض ��ع ال�ضحي ��ة كمهاجر �أو عودتها �إىل بلدها الأ�صلي �أو عدم وجود ال�ضحية يف
الوالية الق�ضائية دون دفع التعوي�ض و�/أو جرب الأ�ضرار وفقا لهذه املادة.

 -6يف ح ��االت ع ��دم دف ��ع اجلاين للتعوي�ض ،يحق لل�ضحي ��ة احل�صول على تعوي�ض من [يدرج
ا�سم ال�صندوق العام].
 -7عندما يكون اجلاين موظف ًا عموم ًّيا ُنفذت �أفعاله التي ت�شكل جرمية مبوجب هذه الأحكام
الت�شريعي ��ة النموذجي ��ة حت ��ت �سلطة الدول ��ة الفعلية �أو الظاهرية ،يجوز للمحكمة �أن ت�أمر الدولة
بدف ��ع تعوي� ��ض لل�ضحي ��ة [وفق ��ا للت�شريعات الوطنية] .وميكن للأمر الذي يفرِ �ض على الدولة دفع
تعوي�ض مبوجب هذه املادة �أن ي�شمل دفع مبالغ التغطية الكلية �أو اجلزئية جلميع البنود الواردة
يف الفقرة �( 4أ)(-ز) �أو � ٍّأي منها.

التعليق
املنظمة ،املادة  ،25الفقرة .1
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ

حكم �إلزامي.
يهدف هذا احلكم �إىل تقدمي �إر�شادات ب�ش�أن امل�سائل التي قد تود الدول �أن تنظر فيها عند و�ضع
املنظمة وتعوي�ضهم .وجرب الأ�ضرار عبارة عن دفعات
قوانني ب�ش�أن جرب �أ�ضرار �ضحايا اجلرمية َّ
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ي�سدده ��ا اجل ��اين لتعوي� ��ض ال�ضحاي ��ا عن اخل�سائر التي حلقت بهم .ويف بع� ��ض النظم القانونية،
ق ��د يتوق ��ف ت�سدي ��د دفع ��ات جرب الأ�ضرار على �صدور حكم بالإدانة� .أما التعوي�ض فعادة ما تدفعه
الدولة ،وهو يتوقف �أحيان ًا على �صدور حكم بالإدانة وال يحتاج �أحيان ًا �أخرى ل�صدور ذلك احلكم.
وال يتعني �إدراج �أحكام ب�ش�أن �ضمان احل�صول على جرب للأ�ضرار وتعوي�ض �إ َّال �إذا كانت القوانني
الوطنية ال تت�ضمن يف الواقع �أحكام ًا من هذا القبيل.

مثال

ين�ص قانون عام �( 2000إ�صدار الأحكام) يف اململكة املتحدة املعني ب�صالحيات املحاكم اجلنائية
على ما يلي:
املادة � -130أوامر التعوي�ض يف حق �أ�شخا�ص مدانني.
( )1يج ��وز للمحكم ��ة الت ��ي �أ�صدرت حكم �إدانة على �شخ� ��ص �أو التي �صدر احلكم بحقه
�أمامه ��ا الرتكاب ��ه جرمي ��ة� ،أن ت�ص ��در �أمر ًا (ي�ش ��ار �إليه يف هذا القان ��ون بـ"�أمر التعوي�ض")
تفر� ��ض في ��ه عل ��ى امل ��دان م ��ا يلي ،بد ًال من التعامل معه ب� ِّأي طريق ��ة �أخرى �أو بالإ�ضافة �إىل
ذلك التعامل ،بناء على طلب �أو خالف ذلك:
(�أ) دف ��ع تعوي�ض ��ات ع ّم ��ا يلح ��ق بال�شخ� ��ص من �إ�صاب ��ة �أو خ�سارة �أو �ض ��رر ب�سبب تلك
اجلرمية �أو � ِّأي جرمية �أخرى ت�أخذها املحكمة يف احل�سبان يف حتديد العقوبة؛
(ب)  �أو دفع تكاليف اجلنازة �أو التعوي�ض عن الفجيعة املرتبطة بوفاة ب�سبب جرمية من
هذا القبيل ،عدا حاالت الوفاة الناجمة عن حادث يت�سبب به وجود عربة على الطريق؛
ولكن ذلك يخ�ضع للأحكام التالية من هذه املادة واملادة � 131أدناه.

