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عن  اإلعراب  عىل  تتضمنها  التي  املادة  عرض  طريقة  وال  الوثيقة  هذه  يف  املستخدمة  التسميات  تنطوي  ال 
مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  ألي  القانوني  املركز  بشأن  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  جانب  من  كان  رأي  أي 
املفتوحة  البيانات  اختريت  وقد  تخومها.  أو  حدودها  تعيني  بشأن  أو  فيها  القائمة  للسلطات  أو  أو منطقة 

بالتفصيل. بنزاهة وذُكرت مصادرها  الوثيقة  التي استخدمت يف هذه  الثانوية  املصدر واملعلومات 

إليها، وهي دقيقة يف وقت اإلصدار.  القارئ  وترد يف هذا املنشور روابط للمواقع الشبكية تسهيال لرجوع 
لكن األمم املتحدة ليست مسؤولة عن استمرار دقتها بعد اإلصدار وال عن محتوى أي موقع شبكي خارجي.

فيينا. املتحدة يف  األمم  اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب  اللغة  إنتاج: قسم  املنشور من  هذا 



iii

شكر وتقدير 

دعم  قسم  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  النموذجية  الترشيعية  األحكام  من  الثانية  الطبعة  هذه  أعدَّ 
املؤتمرات، بالفرع املعني بالجريمة املنظمة واالتجار غري املرشوع التابع لشعبة شؤون املعاهدات، 
والجريمة/املكتب(،  باملخدرات  املعني  )املكتب  والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  بمكتب 

يف إطار الربنامج العاملي لتنفيذ اتفاقية الجريمة املنظمة: من النظرية إىل التطبيق.

الثانية: كولن كريغ وريم حيدر وريكا  الطبعة  إعداد  أسماؤهم يف  التالية  املكتب  وساهم موظفو 
بوتونني. وتوىل مساعدَة املكتِب يف إعداد الطبعة الثانية خبريٌ استشاري هو أندرياس شلوينهاردت، 

بمعاونة من دانيال رومانتشينكو.

وساهم العديد من األفراد اآلخرين يف إعداد الطبعة الثانية. ويعرب املكتب عن تقديره لجميع الذين 
ساهموا يف هذا العمل من خالل املشاركة يف اجتماع لفريق خرباء عقد يف الفرتة من 7 إىل 10 كانون 
املنشور. ويعرب  هذا  تعليقات خطية عىل مشاريع  تقديم  2020 و/أو من خالل  األول/ديسمرب 

املكتب عن شكره وتقديره ملساهمات األفراد التالية أسماؤهم يف هذا العمل:

الجديدة(،  غينيا  )بابوا  أدفينت-بيتمور  السودان(، جوزفني  )جامعة جوبا، جنوب  أدونغ  إلفاكي 
ماتياس غابرييل ألفاريس )األرجنتني(، جوليا آرثر )الواليات املتحدة األمريكية(، أنطونيو بالسامو 
)إيطاليا(، نيل بويسرت )جامعة كانرتبري، نيوزيلندا(، توماس باروز )الواليات املتحدة األمريكية(، 
فرانشيسكو كالديروني )جامعة القلب املقدس الكاثوليكية، إيطاليا(، ديموسثينيس خريسيكوس 
)املكتب(، باتريشيا لوخان سيسنريو )األرجنتني(، جوناثان ْكَلف )جامعة موناش، أسرتاليا(، أندرو 
غيمانو  فلورين  رادو  إيطاليا(،  فريارا،  )جامعة  فورالتي  سريينا  املتحدة(،  )الواليات  فينكلمان 
)رومانيا(، تاتيانا غريغوريفا )االتحاد الرويس(، ساسكيا َهفناغل )جامعة كوين ماري يف لندن(، 
ليما  لوس  ال  دي  ماريا  )بوتسوانا(،  كغوسيتسييل  مادومي  أفريقيا(،  )جنوب  جونسون  أندريا 
مالفيدو )املعهد الوطني للعلوم الجنائية، املكسيك(، طارق مالك )املنظمة الدولية للرشطة الجنائية 
أليخاندرا مانغانو )األرجنتني(، مادلني مرييف هول )الواليات املتحدة(، فيونا  )اإلنرتبول((، ماريا 
موايل )مالوي(، أويغون نيغامادجانوف )أوزبكستان(، جيمس نومبي )كينيا(، تومويا أوبوكاتا 
)جامعة كيل، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(، جواكينو بوليميني )إيطاليا(، 
غابرييل بورون-سيد )مركز البحوث والتدريس يف املجاالت االقتصادية، املكسيك(، مانفري سينغ 
ساندو )املكتب(، أرندت زين )جامعة أوسنابِْريك، أملانيا(، ستيفن ِثريْلو )املكتب(، نانيس تيكويسوفا 
فون  كونستانْتِْسه  أفريقيا(،  )جنوب  بيل  دير  فان  أنثيا  فيجي(،  الهادئ،  املحيط  جنوب  )جامعة 

زونني )املكتب(، بيتينا فايرس )جامعة كولونيا، أملانيا(، باوال فولف )الواليات املتحدة(.



iv

شكر وتقدير بشأن الطبعة األوىل

الفرع  النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة هي نتاج عمل  هذه املجموعة من األحكام الترشيعية 
املعني بالجريمة املنظمة التابع للمكتب، وقد أعدت يف إطار من التنسيق الوثيق مع قسم العدالة 

للمكتب. التابع 

إستيال  كوراتشيني،  تشيلسو  بن حمو،  منية  أسماؤهم:  التالية  املوظفون  إعدادها  يف  وقد ساهم 
ديون، ماري غراندجوان، سيمونيتا غرايس، كارين كرامر، يوهان كروغر، جواكينو بوليميني، 
ريكا بوتونني، ستيفن ِثريْلو، أولغا زودوفا. وساعدت املكتب يف هذا الصدد خبريتان استشاريتان، 
هما فيونا ديفيد، التي اضطلعت بالدور الرئييس يف عملية الصياغة، ومارلني هريتز، التي ساهمت 

بخربتها يف مجال القانون املدني.

من  مختلفة  مجموعة  من  الوطنية  عرب  املنظمة  الجريمة  ميدان  يف  الخرباء  من  مجموعة  وتولت 
إطار  يف  عقدا  اجتماعني  مدى  عىل  واستعراضه  املرشوع  مناقشة  القانونية  والخلفيات  البلدان 

فريق عامل من الخرباء.

النموذجية:  الترشيعية  األحكام  الشخصية، يف وضع  التالية، بصفتهم  البلدان  من  وساهم خرباء 
نيوزيلندا،  املكسيك،  فرنسا،  جامايكا،  الربازيل،  إيطاليا،  أوغندا،  أسرتاليا،  الرويس،  االتحاد 
واملنظمات  املكاتب  عن  ممثلون  االجتماعني  يف  شارك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املتحدة.  الواليات 
والعمليات اإلقليمية التالية: إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمانة العامة، اإلنرتبول، منظمة 

األمن والتعاون يف أوروبا.
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1

مقدمة

معلومات أساسية والغرض

والجريمة/املكتب(  باملخدرات  املعني  )املكتب  والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أعد 
الطبعة األوىل من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة، التي نرشت يف عام 2012، 
استجابة لطلب الجمعية العامة إىل األمني العام أن يعزز جهود الدول األعضاء الرامية إىل االنضمام إىل 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها)1( وتنفيذها وأن 

يساعدها يف هذا املسعى.

وتيرس األحكام الترشيعية النموذجية تقديم املكتب للمساعدة الترشيعية عىل أسس منهجية، كما تيرس 
وهي  جديدة.  ترشيعات  واعتماد  وتعديلها  القائمة  الترشيعات  استعراض  نفسها  األعضاء  الدول  عىل 
وظروفها  القانونية  تقاليدها  كانت  أيا  دولة،  كل  احتياجات  مع  تكييفها  يتيح  نحو  عىل  مصممة 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والجغرافية.

وينبغي أن يوضع أي ترشيع وطني بشأن الجريمة املنظمة عرب الوطنية عىل نحو يتماىش مع املبادئ 
اإلنفاذ  وترتيبات  القائم  القانوني  وهيكلها  القانوني  لنظامها  األساسية  واملفاهيم  للدولة  الدستورية 
لديها. وعالوة عىل ذلك، يلزم تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالجريمة املنظمة عرب الوطنية عىل نحو 
يقصد  ال  ذلك،  عىل  وبناء  الصلة.  ذات  املسائل  بشأن  القائمة  األخرى  الوطنية  القوانني  مع  متسق 
الدول مبارشة يف قوانينها الوطنية بصيغتها املقدمة دون  النموذجية أن تدرجها  باألحكام الترشيعية 

إجراء استعراض دقيق لكامل السياق الترشيعي لدى الدولة املعنية.

الطبعة الثانية

وضعت هذه الطبعة الثانية من األحكام الترشيعية النموذجية يف عامي 2020 و2021 ابتغاء زيادة تيسري 
عمليات استعراض وتعديل واعتماد الترشيعات الالزمة لتنفيذ اتفاقية الجريمة املنظمة وتقديم املساعدة 
الترشيعية لهذا الغرض. ويف سبيل ذلك، عقد اجتماع لفريق من خرباء عرب اإلنرتنت بشأن تحديث األحكام 
الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية يف الفرتة من 7 إىل 10 كانون األول/ديسمرب 
2020. وانخرط الخرباء املشاركون يف االجتماع يف مناقشات جماعية الستعراض مرشوع مبكر للطبعة 

الثانية من هذه األحكام الترشيعية النموذجية وقدموا تعليقات خطية عىل املشاريع الالحقة.

.United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )1(



2  األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

أحكاما  وتتضمن  فصول  سبعة  إىل  مقسمة  النموذجية  الترشيعية  األحكام  من  الثانية  والطبعة 
ترشيعية نموذجية جديدة بشأن التحريات الرسية وتقديم املساعدة إىل الضحايا وحمايتهم. ونقحت 
إدخال تنقيحات جديرة  الطبعة األوىل وحسنت، مع  الواردة يف  النموذجية  الترشيعية  أيضا األحكام 
االعتبارية  الهيئات  بمسؤولية  املتعلقة  النموذجية  الترشيعية  األحكام  عىل  خاص  بوجه  باملالحظة 
)األشخاص االعتباريني(، وأساليب التحري الخاصة، والتعاون الدويل عىل إنفاذ القانون، والتحقيقات 
املالحظات  أيضا  وُحدثت  عليهم.  املحكوم  األشخاص  ونقل  للمحاكمة،  السابق  واالحتجاز  املشرتكة، 
ولتوفري  وتصميمها  األحكام  سياق  لرشح  النموذجية  الترشيعية  األحكام  من  حكم  لكل  التوضيحية 
لتنفيذ مختلف  الترشيعية  األمثلة  أن  كما  الصلة.  ذات  االعتبارات  بشأن  للمرشعني  إضافية  إرشادات 

األحكام الترشيعية النموذجية جرى تحديثها وتوسيع نطاقها يف نهاية املطاف.

البنية والتصميم

من  مختلفة  جوانب  منها  كل  يتناول  فصول،  سبعة  إىل  النموذجية  الترشيعية  األحكام  هذه  تنقسم 
عىل  عموما  تنطبق  أن  بها  يقصد  أحكاما  األول  الفصل  ويتضمن  املنظمة.  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ 
الترشيعات التي تنفذ اتفاقية الجريمة املنظمة، بما يف ذلك بيان الغرض، واملبادئ الواجب تطبيقها يف 
تفسري القانون، والتعاريف الرئيسية، واألحكام املتعلقة بالوالية القضائية. ويتضمن الفصل الثاني 
أحكاما ترشيعية نموذجية تتعلق بجرائم محددة تتصل بالجريمة املنظمة ومبدأين عامني للمسؤولية 
الثالث  الفصل  ويتناول  االعتباريني.  األشخاص  ومسؤولية  املعنوي  الركن  إثبات  وهما  الجنائية، 
أساليب التحري الخاصة، والتعاون عىل إنفاذ القانون، والتحقيقات املشرتكة. ويتناول الفصل الرابع 
بالشهود  الخامس  الفصل  ويتعلق  الجنائية.  واإلجراءات  القضائية  باملالحقة  املتصلة  املسائل 
النهاية،  ويف  عليهم.  املحكوم  األشخاص  لنقل  قانونيا  أساسا  السادس  الفصل  ويقدم  والضحايا. 
تنفيذ هذه األحكام  بإنشاء لجنة تنسيق وطنية لإلرشاف عىل  تتعلق  السابع أحكاما  الفصل  يتضمن 

وسائر السياسات والربامج املوجهة نحو منع الجريمة املنظمة.

الترشيعات  وترد يف كل فصل أحكام ترشيعية نموذجية مشفوعة بمالحظات توضيحية وأمثلة عىل 
الوطنية. وتُستخدم يف نص األحكام معقوفات لبيان صيغ أو فقرات إضافية اختيارية، وتخيريات بني 
املالحظات  وترشح  الداخيل.  السياق  مع  فيها  الصياغة  تكييف  يجب  ومواضع  مختلفة،  صيغ 
املنظمة، مستندة  الجريمة  الصلة التفاقية  املتطلبات ذات  النموذجية  الترشيعية  التوضيحية لألحكام 
بشأن  املفاوضات  عن  التحضريية  األعمال  يف  )الواردة  الرسمية  للوثائق  التفسريية  امللحوظات  إىل 
بها ()2(  امللحقة  والربوتوكوالت  الوطنية  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  وضع 
الوطنية)3(.  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعي  والدليل 
إرشادات  وتقدم  النموذجية  الترشيعية  األحكام  تصميم  أيضا  التوضيحية  وترشح املالحظات 
بشأن مسائل أخرى لكي ينظر فيها املرشعون لدى تنفيذ تلك األحكام. ويف نهاية املطاف، أوردت أمثلة 
روعي  وقد  العملية.  املمارسة  يف  لألحكام  البلدان  اشرتاع  كيفية  لبيان  الداخلية  الترشيعات  عىل 

.2006 املتحدة،  األمم  )2( منشورات 

املواد  تقاسم  )بوابة  والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  التابعة  “شريلوك”  بوابة  عىل  )3( متاح 

.)https://sherloc.unodc.org/cld/ar/st/home.html( بالجريمة(  املتعلقة  والقوانني  اإللكرتونية 

https://sherloc.unodc.org/cld/ar/st/home.html
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التقاليد  تنوع  أيضا  تعكس  التي  الداخلية  الترشيعات  ألمثلة  العادل  الجغرايف  ضمان التمثيل 
القانونية للدول.

القوانني النموذجية واألحكام الترشيعية النموذجية األخرى التي أعدها مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

الغرض من هذه األحكام الترشيعية النموذجية هو أن تُستخدم إىل جانب القوانني النموذجية واألحكام 
الترشيعية النموذجية األخرى التي أعدها املكتب بشأن الجريمة املنظمة واملواضيع ذات الصلة. ومن 

بينها ما ييل:

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة االتجار باألشخاص )2020(؛ )أ(   

القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين )2010(؛ )ب(   

وذخريتها  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  ملكافحة  النموذجي  القانون  )ج(   
واالتجار بها بصورة غري مرشوعة )2011(؛

الترشيع النموذجي بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب )2005()4(؛ )د(   

األحكام النموذجية بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتدابري الوقائية وعائدات  )ه(   
الجريمة )لنظم القانون األنغلوسكسوني( )2009()5(؛

القانون النموذجي بشأن تسليم املجرمني )2004(؛ )و(   

القانون النموذجي بشأن تبادل املساعدة يف املسائل الجنائية )2007(؛ )ز(   

القانون النموذجي لحماية الشهود )2008( )مرفق بهذا املنشور(؛ )ح(   

العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها: القانون النموذجي  )ط(   
والتعليق )2009(؛

العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال املحتكني بالقانون: القانون النموذجي بشأن قضاء  )ي(   
األحداث والتعليق )2013(؛

القانون النموذجي بشأن املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية )2017(. )ك(   

اتفاقية  بتنفيذ  املتصلة  املسائل  عىل  النموذجية  الترشيعية  األحكام  هذه  تركز  لالزدواجية،  وتفاديا 
الذكر.  السالفة  النموذجية  الترشيعية  واألحكام  النموذجية  القوانني  تشملها  ال  التي  املنظمة  الجريمة 
وبشكل أكثر تحديدا، تركز هذه األحكام الترشيعية النموذجية عىل تنفيذ املواد 5 و10 و11 و15 و17 

ومن 19 إىل31 من االتفاقية.

الدويل. النقد  والجريمة وصندوق  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إعداد  )4( من 

الدويل. النقد  الكمنولث وصندوق  وأمانة  والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  إعداد  )5( من 
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ويقدم الجدول 1 دليال ملواد اتفاقية الجريمة املنظمة مع تبيان القوانني النموذجية أو األحكام الترشيعية 
النموذجية ذات الصلة بكل مادة. ويبني الجدول 2 القوانني النموذجية واألحكام الترشيعية النموذجية 

ذات الصلة بتنفيذ الربوتوكوالت امللحقة باتفاقية الجريمة املنظمة.

 الجدول 1-  القوانني النموذجية واألحكام الترشيعية النموذجية التي أعدها مكتب 
 األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية

مواد اتفاقية 
املوضوعالجريمة املنظمة

القوانني النموذجية أو األحكام الترشيعية 
املقابلة النموذجية 

—بيان الغرضاملادة 1

املستخدمةاملادة 2 —املصطلحات 

—نطاق االنطباقاملادة 3

—صون السيادةاملادة 4

تجريم املشاركة يف جماعة إجرامية املادة 5
منظمة

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة 
املنظمة الجريمة 

الترشيع النموذجي بشأن غسل األموال تجريم غسل عائدات الجرائماملادة 6
وتمويل اإلرهاب

األحكام النموذجية بشأن غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب والتدابري الوقائية وعائدات 

الجريمة )لنظم القانون األنغلوسكسوني(

الترشيع النموذجي بشأن غسل األموال تدابري مكافحة غسل األموالاملادة 7
وتمويل اإلرهاب

األحكام النموذجية بشأن غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب والتدابري الوقائية وعائدات 

الجريمة )لنظم القانون األنغلوسكسوني(

—تجريم الفساداملادة 8

—تدابري مكافحة الفساداملادة 9

مسؤولية الهيئات االعتبارية املادة 10
)األشخاص االعتباريني(

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة 
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة املالحقة واملقاضاة والجزاءاتاملادة 11
املنظمة الجريمة 

الترشيع النموذجي بشأن غسل األموال املصادرة والضبطاملادة 12
وتمويل اإلرهاب

األحكام النموذجية بشأن غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب والتدابري الوقائية وعائدات 

الجريمة )لنظم القانون األنغلوسكسوني(
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مواد اتفاقية 
املوضوعالجريمة املنظمة

القوانني النموذجية أو األحكام الترشيعية 
املقابلة النموذجية 

القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة 
النارية وأجزائها ومكوناتها وذخريتها 

واالتجار بها بصورة غري مرشوعة

الترشيع النموذجي بشأن غسل األموال التعاون الدويل ألغراض املصادرةاملادة 13
وتمويل اإلرهاب

األحكام النموذجية بشأن غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب والتدابري الوقائية وعائدات 

الجريمة )لنظم القانون األنغلوسكسوني(

القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة 
النارية وأجزائها ومكوناتها وذخريتها 

واالتجار بها بصورة غري مرشوعة

الترصف يف عائدات الجرائم املصادرة املادة 14
أو املمتلكات املصادرة

الترشيع النموذجي بشأن غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

األحكام النموذجية بشأن غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب والتدابري الوقائية وعائدات 

الجريمة )لنظم القانون األنغلوسكسوني(

القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة 
النارية وأجزائها ومكوناتها وذخريتها 

واالتجار بها بصورة غري مرشوعة

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الوالية القضائيةاملادة 15
املنظمة الجريمة 

القانون النموذجي بشأن تسليم املجرمنيتسليم املجرمنياملادة 16

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة نقل األشخاص املحكوم عليهماملادة 17
املنظمة الجريمة 

القانون النموذجي بشأن تبادل املساعدة يف املساعدة القانونية املتبادلةاملادة 18
الجنائية املسائل 

املشرتكةاملادة 19 األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة التحقيقات 
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة أساليب التحري الخاصةاملادة 20
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة نقل اإلجراءات الجنائيةاملادة 21
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة إنشاء سجل جنائياملادة 22
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة تجريم عرقلة سري العدالةاملادة 23
املنظمة الجريمة 
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مواد اتفاقية 
املوضوعالجريمة املنظمة

القوانني النموذجية أو األحكام الترشيعية 
املقابلة النموذجية 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة حماية الشهوداملادة 24
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة مساعدة الضحايا وحمايتهماملادة 25
املنظمة الجريمة 

تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ املادة 26
القانون

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة 
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة التعاون يف مجال إنفاذ القانوناملادة 27
املنظمة الجريمة 

جمع وتبادل وتحليل املعلومات عن املادة 28
طبيعة الجريمة املنظمة

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة 
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة التدريب واملساعدة التقنيةاملادة 29
املنظمة الجريمة 

تدابري أخرى: تنفيذ االتفاقية من خالل املادة 30
التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة 
املنظمة الجريمة 

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة املنعاملادة 31
املنظمة الجريمة 

—مؤتمر الدول األطراف يف االتفاقيةاملادة 32

—األمانةاملادة 33

—تنفيذ االتفاقيةاملادة 34

—تسوية النزاعاتاملادة 35

التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار املادة 36
واالنضمام

—

—العالقة بالربوتوكوالتاملادة 37

—بدء النفاذاملادة 38

—التعديلاملادة 39

—االنسحاباملادة 40

—الوديع واللغاتاملادة 41
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 الجدول 2-  القوانني النموذجية واألحكام الترشيعية النموذجية التي أعدها مكتب 
 األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة لتنفيذ الربوتوكوالت املكملة 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية

الربوتوكول
القوانني النموذجية أو األحكام الترشيعية 

املقابلة النموذجية 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، 
وبخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية

األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة 
االتجار باألشخاص

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب 
والبحر والجو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

الجريمة املنظمة عرب الوطنية

القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها 
ومكوناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة، 

 املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 
عرب الوطنية

القانون النموذجي ملكافحة صنع األسلحة 
النارية وأجزائها ومكوناتها وذخريتها 

واالتجار بها بصورة غري مرشوعة





9

الفصل األول
أحكام عامة

النموذجية، أحكاما عامة  1 إىل 4 من األحكام الترشيعية  املواد من  الذي يتناول  يتضمن هذا الفصل، 
تنطبق عىل جميع األحكام الترشيعية النموذجية ويُسرتشد بها يف تفسريها واستخدامها. وبعض هذه 
املسائل، مثل تعاريف املصطلحات ذات الصلة والقواعد املتعلقة بالوالية القضائية، قد تكون مشمولة 
بالفعل بالقوانني الوطنية القائمة. وعالوة عىل ذلك، قد يكون لدى بعض الدول بالفعل قوانني أو أحكام 
محددة لتنفيذ الربوتوكوالت امللحقة باتفاقية الجريمة املنظمة تتضمن أحكاما وتستخدم مصطلحات 

مطابقة أو مشابهة لألحكام واملصطلحات الواردة يف املواد التالية.

املادة 1- الغرض

املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية   ]… ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  ينفذ   -1
عرب الوطنية.

يرمي هذا ]القانون/الترشيع/الفصل ...[ إىل:  -2

منع الجريمة املنظمة وقمعها؛ )أ(   

تيسري التحقيق يف الجرائم املنظمة ومالحقة مرتكبيها قضائيا؛ )ب(   

تعزيز التعاون الوطني والدويل وتيسريه من أجل تحقيق هذين الغرضني. )ج(   

يُفرسَّ هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[ ويُطبَّق عىل نحو:  -3

قانون  ذلك  يف  بما  الدويل،  القانون  بموجب  الدولة[  اسم  ]يدرج  التزامات  مع  يتسق  )أ(   
حقوق اإلنسان؛

اللغة  أو  اإلعاقة  أو  العمر  أو  الجنس  نوع  مثل  أساس،  أي  عىل  أحد  ضد  يميز  ال  )ب(   
الرأي  أو  الثقافية  املمارسات  أو  املعتقدات  أو  الدين  أو  الجنيس  امليل  أو  اللون  أو  اإلثنية  أو الخلفية 

السيايس أو الجنسية أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر؛

يراعي االحتياجات الخاصة للضحايا من النساء أو األطفال أو األشخاص الضعفاء. )ج(   
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مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 1

تجسد املادة 1 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية أهداف اتفاقية الجريمة املنظمة وروحها، وهي بمثابة دليل 

من   31 املادة  تمليه  الذي  االلتزام،  تجسد  وهي  واالتفاقية.  النموذجية  الترشيعية  لألحكام  الصحيح  للتفسري 

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، التي تنص عىل أن تفرس املعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى 

لتعابري املعاهدة يف السياق الذي ترد فيه ويف ضوء غرض املعاهدة ومقصدها. والستيعاب األشكال املختلفة، التي 

عند   ،”… “قانون/ترشيع/فصل  عبارة  تُستخدم  النموذجية،  الترشيعية  األحكام  هذه  بها  تعتمد  أن  يمكن 

االقتضاء، يف جميع أنحاء هذه الوثيقة. ومن الشائع يف بعض الواليات القضائية ذكر الغرض من القانون )أو أي 

من فصوله( وأصوله يف ديباجته أو يف عنوانه الكامل بدال من تخصيص قسم فيه لبيان ذلك.

الفقرة 1 من املادة 1 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

من املفيد إدراج إشارة رصيحة إىل اتفاقية الجريمة املنظمة يف النظم القانونية التي تسمح للمحاكم بالرجوع إىل 

إليها.  للمعاهدة إشارة مبارشة  املقابل  الوطني  القانون  إذا ما تضمن  املتعلقة بالتفسري  املعاهدات لحل املسائل 

وعالوة عىل ذلك، توفر هذه اإلشارة توجيهات وإرشادات للقائمني عىل إنفاذ وتطبيق وتفسري تلك األحكام.