الف�صل التا�سع

نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
تعليق ا�ستهاليل
املنظمة الدول الأطراف على �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات
ت�شج ��ع امل ��ادة  17م ��ن اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
وترتيبات ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم الرتكابهم جرائم م�شمولة باالتفاقية .وتعد م�س�ألة
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم م�س�ألة معقدة تتطلب على الأرجح �إبرام اتفاقات ثنائية �أو اتفاقات
�أخرى ودعم الت�شريعات املحلية .ويت�ضمن هذا الف�صل الأ�سا�سيات التي قد يلزم تناولها يف قانون
وطني ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .وميكن �أن ُيتخذ هذا الف�صل �أ�سا�س ًا لقانون م�ستقل ُيعنى بنقل ال�سجناء،
�أو ميكن �إدراجه يف القوانني اجلنائية القائمة.
وهن ��اك العدي ��د م ��ن الأ�سب ��اب العملية وراء دعم نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم .فوفق ًا ملا ورد يف
الدليل اخلا�ص بالنقل الدويل للمحكوم عليهم الذي �أعده املكتب:
بافرتا� ��ض بق ��اء الأم ��ور على ما هي عليه ،يح�صل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم الذين يق�ضون
ف�ت�رة عقوبته ��م داخ ��ل بلدانهم الأ�صلية على فر�صة �أف�ض ��ل لإعادة ت�أهيلهم واندماجهم يف
املجتم ��ع م ��ن � ِّأي م ��كان �آخر خ ��ارج بلدانهم الأ�صلية .وهذا �سب ��ب �إيجابي لنقل الأ�شخا�ص
املحك ��وم عليه ��م �إىل �إح ��دى الدول التي لديه ��م فيها روابط اجتماعية من �أجل ق�ضاء فرتة
عقوبتهم .وقد ي�ؤدي َ�س ْجن ال�شخ�ص يف بلد �أجنبي ،بعيد ًا عن �أ�سرته و�أ�صدقائه� ،إىل نتائج
عك�سية �أي�ض ًا؛ ف�أ�سرة ال�سجني توفر له �سند ًا ودعم ًا اجتماعي ًا ،مما يزيد من احتمال النجاح
()97
يف �إعادة توطينه و�إدماجه.
وعلى الرغم من � َّأن الأهداف املتعلقة ب�إعادة الت�أهيل يف غاية الأهمية ،ف� َّإن نقل الأ�شخا�ص املحكوم
عليهم ميكن �أي�ض ًا �أن يحقق عددا من الأهداف الدبلوما�سية والعملية الأخرى .فعلى �سبيل املثال،
ميكن لنقل �سجني ما �أن يخفف من التوتر الدبلوما�سي الذي قد ين�ش�أ عندما ي�سجن بلد ما �أحد
رعاي ��ا بل ��د �آخ ��ر .وعملي ��ة النقل هي �أي�ضا �آلية ميكن �أن ت�ستخدمه ��ا الدول لت�أمني عودة رعاياها
الذين قد ي�سجنون يف ظروف قا�سية �أو ال�إن�سانية .ويخفف النقل �أي�ضا من الأعباء العملية التي
ترتب ��ط بحب� ��س الرعاي ��ا الأجانب والتي تن�ش�أ ،على �سبيل املثال ،عن العوائق اللغوية واحلاجة �إىل
تلبي ��ة االحتياج ��ات الديني ��ة والثقافي ��ة والغذائية لل�سجناء الأجانب .ولنق ��ل املحكوم عليهم فوائد
( )97الدليل اخلا�ص بالنقل الدويل للمحكوم عليهم.
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هامة يف جمال �إنفاذ القانون� ،إذ � َّإن البلد املنفذ للحكم يح�صل على معلومات قيمة حول مواطنه
العائد ما كان ليح�صل عليها لو بقي ذلك ال�شخ�ص يق�ضي عقوبته يف اخلارج ،ثم عاد �إىل الوطن.
وي�شار �أخريا �إىل �أنه عندما ُيعاد جمرم خطري ج ّد ًا �إىل بلده الأ�صلي ميكن لعملية النقل �أن تتيح
لذلك البلد فر�صة اال�ستفادة من �أية قوانني و�إجراءات معمول بها ملراقبة ذلك املجرم املنقول.
وت�ستند عملية نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم �إىل �أ�سا�س قوي يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،تن� ��ص الفق ��رة  3م ��ن املادة  10من العه ��د الدويل اخلا� ��ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سي ��ة ،ال ��ذي �ص� � َّدق علي ��ه �أو ان�ضم �إليه  167بل ��دا حتى تاريخ � 31آب�/أغ�سط�س  ،2012على
�أن يراع ��ي نظ ��ام ال�سج ��ون معامل َة امل�سجون�ي�ن معاملة يكون "هدفها الأ�سا�س ��ي �إ�صالحهم و�إعادة
ت�أهيله ��م االجتماع ��ي" .وع�ل�اوة عل ��ى ذل ��ك ،ف� َّإن �إع ��ادة ت�أهيل املحكوم عليه ��م الرتكابهم جرائم
املنظمة التي تن�ص الفقرة 3
م�شمولة باالتفاقية هو �أي�ضا �أحد الأهداف املعلنة التفاقية اجلرمية َّ
من مادتها  31على �أن "ت�سعى الدول الأطراف �إىل تعزيز �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني ب�أفعال
�إجرامية م�شمولة بهذه االتفاقية يف املجتمع".
ووفق� � ًا مل ��ا ورد يف الدلي ��ل اخلا� ��ص بالنقل الدويل للمحك ��وم عليهم ،ف� َّإن العديد من الدول ان�ضمت
�إىل خط ��ط متع ��ددة الأط ��راف و�أبرمت اتفاقات ثنائية ت�س ّهل نقل املحكوم عليهم )98(.وعلى الرغم
م ��ن � َّأن ج ��زءا كب�ي�را م ��ن الإطار املتعلق بنق ��ل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ي ��رد يف املعاهدات ذات
ال�صلة ،على غرار �أ�شكال �أخرى من التعاون الدويل ،فيمكن اال�ستعانة بالت�شريعات املحلية لتكميل
و�ضم ��ان الإدارة الف َّعال ��ة لعملي ��ة نق ��ل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم .ووفق� � ًا ملا ورد يف الدليل اخلا�ص
بالنقل الدويل للمحكوم عليهم ،ف�إنه:
ميكن لتنفيذ الت�شريعات الوطنية �أن ي�ساعد �أي�ض ًا على �إن�شاء نظام ف َّعال لنقل املحكوم عليهم.
فالإطار القانوين املحلي يعينّ ال�صالحيات وي�ضمن الو�ضوح فيما يتعلق باملبادئ الكامنة وراء
()99
عملية النقل ومينحها ال�شرعية.
وينبغي للقوانني الوطنية� ،ضمان ًا لكفاءة نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم� ،أن تتناول امل�سائل التالية
كحد �أدنى :تعريف جميع امل�صطلحات الهامة ج ّداً؛ وحتديد وتعيني �سلطة مركزية لتلقي الطلبات
والرد عليها؛ وتعداد متطلبات النقل؛ و�ضمان الو�ضوح يف التطبيق والإجراءات الأخرى؛ واخلطوات
والإج ��راءات الت ��ي ينبغ ��ي للبل ��د �أن يتبعها يف �إدارة برنامج النقل وجتهيز الطلبات واتخاذ قرارات
النقل .وينبغي للقوانني الوطنية للدولة �أ َّال ُتدرِج أ� َّي متطلبات حم َّددة تنفرد بها تلك الدولة.
وهناك اعتبارات �أخرى ذات �صلة ت�شمل :ما �إذا كان يحق لل�سجني �أن ميثله حمام ،و�إذا كان الأمر
كذلك ،يف � ِّأي مرحلة من مراحل الدعوى؛ و�إمكانية نقل الأحداث واملر�ضى عقلي ًا ،و�إذا كان الأمر
كذل ��ك ،م ��ا �إذا كان ��ت تنطبق �إجراءات وتدابري حماية خا�ص ��ة؛ و�إمكانية نقل ال�سجناء اخلا�ضعني
للإفراج امل�شروط �أو للو�ضع حتت املراقبة �أو ل ِّأي �شكل من �أ�شكال الإفراج امل�شروط؛ و�أثر النقل على
احلق ��وق املدني ��ة �أو ال�سيا�سي ��ة �أو املدنية للمواطنني العائدين وو�ضع ال�سجناء املنقولني كمهاجرين؛
وحتدي ��د القي ��ود املفرو�ض ��ة عل ��ى املالحقات الق�ضائية الالحقة ب�ش�أن ال�سل ��وك الذي ي�شكل �أ�سا�س
ِ
امل�صدرة للحكم �أو املنفِّذة له.
اجلرم املنقول مرتكبه ،و�أي متطلبات �إبالغ حمددة ب�ش�أن البلدان