الفقرة 2 من املادة 1 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

الغرض  بيان  النموذجية وتجسد  الترشيعية  األحكام  لهذه  الرصيحة  األغراض  1 عىل  املادة  2 من  الفقرة  تنص 

األحكام  1 من هذه  املادة  املقرتح يف  النحو  الغرض عىل  املنظمة. وبيان  الجريمة  اتفاقية  1 من  املادة  الوارد يف 

الترشيعية النموذجية مفيد بوجه خاص إذا كانت االتفاقية منفذة من خالل نص ترشيعي قائم بذاته أو مدرجة 

كفصل منفصل يف قانون قائم. ومثل هذا البيان رشط شائع يف بعض الواليات القضائية، ولكنه غري مطلوب يف 

واليات قضائية أخرى.

الفقرة 3 من املادة 1 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

من املهم أن ينظر واضعو الترشيعات يف كيفية تفاعل االلتزامات الواردة يف اتفاقية الجريمة املنظمة مع االلتزامات 

الدولية األخرى، وال سيما فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وإقامة العدل. ولهذا السبب، تتضمن الفقرة الفرعية 3 )أ( 

للقانون وحقوق  األساسية  املبادئ  االتساق مع  يكفل  بيانا  النموذجية  الترشيعية  األحكام  1 من هذه  املادة  من 

اإلنسان ويوضح أن تنفيذ االلتزامات التي تمليها االتفاقية ال يقصد به أن يكون عىل حساب االلتزامات الدولية 

الحاسمة األخرى. وعىل واضعي الترشيعات أيضا أن يأخذوا يف الحسبان القوانني الداخلية ذات الصلة، بما يف ذلك 

ترشيعات حقوق اإلنسان، التي قد تضع معايري أعىل من االلتزامات الدولية امللزمة للدولة.

وتتضمن الفقرة الفرعية 3 )ب( قائمة بأسباب التمييز املحظورة اقتبست بترصف من الفقرة 1 من املادة 2 من 

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   2 املادة  من   2 والفقرة  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والفقرة 2 من املادة 1 من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني. وهذه القائمة 

غري حرصية، ويستوعب تعبري “أي وضع آخر” أشكال التمييز غري املدرجة رصاحة.

وتربز الفقرة الفرعية 3 )ج( أن النساء واألطفال واألشخاص الضعفاء قد تكون لهم احتياجات خاصة يلزم أخذها 

يف االعتبار عند تفسري وتطبيق هذه األحكام الترشيعية النموذجية.
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مثال: سنغافورة

املادة 4 من قانون الجريمة املنظمة لسنة 2015 )سنغافورة( - الغرض من القانون

الغرض من هذا القانون هو التعامل مع الجريمة املنظمة بهدف:

معاقبة األشخاص املتورطني يف أنشطة الجماعات اإلجرامية املنظمة؛   )أ( 

واألشخاص  املنظمة  اإلجرامية  الجماعات  أنشطة  وتعطيل  وتقييد  منع    )ب( 
املنخرطني يف تلك الجماعات؛

حماية الناس من الرضر الذي تسببه هذه الجماعات أو يرجح أن تسببه؛ )ج(   

تمكني املحكمة من إصدار أوامر مختلفة من أجل منع أو تقييد أو تعطيل    )د( 
تورط األشخاص املرتبطني بهذه الجماعات يف أنشطتها؛

إنشاء نظام ملصادرة املنافع املتأتية من أنشطة الجريمة املنظمة. )ه(   

مثال: رومانيا

املادة 1 من القانون رقم 2003/39 بشأن منع الجريمة املنظمة ومكافحتها )رومانيا(

 ينظم هذا القانون تدابري محددة ملنع الجريمة املنظمة ومكافحتها عىل الصعيدين الوطني 
والدويل.

مثال: اليابان

املادة 1 من قانون املعاقبة عىل الجرائم املنظمة ومكافحة عائدات الجريمة ومسائل أخرى 
)اليابان(

األفعال  من  وغريها  املنظمة  القتل  جرائم  عىل  العقوبة  تشديد  هو  القانون  هذا  من   الغرض 
اإلجرامية املنظمة، واملعاقبة عىل إخفاء عائدات الجرائم وتلقيها، وكذلك األفعال التي ترتكب 
باستخدام  الكيانات  من  وغريها  االعتباريني  األشخاص  منشآت  إدارة  عىل  السيطرة  بغرض 
الجرائم  عائدات  بمصادرة  الخاصة  اإلجراءات  بشأن  أحكام  عىل  والنص  الجرائم،  عائدات 
وتحصيل قيمة معادلة لها، واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة، وغري ذلك من األمور، بالنظر إىل 
هذه  عائدات  وأن  الرضر،  أشد  والصحية  اآلمنة  االجتماعية  الحياة  املنظمة ترض  الجرائم  أن 
الجرائم تشجع عىل ارتكاب املزيد منها، وأن التدخل يف املنشآت عن طريق عائدات الجرائم له 

أثر ضار كبري عىل األنشطة االقتصادية السليمة.

املادة 2- نطاق االنطباق

ينطبق هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[ عىل منع ما ييل والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائيا:

هذه  من  الثاني  للفصل  املنفذة  األحكام  إىل  إشارة  ]تدرج  بموجب  املجرمة  األفعال  )أ(   
األحكام الترشيعية النموذجية[؛

الجرائم الخطرية حيثما كانت جماعة إجرامية منظمة ضالعة فيها. )ب(   
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مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 3، مقروءة باالقرتان مع الفقرة 2 
من املادة 34

مهم  الحكم  هذا  وإدراج  األحكام.  هذه  انطباق  نطاق  النموذجية  الترشيعية  األحكام  هذه  من   2 املادة  تحدد 
املنظمة( عىل مجموعة  الجريمة  اتفاقية  )وأحكام  األحكام  بهذه  املنشأة عمال  واآلليات  التدابري  تطبيق  إلتاحة 

محددة من الجرائم.

ويشمل نطاق انطباق األحكام الترشيعية النموذجية منع نوعني من الجرائم والتحقيق فيهما ومالحقة مرتكبيهما 
قضائيا، عىل النحو املبني أدناه.

الفصل  املجرمة بموجب  األفعال  إىل  النموذجية تشري  الترشيعية  األحكام  2 من  املادة  )أ( من  الفرعية  فالفقرة 
الثاني، بما يف ذلك املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة )املادة 5( وعرقلة سري العدالة )املادة 6(.

أما الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2 من األحكام الترشيعية النموذجية، فتشري إىل فئة “الجرائم الخطرية” العامة، 
وهذا املصطلح معرَّف بمزيد من التفصيل يف الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3 أدناه. وال تتناول األحكام الترشيعية 
النموذجية فئة “الجرائم الخطرية” إال عندما تكون “جماعة إجرامية منظمة”، حسب تعريفها الوارد يف الفقرة 
الفرعية )أ( من املادة 2 من اتفاقية الجريمة املنظمة، ضالعة فيها. وينطبق هذا أيضا عىل الربوتوكوالت املكملة 
وقمع  منع  وبروتوكول  والجو،  والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول  وهي  لالتفاقية، 
النارية وأجزائها  النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة  ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة 
ومكوناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة، عىل النحو املبني يف املادة 37 من االتفاقية واملادة 1 من كل 
من الربوتوكوالت الثالثة. وبناء عىل ذلك، من املهم أن يحدد واضعو الترشيعات الوطنيون جميع القوانني الوطنية 
ذات الصلة التي تعالج هذه األنواع من الجرائم وأن يكفلوا ألي قانون وطني، يقصد به تنفيذ االتفاقية، أن ينطبق 

باملثل عىل القوانني الوطنية الرامية إىل تنفيذ الربوتوكوالت.

الترشيعية  األحكام  من   2 املادة  من  )أ(  الفرعية  الفقرة  يف  املستخدم  املنظمة”  اإلجرامية  “الجماعة  ومصطلح 
النموذجية ُمعرَّف يف الفقرة الفرعية )أ( من املادة 3.

ويجب قراءة الفقرتني الفرعيتني )أ( و)ب( من املادة 2 من األحكام الترشيعية النموذجية باالقرتان مع الفقرة 2 
التي تجرمها  األفعال  الداخيل  القانون  أن تجّرم يف  التي تنص عىل  املنظمة،  الجريمة  اتفاقية  املادة 34 من  من 
فيها،  منظمة  إجرامية  أو ضلوع جماعة  الوطني  الطابع عرب  اشرتاط  دون  االتفاقية  من  املواد 5 و6 و8 و23 
أشارت  وقد  منظمة.  إجرامية  جماعة  ضلوع  االتفاقية  هذه  من   5 املادة  فيها  تشرتط  التي  الحاالت  باستثناء 

امللحوظات التفسريية لالتفاقية يف هذا الشأن إىل ما ييل:

 الغرض من ]الفقرة 2 من املادة 34[ هو، دون تغيري نطاق انطباق االتفاقية مثلما هو موصوف يف 
املادة 3، أن يبني بوضوح ال لبس فيه أن العنرص عرب الوطني وعنرص ضلوع جماعة إجرامية منظمة 

ال ينبغي اعتبارهما عنرصين من عنارص تلك الجرائم ألغراض التجريم)6(.

لواضعي  ينبغي  الوطنية،  املنظمة عرب  الجريمة  االتفاقية ينصب عىل  أن تركيز  الرغم من  وبعبارة أخرى، فعىل 
الترشيعات الوطنية أن يحرصوا عىل عدم تضمني القوانني الوطنية، التي تجرم غسل عائدات الجرائم )املادة 6 من 
االتفاقية( أو الفساد )املادة 8( أو عرقلة سري العدالة )املادة 23( واألفعال املجرمة وفقا للربوتوكوالت، عنارص 
متصلة بالطابع عرب الوطني أو بضلوع جماعة إجرامية منظمة. كما ينبغي أال تشمل القوانني الوطنية، التي تجرم 

)6( امللحوظة التفسريية عىل املادة 34 )انظر الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 59(، كما وردت يف األعمال التحضريية 

عن املفاوضات بشأن وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة والربوتوكوالت امللحقة بها ، الصفحة 327.
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املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة )املادة 5(، عنرصا متصال بالطابع عرب الوطني. وتجسد الجرائم املنصوص عليها 
يف املادتني 5 و6 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية هذه املبادئ.

املادة 3- املصطلحات املستخدمة

ألغراض هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[:

يقصد بتعبري “جماعة إجرامية منظمة” جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة  )أ(   
أشخاص أو أكثر، موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من 
الجرائم التي ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[، من أجل الحصول، بشكل مبارش أو غري 

مبارش، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 2

تعريف “الجماعة اإلجرامية املنظمة” الوارد يف الفقرة الفرعية )أ( من املادة 2 من اتفاقية الجريمة املنظمة أسايس 
واضعو  يُعرِّف  أن  بمكان  األهمية  من  ذلك،  عىل  وبناء  النموذجية.  الترشيعية  األحكام  ولهذه  االتفاقية  إلعمال 

الترشيعات الوطنيون هذا املصطلح بوضوح يف القانون الوطني.

والتعريف الوارد يف الفقرة الفرعية )أ( من املادة 3 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية، الذي يطابق إىل حد 
كبري التعريف الوارد يف االتفاقية، مؤلف من أربعة عنارص رئيسية، عىل النحو املبني أدناه.

وتستبعد  الجماعة  تكوين  أكثر”  أو  أشخاص  ثالثة  من  مؤلفة  تنظيمي،  هيكل  ذات  “جماعة  عبارة  وتعكس 
أقل من ثالثة أشخاص. ومصطلح “جماعة ذات هيكل تنظيمي” غري معرف بمزيد من  املؤلفة من  الجماعات 
من   2 املادة  من  )ج(  الفرعية  والفقرة  النموذجية.  الترشيعية  األحكام  يف  أخرى  مرة  مستخدم  وال  التفصيل 
االتفاقية ال تعرف هذا املصطلح إال بطريقة سلبية عىل النحو التايل: “جماعة غري مشكلة عشوائيا لغرض االرتكاب 
الفوري لجرم ما، وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون 
ذات هيكل تنظيمي”. وال يمكن من الناحية الجوهرية القول بأن مجموعات األفراد، التي تعمل حسب الحاجة 
االتفاقية  تتوخى  الذي  املتنامي  الخطر  من  النوع  ذلك  تشكل  تنظيم،  أي  دون  أو  التنظيم  من  ضئيل  وبقسط 
هياكل  أن  غري  اإلجرامية.  املؤامرات  عن  يميزها  املنظمة  اإلجرامية  للجماعات  الهيكيل  فالطابع  له.  التصدي 

الجماعات اإلجرامية املنظمة متباينة بشدة وكثريا ما تكون فضفاضة جدا وغري رسمية ومتغرية ورسية.

وباملثل، فإن رشط وجود الجماعة “لفرتة من الزمن” يشري إىل استمراريتها، وبالتايل يستبعد الجماعات املؤقتة 
املشكلة عشوائيا. ومن الناحية العملية، قد تود بعض الدول أو يكون عليها أن تحدد بشكل أدق الفرتة الزمنية 
املطلوبة يف هذا الشأن لوجود الجماعة أو أن تكتفي باإلشارة إىل “أي فرتة زمنية”. وتبني أمثلة القوانني الوطنية 
بتكوينها  تتعلق  وعنارص  املنظمة  اإلجرامية  للجماعات  تعاريف  عىل  نصت  الدول  بعض  أن  أدناه  الواردة 

واستمراريتها بهدف تمييزها عن العصابات التي تتشكل بصورة عفوية.

وتشري عبارة “تعمل بصورة متضافرة” إىل نشاط الجماعة بمعنى عام. وهي تستبعد فقط األفعال املتزامنة التي 
يقوم بها املشاركون يف الجماعة اإلجرامية املنظمة كل لحسابه الخاص لكنها ال تعني أن يشارك جميع األعضاء 

يف جميع أنشطة الجماعة.

ويشري العنرص املتبقي إىل هدف الجماعة اإلجرامية املنظمة وغرضها، وهو ارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من 
الجرائم املشمولة بهذه األحكام الترشيعية النموذجية )عىل النحو املحدد يف املادة 2( من أجل الحصول، بصورة 
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مبارشة أو غري مبارشة، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى )عىل النحو املعرف يف الفقرة الفرعية )ج( من 
املادة 3(. وتنص امللحوظات التفسريية لالتفاقية عىل ما ييل:

 عبارة “من أجل الحصول، بشكل مبارش أو غري مبارش، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” 
ينبغي أن تفهم بمعنى واسع لكي تشمل، عىل سبيل املثال، الجرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها 
الخالعي  التصوير  حلقات  أعضاء  جانب  من  خالعية  مواد  مبادلة  أو  كتلقي  الجنسية،  املتعة  هو 
لألطفال، أو االتجار باألطفال من جانب أعضاء عصابات االستغالل الجنيس لألطفال، أو اقتسام 

التكاليف بني أعضاء العصابات)7(.

ولن يشمل هذا العنرص، من حيث املبدأ، جماعاٍت معينًة مثل بعض الجماعات اإلرهابية أو املتمردة، رشيطة أن 
تكون أهدافها غري مادية بحتة، فال يجوز تطبيق االتفاقية وهذه األحكام الترشيعية النموذجية عىل تلك الجماعات 
إال يف حال ارتكابها جرائم مشمولة باالتفاقية أو بهذه األحكام الترشيعية النموذجية من أجل الحصول، بشكل 

مبارش أو غري مبارش، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى)8(.

ويف حني أن اإلشارة إىل املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى عنرص هام يف تعريف الجماعات اإلجرامية املنظمة 
عمال  األطراف،  للدول  يجوز  النموذجية(،  الترشيعية  األحكام  هذه  من   5 املادة  )انظر  بها  املتصلة  والجرائم 
بالفقرة 3 من املادة 34 من اتفاقية الجريمة املنظمة، أن تعتمد تدابري أكثر رصامة أو شدة من التدابري املنصوص 
عليها يف االتفاقية. ومن ثم، يجوز، عىل سبيل املثال، تعريف مصطلح “جماعة إجرامية منظمة” أو صوغ جريمة 

املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة دون أي إشارة إىل هذا العنرص.

ويف هذه األحكام الترشيعية النموذجية، يستخدم مصطلح “الجماعة اإلجرامية املنظمة” يف املواد 2 و5 ]الخيار 2[ 
و15 و19 و20 و37.

مثال: الجزائر

املادة 176 من قانون العقوبات )الجزائر(

 كل جمعية أو اتفاق، مهما كانت مدته وعدد أعضائه، تشكل أو تؤلف بغرض اإلعداد لجناية 
ضد  األقل  عىل  حبس  سنوات   )5( بخمس  عليها  معاقب  أكثر  أو  لجنحة  أو  أكثر،  أو 
املشرتك  التصميم  بمجرد  الجريمة  هذه  وتقوم  أرشار،  جمعية  تكون  األمالك  األشخاص أو 

بالفعل. القيام  عىل 

مثال: بلغاريا

الفقرة 20 من املادة 93 من القانون الجنائي لسنة 1968 )بلغاريا( – املصطلحات 
املستخدمة

 “الجماعة اإلجرامية املنظمة” هي رابطة دائمة ذات هيكل تنظيمي تضم ثالثة أفراد أو أكثر 
والغرض منها هو االتفاق عىل اإلعداد الرتكاب جريمة، يف الداخل أو الخارج، يعاقب عليها 

األعمال  كما وردت يف   ،)3 الفقرة   ،A/55/383/Add.1 الوثيقة )انظر   2 املادة  التفسريية عىل  )7( امللحوظات 

.20 الصفحة  التحضريية، 
ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعي  الدليل  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  )8( مكتب 

.34 الفقرة   ،)2017( الثانية  الطبعة  املنظمة،  الجريمة 
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بالحرمان من الحرية ألكثر من ثالث سنوات. وهي تعترب أيضا ذات هيكل تنظيمي بغض 
فيها  مشاركتهم  مدة  أو  فيها  املشاركني  بني  للمهام  رسمي  توزيع  أي  وجود  عن  النظر 

أو وجود أي هيكل داخيل متطور.

مثال: تشيكيا

املادة 129 من القانون الجنائي )تشيكيا( – الجماعة اإلجرامية املنظمة

داخيل  تنظيمي  هيكل  لها  متعددين  أشخاص  من  مجموعة  هي  املنظمة  اإلجرامية   الجماعة 
بصورة  إجرامية  أنشطة  ارتكاب  إىل  وتهدف  واألنشطة،  للوظائف  تقسيم  بها  ويوجد 

منهجية.

مثال: إستونيا

املادة 255 )1( من قانون العقوبات )إستونيا( - التنظيم اإلجرامي

 يعاقب بالسجن مدة ترتاوح بني 3 سنوات و12 سنة كل من ينضم إىل عضوية تنظيم دائم 
بينهم مهامه ويكون مشكال بغرض تحقيق  فيما  أكثر يوزعون  أو  أعضاء  مؤلف من ثالثة 
تقل  ال  التي  الثانية،  الدرجة  من  جرائم  ارتكاب  نحو  موجهة  أنشطته  وتكون  مالية  أرباح 

العقوبة القصوى عليها عن السجن ملدة ثالث سنوات، أو جرائم من الدرجة األوىل.

مثال: غابون

املادة 288 من قانون العقوبات )غابون( - بشأن الجرائم املخلة بالنظام العام والرابطات 
اإلجرامية

تجسده  نحو  عىل  اإلعداد،  بغرض  يربم  اتفاق  أو  تشكل  جماعة  أي  هي  اإلجرامية   الرابطة 
واقعة مادية واحدة أو أكثر، الرتكاب جريمة خطرية واحدة أو أكثر أو جريمة عادية واحدة 

أو أكثر.

مثال: أملانيا

املادة 129 من القانون الجنائي )أملانيا( – تشكيل الرابطات اإلجرامية

تنظيما  يشكل  من  كل  بغرامة  أو  سنوات  خمس  عىل  تزيد  ال  مدة  بالسجن  يعاقب   )1( 
أو يشارك كعضو يف تنظيم تكون أهدافه أو أنشطته موجهة إىل ارتكاب جرائم ال تقل العقوبة 
سنوات  ثالث  عىل  تزيد  ال  مدة  بالسجن  ويعاقب  سنتني.  ملدة  السجن  عن  عليها  القصوى 

أو بغرامة كل من يدعم هذا التنظيم أو يجند أعضاء أو مؤيدين له.

أكثر من شخصني وتتشكل بغرض  بالتنظيم رابطة ذات هيكل منظم تضم  يقصد   )2( 
البقاء لفرتة طويلة، بغض النظر عن مدى وجود أدوار محددة رسميا ألعضائها أو استمرارية 
مصلحة  تحقيق  إىل  السعي  هو  منها  والغرض  بها،  متطور  هيكل  وجود  أو  فيها  العضوية 

مشرتكة طاغية.
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مثال: إيطاليا

املادة 416 مكررا من قانون العقوبات )إيطاليا( - العصابات من نوع املافيا، بما يف ذلك 
العصابات األجنبية

]…[

 يقصد بالتنظيم من نوع املافيا منظمة يستخدم أعضاؤها الرتهيب العنيف املستمد من روابط 
العضوية وروح االنضباط وقانون التزام الصمت من أجل ارتكاب جرائم، أو للتوصل بصورة 
اقتصادية وامتيازات وأذون وعقود اشرتاء عمومي  إدارة أنشطة  إىل  أو غري مبارشة  مبارشة 
ألنفسهم  حق  وجه  بدون  مزايا  أو  أرباح  عىل  للحصول  أو  عليها  السيطرة  أو  وخدمات 
ألنفسهم  أصوات  عىل  للحصول  أو  للتصويت،  الحرة  املمارسة  عرقلة  أو  ملنع  أو  أو آلخرين، 

أو آلخرين يف االنتخابات.

]…[

 تنطبق أحكام هذه املادة أيضا عىل عصابتي “كامورا” و“إندرانغيتا” وغريهما من العصابات، 
أيا كانت تسميتها املحلية، بما يف ذلك العصابات األجنبية، التي تعتمد عىل قوة الرتهيب النابعة 
من صالتها الرتابطية يف السعي إىل تحقيق أهداف مطابقة ألهداف العصابات من نوع املافيا.

مثال: النرويج

املادة 79 )ج( من القانون الجنائي )النرويج( - فرض عقوبات تتجاوز الحد األقىص 
للعقوبة )يف حال تعدد الجرائم أو تكرارها أو الجريمة املنظمة(

لغرض  أكثر  أو  أشخاص  ثالثة  بني  تعاون  أي  املنظمة”  اإلجرامية  “الجماعة  بتعبري   يقصد 
أسايس هو ارتكاب فعل يمكن أن يعاقب عليه بالسجن ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، أو يستند 

إىل أنشطة تتألف من ارتكاب أفعال من هذا القبيل بدرجة ال يستهان بها.

مثال: جمهورية مولدوفا

املادة 46 من القانون الجنائي )جمهورية مولدوفا( - الجماعات اإلجرامية املنظمة

أجل  من  مقدما  أنفسهم  نظموا  أشخاص  بني  اتحاد مستقر  املنظمة هي  اإلجرامية   الجماعة 
ارتكاب جريمة واحدة أو أكثر.

مثال: رومانيا

املادة 367 )6( من القانون الجنائي )رومانيا( – إنشاء جماعة إجرامية منظمة

 يقصد بتعبري “جماعة إجرامية منظمة” جماعة ذات هيكل تنظيمي، تتألف من ثالثة أشخاص 
جريمة  ارتكاب  لغرض  منسقة  بطريقة  وتترصف  الزمن  من  معينة  لفرتة  وتوجد  أكثر،  أو 

واحدة أو أكثر.
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مثال: جنوب أفريقيا

املادة 1 )1( ‘4’ من قانون منع الجريمة املنظمة لسنة 1998 )جنوب أفريقيا( - التعاريف 
وتفسري القانون

 “العصابة اإلجرامية” تشمل أي منظمة أو رابطة أو جماعة قائمة ذات طابع رسمي أو غري 
واحدة  ارتكاب جريمة  أنشطتها  بني  يكون من  أكثر،  أو  أشخاص  ثالثة  من  رسمي ومؤلفة 
أو أكثر، ويكون لها اسم محدد أو عالمة تعريفية أو رمز تعريفي، ويكون أعضاؤها منخرطني 

أو انخرطوا، بشكل فردي أو جماعي، يف نمط من أنماط أنشطة العصابات اإلجرامية.

مثال: إسبانيا

املادة 570 مكررا من القانون الجنائي )إسبانيا( – التفسري

يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح بني أربع وثماني سنوات كل من يروج لتنظيم إجرامي   -1 
أو ينشئ تنظيما إجراميا أو ينظم شؤونه أو ينسقها أو يوجهه إذا كان الغرض أو الهدف 
من هذا التنظيم هو ارتكاب جرائم خطرية، ويعاقب بالسجن لفرتة ترتاوح بني ثالث وست 
سنوات يف الحاالت األخرى؛ ويعاقب بالسجن ملدة ترتاوح بني سنتني وخمس سنوات كل من 
يشارك مشاركة فاعلة يف التنظيم أو ينضم إىل عضويته أو يتعاون معه ماليا أو بشكل آخر 
سنة  بني  ترتاوح  ملدة  وبالسجن  خطرية،  جرائم  ارتكاب  هو  التنظيم  من  الغرض  كان  إذا 

واحدة وثالث سنوات يف الحاالت األخرى.

دائم  طابع  ذات  رابطة  إىل  اإلجرامي”  “التنظيم  مصطلح  يشري  القانون،  هذا   وألغراض 
بينهم  فيما  أعضاؤها  ويتقاسم  عضوين،  من  أكثر  من  تتألف  محددة  غري  لفرتة  أو قائمة 

بطريقة متضافرة ومنسقة مهام أو وظائف مختلفة بهدف ارتكاب جرائم.

ترتاوح مدة العقوبة بني الحدود الوسطى والقصوى للعقوبات املنصوص عليها يف   -2 
الفقرة السابقة إذا كان التنظيم:

يتكون من عدد كبري من الناس. )أ(   

يحوز أسلحة أو أدوات خطرة. )ب(   

تكون،  متطورة  تكنولوجية  نقل  أو  اتصال  وسائل  ترصفه  تحت  توجد    )ج( 
الجناة  إفالت  أو  الجرائم  ارتكاب  لتيسري  مناسبة بشكل خاص  بحكم خصائصها، 

من العقاب.

ويف حال اجتماع ظرفني أو أكثر من تلك الظروف يف آن واحد، توقع أقىص العقوبة.

ترتاوح مدة العقوبة بني الحدود الوسطى والقصوى ملختلف العقوبات املنصوص   -3 
عليها يف هذه املادة إذا كانت الجريمة تنطوي عىل عنف يهدد األرواح أو سالمة األشخاص 
عملية  تشكل  أو  الشخصية  حرمتهم  أو  الجنسية  حريتهم  أو  األفراد  بحرية  تمس  أو 

اتجار بالبرش.
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مثال: فانواتو

 املادة 2 من قانون مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2005 
]الفصل 313[ )فانواتو( - التفسري

 يقصد بتعبري “الجماعة اإلجرامية املنظمة” مجموعة من األشخاص قائمة لبعض الوقت يعمل 
أعضاؤها معا بهدف الحصول عىل منافع مادية من ارتكاب جرائم ال تقل العقوبة القصوى 

عليها عن السجن ملدة أربع سنوات؛

املادة 28 )3( من قانون مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2005 
]الفصل 313[ )فانواتو( - املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة

 يمكن اعتبار مجموعة ما من األشخاص جماعة إجرامية منظمة ألغراض هذه املادة بغض النظر 
عما ييل:

أن يكون بعض أعضائها مرؤوسني للبعض اآلخر أو مستخدمني لديهم؛ )أ(   

عمل  ألي  التنفيذ  أو  الرتتيب  أو  التخطيط  عمليات  يف  املشاركة  تقترص  أن    )ب( 
أو نشاط أو معاملة يف أي وقت معني عىل بعض أعضائها يف ذلك الوقت؛

أن يتغري األعضاء من وقت آلخر. )ج(   

املادة 3- املصطلحات املستخدمة )تابع(

ألغراض هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[:

يقصد بتعبري “الجريمة الخطرية” جريمة يعاقب عليها بالحرمان التام من الحرية ملدة  )ب(   
ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2

فيها  التي تضلع  الخطرية  بالجرائم  يتعلق  فيما  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  أحكام  من  بالعديد  االستظهار  يمكن 
جماعات إجرامية منظمة، وتلزم الفقرة 1 )ب( من املادة 3 الدول األطراف بأن تنفذ االتفاقية يف الحاالت التي 
تنطبق فيها عىل الجرائم الخطرية. ومفهوم “الجريمة الخطرية” معرف يف الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2 من 

االتفاقية، وتعتمد الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3 من األحكام الترشيعية النموذجية نفس الصيغة.

وال يوجد ما يلزم املرشع الوطني بوضع تعريف بشأن “الجريمة الخطرية”، ولكن يجدر بالذكر، فيما يتعلق 
بالتعاون الدويل وعندما تكون هناك رغبة يف تضمني نطاق تطبيق هذه األحكام الترشيعية النموذجية )املادة 2( 
األحكام  من  الثاني  الفصل  من  ألف  الجزء  )ويف  وبروتوكوالتها  االتفاقية  يف  املجرمة  األفعال  تتجاوز  جرائم 
الترشيعية النموذجية(، أن عىل الدول األطراف أن تحرص عىل أن تكون العقوبات املنصوص عليها يف الترشيعات 

الداخلية عالية بما فيه الكفاية للوفاء برشوط تعريف “الجريمة الخطرية”.

 ]1 ]الخيار  و4   2 املواد  يف  الخطرية”  “الجريمة  مصطلح  يستخدم  النموذجية،  الترشيعية  األحكام  هذه   ويف 
و19 و21.
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مثال: كرييباس

املادة 3 )1( من القانون الخاص بعائدات الجرائم )كرييباس( - التفسري

يقصد بتعبري “جريمة خطرية” ما ييل:

ملدة  السجن  القصوى  عقوبتها  تكون  كرييباس  قوانني  أحد  تنتهك  جريمة    )أ( 
12 شهرا أو أكثر أو غرامة تزيد عىل 500 دوالر؛

جريمة تنتهك قانون بلد آخر تكون عقوبتها القصوى السجن ملدة 12 شهرا    )ب( 
أو أكثر أو ما يعادل غرامة تزيد عىل 500 دوالر أسرتايل بعملة ذلك البلد.

مثال: كينيا

املادة 2 من قانون منع الجريمة املنظمة لسنة 2010 )كينيا( - التفسري

]…[

 يقصد بتعبري “الجريمة الخطرية” سلوك يمثل جرما ينتهك أحكام أي قانون يف كينيا ويعاقب 
عليه بالسجن ملدة ستة أشهر عىل األقل، أو يمثل جرما ينتهك أحكام أي قانون يف دولة أجنبية 

إذا كان ارتكاب هذا السلوك يف كينيا يشكل جرما ينتهك أحكام أي قانون فيها؛

]…[

مثال: أسرتاليا

املادة )1( 23WA من القانون الجنائي لسنة 1914 )الكمنولث( )أسرتاليا( - التعاريف

]…[

ما   يقصد بتعبري “الجريمة الخطرية” فعل مجرم بموجب قانون من قوانني الكمنولث، أو مجرَّ
يف إحدى الواليات وله جانب اتحادي، وتكون عقوبته القصوى هي السجن املؤبد أو السجن 

ملدة خمس سنوات أو أكثر؛

]…[

مثال: رومانيا

املادة 2 من القانون رقم 2003/39 بشأن منع الجريمة املنظمة ومكافحتها )رومانيا( - 
التفسري

تستخدم املصطلحات والتعابري الواردة أدناه باملعاني التالية يف هذا القانون:

]…[

الجريمة الخطرية هي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن املؤبد أو بالسجن    )ب( 
ملدة ال يقل حدها األقىص الخاص عن 4 سنوات، ويقصد بها كذلك الجرائم التالية:

   1-  إخضاع شخص للسخرة أو العمل القرسي، عىل النحو املنصوص عليه 
يف املادة 212 من القانون الجنائي؛
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عىل  عمومية،  غري  معلومات  أو  الرسية  الخدمة  معلومات  عن  الكشف   -2   
النحو املنصوص عليه يف املادة 304 من القانون الجنائي؛

النحو  عىل  الفتاكة،  األسلحة  عىل  املوجودة  الوسوم  تعديل  أو  حذف   -3   
املنصوص عليه يف املادة 344 من القانون الجنائي؛

الجرائم املخلة باملنافسة العادلة؛  - 4   
جرائم الفساد وما يتصل بها من جرائم، وكذلك الجرائم املرتكبة ضد   -5   

املصالح املالية لالتحاد األوروبي؛
جرائم االتجار باملخدرات؛  -6   

الجرائم املتعلقة بالنظام القانوني لسالئف املخدرات؛  -7   
النفايات  بإدخال  الخاصة  لألحكام  االمتثال  بعدم  املتعلقة  الجرائم   -8   

واملخلفات يف البلد؛
الجرائم املتعلقة بتنظيم وإدارة أنشطة املقامرة؛  -9   

]…[

املادة 3- املصطلحات املستخدمة )تابع(

ألغراض هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[:

يشمل تعبري “منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” أي نوع من اإلغراء املايل أو غري املايل  )ج(   
أو املدفوعات أو الرشوة أو املكافآت أو أي مزايا أخرى، بما يف ذلك الخدمات؛

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة الفرعية )أ( من املادة 2

املنظمة”  اإلجرامية  “الجماعة  تعريف  يف  أساسيا  أخرى” عنرصا  مادية  منفعة  أو  مالية  “منفعة  تعبري  يشكل 
الوارد يف الفقرة الفرعية )أ( من املادة 2 من اتفاقية الجريمة املنظمة والفقرة الفرعية )أ( من املادة 3 من هذه 

األحكام الترشيعية النموذجية. وقد أشارت امللحوظات التفسريية عىل املادة 2 من االتفاقية إىل ما ييل:

عبارة “من أجل الحصول، بشكل مبارش أو غري مبارش، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” 
ينبغي أن تفهم بمعنى واسع لكي تشمل، عىل سبيل املثال، الجرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها 
الخالعي  التصوير  حلقات  أعضاء  جانب  من  خالعية  مواد  مبادلة  أو  كتلقي  الجنسية،  املتعة  هو 
اقتسام  أو  الجنيس لألطفال،  االستغالل  أعضاء عصابات  أو االتجار باألطفال من جانب  لألطفال، 

التكاليف بني أعضاء العصابات)9(.

ويف حني أن اإلشارة إىل املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى عنرص هام يف تعريف الجماعات اإلجرامية املنظمة 
عمال  األطراف،  للدول  يجوز  النموذجية(،  الترشيعية  األحكام  هذه  من   5 املادة  )انظر  بها  املتصلة  والجرائم 
بالفقرة 3 من املادة 34 من اتفاقية الجريمة املنظمة، أن تعتمد تدابري أكثر رصامة أو شدة من التدابري املنصوص 
عليها يف االتفاقية. ومن ثم، يجوز، عىل سبيل املثال، تعريف مصطلح “جماعة إجرامية منظمة” أو صوغ جريمة 

املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة دون أي إشارة إىل هذا العنرص )انظر الفقرة الفرعية )أ( من املادة 3 أعاله(.

ويف هذه األحكام الترشيعية النموذجية، يستخدم تعبري “منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” يف املادة 5 ]الخيار  1[.

األعمال  كما وردت يف   ،)3 الفقرة   ،A/55/383/Add.1 الوثيقة )انظر   2 املادة  التفسريية عىل  )9( امللحوظات 

.20 الصفحة  التحضريية ، 
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مثال: فيجي

املادة 4 )1( من القانون الجنائي لسنة 2009 )فيجي( - التفسري

تشمل “املنفعة” أي ميزة، وال تقترص عىل املمتلكات؛

مثال: باكستان

املادة 2 من قانون منع تهريب املهاجرين لسنة 2018 )باكستان( – التعاريف

تشمل “املنفعة” الربح النقدي أو العائدات أو الدفع نقدا أو عينا.

املادة 3- املصطلحات املستخدمة )تابع(

ألغراض هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[:  

يقصد بتعبري “]املصادرة/إسقاط امللكية[” التجريد النهائي من املمتلكات بأمر صادر  )د(   
عن ]تدرج املحكمة أو السلطة األخرى املختصة[؛

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة الفرعية )ز( من املادة 2

السياقات  من  متنوعة  تستخدم يف مجموعة  وقد  القضائية  الوالية  باختالف  املصادرة  معنى  يختلف  أن  يمكن 
والقوانني، مما يفرس الحاجة إىل تعريف قانوني لهذا املصطلح. وتجسيدا لصيغة الفقرة الفرعية )ز( من املادة 2 
املادة 3 من هذه  )د( من  الفرعية  الفقرة  الوارد يف  املنظمة، يتضمن تعريف “املصادرة”  الجريمة  اتفاقية  من 
األحكام الترشيعية النموذجية إشارة إىل “إسقاط امللكية” )forfeiture( لتجسيد مصطلحات الواليات القضائية 
التي تستخدم هذا التعبري لإلشارة إىل التجريد النهائي من املمتلكات بقرار من محكمة أو سلطة مختصة أخرى. 
“الضبط” و“التجميد”  املنظمة، يستخدم مصطلحا  الجريمة  واتفاقية  النموذجية  الترشيعية  األحكام  ويف هذه 
لإلشارة إىل حظر مؤقت الستخدام املمتلكات؛ بيد أن بعض الواليات القضائية تعرف مصطلحات “املصادرة” 
أن  الترشيعات  لواضعي  وينبغي  مختلفة،  بأشكال  بينها  وتفرق  و“التجميد”  و“الضبط”  امللكية”  و“إسقاط 

يحيطوا علما بأي تعاريف واستخدامات وتفسريات قائمة لهذه املصطلحات يف والياتهم القضائية.

أن  ويمكن  القضائية  الواليات  باختالف  املصادرة  أوامر  بإصدار  املختصة  السلطات  وأنواع  ماهيات  وتختلف 
تكون محاكم أو جهات أخرى. وتوضح امللحوظات التفسريية التفاقية الجريمة املنظمة أنه عندما يشرتط القانون 
الداخيل للدولة الطرف، إلجراء املصادرة، وجود أمر صادر عن محكمة، يتعني اعتبار تلك املحكمة هي السلطة 

املختصة الوحيدة ألغراض هذا التعريف)10(.

ويف هذه األحكام الترشيعية النموذجية، يستخدم تعبري “املصادرة” يف املادة 9.

مثال: االتحاد األوروبي

 املادة 2 )4( من التوجيه EU/2014/42 الصادر عن الربملان األوروبي واملجلس 
 بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2014 بشأن تجميد ومصادرة أدوات الجريمة وعائداتها 

يف االتحاد األوروبي - التعاريف

بجريمة  يتعلق  فيما  محكمة  به  تأمر  املمتلكات  من  نهائي  تجريد  “املصادرة”  بتعبري  يقصد 
جنائية؛

الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 6(، كما وردت يف األعمال  2 )انظر  املادة  التفسريية عىل  )10( امللحوظات 

.20 الصفحة  التحضريية ، 
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مثال: النمسا

من القانون الجنائي )النمسا( - املصادرة املادة 19-أ 

يصادر كل يشء استخدم الرتكاب جريمة متعمدة أو كان معتزما استخدامه الرتكابها   )1( 
أو تأتى من ارتكابها إذا كان يخص الجاني وقت صدور الحكم االبتدائي.

تمتد املصادرة أيضا لتشمل القيمة البديلة لألشياء املشار إليها يف الفقرة 1 إذا كانت   )1-أ( 
هذه األشياء تخص مرتكب الجريمة وقت صدور الحكم االبتدائي.

ال تتم املصادرة إذا كانت غري متناسبة مع أهمية الجريمة أو مع مسؤولية الجاني.  )2(

املادة 20 من القانون الجنائي )النمسا( - إسقاط امللكية

أو من  ارتكاب جريمة  أجل  تُحتاز من  أي موجودات  ملكية  بإسقاط  املحكمة  تأمر   )1( 
خالل ارتكابها.

يمتد إسقاط امللكية أيضا إىل أي منافع محققة من املوجودات املراد إسقاط ملكيتها   )2( 
بموجب الفقرة 1 وأي قيم بديلة لها.

نة  مؤمَّ و2   1 الفقرتني  بموجب  ملكيتها  إسقاط  املراد  املوجودات  تكن  لم  ما   )3( 
 115 املادة  من   3-1 والفقرة   110 املادة  من   3-1 الفقرة  الفرعية  )الفقرة  أو محتجزة 
النقدي  املكافئ  بمصادرة  تأمر  أن  املحكمة  عىل  يتعني  الجنائية(،  اإلجراءات  من قانون 

لهذه املوجودات.

تحديد  تعذر  إذا  ملكيتها  إسقاط  املراد  املوجودات  نطاق  تقدر  أن  للمحكمة  يكون   )4( 
النطاق الحقيقي لها أو كان ينطوي عىل جهد مفرط.

املادة 3- املصطلحات املستخدمة )تابع(

ألغراض هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[:

تبديلها  أو  املمتلكات  لنقل  املؤقت  الحظر  “]التجميد/الضبط[”  بتعبري  يقصد  )ه(   
أو الترصف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة املؤقتة بناء عىل أمر صادر عن محكمة 

أو سلطة مختصة أخرى.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة الفرعية )و( من املادة 2

يستخدم مصطلحا “التجميد” و“الضبط” كبديلني يف هذه األحكام الترشيعية النموذجية ويف الفقرة الفرعية )و( 
أو كليهما  املنظمة. وتستخدم واليات قضائية مختلفة أحد هذين املصطلحني  الجريمة  اتفاقية  2 من  املادة  من 
لفرض حظر مؤقت عىل استخدام املمتلكات. وتختلف ماهيات وأنواع السلطات املختصة بإصدار أوامر التجميد 

أو الضبط أيضا باختالف الواليات القضائية.

وتلزم االتفاقية الدول األطراف بأن تنشئ آليات لتجميد عائدات الجريمة وضبطها عىل الصعيد الداخيل ويف إطار 
أشكال التعاون الدويل عىل السواء )املواد 12 و13 والفقرة 3 )ج( و)و( من املادة 18(. وقد تأمر املحاكم أيضا 
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ولهذه  جريمته.  بأرباح  احتفاظه  عدم  لضمان  الجاني  عىل  تحكم  عندما  تجميدها  أو  الجريمة  عائدات  بضبط 
األسباب، قد يكون من املفيد لواضعي الترشيعات أن يحرصوا عىل أن تكون املصطلحات من قبيل “التجميد” 

و“الضبط” معرفة يف القانون الوطني.

مثال: االتحاد األوروبي

 املادة 2 )5( من التوجيه EU/2014/42 الصادر عن الربملان األوروبي واملجلس 
 بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2014 بشأن تجميد ومصادرة أدوات الجريمة وعائداتها 

يف االتحاد األوروبي - التعاريف

الترصف  أو  تبديلها  أو  تدمريها  أو  املمتلكات  لنقل  املؤقت  الحظر  “التجميد”  بتعبري  يقصد 
فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة عليها مؤقتا؛

مثال: النمسا

املادة 109 من قانون اإلجراءات الجنائية )النمسا( – التعاريف

ألغراض هذا القانون:

يقصد بتعبري “التأمني” ما ييل:  -1

إرساء صالحيات مؤقتة للترصف يف أشياء، أ-   

ثالثة  إىل أطراف  أو موجودات أخرى  أشياء  فرض حظر مؤقت عىل تسليم    ب- 
)حظر التسليم إىل الغري( وحظر مؤقت عىل بيعها أو رهنها،

يقصد بتعبري “الحجز” ما ييل:  -2

قرار من محكمة بتأمني يشء أو استمرار تأمينه بموجب الفقرة 1، أ-   

أو حقوق مسجلة يف سجل  عقارية  ممتلكات  بيع  بحظر  من محكمة  قرار    ب- 
عمومي أو خصم قيمتها أو رهنها.

املادة 3- املصطلحات املستخدمة )تابع(

ألغراض هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[:

يقصد بتعبري “عائدات الجرائم” أي ممتلكات تتأتى، كليا أو جزئيا، من ارتكاب جرم  )و(   
أو يُتحصل عليها، بشكل مبارش أو غري مبارش، من خالل ارتكابه، سواء ارتكب هذا الجرم داخل إقليم 

]يدرج اسم الدولة[ أو خارجه.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة الفرعية )ه( من املادة 2

تلزم اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف باتخاذ عدد من الخطوات فيما يتعلق بعائدات الجرائم التي تكون 
جماعات إجرامية منظمة ضالعة يف ارتكابها. وبناء عىل ذلك، من املهم تعريف هذا املفهوم.
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وإذا أراد املرشع أن يكفل تغطية عائدات الجرائم املوجودة خارج الوالية القضائية اإلقليمية 
للدولة، فقد يكون من املفيد النص بوضوح عىل أن عائدات الجريمة يمكن أن تشمل العائدات 
تسرتد  أن  العملية، عىل  الناحية  من  الوطنية،  السلطات  قدرة  مدى  أما  الخارج.  يف  املوجودة 

عائدات هذه الجرائم، فهي مسألة تتعلق بإنفاذ القانون.

ويف هذه األحكام الترشيعية النموذجية، يستخدم تعبري “عائدات الجرائم” يف الفقرة 5 )ب( 
من املادة 9.

مثال: جنوب أفريقيا

املادة 1 من قانون منع الجريمة املنظمة لسنة 1998 )جنوب أفريقيا( - التعاريف 
وتفسري القانون

يقصد باملصطلحات التالية يف هذا القانون ما ييل، ما لم يدل السياق عىل خالف ذلك:  )1(

]…[

“عائدات األنشطة غري القانونية” هي أي ممتلكات أو خدمات أو ميزات أو منافع أو مكافآت 
تم الحصول عليها أو استالمها أو االحتفاظ بها، بشكل مبارش أو غري مبارش، يف الجمهورية 
أو يف أي مكان آخر، يف أي وقت قبل أو بعد بدء العمل بهذا القانون، فيما يتعلق بأي نشاط 
تمثل  أشياء  أي  ذلك  ويشمل  النشاط،  ذلك  ملثل  نتيجة  أو  شخص  أي  به  يقوم  قانوني  غري 

ممتلكات مكتسبة عىل هذا النحو؛

]…[

أي قانون سواء حدث هذا  أو يخالف  القانوني” هو أي سلوك يشكل جريمة  “النشاط غري 
السلوك قبل أو بعد بدء العمل بهذا القانون وسواء حدث هذا السلوك يف الجمهورية أو يف أي 

مكان آخر.

املادة 4- الوالية القضائية

بالجرائم  املتعلقة  اإلجراءات  بتحديد  مختصة  الصلة[  ذات  املحاكم  إىل  إشارة  ]تدرج   -1  
التي ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[ عندما:

ترتكب ]كليا أو جزئيا[ داخل إقليم ]يدرج اسم الدولة[؛ )أ(   

لة  ترتكب ]كليا أو جزئيا[ عىل متن سفينة ترفع علم ]يدرج اسم الدولة[ أو طائرة مسجَّ )ب(   
بمقتىض قوانني ]يدرج اسم الدولة[ وقت ارتكابها؛

ارتكبها مواطن من ]يدرج اسم الدولة[ موجود يف إقليم ]يدرج اسم الدولة[ يُرفض  )ج(   
تسليمه عىل أساس الجنسية؛

يرتكبها شخص موجود يف ]يدرج اسم الدولة[ يُرفض تسليمه ألي سبب من األسباب. )د(   

املتعلقة  اإلجراءات  بتحديد  أيضا  مختصة  الصلة[  ذات  املحاكم  إىل  إشارة  ]تدرج   -2  
]القانون/الترشيع/ هذا  عليها  ينطبق  التي  الدولة[  اسم  ]يدرج  إقليم  خارج  املرتكبة  بالجرائم 

عندما: الفصل[ 
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يكون ]الضحية/املجني عليه[ مواطنا من ]يدرج اسم الدولة[ ]أو شخصا مقيما بصفة  )أ(   
دائمة[ ]أو شخصا مقيما بصفة اعتيادية[ فيها؛

دائمة[  بصفة  مقيم  شخص  ]أو  الدولة[  اسم  ]يدرج  من  مواطن  الجريمة  يرتكب  )ب(   
]أو شخص مقيم بصفة اعتيادية[ فيها ]أو شخص اعتباري تابع لها[؛

تُرتكب الجريمة خارج إقليم ]يدرج اسم الدولة[ بغية ارتكاب جريمة خطرية داخل  )ج(   
إقليم ]يدرج اسم الدولة[؛

تستند هذه الوالية القضائية إىل اتفاق دويل ملزم ل  ]يدرج اسم الدولة[. )د(   

مالحظات توضيحية

تحدد املادة 15 من اتفاقية الجريمة املنظمة متطلبات بسط الوالية القضائية عىل الجرائم املنصوص 
عليها يف االتفاقية. وبعض هذه املتطلبات إلزامي، يف حني أن البعض اآلخر أحكام اختيارية.

الفقرة 1 )أ( من املادة 4 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة
األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 )أ( من املادة 15

تلزم الفقرة 1 )أ( من املادة 15 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف بأن تؤكد رسيان واليتها القضائية 
عىل األفعال املجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 عىل أساس مبدأ اإلقليمية. أي أنه يجب عىل الدول األطراف أن 
تكفل رسيان واليتها القضائية عىل هذه الجرائم عند ارتكابها داخل إقليمها. وتعكس الفقرة 1 )أ( من املادة 4 

من األحكام الترشيعية النموذجية هذا املتطلب.

عرب  بوجود عنرص  ليس مرشوطا  االتفاقية  يف  عليها  املنصوص  الجرائم  عىل  القضائية  الوالية  ببسط  وااللتزام 
إن  العكس من ذلك، حيث  األمر عىل  إن  ارتكابها. بل  أو ضلوع جماعة إجرامية منظمة يف  الجريمة  وطني يف 
هذين العاملني، بناء عىل الفقرة 2 من املادة 34 من االتفاقية، ال ينبغي أن يؤخذا يف االعتبار يف تجريم األفعال 
املشاركة يف جماعة  عىل  تركز  مع جرائم  تتعامل  أنها  بحكم  التي،   5 املادة  أحكام  به  تقيض  ما  )إال يف حدود 

إجرامية منظمة، تشرتط بالرضورة ضلوع جماعة من هذا القبيل يف ارتكاب الجريمة(.

الفقرة 1 )ب( من املادة 4 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة
األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 )ب( من املادة 15

1 )ب( من املادة 4 من هذه  1 )ب( من املادة 15 من اتفاقية الجريمة املنظمة - التي تحاكيها الفقرة  الفقرة 
واليتها  لرسيان  طرف  دولة  كل  تأكيد  وتكفل  اإلقليمية  ملبدأ  آخر  تجسيد  هي   - النموذجية  الترشيعية  األحكام 

القضائية عىل الجرائم التي ترتكب عىل متن السفن والطائرات املسجلة لديها.

الفقرة 1 )ج( من املادة 4 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 3 من املادة 15

تلزم الفقرة 3 من املادة 15 من اتفاقية الجريمة املنظمة، التي تستند إليها الفقرة 1 )ج( من املادة 4 من هذه 
األحكام الترشيعية النموذجية، الدول األطراف، ألغراض الفقرة 10 من املادة 16 من االتفاقية، بأن تبسط واليتها 
الجاني  يكون  عندما   – الجريمة  وقوع  مكان  عن  النظر  برصف   - باالتفاقية  املشمولة  الجرائم  عىل  القضائية 
مبدأ  بتطبيق  االلتزام  يجسد  وهذا  مواطنيها.  أحد  أنه  ملجرد  تسليمه  وترفض  إقليمها  يف  موجودا  فيه  املشتبه 

له أكثر الفقرة 10 من املادة 16 من االتفاقية. “التسليم أو املحاكمة”، الذي تفصِّ
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وتشري عبارة “جرم تنطبق عليه هذه املادة” الواردة يف الفقرة 10 من املادة 16 إىل الفقرة 1 من املادة 16 التي 
االتفاقية، وتوسعه كذلك ليشمل  املجرمة بمقتىض  األفعال  املتعلق بتسليم املجرمني ليشمل  الحكم  توسع نطاق 
الجرائم املشار إليها يف الفقرتني 1 )أ( و)ب( من املادة 3، حيثما تكون جماعات إجرامية منظمة ضالعة يف هذه 
الجرائم ويكون املشتبه فيه موجودا يف إقليم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتسليمه )انظر أيضا الفقرة 1 من 

املادة 16، التي ينبغي أن تقرأ مع املادة 3(.

الفقرة 1 )د( من املادة 4 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة
األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 4 من املادة 15

تنص الفقرة 4 من املادة 15 من االتفاقية عىل أنه يجوز لكل دولة طرف أن تبسط واليتها القضائية عىل الجرائم 
عندما يكون الجاني املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه.