( )98مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الدليل اخلا�ص بالنقل الدويل للمحكوم عليهم.
( )99املرجع نف�سه.
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املادة  -29الغر�ض
الغر� ��ض م ��ن ه ��ذا الف�صل ه ��و ت�سهيل نقل ال�سجناء اخلا�ضعني حلك ��م جنائي نهائي [الرتكابهم
جرائ ��م خط�ي�رة] والذي ��ن ي�ستوفون ال�ش ��روط الأ�سا�سية الأخرى للنق ��ل املن�صو�ص عليها يف هذه
الأحكام.

التعليق
املنظمة ،املادة .17
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ
حكم اختياري.
قد يفيد �إدراج بيان بالأغرا�ض يف توجيه تف�سري الأحكام املتعلقة بنقل ال�سجناء.

مثال
ين�ص قانون النقل الدويل لل�سجناء لعام ( 1997الكومنولث) يف �أ�سرتاليا على ما يلي:
� -3أغرا�ض القانون
�أغرا�ض هذا القانون هي:
(�أ) ت�سهيل نقل ال�سجناء بني �أ�سرتاليا وبع�ض البلدان التي �أبرمت �أ�سرتاليا معها
اتفاقات لنقل ال�سجناء بحيث ميكن لل�سجناء تنفيذ عقوبة ال�سجن يف البلدان التي
يحملون جن�سيتها �أو يف البلدان التي يرتبطون فيها بعالقات اجتماعية؛
(ب) ت�سهي ��ل نق ��ل ال�سجن ��اء �إىل �أ�سرتاليا من بلدان يق�ضي ال�سجناء فيها �أحكاما
بال�سجن فر�ضتها بع�ض حماكم جرائم احلرب.

املادة  -30التعاريف وا�ستخدام امل�صطلحات
يف هذا الف�صل:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر البل ��د "املن ِّف ��ذ" �أو "املتلقِّي" الدول ُة التي تواف ��ق على تنفيذ احلكم
(�أ) ُي َ
املح ّول �أو �إنفاذه؛

ق�ص ُد بـتعبري "ال�سلطة املركزية" [يدرج ا�سم ال�سلطة �أو الهيئة احلكومية املعنية
(ب) ُي َ
التي ت�ؤدي وظيفة ال�سلطة الوطنية املخت�صة بنقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم]؛
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "ازدواجي ��ة التجرمي" � َّأن جرمية اجلاين التي �أدين ب�سببها ال تزال
(ج) ُي َ
تعد ،وقت نقله ،جرمية يف البلد الناقل وجرمية يف البلد املتلقي �أي�ض ًا[ .وفيما يتعلق ببلد ت�أخذ
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احلكومة فيه �شك ًال احتادي ًا ،يعد الفعل جرمية يف ذلك البلد �إذا اعتُرب جرمية مبقت�ضى القوانني
االحتادية �أو قوانني � ِّأي والية �أو مقاطعة فيه]؛
ق�ص ُد بتعبري "�صدر حكم نهائي يف حقه" � َّأن ال�سجني قد �أدين و�صدر حكم نهائي
(د) ُي َ
يف حقه ،و�أنه مل يعد له � ُّأي حق يف تقدمي طعن مبا�شر �أو غري مبا�شر ينتظر احل�سم ب�ش�أن احلكم
�أو الإدانة ،و�أن املهلة املحددة للطعن قد انق�ضت؛
ما؛

ق�ص ُد بتعبري "احلب�س" عقوب ٌة تفر�ضها حمكمة يحب�س الفرد مبوجبها يف م�ؤ�س�سة
(هـ) ُي َ

ق�ص ُد بتعبري "ال�سجني"
�شخ�ص يق�ضي حكما باحلب�س �أو ب�شكل �آخر من �أ�شكال
ٌ
(و) ُي َ
الإفراج امل�شروط؛

ق�ص ُد بتعبري "احلكم" � ُّأي عقوبة �أو �إجراء ينطوي على حرمان �شخ�ص من حريته
(ز) ُي َ
مل ��دة حم� � َّددة �أو غ�ي�ر حم� � َّددة مبوجب �أمر ت�صدره حمكمة �أو هيئ ��ة ق�ضائية يف �إطار ممار�ستها
لواليتها الق�ضائية اجلنائية؛
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر الدول ��ة " ِ
امل�صدرة للحكم" �أو" الناقلة" الدول ُة التي فر�ضت عقوبة
(ح) ُي َ
احلب�س؛
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "النق ��ل" نق� � ُل �شخ� ��ص بغر� ��ض تنفيذ عقوبة يف بل ��د ما فر�ضتها
(ط) ُي َ
حمكمة يف بلد �آخر.

التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،املادة .17

مثال
ين�ص قانون نقل ال�سجناء لعام  2001يف موري�شيو�س على ما يلي:
ي�شمل "احلب�س" ما يلي:
(�أ)  �إيداع حدث يف مكان االحتجاز امل�شار �إليه يف املادة  25من قانون الأحداث
اجلانحني؛
(ب) عقوبة احلب�س بناء على �أمر �صادر مبوجب املادة  115من قانون الإجراءات
اجلنائية؛
(ج) �أي �شكل �آخر مماثل من �أ�شكال تقييد احلرية يطبق يف بلد معني؛
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"اجلاين ":
ق�ص ُد به �شخ�ص -
(�أ) ُي َ
‘ ’1من مواطني موري�شيو�س �أو � ِّأي �شخ�ص يرى الوزير � َّأن نقله قرار وجيه
العتبارات متعلقة بارتباطات ذلك ال�شخ�ص الوثيقة مبوري�شيو�س؛
‘ ’2ويكون قد �أدين و�صدر يف حقه حكم يف بلد معني-
(�أل ��ف) باحلب� ��س مل ��دة ال يق ��ل ما تبقى منها عند تق ��دمي طلب نقله
عن � 6أ�شهر؛
(باء) �أو باحلب�س ملدة غري حمددة؛
(ب) ي�شمل اجلاين الذي يعفى عنه ب�شروط؛
()100
ق�ص ُد بتعبري "ال�سجني" جمرم �أجنبي �أو � ُّأي جمرم؛
ُي َ

مثال

ين�ص قانون النقل الدويل لل�سجناء لعام ( 1997الكومنولث) يف �أ�سرتاليا على ما يلي:
ق�ص� � ُد بتعب�ي�ر "حك ��م باحلب� ��س" �أي ��ة عقوبة �أو �إجراء ينطوي عل ��ى حرمان من احلرية ملدة
ُي َ
حم ��ددة �أو غ�ي�ر حم ��ددة مبوج ��ب �أمر ت�صدره حمكمة �أو هيئة ق�ضائي ��ة يف �إطار ممار�ستها
لواليتها الق�ضائية اجلنائية ،وي�شمل � َّأي توجيه �أو �أمر ي�صدر عن املحكمة �أو الهيئة الق�ضائية
فيما يتعلق بالبدء بتطبيق العقوبة �أو الإجراء.
ق�ص ُد بتعبري "ال�سجني" �شخ�ص (�أ ًّيا كان و�صفه) يق�ضي حكما باحلب�س ،وي�شمل:
ُي َ
(�أ) ال�سجني املري�ض عقلي ًا؛
(ب) وال�شخ�ص املفرج عنه �إفراجا م�شروطا.

املادة � -31شروط النقل
ميكن نقل ال�سجني �إذا كان:

(�أ)

من رعايا الدولة املنفِّذة للحكم �أو املتلقية؛

(ب) �أو لديه روابط هامة بالدولة املنفِّذة للحكم �أو املتلقية ك�أن يكون فيها �أقارب مق ّربون
[بعد �أن �أقام لعدد من ال�سنوات يف تلك الدولة� ،أو �سبق �أن در�س �أو عمل فيها� ،أو لديه ممتلكات
فيها �أو ح�صل فيها على تراخي�ص مهنية ،وما �إىل ذلك]؛

( )100متاح على العنوان التايل. www.unodc.org :
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(ج) �أو ي�ستويف جميع ال�شروط التالية:
‘ ’1احلكم نهائي والعقوبة نهائية؛
ِ
امل�صدرة للحكم والدولة املنفِّذة للحكم
‘  ’2موافق ��ة جمي ��ع اجلهات املعنيةْ � ،أي الدول ��ة
وال�سجني ،على النقل؛
‘ ’3ازدواجية التجرمي؛
‘’4

البت يف � ِّأي طلب ت�سليم معلق؛

‘ ’5مدة العقوبة املتبقية �ستة �أ�شهر �أو �أكرث.

التعليق
امل�ص ��در" :اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة" ،املادة 17؛ بالإ�ضاف ��ة �أي�ضا �إىل العهد ال ��دويل اخلا�ص باحلقوق
ال�سيا�سية ،واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة.

ووفق� � ًا مل ��ا ورد يف الدلي ��ل اخلا� ��ص بالنقل الدويل للمحكوم عليهم ،لطامل ��ا كانت موافقة ال�شخ�ص
املحكوم عليه دائم ًا �شرطا م�سبق ًا لعمليات النقل الدويل:
وا�ش�ت�راط موافق ��ة ال�سجن ��اء عل ��ى عملي ��ة النقل ي�ضمن ع ��دم ا�ستغالل النق ��ل و�سيل ًة لطرد
ال�سجن ��اء� ،أو و�سيل� � ًة ُمقــنَّـع ��ة لعمليات الت�سلي ��م .وعالوة على ذلك ،ونظر ًا للتباين الكبري يف
ظروف ال�سجن ح�سب البلد ،واحتمال عدم رغبة ال�سجني لأ�سباب �شخ�صية ج ّد ًا يف �أن ُينقل،
يبدو من امل�ستح�سن �أن ت�ستند اتفاقات النقل �إىل �شرط املوافقة .كما � َّأن التجربة تُظهر � َّأن
عملية �إعادة ت�أهيل ال�سجناء اجتماع ًّيا تنجح �أكرث عندما يقت�صر النقل على املحكوم عليهم
()101
الذين يوافقون على نقلهم.
وللت�أك ��د مم ��ا �إذا كان ��ت موافق ��ة ال�سجني عن طواعية وعل ��م ،يجب متكني ال�سجني من الت�شاور مع
م�ست�شار قانوين.
وي�ت�رك ل ��كل دول ��ة �أن حت ��دد �إىل � ِّأي ح ��د ترغ ��ب يف تو�سيع نطاق النقل لي�شم ��ل �أ�شخا�صا من غري
مواطنيها .فعلى �سبيل املثال ،تن�ص املعاهدة النموذجية ب�ش�أن نقل الإ�شراف على املجرمني املحكوم
عليهم ب�أحكام م�شروطة �أو املفرج عنهم �إفراج ًا م�شروط ًا على � َّأن نقل ال�سجناء ال يتاح �إ َّال للمحكوم
عليهم من "املقيمني �إقامة اعتيادية" يف الدولة املنفذة للحكم.