الداخيل،  القانون  يف  مستخدمة  النموذجية  الترشيعية  األحكام  هذه  من   4 املادة  من  )د(   1 الفقرة  كانت  وإذا 
التسليم ألي سبب من  فيها  التي يرفض  الحاالت  )د( تشمل   1 الفقرة  )ج(، ألن   1 الفقرة  إدراج  إىل  فال حاجة 

األسباب، بما يف ذلك الجنسية.

الفقرتان 2 )أ( و)ب( من املادة 4 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرتان 2 )أ( و)ب( من املادة 15

إلزام - عىل بسط واليتها  األطراف - دون  الدول  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  املادة 15 من  2 من  الفقرة  تشجع 
القضائية عىل الجرائم يف عدة حاالت أخرى يمكن أن تتأثر فيها مصالحها الوطنية. ويجب قراءة الفقرة 2 من 
املادة 15 باالقرتان مع الفقرة 2 من املادة 4 من االتفاقية للحد من الشطط يف املطالبة ببسط الوالية القضائية 

خارج الحدود اإلقليمية.

الشخصية  مبدأ  )أو  الضحية  جنسية  مبدأ  إىل  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  من   15 املادة  من  )أ(   2 الفقرة  وتشري 
أينما كانت.  املرتكبة ضد مواطنيها  الجرائم  لتشمل  للدولة  القضائية  الوالية  السلبية( من خالل توسيع نطاق 
ويتجسد ذلك يف الفقرة 2 )أ( من املادة 4 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية. وقد يود املرشع أن يتوسع أكثر 
فيها  املقيمني  األشخاص  الخارج ضد  املرتكبة يف  الجرائم  لتشمل  لدولته  القضائية  الوالية  نطاق هذه  يف بسط 

بصفة دائمة أو اعتيادية.

2 )ب( من املادة 15 من اتفاقية الجريمة املنظمة، فتجسد مبدأ جنسية الجاني )أو مبدأ الشخصية  أما الفقرة 
اإليجابية( من خالل توسيع نطاق الوالية القضائية للدولة لتشمل الجرائم التي يرتكبها مواطنوها يف الخارج. 
ويتجسد ذلك يف الفقرة 2 )ب( من املادة 4 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية. وقد يود املرشع أن يتوسع 
أكثر يف بسط نطاق هذه الوالية القضائية لدولته لتشمل الجرائم التي يرتكبها يف الخارج األشخاص املقيمون فيها 

بصفة دائمة أو اعتيادية أو األشخاص االعتباريون التابعون لها.

وفيما يتعلق باألشخاص االعتباريني )الهيئات االعتبارية(، تكون الدولة التي تؤسس فيها الرشكة - أو غريها من 
أنواع الهيئات االعتبارية - هي دولة الجنسية. غري أن مشاريع املواد املتعلقة بالحماية الدبلوماسية، التي أعدتها 
لجنة القانون الدويل، ترى أنه يف حال ما إذا كانت الرشكة ذات الشخصية االعتبارية تخضع لسيطرة مواطني 
دولة أو دول أخرى أو لم يكن لها نشاط تجاري كبري يف دولة التأسيس وكان مقرا إدارتها ومراقبة شؤونها 

املالية موجودين كليهما يف دولة أخرى، فإن تلك الدولة األخرى تعترب دولة جنسيتها)11(.

هاء(. القسم  الرابع،  الفصل   ،A/61/10( الدبلوماسية  بالحماية  املتعلقة  املواد  مشاريع  من   9 )11( املادة 
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الفقرة 2 )ج( من املادة 4 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 2 )ج( ‘1’ و‘2’ من املادة 15

تعكس الفقرة 2 )ج( ‘1’ و‘2’ من املادة 15 من اتفاقية الجريمة املنظمة الطابع عرب الوطني للجريمة املنظمة 
الخارج،  من  الرتكاب جرائم  ويخططون  ينظمون  الذين  األشخاص  لتشمل  القضائية  الوالية  نطاق  بتوسيع 
القضائية  املالحقة  من  أنفسهم  ويحصنون  وتنفيذها  الجرائم  يف  املبارش  التورط  عن  بأنفسهم  ينأون  وبذلك 
والعقاب. وال تنطبق أحكام الفقرة املذكورة إال عىل األفعال املجرمة بمقتىض الفقرة 1 من املادة 5 )املشاركة يف 
1 )ب( ‘2’ من املادة 6 )املشاركة يف ارتكاب جريمة غسل عائدات الجرائم  جماعة إجرامية منظمة( والفقرة 
اتفاقية  من  ذلك(  عىل  والتحريض  واملساعدة  ارتكابها  ومحاولة  ارتكابها،  عىل  التآمر  أو  التواطؤ  أو 

الجريمة املنظمة.

وبناء عىل ذلك، تورد الفقرة 2 )ج( من املادة 4 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مرشوع نص للدول الراغبة 
يف توسيع نطاق واليتها القضائية لتشمل هذه الجرائم فقط يف حال ارتكابها خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة 
خطرية داخله. بيد أن الدول قد ترغب باملثل يف توسيع نطاق واليتها القضائية بهذه الطريقة لتشمل أي أفعال 
مجرمة بموجب االتفاقية )وبروتوكوالتها(. وعىل النحو املوضح أعاله، يجب قراءة الفقرة 2 من املادة 15 من 
اتفاقية الجريمة املنظمة باالقرتان مع الفقرة 2 من املادة 4 من االتفاقية للحد من الشطط يف املطالبة ببسط الوالية 

القضائية خارج الحدود اإلقليمية.

الفقرة 2 )د( من املادة 4 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

توفر الفقرة 2 )د( من املادة 4 أساسا ملبارشة املحاكم القضايا التي تُمنح الدولة الوالية القضائية عليها بموجب 

اتفاق دويل ملزم لها. ويمكن أن يكون هذا االتفاق أيضا قرارا ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة.

مثال: ساموا

املادة 7 )1( من القانون الجنائي لسنة 2013 )ساموا( - الوالية القضائية عىل الجرائم 

املرتكبة عىل متن السفن أو الطائرات خارج ساموا

تنطبق هذه املادة عىل أي أفعال أو إغفاالت تشكل جرما يرتكبه أي شخص خارج ساموا:

عىل متن أي سفينة مسجلة يف ساموا؛ )أ(   

عىل متن أي طائرة تابعة لساموا؛ )ب(   

إىل ساموا عىل  الشخص  أو طائرة يف حال وصول هذا  عىل متن أي سفينة    )ج( 

متنها أثناء الرحلة، التي وقعت خاللها األفعال أو اإلغفاالت، أو يف نهايتها؛

يكون مواطنا سامويا، عىل متن أي سفينة أجنبية )ال ينتمي إليها( يف أعايل    )د( 

البحار؛

يكون مواطنا سامويا أو شخصا مقيما يف ساموا بصفة اعتيادية، عىل متن    )ه( 

الفقرة )ج( حيثما قام باألفعال أو اإلغفاالت شخص  أي طائرة، رشيطة أال تنطبق 

الحارض  الوقت  يف  تستخدم  طائرة  أو  سفينة  أي  متن  عىل  سامويا  مواطنا  ليس 

كسفينة أو طائرة تابعة ألي قوات مسلحة ألي بلد؛

يكون مواطنا سامويا أو شخصا يقيم بصفة اعتيادية يف ساموا، عىل متن أي    )و( 

سفينة أو طائرة يعمل فيها موظفا أو ضابطا لدى حكومة ساموا.
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املادة 8 من القانون الجنائي لسنة 2013 )ساموا( - بسط الوالية القضائية خارج الحدود 
اإلقليمية عىل الجرائم ذات الجوانب عرب الوطنية

يجوز أن تقام الدعوى عىل أي شخص يرتكب أي جرم منصوص عليه هذا يف القانون   )1(
 ،2014 لسنة  اإلرهاب  مكافحة  قانون  عليها  يعاقب  التي  الجرائم  من  جريمة  اقرتاف  أثناء 
أو الجرائم املعاقب عليها يف املواد من 146 إىل 152 ومن 154 إىل 157 من هذا القانون، حتى 
إذا كانت األفعال أو اإلغفاالت التي يدعى أنها تشكل ذلك الجرم قد وقعت خارج ساموا تماما، 

إذا كان هذا الشخص:

مواطنا سامويا؛ )أ(   

مقيما بصفة اعتيادية يف ساموا؛ )ب(   

عثر عليه يف ساموا ولم يتم تسليمه؛ )ج(   

هيئة اعتبارية، أو رشكة أحادية املالك، تأسست بموجب قانون ساموا. )د(   

يجوز إقامة الدعوى عىل أي شخص يتهم بارتكاب أي جرم يعاقب عليه هذا القانون،   )2(
حتى إذا كانت األفعال أو اإلغفاالت التي يدعى أنها تشكل ذلك الجرم قد وقعت خارج ساموا 

تماما، إذا كان:

مواطنا سامويا أو شخصا يقيم بصفة اعتيادية يف ساموا؛ )أ(   

مبعوثا  أو  ممثال  أو  دبلوماسيا  أو  سفريا  بصفته  ساموا  خارج  موجودا    )ب( 
لحكومة ساموا أو ملحقا أو مستخدما أو موظفا تابعا لها.

مثال: إسبانيا

املادة 23 )4( )ي( من القانون األسايس رقم 1985/6 املؤرخ 1 تموز/يوليه )الجريدة 
الرسمية رقم 157 الصادرة يف 2 تموز/يوليه 1985( )إسبانيا(

أدناه، محاكمة املوطنني اإلسبان  املبينة  القضائية اإلسبانية، يف األحوال   تخضع أيضا للوالية 
واألجانب عىل األفعال التي يرتكبونها خارج اإلقليم اإلسباني متى كان من املمكن تصنيفها يف 

عداد أي من الجرائم التالية وفقا للقانون اإلسباني:

]…[

تمويلهما  أو  إجرامية  تنظيمات  أو  جماعات  بإنشاء  املتعلقة  الجرائم    )ي( 
األمر  تعلق  حيثما  الكيانات،  تلك  إطار  يف  املرتكبة  الجرائم  أو  إليهما  أو االنتماء 
بجماعات أو تنظيمات تعمل عىل ارتكاب جرائم يف إسبانيا عقوبتها القصوى السجن 

ملدة ثالث سنوات أو أكثر.
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نموذجية  أحكاما ترشيعية  ألف،  الجزء  يف  ذلك،  ويشمل  بالتجريم.  تتعلق  أحكاما  الفصل  هذا  يتضمن 
بشأن الجرائم املنصوص عليها يف املادة 5 )املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة( واملادة 23 )عرقلة سري 
العدالة( من اتفاقية الجريمة املنظمة. ويمكن االطالع عىل أحكام ترشيعية نموذجية بشأن جريمة غسل 
األموال )املادة 6 من االتفاقية( يف قوانني نموذجية أخرى أكثر تحديدا وضعها املكتب. ويحدد الجزء باء 
من هذا الفصل عدة مسائل عامة تتعلق باملسؤولية الجنائية عن الجرائم املحددة يف الجزء ألف. والغرض 
من هذه املسائل هو تكملة املبادئ العامة للقانون الجنائي واملسؤولية الجنائية يف إطار القانون الداخيل 

إذا لم تكن قد عولجت فيه بالفعل.

الجزء ألف- جرائم محددة

الجرائم املتعلقة باملشاركة يف جماعة إجرامية منظمة  

تركز املادة 5 من اتفاقية الجريمة املنظمة عىل تجريم املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة. ويتعني عىل 
الدول األطراف أن تجرم يف قوانينها الوطنية أيا من الجرمني املنصوص عليهما يف الفقرة 1 )أ( ‘1’ و‘2’ 
من املادة 5 أو كليهما، إىل جانب تجريم املساعدة عىل ارتكابهما أو التحريض عليه أو تنظيمه أو توجيهه. 

وبناء عىل ذلك، تتضمن هذه األحكام الترشيعية النموذجية خيارات بشأن النوعني التاليني من الجرائم:

عىل  خطرية(،  جريمة  ارتكاب  عىل  اتفاق  عىل  تنطوي  التي  الجرائم  )أي  التآمر  جرائم  )أ(   
النحو املبني يف الفقرة 1 )أ( ‘1’ من املادة 5 ]الخيار 1[؛

إجرامية  جماعة  أنشطة  يف  املشاركة  عىل  تنطوي  التي  الجرائم  )أي  املشاركة  جرائم  )ب(   
منظمة(، عىل النحو املبني يف الفقرة 1 )أ( ‘2’ من املادة 5 ]الخيار 2[.

الواليات  من  الكثري  تقاليد  يعكس  املؤامرة  فنموذج  مختلفة.  قانونية  تقاليد  الخياران  هذان  ويعكس 
القضائية التي تطبق القانون األنغلوسكسوني. بيد أن التآمر يف كثري من الواليات القضائية التي تطبق 
القانون املدني ال يكفي إلثبات املسؤولية الجنائية؛ حيث تنحو تلك الواليات القضائية، بدال من ذلك، إىل 
الوطنية  أو رابطة إجرامية. وتبني األمثلة املختلفة للقوانني  تجريم املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة 
البلدان نفذت كال  القانونية ليس تمايزا مطلقا، ألن بعض  التقاليد  التمايز بني هذه  أدناه أن  املعروضة 
ثالثة  جريمة  البلدان  بعض  يف  وتستخدم  للجرائم.  طفيفا  اختالفا  مختلفة  مفاهيم  وضع  مع  الخيارين 

تسمى املخططات االبتزازية )racketeering( ملكافحة املشاركة يف الجماعات اإلجرامية املنظمة.
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املادة 5 ]الخيار 1[ - التآمر

كل من يتفق مع شخص آخر واحد أو أكثر عىل ارتكاب جريمة خطرية من أجل الحصول، بشكل   -1
]تدرج  ب   عليها  يعاقب  يرتكب جريمة  أخرى،  مادية  منفعة  أو  مالية  منفعة  عىل  مبارش،  غري  أو  مبارش 

العقوبة[.

يلزم إلدانة أي شخص بموجب هذه املادة أن يقوم أحد املشاركني بعمل آخر للمساعدة عىل تنفيذ   -2[
االتفاق غري إبرامه.[

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 )أ( ‘1’ من املادة 5

الجريمة املحددة يف الفقرة 1 )أ( ‘1’ من املادة 5 من اتفاقية الجريمة املنظمة، ويف املادة 5 ]الخيار 1[ من هذه 
األحكام الترشيعية النموذجية، شبيهة بمفهوم التآمر يف القانون األنغلوسكسوني. وتستند املسؤولية عن هذه 
جريمة  ارتكاب  عىل  االتفاق  بني  الجريمة  هذه  أركان  وتجمع  خطرية.  جريمة  ارتكاب  عىل  اتفاق  إىل  الجريمة 

وتوافر غرض الحصول عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

ولكي تنشأ املسؤولية الجنائية، يلزم لتوفر الركن املادي إثبات وجود اتفاق عىل ارتكاب جريمة خطرية وأن هذا 
االتفاق كان بني شخصني أو أكثر )أي بني الجاني وشخص آخر واحد عىل األقل(.

وتدرج بعض الواليات القضائية عنرصا إضافيا حيث تشرتط إثبات قيام أحد املشاركني بعمل يساعد عىل تنفيذ 
االتفاق. ويضاف عنرص “الفعل السافر” هذا أحيانا إىل الجريمة لضمان تغطية الحاالت التي يضع فيها املتآمرون 
نوايا  عن  إعراب  مجرد  تكون  أن  تعدو  ال  التي  االتفاقات،  وقوع  تحايش  بغية  الفعيل  التنفيذ  موضع  خططهم 
أو أمنيات، ضمن نطاق املسؤولية الجنائية. وتعكس الفقرة 2 من املادة 5 ]الخيار 1[ من هذه األحكام الترشيعية 

النموذجية هذا املوقف.

وعالوة عىل ذلك، يجوز للدول األطراف أن تضيف عنرصا يشرتط ضلوع جماعة إجرامية منظمة يف األمر. وقد يكون 
الهدف من ذلك مثال اإلشارة بوضوح إىل صلة هذه الجريمة بالجريمة املنظمة أو النص عىل جريمة تآمر مشددة.

وتنص الفقرة 3 من املادة 5 من االتفاقية عىل أن تكفل الدول األطراف، التي تشرتط قوانينها الداخلية توافر 
عنارص من قبيل إتيان فعل يساعد عىل تنفيذ االتفاق الجنائي أو ضلوع جماعة إجرامية منظمة، شمول األفعال 
مة لتفعيل أحكام الفقرة 1 من املادة 5 جميع الجرائم الخطرية التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة.  املجرَّ
وتنص الفقرة 3 من املادة 5 كذلك عىل أن تبادر الدول األطراف، التي تشرتط قوانينها الداخلية توافر أحد هذه 
العنارص، إىل إبالغ األمني العام بذلك وقت توقيعها عىل االتفاقية أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها 

أو إقرارها أو االنضمام إليها)12(

ويتطلب الركن املعنوي للجريمة بموجب الفقرة 1 )أ( ‘1’ من املادة 5 من االتفاقية إثبات ما ييل:

أن املتهم دخل يف االتفاق عمدا؛ )أ( 

أن الغرض من االتفاق أو الجريمة املرتكبة هو الحصول عىل منفعة مالية أو منفعة مادية   )ب( 
أخرى.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/ عىل  املتاحة  املتحدة،  األمم  معاهدات  مجموعة  كذلك  )12( انظر 

.CTOC/countrylist_fix.html
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الكثري منها بمعناه  القصد كركن معنوي بطرائق مختلفة. وهو يفهم يف  القانونية مع مفهوم  النظم  وتتعامل 
العادي، أي بمعنى أنه ال يلزم إال أن يكون الشخص قد قصد تنفيذ الفعل لكي يعترب ذلك الفعل متعمدا. وهذه 

مسألة يجب حلها بالرجوع إىل التقاليد القانونية املحلية.

ويتعني قراءة املادة 5 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مقرتنة بالفقرة 1 من املادة 11 من االتفاقية، التي 
تنص عىل أن الجرائم املنصوص عليها يف االتفاقية يجب أن تخضع لجزاءات تراعي جسامة الجرم.

مثال: النرويج

املادة 198 من قانون العقوبات )النرويج( - التآمر الرتكاب جريمة منظمة خطرية

كل من تآمر مع شخص ما الرتكاب فعل يعاقب عليه بالسجن مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات، وكان 
من املقرر ارتكابه يف إطار أنشطة جماعة إجرامية منظمة، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل ثالث 
العقوبة  زيادة  الحسبان  يف  يؤخذ  وال  رصامة.  أشد  لعقوبة  خاضعة  الجريمة  تكن  لم  ما  سنوات 

القصوى بسبب تكرار الجرائم أو تزامنها.

لغرض  أكثر  أو  أشخاص  ثالثة  بني  التعاون  املنظمة”  اإلجرامية  “الجماعة  بتعبري  ويقصد 
إىل  يستند  أو  سنوات،  ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  بالسجن  عليه  يعاقب  فعل  ارتكاب  هو  أسايس 

ارتكاب أفعال من هذا القبيل بدرجة ال يستهان بها.

املادة 5 ]الخيار 2[ - املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة

كل من يشارك عمدا ]أو عن علم[ بدور فاعل يف األنشطة اإلجرامية التي تضطلع بها جماعة   -1
إجرامية منظمة، مع علمه إما بهدف هذه الجماعة اإلجرامية املنظمة ونشاطها العام، أو بعزمها عىل 

ارتكاب الجرائم املعنية، يرتكب جريمة يعاقب عليها ب  ]تدرج العقوبة[.

كل من يشارك عمدا ]أو عن علم[ بدور فاعل يف ]أي[ أنشطة ]أخرى[ لجماعة إجرامية منظمة،   -2
مع علمه بما ييل:

إما بهدف الجماعة اإلجرامية املنظمة ونشاطها العام، أو بعزمها عىل ارتكاب الجرائم  )أ(   
املعنية؛ و

أن سلوكه سيسهم يف تحقيق هدف الجماعة اإلجرامية املنظمة أو عزمها عىل ارتكاب  )ب(   
الجرائم املعنية،

يرتكب جريمة يعاقب عليها ب  ]تدرج العقوبة[.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 )أ( ‘2’ من املادة 5

تنص الفقرة 1 )أ( ‘2’ من املادة 5 من االتفاقية، وكذلك املادة 5 ]الخيار 2[ من هذه األحكام الترشيعية النموذجية، 
عىل جرم يستند إىل القوانني املتعلقة بالرابطة اإلجرامية التي وضعت أصال يف عدة واليات قضائية تتبع تقاليد 
القانون املدني ولكن طائفة متنوعة من النظم القانونية املختلفة أخذت بها منذ ذلك الحني. ومن حيث الجوهر، 
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يعلق الخيار 2 مسؤولية جنائية عىل املساهمات املتعمدة يف الجماعات اإلجرامية املنظمة، وليس عىل السعي إىل 

تنفيذ خطة مسبقة أو اتفاق مسبق الرتكاب الجريمة، كما هو الحال يف الخيار 1.

الفقرة 1 من املادة 5 ]الخيار 2[ من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

يشرتط لتحقق الركن املادي يف الفقرة 1 من املادة 5 ]الخيار 2[ أن يكون املتهم قد شارك بدور فاعل يف األنشطة 

اإلجرامية للجماعة اإلجرامية املنظمة )املعرفة يف املادة 3 )أ( أعاله(. وتحديد ما إذا كان الشخص قد قام “بدور 

فاعل” هو مسألة وقائع، وقد تختلف الواليات القضائية يف تحديد ما إذا كان القيام بأدوار تتسم أكثر بطابع غري 

فاعل )إغفاالت( يكفي إلثبات هذا الركن ومتى يكون ذلك.

وتحقق الركن املعنوي لهذه الجريمة يستوجب أن يكون املتهم قد شارك عمدا أو عن علم بدور فاعل يف األنشطة 

التي تضطلع بها الجماعة اإلجرامية املنظمة، وأن يكون قد علم، باإلضافة إىل ذلك، بهدف الجماعة  اإلجرامية 

اإلجرامية املنظمة ونشاطها اإلجرامي العام أو باعتزام الجماعة ارتكاب جرائم محددة.

الفقرة 2 من املادة 5 ]الخيار 2[ من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

أن تكون  يلزم  النموذجية، ال  الترشيعية  املادة 5 من هذه األحكام  2 من  الفقرة  املبينة يف  بالجريمة  فيما يتعلق 

األنشطة، التي يضطلع بها لصالح الجماعة اإلجرامية املنظمة، غري قانونية يف غري هذه الحالة. ويمكن أن تشمل 

عبارة “أي أنشطة أخرى”، عىل سبيل املثال، مسك الدفاتر لصالح جماعة إجرامية منظمة، أو العمل كسائق لدى 

تستخدمه  سوف  منظمة  إجرامية  جماعة  بأن  العلم  مع  ناري  سالح  تنظيف  أو  منظمة،  إجرامية  جماعة  زعيم 

أو إدارة الشؤون املالية لجماعة إجرامية منظمة.

أو عن علم، بدور فاعل يف أنشطة  املتهم قد شارك عمدا،  الجريمة يجب أن يكون  املعنوي لهذه  الركن  ولتحقق 

الجماعة اإلجرامية املنظمة، وأن يكون، باإلضافة إىل ذلك، عىل علم إما بهدف الجماعة اإلجرامية املنظمة ونشاطها 

العام أو باعتزامها ارتكاب الجرائم املعنية، وأن يكون قد علم كذلك بأن سلوكه )القيام بفعل أو االمتناع عن فعل( 

من شأنه أن يسهم يف تحقيق هدف الجماعة اإلجرامية املنظمة أو عزمها عىل ارتكاب الجرائم املعنية.

املعنوي  الركن  هذا  معنى  بشأن  اإلرشادات  من  مزيدا  النموذجية  الترشيعية  األحكام  هذه  من   8 املادة  وتقدم 

إثباته. وكيفية 

ويتعني قراءة املادة 5 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مقرتنة بالفقرة 1 من املادة 11 من االتفاقية، التي 

تنص عىل أن الجرائم املنصوص عليها يف االتفاقية يجب أن تخضع لجزاءات تراعي جسامة الجرم.

ملحوظة

1 و2 املبينني أعاله أو بدال منهما، يمكن أن تنشأ املسؤولية الجنائية يف بعض الواليات  باإلضافة إىل الخيارين 

القضائية عن التورط يف أنشطة تتعلق بمخططات ابتزازية )racketeering( أو ما يسمى باألنشطة االبتزازية. 

وبوجه عام، يشري مصطلح “األنشطة االبتزازية” إىل جرائم محددة بمقتىض القانون الداخيل قد تتعلق، بصورة 

شخص  استمد  إذا  االبتزاز  هذا  يف  الضلوع  عن  املسؤولية  وتنشأ  املنظمة.  بالجريمة  مبارشة،  غري  أو  مبارشة 

أو تلقى أي منفعة مالية أو مادية أخرى من مشاركته يف نشاطني أو أكثر من األنشطة االبتزازية )وهو ما يشار 

إلنشاء  االبتزازية  املخططات  عائدات  استثمر  أو  استخدم  إذا  أو  االبتزازية”(،  األنشطة  من  “نمط  باسم  إليه 

أو تشغيل منشأة، أو إذا قام بتسيري شؤون منشأة أو شارك يف تسيريها من خالل نمط من األنشطة االبتزازية، 

أو إذا اكتسب حصة يف منشأة أو سيطرة عليها أو احتفظ بحصته فيها أو سيطرته عليها من خالل نمط من 

األنشطة االبتزازية.
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مثال: النمسا

املادة 278 من القانون الجنائي )النمسا( - الرابطة اإلجرامية

إجرامية  رابطة  يؤسس  شخص  كل  سنوات  ثالث  أقصاها  ملدة  بالسجن  يعاقب   )1(
أو يشارك يف عضويتها.

يقصد بالرابطة اإلجرامية عالقة ارتباط طويلة األجل بني شخصني أو أكثر تؤسس   )2(
بهدف أن يرتكب واحد أو أكثر من أعضاء الرابطة جناية واحدة أو أكثر، أو جرائم عنف كبرية 
أخرى تستهدف اإليذاء البدني وإزهاق األرواح، أو جرائم إتالف للممتلكات أو رسقة أو احتيال 
غري بسيطة، أو الجنح املنصوص عليها يف املواد 165 أو 177-ب أو من 233 إىل 239 أو من 
الجنح املنصوص  أو  أو 307،  أو 304  أو 283  أو 241-و  أو 241-ه  241-أ إىل 241-ج 
عليها يف الفقرة 1 من املادة 278-د، أو الجنح املنصوص عليها يف الفقرة 1 من املادة 114 

أو املادة 116 من قانون أنشطة الرشطة املتعلقة باألجانب.

لرابطة  اإلجرامية  األهداف  تحقيق  إىل  السعي  إطار  يف  جريمة  شخص  ارتكب  إذا   )3(
إجرامية أو إذا شارك يف تلك الرابطة من خالل تزويدها باملعلومات أو املوجودات أو بأي طريقة 

أخرى وهو يعلم أن أفعاله تدعمها أو تدعم جرائمها يعترب مشاركا يف عضوية تلك الرابطة.

إذا لم تفض الرابطة إىل ارتكاب أي من الجرائم املخطط لها، ال تكون هناك مسؤولية   )4(
عىل أي من أعضائها يف حال قيامها بحل نفسها بحرية إرادتها أو إذا ما أظهرت أنشطتها أنها 
بتهمة  للمساءلة  الشخص  يخضع  ال  ذلك،  عىل  وعالوة  خططها.  عن  إرادتها  بحرية  تخلت 
االنتماء إىل رابطة إجرامية إذا ما انسحب بحرية إرادته منها قبل أن ترتكب الرابطة أيا من 
ارتكابها؛ وال يُعفى أي شخص يشارك يف رابطة إجرامية  أو ترشع يف  لها  الجرائم املخطط 
بصفة قيادية من املساءلة إال إذا قام بإرادته الحرة وعن طريق إبالغ السلطات )الفقرة 3 من 

املادة 151( أو بأي طريقة أخرى بعمل من شأنه إزالة الخطر الذي تشكله تلك الرابطة.

املادة 278-أ من القانون الجنائي )النمسا( - التنظيم اإلجرامي

يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح بني ستة أشهر وخمس سنوات كل من يؤسس رابطة طويلة األجل 
شبيهة بمؤسسات األعمال تضم عددا كبريا من األفراد أو يشارك يف عضويتها )الفقرة 3 من 

املادة 278( يف الحاالت التالية:

إذا كانت تهدف، حتى ولو بصورة غري حرصية، إىل القيام بصورة متكررة   -1  
بتخطيط وتنفيذ جرائم خطرية تودي باألرواح أو ترض بالسالمة البدنية أو تعتدي 
الجنيس  باالستغالل  تتعلق  خطرية  جرائم  أو  املمتلكات،  تستهدف  أو  الحرية  عىل 
لألشخاص أو تهريب املهاجرين أو االتجار باألسلحة أو املواد النووية أو املواد املشعة 

أو النفايات الخطرة أو األموال املزيفة أو املخدرات غري املرشوعة،

أرباح  إىل تحقيق  الجرائم  أي من هذه  ارتكاب  إذا كانت تسعى، من خالل   -2  
كبرية،

إذا كانت تسعى إىل إفساد أشخاص آخرين أو ترهيبهم أو حماية نفسها من   -3  
تدابري إنفاذ القانون بطرائق محددة،

وتطبق أحكام الفقرة 4 من املادة 278 يف هذا الشأن مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال.
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مثال: كندا

املادة 467-11 من القانون الجنائي )R S C , 1985, c  C-46( )كندا( - املشاركة يف 
أنشطة التنظيمات اإلجرامية

كل من يشارك أو يساهم، عن علم، يف أي نشاط من أنشطة تنظيم إجرامي، عن طريق   )1(
القيام بفعل أو االمتناع عن فعل، بغرض تعزيز قدرة التنظيم اإلجرامي عىل تيسري أو ارتكاب 
جريمة خطرية منصوص عليها يف هذا القانون أو يف غريه من القوانني الربملانية يكون قد ارتكب:

جريمة خطرية يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تزيد عىل خمس سنوات؛ أو )أ(   

جريمة بسيطة تخضع إلجراءات محاكمة وجيزة. )ب(   

املالحقة القضائية

ال يلزم لالدعاء أن يثبت ما ييل يف املالحقة القضائية للجرائم املنصوص عليها يف املادة   )2(
الفرعية )1(:

أن التنظيم اإلجرامي قد يرس أو ارتكب بالفعل جريمة خطرية؛ )أ(   

اإلجرامي عىل  التنظيم  قدرة  فعال  قد عززت  أو مساهمته  املتهم  أن مشاركة    )ب( 
تيسري أو ارتكاب جريمة خطرية؛

أن املتهم كان عىل علم بالطبيعة املحددة ألي جريمة خطرية قد يكون التنظيم    )ج( 
اإلجرامي قد يرسها أو ارتكبها؛

التنظيم  يشكلون  الذين  األشخاص  من  أي  بهوية  علم  عىل  كان  املتهم  أن    )د( 
اإلجرامي.

العوامل

يجوز للمحكمة، لدى تقرير ما إذا كان املتهم قد شارك أو ساهم يف أي نشاط لتنظيم   )3(
إجرامي، أن تنظر، ضمن جملة أمور، فيما ييل: 

ما إذا كان املتهم يستخدم أي أسماء أو كلمات أو رموز أو أشكال أخرى تحدد    )أ( 
هوية التنظيم اإلجرامي أو ترتبط به؛

يشكلون  الذين  األشخاص  من  أي  مع  التواصل  من  يكثر  املتهم  كان  إذا  ما    )ب( 
التنظيم اإلجرامي؛

ما إذا كان املتهم يتلقى أي منافع من التنظيم اإلجرامي؛ )ج(   

ما إذا كان املتهم يشارك بصفة متكررة يف األنشطة بناء عىل تعليمات من أي من    )د( 
األشخاص الذين يشكلون التنظيم اإلجرامي.

مثال: فرنسا

املادة 450-1 من قانون العقوبات )فرنسا( – املشاركة يف رابطة إجرامية

يقصد بالرابطة اإلجرامية جماعة تُشكل أو مؤامرة تُدبر بهدف اإلعداد، يف صورة فعل مادي واحد 
عليها  يعاقب  التي  الجرائم  من  أكثر  أو  واحدة  جنحة  أو  أكثر  أو  واحدة  جناية  الرتكاب  أكثر،  أو 

بالسجن ملدة خمس سنوات عىل األقل.
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وعندما تكون الجرائم املتوخاة جنايات أو جنح يعاقب عليها بالسجن ملدة عرش سنوات، يعاقب عىل 
املشاركة يف الرابطة اإلجرامية بالسجن ملدة عرش سنوات وبغرامة قدرها 000 150 يورو.

املتوخاة جنحا يعاقب عليها بالسجن ملدة خمس سنوات عىل األقل، يعاقب  الجرائم  وعندما تكون 
عىل املشاركة يف الرابطة اإلجرامية بالسجن ملدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 000 75 يورو.

مثال: أيرلندا

املادة 72 من قانون العدالة الجنائية لعام 2006 )أيرلندا( - جريمة املشاركة أو املساهمة 
يف أنشطة معينة

يف حال العلم بوجود التنظيم املشار إليه يف هذه املادة الفرعية، يُجرم قيام أي شخص   )1(
الحالتني  من  أي  يف  ال(  أم  جريمة  يمثل  أكان  )سواء  نشاط  أي  يف  املساهمة  أو  باملشاركة 

التاليتني:

أن يكون ذلك بقصد: )أ(   

   ‘1’  تعزيز قدرة التنظيم اإلجرامي أو أي من أعضائه عىل ارتكاب جريمة 
خطرية، أو

‘2’  تيسري ارتكاب التنظيم اإلجرامي أو أي من أعضائه لجريمة خطرية،   

عدم االكرتاث بما إذا كانت هذه املشاركة أو املساهمة يمكن أن تؤدي إىل أي    )ب( 
مما ييل:

   ‘1’  تعزيز قدرة التنظيم اإلجرامي أو أي من أعضائه عىل ارتكاب جريمة 
خطرية، أو

‘2’  تيسري ارتكاب التنظيم اإلجرامي أو أي من أعضائه لجريمة خطرية.   

بالغرامة  إدانته  عند  املادة  هذه  بموجب  مجرم  فعل  بارتكاب  يتهم  من  كل  يعاقب   )2(
أو السجن ملدة ال تتجاوز 15 سنة أو بكلتا العقوبتني.

الفرعية )1( إىل ارتكاب جريمة خطرية اإلشارة إىل  املادة  الواردة يف  تشمل اإلشارة   )3(
ارتكاب فعل يف مكان خارج الدولة يشكل جريمة خطرية بموجب قانون ذلك املكان ويمكن 

أن يشكل، إذا ارتكب يف الدولة، جريمة خطرية.

ال يلزم لالدعاء أن يثبت ما ييل عند إقامة الدعوى بشأن جريمة بموجب هذه املادة:  )4(

حسب  بالفعل،  ارتكب  قد  أعضائه  من  أي  أو  املعني  اإلجرامي  التنظيم  أن    )أ( 
الحالة، ما ييل:

‘1’  جريمة خطرية يف الدولة، أو   

   ‘2’  فعال يمثل جريمة خطرية بمقتىض قانون مكان خارج الدولة ويشكل، 
إذا ارتكب يف الدولة، جريمة خطرية،

أن مشاركة املدعى عليه أو مساهمته أدت يف الواقع إىل ما ييل: )ب(   

   ‘1’  تعزيز قدرة التنظيم اإلجرامي املعني أو أي من أعضائه عىل ارتكاب 
جريمة خطرية، أو
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لجريمة  أعضائه  من  أي  أو  املعني  اإلجرامي  التنظيم  ارتكاب     ‘2’  تيسري 
خطرية،

املادة  يف  إليها  مشار  جريمة  ألي  املحددة  بالطبيعة  عليه  املدعى  علم    )ج( 
الفرعية )1( )أ( أو )ب(.

]…[

مثال: إيطاليا

املادة 416 من قانون العقوبات )إيطاليا( – تكوين رابطة الرتكاب جرائم

عندما يشكل ثالثة أشخاص أو أكثر رابطة لغرض ارتكاب أكثر من جريمة واحدة، يعاقب كل 
من يروج لتلك الرابطة أو يشكلها أو ينظمها بالسجن ملدة ترتاوح بني ثالث وسبع سنوات عىل 

هذا الفعل وحده.

السجن ملدة ترتاوح بني سنة واحدة وخمس  الرابطة وحده  االشرتاك يف  وتكون عقوبة فعل 
سنوات.

ويخضع القادة لنفس العقوبة املفروضة عىل املروجني.

فتكون  العمومية،  الطرق  عىل  أو  الريف  يف  مسلحة  بغارات  الرابطة  يف  املشاركون  قام  وإذا 
العقوبة هي السجن ملدة ترتاوح بني خمس سنوات وخمس عرشة سنة.

وتشدد العقوبة إذا كان عدد املشاركون يف الرابطة عرشة فأكثر.

املادة 416 مكررا من قانون العقوبات )إيطاليا( – العصابات من نوع املافيا

يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح بني 10 سنوات و15 سنة كل شخص يشرتك يف عصابة من نوع 
املافيا، تضم ثالثة أشخاص أو أكثر.

ويعاقب كل من يروج لعصابة من هذا النوع أو يوجهها أو ينظمها بالسجن ملدة ترتاوح بني 
12 و18 سنة عىل هذا الفعل وحده.

الرتهيب  عىل  قدرتها  املشاركون  يستغل  عندما  املافيا  نوع  من  بأنها  عصابة  أي  وتوصف 
النابعة من صالتها الرتابطية وما تفرضه من إذعان لسلطتها والتزام الصمت حيال جرائمها 
إىل  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  للتوصل،  أو  جنائية،  جرائم  الرتكاب  الصمت[،  ]قانون 
االستحواذ عىل إدارة أنشطة اقتصادية وتراخيص وأذون وعقود عمومية وخدمات أو السيطرة 
عىل ذلك بأي طريقة، أو للحصول عىل أرباح أو مزايا بطريقة غري قانونية ألنفسهم أو ألي 
شخص آخر، أو بهدف منع حرية التصويت أو الحد منها، أو الحصول عىل أصوات ألنفسهم 

أو ألشخاص آخرين يف أوقات االنتخابات.

وإذا كانت العصابة مسلحة، تصبح العقوبة السجن ملدة ترتاوح بني 12 و20 سنة يف األحوال 
املذكورة يف الفقرة 1، والسجن ملدة ترتاوح بني 15 و26 سنة يف األحوال املذكورة يف الفقرة 2.

وتوصف العصابة بأنها مسلحة عندما يكون لدى املشاركني فيها أسلحة نارية أو متفجرات 
تحقيق  أجل  من  آخر،  مكان  يف  مودعة  أو  مخبأة  كانت  لو  حتى  ترصفهم،  تحت  موضوعة 

أهداف الرابطة.
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كانت  إذا  والنصف  الثلث  بني  يرتاوح  بمقدار  السابقة  الفقرات  يف  إليها  املشار  العقوبة  وتزيد 
عىل  الحفاظ  أو  عليها  السيطرة  إىل  العصابة  يف  املشاركون  يهدف  التي  االقتصادية،  األنشطة 
سيطرتهم عليها، ممولة، كليا أو جزئيا، من أثمان أو نواتج أو عائدات الجرائم الجنائية املرتكبة.

ويكون املحكوم عليه دائما عرضة ملصادرة األشياء التي استعملها أو كان يزمع استعمالها يف 
ارتكاب الجريمة وجميع األشياء املتحصل عليها كثمن الرتكاب الجريمة أو املكتسبة كنواتج 

أو عائدات من ارتكابها أو الفوائد املحققة من استخدام تلك األشياء.

العصابات،  من  وغريهما  وإندرانغيتا  كامورا  جماعتي  عىل  أيضا  املادة  هذه  أحكام  وتنطبق 
يف  الرتابطية  صالتها  من  النابعة  الرتهيب  قوة  من  تستفيد  التي  املحلية،  تسميتها  أيا كانت 

السعي لتحقيق أهداف مطابقة ألهداف العصابات من نوع املافيا.

مثال: بربادوس

املادة 3 من قانون )منع ومكافحة( الجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2010 )بربادوس(

ارتكاب جريمة مزاولة  الشخص ضالعا يف  الفرعية )3(، يكون  املادة  بأحكام  رهنا   )1(
نشاط إجرامي منظم باملعنى املقصود يف هذا القانون يف الحاالت التالية:

أن يتضافر مع أشخاص آخرين يف ارتكاب جريمة خطرية بغرض الحصول    )أ( 
غري  أو  مبارش  بشكل  يتصل،  لغرض  أو  أخرى  مادية  منفعة  أو  مالية  منفعة  عىل 

مبارش، بالحصول عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

بنشاطها  أو  بأغراضها  علمه  مع  منظمة،  إجرامية  جماعة  مع  ينخرط  أن    )ب( 
اإلجرامي العام أو باعتزامها ارتكاب جريمة خطرية، يف سلوك تمهيدي للقيام بما ييل 

أو املشاركة فيه:

‘1’  النشاط اإلجرامي للجماعة؛ أو   

إجرامي  غرض  تحقيق  يف  ستسهم  أنها  يعلم  التي  األخرى   األنشطة   ’2‘   
للجماعة أو يف قيامها بنشاطها اإلجرامي؛

أن يصدر، عن علم، تعليمات، بصفته عضوا يف جماعة إجرامية منظمة، إىل أي    )ج( 
شخص بارتكاب جريمة خطرية لصالح الجماعة أو بتوجيه منها أو باالشرتاك معها؛

أن يعمل، عن علم، عىل ضم شخص آخر إىل عضوية جماعة إجرامية منظمة    )د( 
عن طريق النصح أو تهيئة األسباب أو التشجيع أو التجنيد.

ذات  جماعة  املادة  هذه  يف  “جماعة”  أو  منظمة”  إجرامية  “جماعة  بتعبري  يقصد   )2(
هيكل تنظيمي تتسم بما ييل:

أو خارجها يعملون  أكثر سواء داخل بربادوس  أو  تتكون من 3 أشخاص    )أ( 
بشكل متضافر؛

غرضها األسايس هو ارتكاب جريمة خطرية واحدة أو أكثر من أجل الحصول    )ب( 
من  ألي  أو  لها  مبارشة  غري  أو  مبارشة  أخرى  مادية  منفعة  أو  مالية  منفعة  عىل 

أعضائها، وال يشمل ذلك الجماعات التي تشكل عشوائيا الرتكاب جريمة واحدة.
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ال تتحقق الجريمة املشار إليها يف املادة الفرعية )1( إال يف األحوال التالية:  )3(

أن ترتكب يف أكثر من بلد واحد؛ )أ(   

التخطيط  أو  اإلعداد  عمليات  من  كبريا  جانبا  لكن  واحد  بلد  يف  ترتكب  أن    )ب( 

أو التوجيه أو اإلرشاف املتعلقة بها يتم يف بلد آخر؛

منظمة  إجرامية  جماعة  ارتكابها  يف  تضلع  ولكن  واحد،  بلد  يف  ترتكب  أن    )ج( 

تمارس أنشطة إجرامية يف أكثر من بلد واحد؛

أن ترتكب يف بلد واحد، ولكن لها آثارا جسيمة يف بلد آخر. )د(   

املادة 4 من قانون )منع ومكافحة( الجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2010 )بربادوس(

بموجب  املجرمة  لألفعال  القضائية  املالحقة  عند  ييل  ما  إثبات  الرضوري  من  ليس   )1(

الفقرة )ب( من املادة 3 )1(:

أن الجماعة اإلجرامية قد يرست أو ارتكبت بالفعل الجريمة؛   )أ( 

أن مشاركة املتهم أو مساهمته مكنت الجماعة اإلجرامية من تيسري الجريمة    )ب( 

أو ارتكابها؛

ارتكبتها  تكون  قد  جريمة  ألي  املحددة  بالطبيعة  علم  عىل  كان  املتهم  أن    )ج( 

الجماعة اإلجرامية؛

أن املتهم كان يعرف هوية أي من أعضاء الجماعة اإلجرامية. )د(   

بموجب  املجرمة  لألفعال  القضائية  املالحقة  عند  ييل  ما  إثبات  الرضوري  من  ليس   )2(

الفقرة )د( من املادة 3 )1(:

أن الجريمة املعنية قد ارتكبت؛ )أ(   

أن املتهم أصدر تعليمات إىل شخص معني بارتكاب الجريمة؛ )ب(   

أن املتهم كان يعرف هوية كل عضو يف الجماعة اإلجرامية. )ج(   

املادة 5 من قانون )منع ومكافحة( الجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2010 )بربادوس(

يجوز للمحكمة، لدى تقرير ما إذا كان املتهم قد شارك يف النشاط اإلجرامي املنظم لجماعة 

إجرامية أو ساهم فيه، أن تنظر، ضمن جملة أمور، فيما إذا كان املتهم:

اعرتف بأنه عضو يف الجماعة؛ )أ(   

ذكر أحد والديه أو ويص عليه أو شخص آخر أنه عضو يف تلك الجماعة؛ )ب(   

يتواصل بصفة اعتيادية مع أعضاء الجماعة؛ )ج(   

يستخدم األسماء أو األلوان أو الرموز أو األشكال األخرى املرتبطة بالجماعة؛ )د(   

يتلقى أي منافع مالية أو مادية من الجماعة. )ه(   
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مثال: تونغا

املادة 66 )1( من قانون مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2014 
)تونغا( - املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة

يجرم بموجب هذه املادة اشرتاك أي شخص )سواء كعضو أو عضو منتسب أو عضو محتمل( 
يف جماعة إجرامية منظمة، مع علمه بأنها جماعة إجرامية منظمة - عىل أن يكون:

عاملا بأن مشاركته تساهم يف حدوث نشاط إجرامي؛ أو )أ(   

غري عابئ بما إذا كانت مشاركته تساهم يف حدوث نشاط إجرامي. )ب(   

مثال: شييل

املواد من 293 إىل 294 مكررا من القانون الجنائي )شييل( – بشأن الرابطات غري القانونية

ومن  زعماؤها  يعاقب  خطرية،  جرائم  ارتكاب  الرابطة  من  الغرض  كان  إذا   -293 املادة 
بني  ترتاوح  ملدد  املشدد  بالسجن  أعمالها  عىل  واملحرضون  فيها  قيادية  مناصب  يشغلون 
ارتكاب  الغرض منها  إذا كان  أما  الشأن.  املقررة يف هذا  للعقوبات  الدنيا والقصوى  الحدود 
جرائم عادية، فتكون عقوبة األفراد املذكورين أعاله السجن العادي ملدد ترتاوح بني الحدود 

الدنيا والقصوى للعقوبات املقررة يف هذا الشأن.

خاطر  طيب  وعن  علم  عن  يقوم  من  وكل  الرابطة  يف  يشرتك  آخر  شخص  كل   -294 املادة 
بتزويدها بوسائل أو أدوات الرتكاب الجرائم الخطرية أو العادية أو بمسكن أو مأوى أو مكان 
لالجتماع يعاقب، يف الحالة األوىل املشار إليها يف املادة السابقة، بالحد األوسط لعقوبة السجن 

العادي، ويف الحالة الثانية، بالحد األدنى لعقوبة السجن العادي.

مساس  دون  و294   293 املادتني  يف  عليها  املنصوص  العقوبات  تُوقع  مكررا-   294 املادة 
التي تطبق عىل أي جرائم خطرية أو عادية ترتكب بسبب هذه األنشطة أو فيما  بالعقوبات 
يتعلق بها. وإذا تأسست الرابطة من خالل كيان اعتباري، يضاف إىل العقوبة املفروضة عىل 

فرادى املجرمني األمر بحل ذلك الكيان أو إلغائه كنتيجة تابعة للحكم.

مثال: أوكرانيا

املادة 255 من القانون الجنائي )أوكرانيا( – إنشاء تنظيم إجرامي

يعاقب بالسجن مدة ترتاوح بني خمس سنوات واثنتي عرشة سنة كل من أنشأ تنظيما   -1
إجراميا لغرض ارتكاب جريمة خطرية خاصة أو غري خاصة، وكل من توىل قيادة هذا التنظيم 
إدارة أو تسهيل  أو  التي يرتكبها، وكذلك كل توىل تنظيم  أو شارك فيه أو شارك يف الجرائم 
اجتماع )مؤتمر( ألعضاء تنظيمات إجرامية أو جماعات منظمة بغرض وضع خطط ورشوط 
للتشارك يف ارتكاب جرائم أو توفري الدعم اللوجيستي لألنشطة اإلجرامية للتنظيمات اإلجرامية 

أو الجماعات اإلجرامية املنظمة املرتابطة عىل هذا النحو أو تنسيق أنشطتها.

يعفى من املسؤولية الجنائية عن الجريمة املنصوص عليها يف هذه املادة أي شخص،   -2
اإلجرامي  التنظيم  إنشاء  عن  طوعا  أبلغ  ما  إذا  قائده،  أو  اإلجرامي  التنظيم  منظم  باستثناء 

أو عن مشاركته فيه وساعد بصورة فعالة يف كشف هذا التنظيم.
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املادة 256 من القانون الجنائي )أوكرانيا( - مساعدة أعضاء التنظيمات اإلجرامية 

والتسرت عىل نشاطهم اإلجرامي

يُعاَقب بالسجن ملدة ترتاوح بني ثالث وخمس سنوات كل من قدم إىل أعضاء تنظيمات   -1

إجرامية مساعدة، لم يتم الوعد بها مسبقا، وتسرت عىل أنشطتهم اإلجرامية عن طريق توفري 

مقار أو مالجئ أو مركبات أو معلومات أو وثائق أو معدات أو أموال أو أوراق مالية، وقام 

أيضا بترصفات أخرى، لم يتم الوعد بها مسبقا، لتهيئة ظروف تيرس أنشطتهم اإلجرامية.

يُعاَقب عىل نفس األفعال، عندما يرتكبها موظف أو يف حال تكرارها، بالسجن ملدة   -2

مزاولة  أو  معينة  الحق يف شغل وظائف  من  الحرمان  مع  بني خمس وعرش سنوات  ترتاوح 

أنشطة معينة ملدة أقصاها ثالث سنوات.

املادة 257 من القانون الجنائي )أوكرانيا( – أنشطة العصابات

عصابة  شكل  من  كل  سنة  عرشة  وخمس  سنوات  خمس  بني  ترتاوح  ملدة  بالسجن  يعاقب 

العاديني  أو األفراد  أو املنظمات  إجرامية مسلحة بقصد االعتداء عىل الرشكات أو املؤسسات 

أو شارك أيضا يف هذه العصابة أو هجماتها مع مصادرة ممتلكاته.

مثال: غابون

املادة 193 من القانون الجنائي )غابون(

يعترب تكوين أي رابطة، أيا كانت مدتها أو عدد أعضائها، أو وضع أي اتفاق بغرض التخطيط 

لجرائم خطرية أو عادية ضد األفراد أو املمتلكات جريمة تمس بالنظام العام.

املادة 194 من القانون الجنائي )غابون(

يعاقب باإلعدام كل من انتسب إىل رابطة شكلت للغرض املشار إليه يف املادة السابقة أو شارك 

يف اتفاق أبرم من أجل ذلك الغرض.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يساعد، عن علم أو قصد، مرتكبي الجرائم املنصوص عليها يف 

هذا الفصل بتزويدهم بأدوات الجريمة أو بوسائل اتصال أو مأوى أو أماكن لالجتماع، حتى 

وإن كان ذلك بعد ارتكاب األفعال اإلجرامية.

املادة 195 من القانون الجنائي )غابون(

املنصوص  الجرائم  بارتكاب  يدان  املؤبد عىل أي شخص  السجن  إىل  العقوبة تخفف  أن  غري 

عليها يف املادة 194 أعاله إذا ما كان قد أبلغ السلطات قبل بدء أي مالحقة قضائية باالتفاق 

املوضوع أو بوجود الرابطة.