مثال

تقت�ضي املادة  469من قانون الإجراءات اجلنائية لالحتاد الرو�سي �صدور قرار من حمكمة لل�سماح
مل ��دان ب� ��أن يق�ض ��ي عقوبت ��ه يف الدولة التي يحمل جن�سيته ��ا .وقد ُيرف�ض النقل يف حال عدم وجود
( )101مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الدليل اخلا�ص بالنقل الدويل للمحكوم عليهم.
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ازدواجي ��ة التج ��رمي .وال ميك ��ن تنفي ��ذ العقوب ��ة يف دول ��ة �أجنبية �إذا مل ترد �ضمان ��ات ب�ش�أن تنفيذ
احلكم� ،أو �إذا مل يوافق املحكوم عليه� ،أو �إذا كان لدى املحكوم عليه مكان �إقامة دائمة يف االحتاد
الرو�سي.

مثال
ين�ص قانون نقل ال�سجناء لعام  2004يف جمهورية تنزانيا املتحدة على ما يلي:
(� )4إذا ق ��دم �سج�ي�ن طلب� � ًا ب�ش� ��أن نقله �إىل تنزانيا �أو �أعطى �شخ�ص ،بالنيابة عن ال�سجني،
موافقته على نقله �إىل تنزانيا ،و�إذا كان ذلك ال�سجني من املقيمني �إقامة اعتيادية يف زجنبار
(جمهوري ��ة تنزاني ��ا املتح ��دة) ،يت�ش ��اور الوزير ،قبل اتخاذ � ِّأي ق ��رار ،مع الوزير امل�س�ؤول عن
احتج ��از املجرم�ي�ن يف حكوم ��ة زجنب ��ار الثورية ب�ش�أن التطبي ��ق ،و�إذا كان هناك توافق قبول
النقل ،تطبق �أحكام هذا القانون على عملية النقل ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
( )5وعند النظر يف طلب النقل مبوجب الفقرة ( ،)1ال يوافق الوزير على نقل ال�سجني �إذا
كانت مدة احلكم املتبقية عليه �أقل من �ستة �أ�شهر� ،إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية.

املادة  -32الإ�شعار باحلق يف التقدم بطلب نقل
يحق لل�سجناء امل�ؤهلني للنقل �أن يب َّلغوا ب�أهليتهم للتقدم بطلب للنقل يف غ�ضون [تدرج فرتة زمنية
معقولة] بعد �أن ي�صدر احلكم وي�صبح نهائي ًا.

التعليق
من املهم توعية ال�سجناء الأجانب ،الذين قد يكونون م�ؤهلني للنقل ،بهذا الإجراء وبالطريقة التي
ميكنهم بها ال�سعي �إىل تقدمي طلب لنقلهم.

املادة  -33تقدمي طلب النقل
 -1يج ��وز لل�سج�ي�ن �أو ممثل ��ه [القان ��وين] �أو البلد الذي يحمل ال�سجني جن�سيته �أن يقدم طلب ًا
�إىل [ال�سلطة املركزية] لبدء نقله �إىل دولة �أخرى مبوجب هذا الف�صل.
-2

الطلب ما يلي:
ُي�ض َّمن
ُ

(�أ)

ا�سم البلد الذي ُيطلب النقل �إليه؛
َ

ٍ
معلومات ب�ش�أن االرتباط بذلك البلد من حيث اجلن�سية �أو العالقات االجتماعية.
(ب)
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التعليق

يج ��ب دع ��م عملي ��ة نق ��ل ال�سجناء بعملية التخاذ القرارات الإداري ��ة .وينبغي �إيالء االهتمام لو�ضع
تطبيق موحد ي�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر البحث عن معلومات حول اجلن�سية ومكان تواجد
�أفراد الأ�سرة وتواريخ الإقامات ال�سابقة واخللفية التعليمية واملهنية والروابط االجتماعية الأخرى،
وما �إذا كان ال�سجني مزدوج اجلن�سية.

�أمثلة

ين�ص قانون الإجراءات اجلنائية يف فرن�سا على ما يلي ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم:

املادة 2-728

(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رقم  204-2004امل�ؤرخ � 9آذار/مار�س  ،2004املادة � ،162أوال-
رابع ��ا ،اجلري ��دة الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة يف � 10آذار/مار�س  ،2004الدخ ��ول حيز النفاذ يف 1
كانون الثاين/يناير )2005
يف احل ��االت الت ��ي ينق ��ل فيها �شخ�ص حمتجز من �أجل تنفيذ حكم �صادر عن حمكمة
�أجنبية ،وفقا التفاقية دولية �أو اتفاق دويل� ،إىل الأرا�ضي الفرن�سية لق�ضاء بقية العقوبة يف
فرن�سا ،تنفذ العقوبة وفقا لأحكام هذا القانون ،وحتديد ًا هذا الف�صل.