مثال: جنوب أفريقيا

 املادة 1 من قانون منع الجريمة املنظمة لسنة 1998 )جنوب أفريقيا( - التعاريف 
وتفسري القانون

يقصد باملصطلحات التالية يف هذا القانون ما ييل، ما لم يدل السياق عىل خالف ذلك:  )1(
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]…[

القيام ب  “نمط من األنشطة االبتزازية” هو رضب مخطط له أو جار أو مستمر أو متكرر من 

األول، ويشمل عىل  الجدول  إليها يف  املشار  الجرائم  أي من  ارتكاب  الضلوع يف  أو  االشرتاك 

غضون  يف  تقع  والثانية  القانون  بهذا  العمل  بدء  بعد  تقع  إحداهما  منها،  جريمتني  األقل 

10 سنوات )تستبعد من حسابها أي فرتة سجن( من تاريخ ارتكاب الجريمة السابقة املشار 

إليها يف الجدول 1؛

املادة 2 )1( من قانون منع الجريمة املنظمة لسنة 1998 )جنوب أفريقيا( - الجرائم

يشكل قيام أي شخص بما ييل جريمة:

أن يتلقى أي ممتلكات مستمدة، بشكل مبارش أو غري مبارش، من نمط من  )أ(  ‘1’ 

األنشطة االبتزازية أو يحتفظ بها؛ وهو

يعلم بأنها مستمدة من تلك األنشطة أو يفرتض بصورة معقولة أن يكون   ’2‘  

عىل علم بذلك؛ وأن

يستخدم أو يستثمر، بشكل مبارش أو غري مبارش، أي جزء من هذه املمتلكات   ’3‘  

الحتياز أي حصة يف أي منشأة أو يف إقامة منشأة أو تشغيلها أو تسيري أنشطتها؛

أن يتلقى أي ممتلكات أو يحتفظ بها، بشكل مبارش أو غري مبارش، نيابة عن  )ب(  ‘1’ 

أي منشأة؛ وهو

عربه  أو  االبتزازية  األنشطة  من  نمط  من  تستمد  أو  استمدت  أنها  يعلم   ’2‘  

أو يفرتض بصورة معقولة أن يكون عىل علم بذلك؛

أن يستخدم أو يستثمر أي ممتلكات، بشكل مبارش أو غري مبارش، نيابة عن  )ج(  ‘1’ 

أي منشأة أو يف الحصول عىل أي حصة يف أي منشأة أو يف إقامة منشأة أو تشغيلها 

أو تسيري أنشطتها؛ وهو

يعلم أنها استمدت أو تستمد من نمط من أنشطة ابتزازية أو عربه أو يفرتض   ’2‘  

بصورة معقولة أن يكون عىل علم بذلك؛

أن يعمد، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، إىل الحصول عىل أي حصة يف أي منشأة  )د( 

األنشطة  من  نمط  خالل  من  بسيطرته  أو  الحصة  بتلك  االحتفاظ  أو  عليها  أو السيطرة 

االبتزازية؛

أن ُيسريِّ شؤون منشأة أو يشارك يف تسيري شؤونها بشكل مبارش أو غري مبارش من  )ه( 

خالل نمط من األنشطة االبتزازية أثناء توليه إدارة تلك املنشأة أو عمله لديها أو ارتباطه بها؛

أن يدير أعمال أو أنشطة منشأة ما وهو يعلم، أو يفرتض بشكل معقول أنه يعلم،  )و( 

بأن هناك شخصا ما، يعمل لدى املنشأة أو يرتبط بها، يسريِّ شؤونها أو يشارك يف تسيريها 

بشكل مبارش أو غري مبارش من خالل نمط من األنشطة االبتزازية؛

أن يتآمر عىل انتهاك أي من أحكام الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )ه( أو )و(  )ز( 

أو يرشع يف ذلك داخل الجمهورية أو يف أي مكان آخر.
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املادة 6-  عرقلة سري العدالة

يعرض  أو  مزية غري مستحقة  بتقديم  يعد  أو  الرتهيب  أو  التهديد  أو  القوة  يستخدم  من  كل   -1
تقديمها أو يمنحها من أجل:

التحريض عىل اإلدالء بشهادة زور؛ أو )أ(   

التدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقديم األدلة؛ )ب(   

فيما يتعلق بارتكاب أي جريمة منصوص عليها يف هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[، يرتكب جريمة 
يعاقب عليها ب  ]تدرج العقوبة[.

إنفاذ  أجهزة  أداء موظفي  يف  التدخل  أجل  من  الرتهيب  أو  التهديد  أو  القوة  يستخدم  من  كل   -2
القانون أو االدعاء أو القضاء لوجباتهم فيما يتعلق بارتكاب أي جريمة منصوص عليها يف هذا ]القانون/

الترشيع/الفصل …[ يرتكب جريمة يعاقب عليها ب  ]تدرج العقوبة[.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 23

تقيض املادة 23 من اتفاقية الجريمة املنظمة بأن تجرم الدول األطراف مجموعتني من األفعال التي تنطوي عىل 
عرقلة لسري العدالة؛ وهذه األحكام مجسدة يف الفقرتني 1 و2 من املادة 6 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية. 
وتنطبق هذه األحكام عىل ارتكاب أي جريمة مشمولة بهذه األحكام الترشيعية النموذجية)13(؛ وهي ال تقترص عىل 

القضايا املتعلقة بجماعات إجرامية منظمة.

النموذجية، عىل  الترشيعية  األحكام  واملادة 6 من هذه  املنظمة،  الجريمة  اتفاقية  املادة 23 من  تركيز  وينصب 
سلوك الشخص والقصد من ذلك السلوك، وليس نتيجة ذلك السلوك. وبعبارة أخرى، ليس من الرضوري إثبات 
أدلة كاذبة، أو حدوث تدخل فعيل يف ممارسة املوظف  أو تقديم  السلوك أدى فعال إىل اإلدالء بشهادة زور  أن 

لواجباته؛ فتوافر أي قصد للقيام بذلك يفي بأركان الجريمة)14(.

الفقرة 1 من املادة 6 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

عرضها  أو  مستحقة  غري  بمزية  الوعد  أو  الرتهيب  أو  التهديد  أو  القوة  استخدام   6 املادة  من   1 الفقرة  تجرم 
أو منحها للتحريض عىل اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقديم األدلة يف إجراءات تتعلق 
بارتكاب جرائم مشمولة بهذه األحكام الترشيعية النموذجية؛ ورغم أن هذه الجريمة تسعى إىل تغطية الحاالت 
املتعلقة برتهيب الشهود، فمن املمكن أيضا توسيع نطاقها ليشمل املحلفني وكتبة املحاكم واملرتجمني التحريريني 
وغريهم ممن يتصل عملهم بإقامة العدل. وقد تود الدول أيضا توسيع نطاق الجريمة لتشمل الصحفيني الذين 

يكشفون عن قصص إخبارية.

فيه  بما  بالفعل  واضحا  يكن  لم  إن  الوضوح  من  بمزيد  املستحقة”  غري  “امليزة  مصطلح  تعريف  يلزم  وقد 
الكفاية يف القانون الوطني. ويرد مفهوم “امليزة غري املستحقة” أيضا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

.233 الفقرة  الوطنية،  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعي  )13( الدليل 

.240 الفقرة  نفسه،  )14( املرجع 
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ويشري الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل أن املزية غري املستحقة يمكن أن تكون 
“شيئا ملموسا أو غري ملموس، سواء كان ماليا أو غري مايل”. ويالحظ الدليل الترشيعي كذلك ما ييل:

وال يلزم أن يُعطى أحد املوظفني العموميني بالدولة املزية غري املستحقة عىل نحو فوري أو مبارش. 
إذ يجوز وعده بها أو عرضها عليه أو منحه إياها عىل نحو مبارش أو غري مبارش. وقد يُعطى شخص 
آخر، كقريب أو منظمة سياسية، الهدية أو االمتياز أو املزية األخرى. وقد تتناول بعض الترشيعات 
الوطنية مسألة الوعد باملزية أو عرضها عىل املوظف يف إطار األحكام املتعلقة بالرشوع يف الرشوة. 
وعندما ال يكون األمر كذلك، ينبغي بالرضورة أن تتناول القوانني بالتحديد الوعد )الذي يعني ضمنا 
وجود اتفاق بني الرايش واملرتيش( والعرض )الذي ال يعني ضمنا موافقة املرتيش املحتمل(. ويجب 

أن تكون املزية غري املستحقة أو الرشوة مرتبطة بواجبات املوظف)15(.

والدول غري مطالبة باالقتصار عىل أنواع “العرقلة” املذكورة يف فاتحة الفقرة 1 من املادة 6. فعىل سبيل املثال، 
الفقرتني  يف  املستخدمة  التعابري  تُفرس  بينما  إتالفها،  أو  األدلة  إخفاء  رصاحة  تدرج  أن  الدول  بعض  قد تود 
الفعلني. وعالوة عىل ذلك، ال تقترص  أنها تشمل هذين  القضائية عىل  الواليات  )أ( و)ب( يف بعض  الفرعيتني 
)إغفاالت(،  معينة  بأفعال  القيام  عدم  أيضا  تستوعب  بل  بأفعال؛  القيام  عىل  و)ب(  )أ(  الفرعيتان  الفقرتان 
الشهادة  عدم  عىل  تحريضه  أو  الشاهد  ضد  التهديد  أو  القوة  استخدام  بسبب  الشهادة  عن  مثل االمتناع 

بأساليب أخرى.

باليمني  الحنث  مثل  الداخيل،  القانون  يف  الصلة  ذات  األخرى  الجرائم  استكمال  هو  الحكم  هذا  من  والغرض 
أو اإلدالء بشهادة زور أو اتخاذ خطوات أخرى للتالعب بالعدالة أو التأثري عىل سريها )وهي جرائم قد تكون 
موجودة بالفعل يف العديد من النظم القانونية(. وعالوة عىل ذلك، ينبغي مواكبة النص عىل هذه الجريمة بتدابري 
لحماية األشخاص والشهود املعنيني. ويعرض الفصل الخامس أدناه الخطوط العامة لهذه التدابري بمزيد من 

التفصيل، بما يشمل أحكاما ترشيعية نموذجية.

الفقرة 2 من املادة 6 من األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة

تجرم الفقرة 2 من املادة 6 استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب من أجل التدخل يف ممارسة موظفي 
األحكام  بهذه  املشمولة  بالجرائم  يتعلق  فيما  الرسمية  لواجباتهم  القضاء  أو  االدعاء  أو  القانون  إنفاذ  أجهزة 

الترشيعية النموذجية.

ويمكن أن يحدث استخدام القوة والتهديد والتحريض من أجل اإلدالء بشهادة زور يف أي وقت بغض النظر عما 
إذا كانت اإلجراءات الرسمية جارية أم ال. وتشري األعمال التحضريية للمادة 23 من اتفاقية الجريمة املنظمة إىل 
أن مصطلح “اإلجراءات” يقصد به أن يشمل جميع اإلجراءات الحكومية الرسمية)16(. وقد يشمل ذلك املرحلة 

السابقة للمحاكمة يف قضية ما، التي تتسم بأهمية خاصة يف نظم القانون املدني.

ويتعني قراءة املادة 23 من االتفاقية )واملادة 6 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية( باالقرتان مع الفقرة 1 
11 من االتفاقية، التي تنص عىل أن الجرائم املنصوص عليها يف االتفاقية يجب أن تخضع لجزاءات  من املادة 

تراعي جسامة الجرم.

)15( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 

الطبعة الثانية )فيينا، 2013(، الفقرة 197.

)16( امللحوظات التفسريية عىل املادة 23 )انظر الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرتني 46 و47(، كما وردت 

.248 الصفحة  التحضريية،  األعمال  يف 
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مثال: الربازيل

املواد 343 و344 و347 من القانون الجنائي )الربازيل( - الباب الحادي عرش: الجرائم 
املرتكبة ضد اإلدارة العمومية، الفصل الثالث: الجرائم املخلة بإقامة العدل

شهادة الزور أو الخربة الزائفة

]…[

املادة 343- منح شاهد أو خبري أو محاسب أو مرتجم تحريري أو شفوي ماال أو مزية أخرى 
أو عرض ذلك عليه أو وعده به من أجل اإلدالء بشهادة زور أو إنكار الحقيقة أو عدم قولها يف 

جلسة استماع أو يف تقرير خبري أو يف حسابات أو يف ترجمة تحريرية أو شفوية.

العقوبة - السجن ملدة ترتاوح بني ثالث سنوات وأربع سنوات، وغرامة.

وتزاد العقوبات بنسبة ترتاوح بني السدس والثلث إذا ارتكبت الجريمة بقصد الحصول عىل 
أدلة الستخدامها يف إجراءات جنائية أو مدنية تكون اإلدارة العمومية طرفا فيها.

عرقلة سري اإلجراءات

شخصية  مصلحة  تحقيق  بقصد  شديدة،  تهديدات  أو  العنف  344- استخدام  املادة 
أو مصلحة للغري، ضد سلطة أو طرف )متقاض( أو أي شخص آخر يمارس عمال أو يكلف 

بعمل يف إطار إجراءات قضائية أو تحقيقات للرشطة أو إجراءات إدارية أو تحكيم.

العقوبة - السجن ملدة ترتاوح بني سنة واحدة وأربع سنوات، وغرامة، باإلضافة إىل العقوبة 
املقررة بالنسبة للعنف.

]…[

االحتيال اإلجرائي

مدني  إجراء  أثناء  مصطنع،  بشكل  شخص  أو  يشء  أو  مكان  حالة  347- تغيري  املادة 
أو إداري، من أجل تضليل القايض أو الخبري.

العقوبة - السجن ملدة ترتاوح بني ثالث أشهر وسنتني، وغرامة.

وإذا كان القصد من هذا التحوير االستخدام يف إجراءات جنائية تضاعف العقوبة، حتى وإن 
لم تكن اإلجراءات قد بدأت بعد.

مثال: فرنسا

 املادة 433-3 من قانون العقوبات )فرنسا( )املعدل بالقانون رقم 258-2017 
املؤرخ 28 شباط/فرباير 2017، املادة 23(

بارتكاب  تهديدا  يوجه  من  كل  يورو   45  000 قدرها  وغرامة  سنوات  ثالث  ملدة  بالسجن  يعاقب 
محام  أو  محلف  أو  قضائي  مسؤول  أو  منتخب  موظف  إىل  املمتلكات  أو  األشخاص  ضد  جريمة 
الوطنية  الرشطة  لدى  موظف  أو  الوطني  الدرك  يف  فرد  أو  وزاري  مسؤول  أو  عمومي  أو موظف 
أو مكاتب الجمارك أو مفتشية العمل أو إدارة السجون أو أي شخص مخول سلطة عمومية، أو أحد 
أفراد فرق اإلطفاء املتطوعني أو املحرتفني، أو بواب ]حارس محلَّف[ ملبنى أو مجموعة من املباني، 
أو وكيل يمارس نيابة عن مؤجر ]املالك[ مهام حراسة مبان أو اإلرشاف عليها من أجل استخدامها 
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أو بسبب هذا  أثناء قيامه بواجبه  البناء واإلسكان،  للمادة الم-127-1 من قانون  للسكنى تطبيقا 
الواجب، إذا كان الفاعل عىل علم بوظيفة ذلك الشخص.

األشخاص  ضد  جنائي  فعل  أو  جريمة  بارتكاب  تهديد  أي  توجيه  عىل  العقوبات  نفس  وتطبق 
املدارس  يف  يعمل  أي موظف  أو  معلم  أو  للركاب  العام  للنقل  إىل وكيل ملشغل شبكة  أو املمتلكات 
أو أي شخص آخر مسؤول عن أداء خدمة عمومية وكذلك أي مهني صحي، أثناء ممارسته لوظيفته، 

إذا كانت صفته املهنية واضحة أو معلومة للفاعل.

وتطبق نفس العقوبات يف حال توجيه تهديدات إىل أزواج األشخاص املذكورين يف الفقرتني األوليني 
يف  اعتيادية  بصفة  يعيشون  أشخاص  أي  إىل  أو  املبارشة  فروعهم  أو  أصولهم  من  األفراد  إىل  أو 

منازلهم، إذا كان الباعث عىل تلك التهديدات واجبات هؤالء األشخاص.

هؤالء  تهديد  عند  يورو   75  000 قدرها  وغرامة  سنوات  خمس  ملدة  السجن  إىل  العقوبة  وتُرفع 
األشخاص بالقتل أو باعتداء عىل املمتلكات يشكل خطرا عليهم.

ويعاقب بالسجن ملدة 10 سنوات وبغرامة مقدارها 000 150 يورو كل من يعمد، من أجل الحصول 
من سلطة عمومية أو إدارة عمومية عىل نوع من التكريم أو وظيفة أو عقد عمومي أو أي قرار آخر 
األشخاص  أحد  لجعل  الرتهيب  أعمال  من  آخر  عمل  أي  أو  العنف  أو  التهديد  استخدام  إىل  مؤات، 
أو مهامه  أو يمتنع فعل يمثل جزءا من واجباته  الفقرتني األوىل والثانية يقوم بفعل  املذكورين يف 

ه واجباته أو مهامه أو واليته أو ييسء استغالل سلطته الحقيقية أو املزعومة. أو واليته أو تُيرسِّ

املادة 434-5 من قانون العقوبات )فرنسا( )املادة 3 من املرسوم رقم 2000-916 املؤرخ 
19 أيلول/سبتمرب 2000، الجريدة الرسمية الصادرة يف 22 أيلول/سبتمرب 2000، تاريخ 

بدء النفاذ 1 كانون الثاني/يناير 2002(

45 كل من يستخدم التهديد أو أي رضب   000 يعاقب بالسجن ملدة ثالث سنوات وبغرامة قدرها 
آخر من الرتهيب ضد أي شخص بغرض إثناء الضحية يف جناية أو جنحة عىل عدم التقدم بشكوى 

أو سحب شكوى مقدمة.

املادة 434-8 من قانون العقوبات )فرنسا( )املادة 3 من املرسوم رقم 2000-916 املؤرخ 
19 أيلول/سبتمرب 2000، الجريدة الرسمية الصادرة يف 22 أيلول/سبتمرب 2000، تاريخ 

بدء النفاذ 1 كانون الثاني/يناير 2002(

يعاقب بالسجن ملدة ثالث سنوات وبغرامة قدرها 000 45 كل من يستخدم التهديد أو أي رضب من 
الرتهيب ضد قاض أو وكيل نيابة أو محلف أو أي موظف يف محكمة أو محكَّم أو مرتجم شفوي 

أو خبري أو محام موكل من أحد األطراف بغرض التأثري عىل سلوكه يف أدائه لوظيفته.

املادة 434-15 من قانون العقوبات )فرنسا( )املادة 3 من املرسوم رقم 2000-916 املؤرخ 
19 أيلول/سبتمرب 2000، الجريدة الرسمية الصادرة يف 22 أيلول/سبتمرب 2000، تاريخ 

بدء النفاذ 1 كانون الثاني/يناير 2002(

أو عروضا  45 يورو كل من يقدم وعودا   000 بالسجن ملدة ثالث سنوات وبغرامة قدرها  يعاقب 
أو هدايا أو يستخدم أعماال من العنف أو مناورات أو حيال أثناء سري اإلجراءات أو بشأن مطالبات 
أو دفوع يف املحكمة بهدف إقناع آخرين بالترصيح بأقوال أو اإلدالء بإفادات أو تقديم إقرارات كاذبة 
أو االمتناع عن الترصيح بأقوال أو اإلدالء بإفادات أو تقديم إقرارات، حتى وإن كان هذا التحريض 

عىل الشهادة الزور غري فعال.
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مثال: الفلبني

املادة 17 من قانون حماية الشهود وأمنهم واستحقاقاتهم )القانون الجمهوري رقم 
6981( )الفلبني( – عقوبة التعرض للشهود

يعاقب بغرامة ال تزيد عىل ثالثة آالف )000 3( بيسو أو بالسجن ملدة ال تقل عن ستة )6( أشهر 
وال تزيد عن سنة واحدة )1( أو بكلتا العقوبتني، وكذلك بالحرمان الدائم من شغل وظيفة عمومية، 
يف حالة املوظف العمومي، كل من يتعرض لشاهد عىل نحو يعيقه أو يؤخره أو يثنيه عن القيام بأي 

مما ييل أو يمنعه منه:

الحضور أو اإلدالء بشهادته أمام أي هيئة قضائية أو شبه قضائية أو سلطة تحقيق؛ أ- 

وقوعها  باحتمال  أو  ما  جريمة  بارتكاب  قاض  أو  القانون  إلنفاذ  موظف  إبالغ  ب - 
أو بحدوث انتهاك لرشوط اإلفراج تحت املراقبة أو اإلفراج املرشوط أو اإلفراج إىل حني املحاكمة؛

التماس القبض عىل شخص آخر لصلته بالجريمة املرتكبة؛ ج - 

التسبب يف عملية مالحقة قضائية جنائية أو يف اتخاذ إجراءات إللغاء قرار باإلفراج  د - 
املرشوط أو اإلفراج تحت املراقبة؛

السعي  أو  بها  والتمتع  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  واملزايا  الحقوق  استخدام  ه - 
إىل ذلك.

 املادة 7- تنظيم ارتكاب الجرائم أو توجيهه أو املساعدة عليه 
أو التمكني منه بشكل آخر

كل من يتعمد تنظيم أو توجيه ارتكاب جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[   -1
يرتكب جريمة يعاقب عليها ب  ]تدرج العقوبة املناسبة للقيام بدور قيادي يف جريمة من هذا القبيل[.

كل من يتعمد املساعدة عىل ارتكاب جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[   -2
أو يحرض عىل ارتكابها أو ييرسه أو يقدم املشورة بشأنه أو يدبره يرتكب جريمة يعاقب عليها ب  ]تدرج 

العقوبة املناسبة للقيام بدور داعم يف جريمة[.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 )ب( من املادة 5

تجسد املادة 7 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية االلتزامات التي تمليها الفقرة 1 )ب( من املادة 5 من اتفاقية 
ارتكاب  أو يدعمون  الذين يقودون  الجنائية لتشمل األشخاص  املنظمة، حيث توسع نطاق املسؤولية  الجريمة 
الجرائم التي تنطبق عليها هذه األحكام الترشيعية النموذجية. ومنهم، من ناحية، األشخاص الذين يضطلعون 
بدور قيادي يف ارتكاب هذه الجرائم )أي “تعمد التنظيم أو التوجيه”( )الفقرة 1(، ومن ناحية أخرى، األشخاص 
املشورة  إسداء  أو  التيسري  أو  التحريض  أو  “املساعدة  مثل  ارتكابها  يف  داعم  بدور  يضطلعون  الذين 
أو التدبري”)الفقرة 2(. والقصد من الفقرة 1 من املادة 7 من األحكام الترشيعية النموذجية هو ضمان مساءلة 
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ينخرطوا  أن  دون  الفعلية  الجرائم  بارتكاب  تتصل  أوامر  يصدرون  الذين  املنظمة  اإلجرامية  الجماعات  قادة 
التدبري” يف  أو  املشورة  تقديم  أو  التيسري  أو  التحريض  أو  “املساعدة  إىل  اإلشارة  أما  ارتكابها)17(.  بأنفسهم يف 

الفقرة 2 من املادة 7، فهي تغطي األطراف الثانوية والرشكاء الذين ليسوا جناة رئيسيني)18(.

يفرد حكما منفصال لألشخاص  أن  للمرشع  يجوز  أنه  إىل  النموذجية  الترشيعية  األحكام  7 من  املادة  وتشري 
“الذين ينظمون ويوجهون” ارتكاب الجرائم تمييزا لهم عمن يقومون ب  “املساعدة أو التحريض أو التيسري 
أو إسداء املشورة أو التدبري”، ألن هاتني الفئتني من األشخاص تمثالن مستويني مختلفني من التأثري واإلرشاف 
عىل التخطيط الرتكاب الجرائم وتنفيذها، ولذا ينبغي أن تعكس العقوبات املختلفة اختالف مستوى ذنب كل 

فئة منهما.

ومن املهم أيضا أن ينظر واضعو الترشيعات فيما إذا كانت القوانني الجنائية العامة تحتوي بالفعل عىل أحكام 
توسع نطاق املسؤولية الجنائية ليشمل األشخاص الذين ينظمون ارتكاب الجرائم أو يوجهونه أو يساعدون عىل 
ارتكابها أو يحرضون عليه أو ييرسونه أو يقدمون املشورة بشأنه أو يدبرونه. وعىل غرار املادة 5 من االتفاقية، 
يتعني قراءة املادة 7 من األحكام الترشيعية النموذجية مقرتنة بالفقرة 1 من املادة 11 من االتفاقية، التي تنص 

عىل أن الجرائم املنصوص عليها يف االتفاقية يجب أن تخضع لجزاءات تراعي جسامة الجرم.

مثال: كندا

املادة 467-13 من القانون الجنائي )R S C , 1985, c  C-46( )كندا( - إصدار تعليمات 
بارتكاب جريمة من أجل تنظيم إجرامي

كل شخص من األشخاص الذين يشكلون تنظيما إجراميا يصدر عن علم تعليمات،   )1(
عىل نحو مبارش أو غري مبارش، إىل أي شخص بارتكاب جريمة منصوص عليها يف هذا القانون 
معه،  باالشرتاك  أو  منه  بتوجيه  أو  اإلجرامي  التنظيم  لصالح  الربملانية  القوانني  من  أو غريه 

يكون قد اقرتف جريمة خطرية يعاقب عليها بالسجن املؤبد.

املالحقة القضائية

ال يلزم لالدعاء أن يثبت ما ييل يف املالحقة القضائية للجرائم املنصوص عليها يف املادة   )2(
الفرعية )1(:

قد   )1( الفرعية  املادة  يف  عليها  املنصوص  الجريمة  غري  أخرى  جريمة  أن    )أ( 
ارتكبت فعال؛

أن املتهم أصدر تعليمات إىل شخص معني بارتكاب الجريمة؛ )ب(   

التنظيم  يشكلون  الذين  األشخاص  جميع  بهوية  علم  عىل  كان  املتهم  أن    )ج( 
اإلجرامي.

]…[

.100 الفقرة  الوطنية،  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعي  )17( الدليل 

نفسه. )18( املرجع 
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مثال: تونغا

املادة 82 من قانون مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2013 
)تونغا( - املساعدة عىل ارتكاب جريمة والتحريض عليه وإسداء املشورة بشأنه وتدبريه

كل من يتعمد تقديم املساعدة عىل ارتكاب جريمة منصوص عليها يف هذا القانون عىل   )1(
يد شخص آخر أو يحرض عىل ارتكابها أو يقدم املشورة بشأنه أو يدبره يعترب أنه ارتكب تلك 

الجريمة ويعاقب كما لو كان قد ارتكبها.

ال يرتكب الشخص فعال مجرما بموجب املادة الفرعية )1( إذا كان قد قام بما ييل   )2(
قبل ارتكاب الجريمة:

أنهى مشاركته يف ارتكابها؛ و )أ(   

اتخذ جميع الخطوات املعقولة ملنع ارتكابها. )ب(   

املادة 83 من قانون مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2013 
)تونغا( - التحريض عىل ارتكاب جريمة

يجرم الحث عمدا عىل ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.  )1(

كل من يرتكب الفعل املجرم يف املادة الفرعية )1( يكون قد ارتكب جريمة حتى إذا   )2(
استحال ارتكاب الجريمة التي حث عليها.

يجوز أن يعاقب كل من يرتكب الفعل املجرم يف املادة الفرعية )1( عند إدانته بنفس   )3(
العقوبة املنصوص عليها يف هذا القانون للجريمة التي حث عىل ارتكابها.

مثال: أيرلندا

 املادة 71 ألف من قانون العدالة الجنائية لسنة 2006 )أيرلندا( - جريمة توجيه 
تنظيم إجرامي

يف هذا القانون:  )1(

يقصد بتعبري “يوجه”، فيما يتعلق باألنشطة، ما ييل: )أ(   

‘1’  التحكم يف األنشطة أو اإلرشاف عليها، أو   

يتعلق  فيما  ما  يشء  طلب  أو  إرشادات  أو  تعليمات  أو  أوامر     ‘2’  إعطاء 
بممارسة األنشطة؛

تشمل اإلشارات إىل األنشطة اإلشارة إىل ما ييل: )ب(   

‘1’  األنشطة التي تمارس خارج الدولة،   

‘2’  األنشطة التي ال تشكل جريمة أو جرائم.   

يجرم القيام بتوجيه أنشطة أي تنظيم إجرامي، عىل أي مستوى من مستويات هيكله،   )2(
ويعاقب من يتهم بارتكاب تلك الجريمة، عند إدانته، بالسجن املؤبد أو بالسجن لفرتة أقل.

املادة بأنه كان يوجه أنشطة تنظيم إجرامي يف  اتهام أي شخص بموجب هذه  عند   )3(
إجراءات تتعلق بجريمة منصوص عليها يف هذه املادة، يمكن أن تُقبل يف هذه اإلجراءات أي 
بيانات صدرت عنه شفاهة أو كتابة أو بطريقة أخرى أو أي سلوكيات قام بها توحي ضمنا 
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بأنه كان يوجه تلك األنشطة يف وقت محدد أو تؤدي إىل استنتاج ذلك بشكل معقول كأدلة عىل 
قيامه بتوجيه تلك األنشطة يف ذلك الوقت.

عند البت يف إطار الدعاوى املقامة بموجب هذه املادة فيما إذا كان هناك فعل مجرم   )4(
بموجب هذه املادة قد ارتكب، يجوز للمحكمة أو هيئة املحلفني، حسب الحالة، أن تنظر أيضا 

فيما ييل، باإلضافة إىل أي أدلة أخرى ذات صلة:

أي دليل عىل وجود نمط من السلوك من جانب املدعى عليه يتفق مع توجيهه    )أ( 
ألنشطة التنظيم املعني يف وقت محدد،

دون الحد من نطاق الفقرة )أ( أو املادة الفرعية )3(، أي دليل يثبت ما ييل:   )ب( 

‘1’  تلقي املدعى عليه أي منفعة من التنظيم املعني؛   

   ‘2’  حيازة املدعى عليه ملواد أو وثائق أو سجالت أخرى من شأنها أن تثري 
شكوكا معقولة يف أنها كانت بحوزته أو تحت سيطرته لغرض يتصل بتوجيه 

أنشطة التنظيم املعني.

يمكن  منه  صادر  أنه  يزعم  أو  املعني  التنظيم  من  صادر  آخر  سجل  أو  مستند  أي   )5(
االستدالل منه عىل ما ييل:

إما )أ(   

   ‘1’  أن املدعى عليه أعطى، يف الوقت املعني، تعليمات أو أوامر أو إرشادات 
إىل أي شخص منخرط يف التنظيم، أو

‘2’  طلب يف ذلك الوقت شيئا من شخص منخرط يف التنظيم،   

وإما  

أن شخصا ضالعا يف نشاط التنظيم قد طلب مساعدة أو إرشادات من املدعى    )ب( 
عليه،

  يكون مقبوال، يف اإلجراءات املتعلقة باألفعال املجرمة بموجب هذه املادة، كدليل عىل أن 
املدعى عليه كان يوجه أنشطة التنظيم املعني يف الوقت املحدد.

يكون لعبارة “مستند أو سجل آخر” يف هذه املادة نفس معناها يف املادة 71 باء.  )6(

مثال: لكسمربغ

املادة 324 مكررا ثانيا من القانون الجنائي )لكسمربغ(

يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح بني سنتني وخمس سنوات وبغرامة مالية ترتاوح بني 500 2   )1(
و500 12 يورو أو بأي من هاتني العقوبتني، كل من يشارك عن قصد وعلم بدور فاعل يف التنظيم 
اإلجرامي املذكور يف املادة السابقة، حتى وإن لم يكن يعتزم ارتكاب جريمة تحت مظلة ذلك التنظيم 

أو الضلوع يف ارتكاب جريمة كفاعل أو رشيك.

بني  ترتاوح  مالية  وبغرامة  سنوات  وثالث  واحدة  سنة  بني  ترتاوح  ملدة  بالسجن  يعاقب   )2( 
أي  تنفيذ  أو  تخطيط  يف  يشارك  من  كل  العقوبتني  هاتني  من  بأي  أو  يورو   12 و500   2  500
نشاط مرشوع لذلك التنظيم اإلجرامي وهو يعلم أن هذه املشاركة تدعم أهداف التنظيم املحددة يف 

املادة السابقة.
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املشدد ملدة ترتاوح بني خمس وعرش سنوات وبغرامة مالية ترتاوح بني  بالسجن  يعاقب   )3(
500 12 و000 25 يورو أو بأي من هاتني العقوبتني كل من يشارك يف أي عملية من عمليات صنع 
القرار تتصل بأنشطة التنظيم اإلجرامي مع علمه بأن مشاركته هذه تدعم أهداف التنظيم املحددة 

يف املادة السابقة.

مالية  ملدة ترتاوح بني عرش سنوات وخمس عرشة سنة وبغرامة  املشدد  بالسجن  يعاقب   )4(
ترتاوح بني 000 25 و000 50 يورو أو بأي من هاتني العقوبتني كل من يتزعم تنظيما إجراميا.

النوع  من  سلوك  أي  بشأن  القضائية  املالحقة  إجراءات  لكسمربغ  لترشيعات  وفقا  تتم   )5(
املشار إليه يف الفقرات من 1 إىل 4 من هذه املادة يمارس يف اإلقليم الوطني، بغض النظر عن مقر 

التنظيم اإلجرامي أو مكان عمله.

الجزء باء- املسؤولية الجنائية

يحدد الجزء باء من هذا الفصل، الذي يضم املادتني 8 و9، عدة مسائل عامة تتعلق باملسؤولية الجنائية 
هذه  من  والغرض  النموذجية.  الترشيعية  األحكام  من  و7  و6   5 املواد  بموجب  املحددة  الجرائم  عن 
املسائل هو تكملة املبادئ العامة للقانون الجنائي واملسؤولية الجنائية يف القانون الداخيل إن لم تكن قد 

عولجت بالفعل فيه.

املادة 8- إثبات الركن املعنوي

من  االستدالل،  يمكن   ،]… ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  يف  عليها  املنصوص  بالجرائم  يتعلق  فيما 
املالبسات الوقائعية املوضوعية، عىل قصد الشخص أو علمه أو هدفه أو غرضه.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 2 من املادة 5

قد يكون من الصعب إثبات الركن املعنوي الذاتي للجريمة، ما لم يعرتف الشخص املعني. ويف ضوء هذه املعلومة 
األساسية، تجيز الفقرة 2 من املادة 5 )وكذلك الفقرة 2 )و( من املادة 6( من اتفاقية الجريمة املنظمة، واملادة 8 
من هذه األحكام الترشيعية النموذجية، استخدام القرائن )األدلة الظرفية( إلثبات الركن املعنوي للجرائم الجنائية 

يف النظم القانونية التي لم يتم فيها بالفعل إرساء مبدأ الركن املعنوي يف القانون الجنائي الداخيل.

مثال: اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

املادة 8 من قانون العدالة الجنائية لسنة 1967 )اململكة املتحدة( - إثبات القصد الجنائي

عىل املحكمة أو هيئة املحلفني، عند البت فيما إذا كان شخص قد ارتكب جريمة، القيام بما ييل:

أال تتقيد قانونا باستنتاج أنه قصد أو توخى نتيجة ما ألفعاله لغري ما سبب سوى   )أ( 
أنها نتيجة طبيعية ومحتملة لها؛ بل عليها

أن تحدد ما إذا كان قد قصد أو توخى حدوث تلك النتيجة بالرجوع إىل جميع األدلة  )ب( 
واستخالص منها االستنتاجات التي تبدو سليمة يف ضوء الظروف املحيطة.



الفصل الثاني- الجرائم الجنائي�ة والمسؤولية  51

املادة 9- مسؤولية األشخاص االعتباريني

يجوز مساءلة األشخاص االعتباريني ]بخالف الدولة[ جنائيا عن الجرائم التي ينطبق عليها هذا   -1
]القانون/الترشيع/الفصل …[.

ال تستبعد مسؤوليُة أي شخص اعتباري مسؤوليَة أي شخص طبيعي.  -2

يف هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[:  -3

التجارية  واملنشآت  والرشكات  االعتبارية  ]الهيئات  االعتباريون  األشخاص  يشمل  )أ(   
والرابطات والجمعيات والرشاكات والحكومات املحلية والنقابات العمالية والبلديات والهيئات العمومية[.

يقصد بتعبري “املوظف الكبري” مستخَدم أو وكيل أو موظف تابع للشخص االعتباري  )ب(   
الشخص  يمثل سياسة  أن سلوكه  بحق  املفرتض  من  تجعل  تنطوي عىل مسؤولية  بواجبات  يضطلع 
االعتباري  الشخص  إدارة شؤون  الواقع  يمارسون بحكم  الذين  األشخاص  ]، بمن يف ذلك  االعتباري 

أو السيطرة عليه[.

موظفيه  كبار  أحد  قيام  حال  يف  املرتكبة  الجريمة  عن  مسؤوال  االعتباري  الشخص  يكون   -4 
الشخص  نيابة عن  اإلدارية،[  أو تحت سلطته  الكبري  املوظف  أو أشخاص خاضعون إلرشاف ذلك   ،[

االعتباري أو لصالحه بما ييل:

ارتكاب الجريمة؛ )أ(   

]اإلذن أو السماح عن علم بارتكاب الجريمة؛[ أو )ب(   

]عدم اتخاذ خطوات معقولة وال اعتماد نماذج تنظيمية أو إدارية مناسبة وتطبيقها  )ج(   
االعتباري  الشخص  عن  نيابة  ترتكب  بأنها  العلم  مع  الجريمة  ارتكاب  منع  أجل  من  فعاال  تطبيقا 

أو لصالحه أو تعمد التغافل عن هذه الحقيقة ]أو التهاون حيالها[[.

]القانون/ ينطبق عليها هذا  بارتكاب جريمة  إدانته  تثبت  الذي  االعتباري،  الشخص  يخضع   -5
الترشيع/الفصل …[، لعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

غرامة ال تتجاوز: )أ(   

]الحد األقىص للمبلغ[؛ أو  ’1‘   

‘2’  ]س[ أضعاف القيمة اإلجمالية للمنفعة املتحصل عليها من الجريمة أو الرضر    
الذي يعزى بشكل معقول إىل الجريمة؛ أو

‘3’  ]إذا لم تتمكن املحكمة من تحديد القيمة اإلجمالية للمنفعة أو الرضر،[ ]س[    
يف املائة من الدخل السنوي للشخص االعتباري خالل فرتة ال  12 شهرا السابقة 

الرتكاب الجريمة؛

مصادرة عائدات الجريمة؛ )ب(   

تفاصيل  االقتضاء،  حسب  ذلك،  يف  بما  املحكمة  حكم  بنرش  االعتباري  الشخص  أمر  )ج(   
الجريمة وطبيعة أي عقوبة مفروضة؛

أمر الشخص االعتباري بتنفيذ أنشطة معلنة أو إنشاء أو تنفيذ مرشوع معلن للمنفعة  )د(   
العامة؛
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األمر بوضع الشخص االعتباري تحت اإلرشاف القضائي ملدة أقصاها ]س[ سنوات؛ )ه(   

إخضاع الشخص االعتباري لعملية مراجعة يقوم بها مراقب مستقل تعينه املحكمة من  )و(   
أجل أن يقدم إليها تقريرا عن جهود الشخص االعتباري لنرش ثقافة احرتام القانون؛

حظر ممارسة نشاط مهني واحد أو أكثر، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش، ]بشكل  )ز(   
دائم[ ]لفرتة ال تتجاوز ]س[ سنوات[؛

ارتكاب  يف  املستخدمة  االعتباري  الشخص  ]الدائم[ ملؤسسة  ]املؤقت[  باإلغالق  األمر  )ح(   
الجريمة أو ملؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسساته املستخدمة يف ارتكابها؛

األمر بحرمان الشخص االعتباري ]مؤقتا[ ]بصفة دائمة[ من األهلية لدخول املناقصات  )ط(   
العمومية أو الستحقاق املنافع أو املعونة العمومية، ]و/أو[ للمشاركة يف عمليات االشرتاء العمومي؛

حرمان الشخص االعتباري ]مؤقتا[ ]بصفة دائمة[ من األهلية ملمارسة أنشطة تجارية  )ي(   
أخرى ]و/أو[ إلنشاء شخص اعتباري آخر؛

ارتكاب  الغالب عىل  أو يف  إذا كان نشاطه ينطوي كليا  االعتباري  األمر بحل الشخص  )ك(   
جرائم جنائية أو إذا كان قد أنشئ الرتكاب جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[؛

ما قد تراه املحكمة من أحكام أخرى عادلة. )ل(   

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 10

قد يسعى الضالعون يف الجريمة املنظمة عرب الوطنية إىل التسرت وراء غطاء أشخاص اعتباريني، مثل الرشكات 

أو الجمعيات الخريية أو غريها من الكيانات. ويمكن أن يشكل ذلك تحديات خطرية لجهود العدالة الجنائية الرامية 

إىل مكافحة الجريمة املنظمة. وقد يتورط أيضا يف ارتكاب جرائم منظمة أشخاص اعتباريون لم يُنشأوا يف البداية 

ألغراض إجرامية، بمن يف ذلك الوسطاء العاملون عرب اإلنرتنت وغريهم، إذا عمدوا عن قصد أو عن علم إىل املشاركة 

املساعدة  أو  منظمة  إجرامية  فيها جماعة  الرتكاب جريمة خطرية ضالعة  التآمر  أو  منظمة  إجرامية  يف جماعة 

أو التحريض عىل ارتكاب جريمة خطرية ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة.

10 من  املادة  إلزامية بموجب  املنظمة  الجريمة  الجرائم املشمولة باتفاقية  ومسؤولية األشخاص االعتباريني عن 

االتفاقية. وتسلم االتفاقية بأن للدول نهجا مختلفة إزاء مسألة مسؤولية األشخاص االعتباريني. وهي تنص عىل أن 

تعتمد الدول ما قد يلزم من تدابري، بما يتفق مع مبادئها القانونية، إلرساء مسؤولية األشخاص االعتباريني عن 

املشاركة يف الجرائم الخطرية التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة وارتكاب األفعال املجرمة وفقا للمواد 5 و6 

و8 و23 من هذه االتفاقية. وكما هو منصوص عليه يف الفقرة 2 من املادة 10 من االتفاقية، يجوز أن تأخذ هذه 

لألشخاص  الجنائية  املسؤولية  فإن  أخرى،  وبعبارة  اإلدارية.  أو  املدنية  أو  الجنائية  املسؤولية  شكل  املسؤولية 

االعتباريني املذكورة يف املادة 9 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية ليست رشطا إلزاميا.

من   10 املادة  من   3 الفقرة  تعكس  التي  النموذجية،  الترشيعية  األحكام  هذه  من   9 املادة  من   2 الفقرة  وتلزم 

لألشخاص  الجنائية  باملسؤولية  االعتباريني  األشخاص  مسؤولية  تمس  أال  بضمان  األطراف  الدول  االتفاقية، 

الطبيعيني الذين ارتكبوا الجرائم.
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و“املوظف  االعتباري”  “الشخص  مصطلحي  النموذجية  الترشيعية  األحكام  من   9 املادة  من   3 الفقرة  وتعرف 
الكبري”. وقائمة األشخاص االعتباريني الواردة يف الفقرة 3 )أ( )املشار إليهم أيضا كأشخاص معنويني أو قانونيني 
اختالفا  القانونية  القانونية ومراكزها  الشخصية  أشكال  ليست حرصية. وتختلف  القضائية(  الواليات  يف بعض 
للمساءلة.  تخضع  أن  يمكن  التي  الكيانات  طائفة  يف  بعناية  النظر  وينبغي  القضائية،  الواليات  بني  فيما  كبريا 
وتعرف الفقرة 3 )ب( من املادة 9 مصطلح “املوظف الكبري”. وينبغي للمرشع أن يكفل اتساع هذا التعريف بما 

يكفي للرتكيز عىل دور الشخص يف الكيان، وليس فقط عىل لقبه أو منصبه الرسمي.

9 الحاالت التي يصبح فيها الشخص االعتباري مسؤوال عن الجرائم املرتبطة بكبار  وتحدد الفقرة 4 من املادة 
موظفيه عىل نحو يجسد ما يعرف بمبدأ نسبة املسؤولية إىل الشخص االعتباري أو تطابق املسؤولية بني املوظف 
والشخص االعتباري، الذي يمكن الوقوف عليه يف طائفة من الواليات القضائية. وهي تنص عىل ثالث طرائق يمكن 
بها اعتبار الشخص االعتباري مسؤوال عن سلوك كبار موظفيه. وباإلضافة إىل الحاالت التي يرتكب فيها املوظف 
الكبري الجريمة )الفقرة الفرعية )أ((، تشمل تلك الطرائق الحاالت التي يأذن أو يسمح فيها املوظف الكبري، عن 
املوظف  يتطلبان من  املسؤولية  الشكلني من  أن هذين  الفرعية )ب((. ويف حني  )الفقرة  الجريمة  بارتكاب  علم، 
الكبري اتخاذ بعض الخطوات الفاعلة، فإن الفقرة الفرعية )ج( تفرض املسؤولية يف حالة التقاعس عن اإلرشاف. 
وتستحدث هذه األحكام مقياسا لألخطاء التنظيمية من خالل عدم الرتكيز فقط عىل أفعال كبار املوظفني، بل أيضا 

عىل عدم ممارستهم ملهام اإلرشاف والعمل عىل منع وقوع الجرائم.

وتحدد الفقرة 5 من املادة 9 قائمة غري حرصية بالجزاءات، التي يجوز فرضها، منفردة أو مجتمعة، عىل األشخاص 
االعتباريني، الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة. وترتاوح أنواع الجزاءات املذكورة يف الفقرات الفرعية من )أ( إىل 
)ل( التي يمكن فرضها عىل األشخاص االعتباريني بني العقوبات النقدية، ومصادرة عائدات الجريمة، والدعاية 
الضارة، والوضع تحت املراقبة، وإسقاط األهلية، والحل. ويعكس هذا الحكم الفقرة 4 من املادة 10 من االتفاقية، 
االعتباريني لجزاءات جنائية  الدول األطراف، عىل وجه الخصوص، إخضاع األشخاص  أن تكفل  التي تنص عىل 
أو غري جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما يف ذلك الجزاءات النقدية. ويضاف هذا االلتزام إىل االلتزام املنصوص 
السواء،  عىل  والطبيعيني  االعتباريني  األشخاص  عىل  تنطبق  التي  االتفاقية،  من   11 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه 

بضمان إخضاع األفعال املجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من االتفاقية لجزاءات تراعي جسامة ذلك الجرم.

مثال: سنغافورة

املادة 76 من قانون الجريمة املنظمة لسنة 2015 )سنغافورة( - جرائم الهيئات االعتبارية 
وغريها

هذا  يف  عليها  منصوص  لجريمة  اعتبارية  هيئة  ارتكاب  حال  يف  ييل  ما  ثبت  حيثما   )1(
القانون:

أن الجريمة ارتكبت بموافقة أو تواطؤ من موظف يف الهيئة االعتبارية؛ أو )أ(   

أن الجريمة تُعزى إىل أي إهمال من جانبه، )ب(   

الدعوى  إقامة  الجريمة ويجوز  ارتكبا هذه  قد  االعتبارية  الهيئة  املوظف وكذلك  ذلك  يكون 
عليهما ومعاقبتهما وفقا لذلك.

حيثما كان أعضاء الهيئة االعتبارية يديرون شؤونها، تنطبق املادة الفرعية )1( عىل   )2(
للهيئة  مديرا  كان  لو  كما  اإلدارية  بوظائفه  قيامه  يف  تقصريه  وجوانب  عضو  أي  أفعال 

االعتبارية.
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حيثما ثبت ما ييل يف حال ارتكاب رشاكة لجريمة منصوص عليها يف هذا القانون:  )3(

أن الجريمة ارتكبت بموافقة أو تواطؤ من أحد الرشكاء؛ أو )أ(   

أن الجريمة تُعزى إىل أي إهمال من جانبه، )ب(   

عليهما ومعاقبتهما  الدعوى  إقامة  الجريمة ويجوز  ارتكبا  قد  الرشاكة  وكذلك  الرشيك  يكون 
وفقا لذلك.

لجريمة  الرشاكة(  )بخالف  مساهمة  غري  رشكة  ارتكاب  حال  يف  ييل  ما  ثبت  حيثما   )4(
منصوص عليها يف هذا القانون:

أعضاء  أحد  أو  موظفيها  أحد  من  تواطؤ  أو  بموافقة  ارتكبت  الجريمة  أن    )أ( 
مجلس إدارتها؛ أو

أن الجريمة تعزى إىل أي إهمال من جانب هذا املوظف أو العضو، )ب(   

يكون ذلك املوظف أو العضو وكذلك الرشكة غري املساهمة قد ارتكبوا الجريمة ويجوز إقامة 
الدعوى عليهم ومعاقبتهم وفقا لذلك.

يف هذا القانون:  )5(

يشمل تعبري “الهيئة االعتبارية” الرشاكات املحدودة املسؤولية بنفس معناها الوارد يف املادة 2 
)1( من قانون الرشاكات املحدودة املسؤولية )الفصل 163 ألف(؛

يقصد بتعبري “املوظف” ما ييل:

اإلدارة  لجنة  يف  عضو  أو  رشيك  أو  مدير  أي  اعتبارية،  بهيئة  يتعلق  فيما    )أ( 
أو رئيس تنفيذي أو مدير أو أمني أو أي مسؤول آخر مماثل فيها، ويشمل التعبري أي 

شخص يزعم أنه يترصف بأي صفة من هذا القبيل؛ أو

فيما يتعلق برشكة غري مساهمة )بخالف الرشاكة(، رئيسها أو أمينها أو أي    )ب( 
عضو يف لجنتها أو أي شخص يشغل منصبا مناظرا لرئيسها أو أمينها أو عضو يف هذه 

اللجنة، ويشمل هذا التعبري أي شخص يزعم أنه يترصف بأي صفة من هذا القبيل؛

يشمل تعبري “الرشيك” أي شخص يزعم أنه يترصف كرشيك.

يجوز للوزير أن يضع لوائح تنص عىل تطبيق أي حكم من أحكام هذه املادة، مع ما   )6(
يراه الوزير مناسبا من تعديالت، عىل أي هيئة اعتبارية أو رشكة غري مساهمة تُشكل أو يُعرتف 

بها بموجب قانون إقليم خارج سنغافورة.

مثال: فرنسا

املادة 121-2 من قانون العقوبات )فرنسا(

يد  عىل  ترتكب  التي  الجرائم  عن  جنائيا  الدولة،  باستثناء  االعتباريني،  األشخاص  مساءلة  يجوز 
أجهزتهم أو ممثليهم لحسابهم، وفقا للفروق املنصوص عليه يف املادتني 121-4 و7-121.

بيد أن السلطات العمومية املحلية ورابطاتها ال تتحمل املسؤولية الجنائية إال عن الجرائم املرتكبة يف 
سياق أنشطتها التي يمكن ممارستها من خالل اتفاقيات تفويض الخدمات العمومية.
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وال تستبعد املسؤولية الجنائية لألشخاص االعتباريني مسؤولية أي أشخاص طبيعيني ارتكبوا نفس 
الفعل أو مسؤولية رشكائهم يف ارتكابه، رهنا بأحكام الفقرة الرابعة من املادة 3-121.

مثال: إيطاليا

املادة 5 من الئحة املسؤولية اإلدارية لألشخاص االعتباريني والرشكات والرابطات، بما يف 
ذلك الكيانات التي ال تتمتع بشخصية اعتبارية )املرسوم الترشيعي رقم 2001/231 

املؤرخ 8 حزيران/يونيه 2001( )إيطاليا( - مسؤولية الوكالة

يكون الكيان مسؤوال عن الجرائم املرتكبة ملصلحته أو لصالحه يف الحالتني التاليتني:  -1

تنظيم  أو  إدارة  أو  تمثيل  بمهام  يضطلعون  الذين  األشخاص  ارتكبها  إذا    )أ( 
الكيان أو إحدى وحداته التنظيمية التي تتمتع باالستقالل املايل والوظيفي، وكذلك 
الوحدات  تلك  أو  الكيان  إدارة  الواقع،  بحكم  ولو  يمارسون،  الذين  األشخاص 

والسيطرة عليهما.

املشار  األشخاص  أحد  إرشاف  أو  إلدارة  يخضعون  أشخاص  ارتكبها  إذا    )ب( 
إليهم يف الفقرة الفرعية )أ(.

ترصفوا  قد   1 الفقرة  يف  إليهم  املشار  األشخاص  كان  إذا  مسؤوال  الكيان  يكون  ال   -2
ملصلحتهم الخاصة وحدها أو ملصلحة أطراف ثالثة.

مثال: سويرسا

املادة 102 من القانون الجنائي السويرسي املؤرخ 21 كانون األول/ديسمرب 1937 
)سويرسا( – مسؤولية الرشكة – املسؤولية

مع  تتفق  تجارية  ألنشطة  ممارستها  أثناء  منشأة  يف  جنحة  أو  جناية  ارتُكبت  إذا   -1
أهدافها وتعذر إسناد هذا الفعل إىل أي شخص طبيعي معني بسبب قصور يف تنظيمها، تنسب 
إىل املنشأة الجناية أو الجنحة. ويمكن يف مثل هذه الحالة توقيع غرامة عىل املنشأة ال تتجاوز 

5 ماليني فرنك.