املادة 3-728

(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رقم  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار�س  ،2004املادة � ،162أوال،
اجلري ��دة الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة يف � 10آذار/مار� ��س  ،2004الدخ ��ول حي ��ز النفاذ يف  1كانون
الثاين/يناير )2005
ُيعر� ��ض املحك ��وم علي ��ه املحتجز ،مبجرد و�صول ��ه �إىل الأرا�ضي الفرن�سية ،على املدعي
الع ��ام للمقاطع ��ة الت ��ي ي�ص ��ل �إليها ،فيقوم املدعي العام با�ستجواب ��ه فيما يتعلق بهويته ويعد
ر�سمي ًا بذلك� .أما �إذا ا�ستحال �إجراء اال�ستجواب فورا ،فيحب�س ال�شخ�ص املحكوم
حم�ضر ًا
ّ
ً
ً
عليه حب�سا احتياطيا ،وال يجوز احتجازه يف ذلك املكان لأكرث من �أربع وع�شرين �ساعة .وعند
انق�ضاء تلك املدة ،يقوم مدير ال�سجن ،من تلقاء ذاته ،بعر�ضه على املدعي العام للمقاطعة.
ول ��دى اط�ل�اع املدع ��ي العام على وثائق االتفاق ب�ي�ن الدولتني ب�ش�أن نقل ذلك ال�شخ�ص
وموافق ��ة ال�شخ� ��ص املعن ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل الن�سخ ��ة الأ�صلية من احلكم الأجنب ��ي �أو ن�سخة عنه
مرفقة� ،إذا لزم الأمر ،برتجمة ر�سمية ،ي�أمر املدعي العام للمقاطعة باحلب�س الفوري لل�شخ�ص
املحكوم عليه.

املادة 4-728

(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رقم  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار�س  ،2004املادة � ،162أوال،
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1كانون
الثاين/يناير )2005
ت�صب ��ح العقوب ��ة املفرو�ض ��ة عل ��ى الأجنبي قابلة للتنفيذ مبا�شرة وف ��ورا على الأرا�ضي
الفرن�سية الوطنية فيما يتعلق باملدة املتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها يف الدولة الأجنبية،
عم ًال باتفاقية دولية �أو اتفاق دويل.
�أم ��ا �إذا كان ��ت العقوب ��ة املفرو�ضة �أ�شد ،من حيث نوعيتها �أو طول مدتها ،من العقوبة
املن�صو�ص عليها يف القانون الفرن�سي لنف�س اجلرمية ،جاز ملحكمة اجلنح يف مكان االحتجاز
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الت ��ي حت ��ال الق�ضي ��ة �إليها من جانب املدعي الع ��ام للمقاطعة �أو ال�شخ�ص املحكوم عليه� ،أن
ت�ستعي� ��ض عنه ��ا ب�أق ��رب عقوب ��ة مناظرة لها يف القانون الفرن�سي� ،أو �أن تخف�ض تلك العقوبة
�إىل احلد الأق�صى القانوين القابل للإنفاذ .كما حتدد نوع العقوبة واملدة الواجب تنفيذها،
�ضمن حدود املدة املتبقية من العقوبة يف الدولة الأجنبية.

املادة 5-728

(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رقم  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار�س  ،2004املادة � ،162أوال،
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1كانون
الثاين/يناير )2005
تف�ص ��ل املحكم ��ة يف جل�س ��ة مفتوحة ،بعد اال�ستماع �إىل املدعي العام واملحكوم عليه و،
عند االنطباق ،املحامي الذي يختاره املحكوم عليه �أو املعني بحكم من�صبه بناء على طلبه.
وينفَّذ احلكم فورا على الرغم من � ِّأي ا�ستئناف مقدم.

املادة 6-728

(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رقم  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار�س  ،2004املادة � ،162أوال،
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1كانون
الثاين/يناير )2005
ي�ستقط ��ع الوق ��ت ال ��ذي ي�ستغرقه نقل املحكوم عليه ب�أكمله من مدة العقوبة املنفذة يف
فرن�سا.

املادة 7-728

(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رقم  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار�س  ،2004املادة � ،162أوال،
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1كانون
الثاين/يناير )2005
ت ��و َدع � ُّأي اعرتا�ض ��ات �إجرائي ��ة مقدمة فيم ��ا يتعلق بتنفيذ ما تبقى من عقوبة ال�سجن
التي يق َّرر �أن يق�ضيها املحكوم عليه يف فرن�سا لدى حمكمة اجلنح يف مكان االحتجاز.
وتط َّبق �أحكام املادة  711من هذا القانون.

املادة 8-728

(املدرج ��ة مبوج ��ب القان ��ون رقم  204-2004امل� ��ؤرخ � 9آذار/مار�س  ،2004املادة � ،162أوال،
اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ � 10آذار/مار�س  ،2004الدخول حيز النفاذ يف  1كانون
الثاين/يناير )2005
يخ�ضع �إنفاذ العقوبة لأحكام هذا القانون.

املادة  -34حماية ال�سجناء �أثناء عملية النقل
ت�ضمن ال�سلطة املركزية ات�ساق � ِّأي عملية نقل [مق َّررة �أو فعلية] لل�سجني مع القانون الدويل ،مبا
يف ذل ��ك حق ��وق الإن�س ��ان وقان ��ون الالجئني والقانون الإن�ساين ،وي�شمل ذل ��ك مبد�أ عدم الإعادة
ق�س ��ر ًا ،ومب ��د�أ ع ��دم التميي ��ز ،واحل ��ق يف احلياة ،وحظر التعذيب وغريه م ��ن �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وعندما يتعلق الأمر بطفل.
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التعليق
امل�صدر :االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واتفاقية
حق ��وق الطف ��ل ،واتفاقي ��ة مناه�ضة التعذيب وغريه من �ض ��روب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة.

ق ��د يث�ي�ر نق ��ل ال�سجن ��اء م�سائل تتعلق بحق ��وق الإن�سان وقانون الالجئني .وم ��ن ثم ،فمن املهم �أن
تراعي الدول هذه االلتزامات عند النظر يف نقل ال�سجناء.

املادة � -35إنفاذ العقوبات املنقولة
�أو تنفيذها
 -1عندما ُينقل �سجني ،يجوز لـ[النائب العام/تدرج ال�سلطة املعنية امل�س�ؤولة عن تنفيذ العقوبة
املنقولة] �أن ي�صدر تعليمات مبا يلي:
(�أ) تنفَّذ العقوبة التي تفر�ضها والية ق�ضائية �أجنبية كما لو كانت �صادرة عن حمكمة
يف [يدرج ا�سم الدولة]� ،شريطة �أ َّال تكون مدة العقوبة �أطول من املدة الق�صوى للعقوبة عن نف�س
اجلرمية يف [يدرج ا�سم الدولة]؛
(ب) �أو ي�ستعا�ض عن العقوبة التي يفر�ضها البلد الناقل بعقوبة حب�س خمتلفة ،ا�ستناد ًا
�إىل الوقائع التي خل�صت �إليها املحكمة يف الدولة الناقلة ولكن وفقا لقوانني [يدرج ا�سم الدولة].
  -2ال تكون �إدانة ال�سجني والعقوبة املفرو�ضة عليه يف البلد الذي ُنقل منه عر�ضة للطعن �أو
� ِّأي �شكل من �أ�شكال املراجعة يف [يدرج ا�سم الدولة].
 -3ت�ستقطع الفرتة الكاملة للحرمان من احلرية املق�ضية يف الدولة الناقلة من مدة العقوبة
املنفذة يف [يدرج ا�سم الدولة].

التعليق
�سيلزم على الأرجح و�ضع قوانني وطنية �أي�ض ًا ل�ضمان �أن يكون � ُّأي حكم ي�صدر يف بلد ما معرتَف ًا به
ونافذ ًا قانونا يف البلد الذي يت�سلم املحكوم عليه .وهناك ،كما ورد يف الدليل اخلا�ص بالنقل الدويل
للمحك ��وم عليه ��م ،نوع ��ان م ��ن االعرتاف بالأح ��كام الأجنبية وهما متابعة �إنف ��اذ احلكم وحتويله.
ويو�ضح الدليل ذلك كما يلي:
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ق�ص� � ُد بـ"متابع ��ة الإنف ��اذ" عملي ��ة تعمد" الدولة املنفذة" مبوجبها ،ع ��ن طريق �أمر ت�صدره
ُي َ
ِ
امل�صدرة للحكم ،فال تغري
حمكم ��ة �أو �أم ��ر �إداري� ،إىل �إنف ��اذ العقوب ��ة ال�صادرة عن الدول ��ة
الدول ��ة املنف ��ذة ع ��ادة احلكم� .أما �إذا كانت تلك العقوبة ،نظر ًا لطبيعتها �أو ملدتها ،تتعار�ض
م ��ع قان ��ون الدول ��ة املنفذة �أو كان قانونها ي�شرتط ذلك ،فيجوز للدولة املنفذة تكييف احلكم
ليتنا�س ��ب م ��ع عقوب ��ة من�صو� ��ص عليه ��ا يف قانونها ب�ش�أن جرمية مماثل ��ة .وينبغي �أن يتوافق
ي�شدد ذلك احلكم ،بطبيعته
احلك ��م بع ��د تكييف ��ه مع احلكم الأ�صلي قدر الإمكان .ويجب �أ َّال ِّ
ِ
امل�صدرة للحكم ،و�أال يتجاوز احلد الأق�صى من العقوبة
�أو مدته ،العقوبة املفرو�ضة يف الدولة
ً
املن�صو� ��ص عليه ��ا يف قان ��ون الدول ��ة املنفِّذة .وه ��ذا يعني عمل ّيا �أنه يف ح ��ال اختارت الدولة
املنفِّذة متابعة االعرتاف ،ف� َّإن �صالحياتها ب�ش�أن تغيري احلكم الأ�صلي تكون حمدودة للغاية.
ويف�سر الدليل �أي�ض ًا عملية حتويل احلكم الأجنبي على النحو التايل:
ت�شري عملية "حتويل احلكم" �إىل عملية تفر�ض فيها الدولة املنفِّذة ،من خالل �إجراء ق�ضائي
ِ
امل�صدرة
�أو �إداري ،عقوبة جديدة ا�ستناد ًا �إىل الوقائع التي خل�صت �إليها املحكمة يف الدولة
للحك ��م .وتك ��ون الدولة املن ِّف ��ذة ملزمة بهذه الوقائع ولكنها تفر�ض العقوبة اجلديدة ا�ستناد ًا
�إىل قانونه ��ا الوطن ��ي .ويج ��وز �أن تك ��ون تل ��ك العقوبة �أقل ،ال� أكرث ،ت�ش ��دد ًا من العقوبة التي
تك ��ون الدول ��ة امل�ص � ِ�درة للحك ��م قد فر�ضته ��ا يف البداية .وعادة ما تك ��ون هناك قيود �أخرى
كذل ��ك .فعل ��ى �سبي ��ل املثال ،تن�ص االتفاقية الأوروبية ب�ش�أن الإ�شراف على املجرمني املحكوم
عليه ��م ب�أح ��كام م�شروط ��ة �أو املفرج عنهم �إفراج� � ًا م�شروط ًا على �أنه ال ميكن للدولة املنفذة
اال�ستعا�ضة عن عقوبة بال�سجن بعقوبة مالية و�أنه يجب عليها �أن ت�ستقطع � َّأي فرتة مق�ضية
يف ال�سج ��ن م ��ن ف�ت�رة العقوبة اجلديدة .بيد � َّأن الدولة املنفذة غري ملزمة بتطبيق العقوبات
الدنيا التي تن�ص عليها قوانينها كعقوبات على جرائم مماثلة .ومع ذلك ،يجوز للدولة املنفذة
�أن تك ّيف عقوبة ما عن جرمية معينة بتخفي�ضها �إىل �أق�صى حد قانوين تفر�ضه الدولة على
مرتكبي تلك اجلرمية.
وترد يف هذا الف�صل خيارات من حيث ال�صياغة لكال النموذجني.

مثال

تن�ص املادة  4105من قانون الواليات املتحدة (املعني بنقل املجرمني الذين يق�ضون عقوبة حب�س)
على ما يلي:
(�أ) عند نقل جمرم يق�ضي عقوبة حب�س يف بلد �أجنبي �إىل عهدة املدعي العام يظل ذلك
املجرم ،ما مل ُين�ص على خالف ذلك يف هذه املادة ،حمتجز ًا يف نف�س الظروف ولنف�س املدة
املنطبق ��ة عل ��ى جم ��رم تكون حمكمة يف الواليات املتح ��دة قد �أحالته �إىل عهدة املدعي العام
ِ
امل�صدرة للحكم.
للمدة التي فر�ضتها املحكمة

مثال

ين�ص قانون نقل ال�سجناء لعام  2001يف موري�شيو�س على ما يلي:
 -6الأثر املرتتب على النقل
( )1يف احلاالت التي ينقل فيها اجلاين �إىل موري�شيو�س ،تعترب الإدانة والعقوبة امل�سجلتان
لدى املحكمة يف البلد املعني الذي ُنقل اجلاين منه مبثابة �إدانة م�سجلة لدى حمكمة خمت�صة
يف موري�شيو�س وعقوبة مفرو�ضة منها ،مبقــت�ضـى الــمــادة الفرعية (.)2
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( )2مبقت�ض ��ى الفق ��رة ( ،)3ال ُيقب ��ل يف �ش� ��أن الإدان ��ة ال�ص ��ادرة يف حق اجلاين املنقول
والعقوبة املفرو�ضة عليه � ُّأي طعن �أو � ُّأي �شكل من �أ�شكال املراجعة يف موري�شيو�س.
( )3يج ��وز ملج ��رم منق ��ول� ،إذا كان ��ت العقوبة املفرو�ضة عليه بطبيعتها �أو مدتها تتعار�ض
مع قانون موري�شيو�س� ،أن يطلب �إىل القا�ضي تعديل العقوبة لتتوافق مع قانون موري�شيو�س،
ويتعني على القا�ضي ،بعد اال�ستماع �إىل الطلب� ،أن يوافق على ذلك الطلب ح�سبما يرى ذلك
منا�سب ًا مبراعاة الظروف كافة.
( )4عندما يقرر القا�ضي تعديل العقوبة املفرو�ضة -
(�أ) يكون ملزَ م ًا بالوقائع التي مت اخللو�ص �إليها كما تبدو من احلكم املفرو�ض يف البلد
امل�صدر للحكم؛
(ب) ال يح ّول عقوبة حرمان من احلرية �إىل عقوبة مالية؛
(ج) يقتطع الفرتة الكاملة لعقوبة احلرمان من احلرية التي يكون املجرم قد ق�ضاها؛
(د) ال يك ��ون ملزم� � ًا باحل ��د الأدن ��ى من احلب�س ال ��ذي ين�ص القانون عليه يف موري�شيو�س
ب�ش�أن اجلرم املرتكب �أو اجلرائم املرتكبة.

مثال
ين�ص قانون النقل الدويل للمجرمني لعام  2004يف كندا على ما يلي:
( )13ي�ستمر �إنفاذ عقوبة اجلاين الكندي وفقا للقوانني الكندية كما لو كانت حمكمة كندية
هي التي �أدانته وفر�ضت العقوبة عليه.
( )14مبقت�ض ��ى الفق ��رة  ،)1( 17وامل ��ادة � ،18إذا كان ��ت العقوبة التي فر�ضها كيان �أجنبي
على جمرم كندي وقت تلقي الوزير طلبا بنقله �أطول من العقوبة الق�صوى املن�صو�ص عليها
يف القانون الكندي عن جرمية مماثلةُ ،يفر�ض على املجرم الكندي ق�ضاء املدة الأق�صر فقط.
( )15يح ��دد الوزي ��ر ،بغر� ��ض تطبي ��ق � ِّأي قان ��ون �ص ��ادر ع ��ن الربملان على جم ��رم كندي،
اجلرمية اجلنائية التي تعادل ،وقت تلقي الوزير طلب النقل من املجرم ،اجلرم الذي �أدين
()102
مبوجبه.

مثال
ي�سم ��ح القان ��ون الأ�سرتايل للنقل الدويل لل�سجناء لعام ( 1997الكومنولث) بتنفيذ الأحكام
املبا�شر وحتويلها على ال�سواء ،بناء على توجيهات النائب العام:
( )102متاح على العنوان التايل.http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-20.6.pdf :
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املادة �  -42إنفاذ الأحكام يف �أ�سرتاليا
يجوز للنائب العام �أن ي�صدر تعليمات ب�إنفاذ عقوبة ال�سجن املفرو�ضة على �سجني من جانب
حمكمة �أو هيئة ق�ضائية يف بلد النقل� ،أو على �سجني هيئة ق�ضائية من جانب هيئة ق�ضائية،
عند نقل ال�سجني �إىل �أ�سرتاليا مبوجب هذا القانون:
(�أ) دون � ِّأي تعديل ملدة عقوبة احلب�س �أو طبيعتها القانونية� ،أو ب�إجراء تعديالت على مدة
العقوبة �أو على طبيعتها القانونية بح�سب ما يراه النائب العام �ضرور ًّيا فقط ل�ضمان ات�ساق
�إنفاذ احلكم مع القانون الأ�سرتايل (وهو ما ي�سمى يف هذا القانون بطريقة موا�صلة الإنفاذ)؛
(ب) �أو باال�ستعا�ض ��ة ع ��ن العقوب ��ة املفرو�ضة من البل ��د الناقل �أو الهيئة الق�ضائية الناقلة
()103
بعقوبة حب�س خمتلفة (وهو ما ي�سمى يف هذا القانون طريقة حتويل الإنفاذ).

مراجع �أخرى
انظر �أي�ضا املعاهدة النموذجية ب�ش�أن نقل الإ�شراف على املجرمني املحكوم عليهم ب�أحكام م�شروطة
�أو املفرج عنهم �إفراج ًا م�شروط ًا (مرفق قرار اجلمعية العامة .)119/45

( )103متاح على العنوان التايل. www.comlaw.gov.au :
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