أو 260 مكررا  ثانيا  املواد 260 مكررا  إطار  تندرج يف  املرتكبة  الجريمة  كانت  إذا   -2
رابعا أو 305 مكررا أو 322 مكررا ثانيا أو 322 مكررا رابعا أو الفقرة 1 من املادة 322 
مكررا سادسا أو 322 مكررا سابعا، تعاقب املنشأة برصف النظر عن املسؤولية الجنائية ألي 
شخص طبيعي، رشيطة أن تكون مسؤولة عن عدم اتخاذ جميع التدابري التنظيمية املعقولة 

الالزمة ملنع ارتكاب هذه الجريمة.

جسامة  مدى  الخصوص  وجه  عىل  ذلك  يف  تراعي  أن  عىل  الغرامة،  املحكمة  تقدر   -3
والقدرة  الناجمة  األرضار  أو  الخسارة  وحجم  التنظيمي  القصور  أوجه  وخطورة  الجريمة 

االقتصادية للمنشأة عىل دفع الغرامة.

يقصد باملنشأة يف هذا الباب ما ييل:  -4

أي كيان اعتباري بموجب القانون الخاص؛ أ-   

أي كيان اعتباري بموجب القانون العام باستثناء السلطات املحلية؛ ب-   
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الرشكات؛ ج-   

املنشآت األحادية املالك. د-   

مثال: توفالو

املادة 85 من قانون مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 2009 
)توفالو( - مسؤولية الرشكات

الرشكة  إدانة  ويجوز  األفراد،  عىل  ينطبق  مثلما  الرشكات  عىل  القانون  هذا  ينطبق   )1(
عن  شخص  أي  مسؤولية  إىل  باإلضافة  القانون،  هذا  يف  عليها  املنصوص  الجرائم  من  بأي 

نفس الجريمة.

فيما يتعلق بأي جريمة منصوص عليها يف هذا القانون، تنسب إىل الرشكة سلوكيات   )2(
أي من مستخدميها أو وكالئها أو موظفيها أو حالته الذهنية إذا كان هذا الشخص يترصف:

يف نطاق عمله فيها؛ أو )أ(   

يف نطاق سلطته الفعلية أو الظاهرة؛ أو )ب(   

بقبول أو موافقة )عىل نحو رصيح أو ضمني( من مدير للرشكة أو موظف    )ج( 
لديها أو وكيل لها يكون إعطاء هذه املوافقة من ضمن سلطاته الفعلية أو الظاهرة.

تتضمن اإلشارة يف هذه املادة إىل الحالة الذهنية للشخص علم الشخص أو قصده أو   )3(
رأيه أو اعتقاده أو غرضه، وأسباب هذا القصد أو الرأي أو االعتقاد أو الغرض.

مثال: رومانيا

املادة 135 من القانون الجنائي )القانون رقم 2009/286( )رومانيا( - رشوط املسؤولية 
الجنائية للكيانات االعتبارية

مسؤولة  العمومية،  والسلطات  الدولة  سلطات  باستثناء  االعتبارية،  الكيانات  تكون   )1(
جنائيا عن الجرائم املرتكبة أثناء أداء املهام موضوع نشاطها أو ملصلحتها أو نيابة عنها.

ال تكون املؤسسات العمومية مسؤولة جنائيا عن الجرائم املرتكبة أثناء أداء أنشطة   )2(
ال يمكن أن تندرج يف نطاق املجال الخاص.

ال تستبعد املسؤولية الجنائية للكيانات االعتبارية املسؤولية الجنائية للفرد املشارك   )3(
يف ارتكاب نفس الفعل.

املادة 136 من القانون الجنائي )القانون رقم 2009/286( )رومانيا( - العقوبات 
املنطبقة عىل الكيانات االعتبارية

تشمل العقوبات املنطبقة عىل الكيانات االعتبارية عقوبات أساسية وتكميلية.  )1(

تمثل الغرامات العقوبة الرئيسية.  )2(

العقوبات التكميلية هي:  )3(

حل الكيان االعتباري؛ )أ(   

تعليق نشاطه أو أحد أنشطته ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر وثالث سنوات؛ )ب(   
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إغالق مواقع عمله ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر وثالث سنوات؛ )ج(   

واحدة  سنة  بني  ترتاوح  ملدة  العمومي  االشرتاء  عمليات  يف  مشاركته  حظر    )د( 
وثالث سنوات؛

وضعه تحت اإلرشاف القضائي؛ )ه(   

عرض أو نرش حكم اإلدانة. )و(   
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 الفصل الثالث
 أساليب التحري الخاصة والتعاون 

 يف مجال إنفاذ القانون 
والتحقيقات املشرتكة

تجريمها  املطلوب  املنظمة  اإلجرامية  األفعال  عن  التحري  تيسري  إىل  رامية  تدابري  الفصل  هذا  يحدد 
عمال باتفاقية الجريمة املنظمة. وهو يعالج ثالث مسائل منفصلة، ولكنها متداخلة، تغطيها املواد 19 
و20 و27 من االتفاقية، وهي أساليب التحري الخاصة )أي أساليب جمع املعلومات بطريقة ال تنبه 
لغرض  القضائية  والسلطات  القانون  إنفاذ  أجهزة  موظفو  يطبقها  التي  املستهدفني،  األشخاص 
إنفاذ  الدويل يف مجال  الجرائم والجناة املشتبه فيهم والتحقيق فيها ومعهم(؛ والتعاون  الكشف عن 

القانون والتحقيقات املشرتكة.

وهناك أنواع عديدة مختلفة من أساليب التحري الخاصة. وتشري املادة 20 من اتفاقية الجريمة املنظمة 
تحديدا إىل ثالثة أنواع منها، هي التسليم املراقب، والعمليات املسترتة )الرسية( )التي تنطوي عىل استخدام 
هويات مستعارة(، واملراقبة اإللكرتونية. وتؤكد امللحوظة التفسريية عىل املادة 20 من االتفاقية الواردة 
يف األعمال التحضريية أن الفقرة 1 من املادة 20 ال تعني ضمنا فرض التزام عىل الدول األطراف بأن تضع 
الدليل  ويوضح  الخاصة)19(.  التحري  أساليب  من  املذكورة  األشكال  جميع  استخدام  أجل  من  أحكاما 
الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية هذه املسألة عىل النحو التايل:

  التسليم املراقب مفيد خصوصا يف الحاالت التي يكشف فيها عن املهربات أو يعرتض سبيلها 
أثناء العبور، ثم تسلم تحت املراقبة من أجل كشف هوية املتلقني املقصودين أو رصد توزيعها 
بعد ذلك عن طريق منظمة إجرامية. ولكن كثريا ما يلزم وجود أحكام ترشيعية تسمح بهذا 
القانون  إنفاذ  أجهزة  من  العاملني يف جهاز  أحد  قبل  من  املهربات  تسليم  إن  الترصف، حيث 

أو شخص آخر قد يكون يف حد ذاته جريمة بمقتىض القانون الداخيل.

إنفاذ  أجهزة  أحد  يف  عامل  موظف  بإمكان  يكون  عندما  املسترتة  العمليات  استخدام    ويمكن 
القانون أو شخص آخر أن يتسلل إىل داخل منظمة إجرامية من أجل جمع األدلة.

األعمال  يف  وردت  كما   ،)44 الفقرة   ،A/55/383/Add.1 )انظر   20 املادة  عىل  التفسريية  )19( امللحوظة 

.237 الصفحة  التحضريية ، 
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  وتؤدي املراقبة اإللكرتونية، يف شكل أجهزة تنصت أو تقنية اعرتاض االتصاالت، وظيفة مماثلة، 
وكثريا ما تكون مفضلة عندما ال يمكن لشخص خارجي أن يخرتق مجموعة محكمة االنغالق 
أو حيث يشكل التسلل جسديا أو املراقبة خطرا غري مقبول عىل التحريات أو عىل القائمني بها. 
قضائية  لسيطرة  خاضعة  االقتحامية،  طبيعتها  بحكم  اإللكرتونية،  املراقبة  تكون  ما  وعادة 

صارمة ولضوابط قانونية عديدة ملنع إساءة استخدامها)20(.

مستويات  منها  لكل  املتمايزة،  الخاصة  التحري  أساليب  من  متنوعة  مجموعة  الفصل  هذا  ويتضمن 
مختلفة من املخاطرة وآثار مختلفة. ويمكن أن تقتحم بعض هذه األساليب بشكل كبري الحياة الخاصة 
ملن يخضع لها، مما يتطلب مراعاة التوازن الدقيق بني حق املشتبه فيه يف احرتام حرمة حياته الخاصة 
والحاجة إىل التحري عن الجرائم الخطرية. وعادة ما تتطلب أساليب التحري الخاصة أساسا ترشيعيا، 
بدونه قد ال يأذن بها القانون. كما أن أساليب التحري الخاصة تثري شواغل محددة بشأن حرمة الحياة 
الخاصة وحقوق اإلنسان. وينبغي أن تراعي األحكام املتعلقة بأساليب التحري الخاصة مراعاة تامة 
الصلة  ذات  األحكام  صياغة  عند  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  وينبغي  الثالثة.  واألطراف  فيه  املشتبه  حقوق 
قرارات الهيئات واملحاكم الدولية املعنية بحقوق اإلنسان بشأن جواز استخدام أساليب التحري الخاصة 

وبارامرتات هذه التدابري.

الواليات  معظم  تشرتط  اإلنسان،  وحقوق  الخاصة  الحياة  بحرمة  املتعلقة  الشواغل  لهذه  ونتيجة 
القضائية عددا من الضمانات الصارمة ضد إساءة االستعمال، منها خطورة طابع الجريمة والرضورة 
األساسية  األدلة  عىل  الحصول  استحالة  واحتمال  عنها  التحري  يف  األساليب  هذه  الستخدام  البالغة 
بأساليب أقل اقتحاما للحياة الخاصة. وتتضمن األحكام الترشيعية النموذجية املتعلقة بأساليب التحري 
الخاصة الواردة يف هذا الفصل رشطا يقيض بأال تأذن السلطات بهذه األساليب قبل أن تقتنع، بناء عىل 
السلطة  من  يتطلب  وهذا  استخدامها.  يربران  ومداه  اإلجرامي  النشاط  طبيعة  بأن  معقولة،  أسس 
املفوضة باإلذن بإجراء التحريات الرسية أن تنظر يف مدى رضورة إجراء هذه التحريات ومدى تناسبها 

مع الحالة عند تقييم طلبات استخدام هذا األسلوب.

ممارسة  أخرى  مستقلة  سلطات  أو  القضاء  إلرشاف  الخاصة  التحري  أساليب  استخدام  وإخضاع 
اإلنسان. وقد تختلف  الدويل لحقوق  القانون  القضائية ومطلوبة بموجب  الواليات  شائعة يف معظم 
الضمانات املناسبة ألساليب التحري الخاصة باختالف أنواع األساليب املستخدمة. فعىل سبيل املثال، 
قد يكون من املناسب أن يصدر اإلذن بعمليات التسليم املراقب من أحد كبار املوظفني املسؤولني عن 
جرى  لذلك،  وتبعا  القضاء.  من  وإرشافا  إذنا  عادة  اإللكرتونية  املراقبة  تتطلب  بينما  القانون،  إنفاذ 
يمكن  حتى  الفصل  هذا  يف  منفصلة  مادة  يف  الرئيسية  الخاصة  التحري  أساليب  من  نوع  كل  تناول 

وضع نظام مناسب لكل منها.

وسوف يحتاج واضعو الترشيعات، بوجه عام، إىل النظر يف املسائل التالية بالنسبة لكل نوع من أنواع 
أساليب التحقيق الخاصة:

آلية املوافقة عىل األسلوب  •  

عتبة منح املوافقة  •  

)20( الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية، الفقرات 445-443.
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رشوط استخدام األسلوب  •  

•  نطاق حماية املوظفني الذين يستخدمون أساليب التحري الخاصة من املسؤولية املدنية   
والجنائية

استخدام األدلة املستمدة من األسلوب املستخدم  •  

مدى جواز نرش املعلومات املتحصل عليها  •  

آليات اإلرشاف واملراجعة والرقابة  •  

التعاون الدويل  •  

التأثري املحتمل عىل األطراف الثالثة  •  

القوانني  إىل  باإلضافة  تستخدم  أن  هو  الفصل  هذا  يف  الواردة  األحكام  من  األمر  نهاية  يف  والقصد 

الهيئات. ومن  القانون وغريها من  إنفاذ  املوكلة ألجهزة  التحري  القائمة بشأن صالحيات  واللوائح 

ثم، فمن املهم بمكان لواضعي الترشيعات الوطنية أن يأخذوا يف االعتبار تطبيق هذه األحكام جنبا إىل 

عام،  بوجه  الرشطة  بصالحيات  املتعلقة  القوانني  ذلك  يف  بما  األخرى،  الوطنية  القوانني  مع  جنب 

بسائر  املتعلقة  والقوانني  الخاصة  الحياة  بحرمة  املتعلقة  والقوانني  الجنائية  اإلجراءات  وقانون 

أشكال التعاون الدويل، ال سيما املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني.

املادة 10- التسليم املراقب

غري  لشحنات  يسمح  الذي  األسلوب  املراقب”  “التسليم  بتعبري  يُقصد  املادة،  هذه  ألغراض   -1

بعلم  الخروج منه،  أو  أو عربه  فيه  املرور  أو  الدولة[  اسم  ]يدرج  إقليم  أو مشبوهة بدخول  مرشوعة 

]يدرج اسم السلطة املختصة[ وتحت مراقبتها، بغية التحري عن األشخاص الضالعني يف ارتكاب جرائم 

منطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل ...[ والكشف عن هويتهم.

ال يكون التسليم املراقب قانونيا ما لم يؤذن به وفقا لهذه املادة.  -2

إنفاذ  رئيس جهاز  مثل  املعني،  املوظف  أو  املسؤول  ]يدرج  املراقب  بالتسليم  يأذن  أن  يجوز   -3

القانون املختص أو نائبه أو عضو يف النيابة العامة أو قايض تحقيق أو قايض تحقيق أويل[ )“السلطة 
املفوضة باإلذن”( بناًء عىل طلب من أحد موظفي إنفاذ القانون ]أو مدع عمومي[.

يمكن تقديم طلب إلجراء عملية تسليم مراقب عن طريق ]تدرج الوسائل التي يتعني بها تقديم   -4

املتخذ الحقا  والقرار  للطلب  مكتوب  بسجل  تحتفظ  أن  باإلذن  املفوضة  السلطة  عىل  ويجب  الطلب[. 
بشأنه بموجب الفقرة 6.

يجب أن ينص طلب اإلذن بعملية للتسليم املراقب عىل ما ييل:  -5

جميع املعلومات املتاحة بشأن الشحنة ووجهتها؛ )أ(   

ما إذا كانت املسألة موضوع طلب سابق؛ )ب(   
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]تدرج اشرتاطات إضافية عىل النحو املناسب/حسب االقتضاء[. )ج(   

يجوز للسلطة املفوضة باإلذن، بعد أن تنظر يف الطلب، ما ييل:  -6

اإلذن بالتسليم املراقب دون قيد أو رشط؛ )أ(   

اإلذن بالتسليم املراقب رهنا برشوط، منها مثال تحديد نوع ونطاق عمليات استبدال  )ب(   
الشحنات؛

رفض طلب إجراء التسليم املراقب. )ج(   

يجب عىل السلطة املفوضة باإلذن أال توافق عىل الطلب ما لم تقتنع ألسباب معقولة بما ييل:  -7

يجري  أو  ارتكبت  قد   ]... ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  أن  )أ(   
ارتكابها أو يُرجح أن ترتكب؛

أن طابع النشاط اإلجرامي املشتبه فيه ومداه يربران إجراء التسليم املراقب؛ )ب(   

التسليم  الالزمة لتحقيق أهداف  الدنيا  الحدود  أن أي نشاط غري مرشوع لن يتجاوز  )ج(   
املراقب؛

أن التسليم املراقب سينفذ عىل نحو يكفل إىل أقىص حد ممكن خضوع أي بضائع غري  )د(   
مرشوعة ينطوي عليها لسيطرة أحد موظفي إنفاذ القانون يف نهاية عملية التسليم؛

ح أن تستحثَّ أحد األشخاص عىل ارتكاب  أن التسليم املراقب لن يُجرى بطريقة يُرجَّ )ه(   
جرم لم يكن ينوي ارتكابه لوال ذلك؛

شخص  أي  وفاة  يف  يتسبب  لن  املراقب  التسليم  عملية  عليه  تنطوي  سلوك  أي  أن  )و(   
أو إلحاق إصابات خطرية به ولن يعرض حياة أي شخص أو صحته أو سالمته للخطر الشديد.

تسحب السلطة املفوضة باإلذن أي إذن منحته بموجب الفقرة 6 إذا لم تعد مقتنعة، بناء عىل   -8
أسباب معقولة، باألمور املشار إليها يف الفقرة 7.

تلغي السلطة املفوضة باإلذن إذنها املمنوح بموجب الفقرة 6 لدى تلقيها طلبا بذلك من الجهة   -9
التي كانت قد طلبته.

ال يخضع موظف إنفاذ القانون الذي يقوم بترصف مأذون به وفقا لهذه املادة أو أي شخص   -10
آخر يؤذن له بذلك للمسؤولية الجنائية أو املدنية عن هذا الترصف.

عدد  عن  برملانية/الجمهور[  ]الربملان/لجنة  إىل  تقريرا سنويا  باإلذن  املفوضة  السلطة  تقدم   -11
الطلبات الواردة بموجب هذه املادة، وأعداد األذون ذات الصلة املمنوحة واملرفوضة واملسحوبة وامللغاة 

بموجب هذه املادة.



الفصل الثالث- أساليب التحري الخاصة والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة  63

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 20 والفقرة الفرعية )ط( من املادة 2

التسليم  الدول األطراف استخدام أسلوب  بأن تتيح  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  20 من  املادة  1 من  الفقرة  تقيض 
مكافحة  بغرض  بذلك،  تسمح  الوطنية  القانونية  لنظمها  األساسية  املبادئ  كانت  إذا  مناسب،  نحو  عىل  املراقب 

الجريمة املنظمة.

وتعريف “التسليم املراقب” املستخدم يف الفقرة 1 من املادة 10 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مستند إىل 
2 من االتفاقية. والتسليم املراقب يمكن أن يتم  املادة  الفرعية )ط( من  الفقرة  الوارد يف  تعريف املصطلح نفسه 
بالتقاعس عن فعل ما )بمعنى عدم وقف التسليم( أو بالقيام بفعل ما )بمعنى التيسري الفعيل لتقدم حركة التسليم( 
عىل السواء. ولهذا السبب، قد تجد الدول أن املفيد يف تعريف هذا املصطلح إدراج إشارة إىل “تيسري” التقدم يف حركة 

الشحنات غري املرشوعة أو املشبوهة للسماح بهذه األشكال من التسليم املراقب التي تنحو أكثر إىل الفعل.

وتبني الفقرات 2 و3 و6 و7 من املادة 10 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية اشرتاطات اإلذن بالتسليم املراقب.

وتحدد الفقرة 3 من املادة 10 الجهاز أو املوظف الذي يمكنه أن يأذن بالتسليم املراقب. وهناك واليات قضائية 
مختلفة تحدد مستويات مختلفة لإلذن باستخدام أساليب التحري الخاصة، تبعا ملدى اقتحامها للحياة الخاصة 
ونوعها، يمكن أن تشمل أجهزة إنفاذ القانون أو النيابة العامة أو القضاء. وقد تود بعض الدول فرض مستوى أعىل 
من الرقابة، من جانب السلطة القضائية مثال. ويجب أن يوازن ذلك مع الحاجة إىل ضمان إمكانية اإلذن بالتسليم 
املراقب برسعة ويف أي وقت من النهار أو الليل. ويمكن تحقيق توازن يف هذا الشأن بالسماح ألكرب موظف مسؤول 
عن إنفاذ القانون بمنح اإلذن األويل )مما يتيح استجابة رسيعة(، عىل أن تتوىل هيئة قضائية مراجعة اإلذن وتمديده 

بعد فرتة زمنية قصرية )مثل سبعة أيام(.

وتنص الفقرتان 4 و5 من املادة 10 عىل اشرتاطات معينة لتقديم طلبات اإلذن بالتسليم املراقب. وتحدد الفقرة 5 
وحجم  عمق  وسيختلف  النوع.  هذا  من  تسليم  عملية  بإجراء  اإلذن  اللتماس  املطلوب  املحتوى  من  األدنى  الحد 
املعلومات الالزمة ملنح اإلذن فيما بني الواليات القضائية، ولكن ينبغي أن تتضمن، كحد أدنى، موجزا للوقائع املتحرى 
عنها، وطريقة التحري ونوعه، واسم وهوية ومكان الشخص أو األشخاص موضوع التحريات، وخط سري الشحنة 
أخرى حسب  متطلبات  إضافة  أيضا  ويمكن  التدخل.  أو  االستبدال  نقطة  من  انطالقا  املتوقعة  ووجهتها  املتوقع 

مقتضيات األطر الدستورية والترشيعية أو حسبما يراه املرشع مناسبا.

وتبني الفقرة 6 من املادة 10 محتوى قرار السلطة املفوضة باإلذن. ومن املهم، عند التفكري يف استخدام عمليات 
التسليم املراقب، النظر يف إمكانية االستعاضة عن املواد غري املرشوعة املشحونة بمواد مرشوعة أو مزيفة لتحايش 

خطر فقدان املواد غري املرشوعة أثناء سري عملية التسليم.

املراقب.  بالتسليم  اإلذن  عند  مراعاتها  يجب  التي  والرشوط  الضمانات  من  عددا   10 املادة  من   7 الفقرة  وتحدد 
وإذا كانت عملية التسليم املراقب سوف تشمل واليات قضائية متعددة أو سوف يشارك فيها عديد من موظفي إنفاذ 
القانون األجانب، فينبغي للسلطة املفوضة باإلذن، باإلضافة إىل ذلك، أن تحرص عىل أن تكون ترتيبات التعاون 

والتنسيق عىل الصعيد الدويل كافية ووافية بهذه املتطلبات الدنيا.

ومن املهم أن تخضع أساليب التحري الخاصة، مثل التسليم املراقب، ملستوى معني من التدقيق. وتلزم الفقرة 11 
من املادة 10 السلطة املفوضة باإلذن بتقديم تقرير سنوي إىل الربملان أو لجنة برملانية مناسبة أو كيان آخر مكافئ 
عن عدد الطلبات التي تسلمتها وعدد األذون املوافق عليها واملرفوضة واملسحوبة وامللغاة. وتفرض بعض النظم 
القانونية إجراءات تدقيق إضافية، مثل قيام هيئة رقابية مستقلة بتقديم تقارير وإجراء عمليات استعراض يف هذا 
الشأن. ومن املرجح أن يتطلب األمر يف هذه الحالة إجراء االستعراض عىل مستويني، تتوىل، يف األول منهما، هيئة 
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مراجعة مستقلة ذات والية ترشيعية محددة إجراء عملية استعراض كاملة تشمل االطالع عىل املعلومات العملياتية 
الحساسة، وييل ذلك، عىل املستوى الثاني، استعراض علني يتواله الربملان مثال، ويُراعى فيه عدم كشف املعلومات 

العملياتية، من قبيل األساليب واملصادر.

مثال: األرجنتني

املادتان 15 و16 من القانون رقم 27319 بشأن التحري عن الجرائم املعقدة ومنعها 
ومكافحتها - األدوات والصالحيات )األرجنتني( – التسليم املراقب

العام، يف جلسة  املدعي  بناء عىل طلب مكتب  أو  للقايض، بحكم منصبه  15 - يجوز  املادة 
استماع من جانب واحد، أن يأذن بتأجيل احتجاز أشخاص أو ضبط ممتلكات عندما يرى أن 

التنفيذ الفوري لهذين التدبريين املذكورين قد يرض بنجاح التحقيق.

لها  يسمح  وأن  األرجنتني  إقليم  يف  مرشوعة  غري  شحنة  اعرتاض  يعلق  أن  كذلك  له  ويجوز 
بدخول اإلقليم الوطني أو التنقل فيه أو مغادرته، دون تدخل من السلطة املختصة مع بقائها 
وأدلة  املعلومات  وجمع  جلبها  يف  املشاركني  هوية  تحديد  بغية  ومراقبتها،  سيطرتها  تحت 
اإلثبات الالزمة للتحقيق إذا كان متأكدا من أن السلطات القضائية يف بلد املقصد سرتصدها. 

ويجب أن يصدر األمر بذلك يف قرار مشفوع باملعلومات الالزمة.

املادة 16 - يجوز للقايض أن يأمر يف أي وقت بتعليق التسليم املراقب وأن يأمر بإلقاء القبض 
عىل املشاركني يف ارتكاب الجريمة وضبط العنارص املتصلة بها، إذا كانت اإلجراءات تعرض 
ارتكاب  املشاركني يف  القبض الحقا عىل  إلقاء  تعرقل  أو  أو سالمتهم  أشخاص  للخطر حياة 
املراقب يف تطبيق  التسليم  املسؤولني عن  العموميني  املوظفني  بواجب  اإلخالل  الجريمة دون 

معايري االحتجاز املقررة لحاالت التلبس يف حال نشوء هذا الخطر أثناء اإلجراءات.

مثال: أسرتاليا

املادة GD 15 من القانون الجنائي لسنة 1914 )الكمنولث( )أسرتاليا( - معنى العملية 
املراقبة والعملية املراقبة الكربى

العملية املراقبة هي عملية تتسم بما ييل:  )1(

يشارك فيها موظفو إنفاذ القانون؛ )أ(   

القضائية  املالحقة  إىل  تؤدي  أن  يمكن  أدلة  عىل  الحصول  بغرض  تنفذ    )ب( 
لشخص بتهمة ارتكاب جريمة خطرية عىل مستوى الكمنولث أو جريمة خطرية عىل 

مستوى الواليات لها جانب اتحادي؛

يمكن أن تنطوي عىل قيام موظف مسؤول عن إنفاذ القانون أو شخص آخر    )ج( 
أن يشكل جريمة عىل مستوى   ،15HA املادة النظر عن  بسلوك من شأنه، برصف 

الكمنولث أو جريمة تنتهك قانون إحدى الواليات أو أحد األقاليم.

ملحوظة: تحدد املادة 15GN متى تبدأ العملية املراقبة ومتى تنتهي.

العملية املراقبة الكربى هي عملية مراقبة يرجح بشأنها ما ييل:  )2(
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القانون  إنفاذ  أن تنطوي عىل تسلل مخرب رسي واحد أو أكثر من موظفي    )أ( 
داخل جماعة إجرامية يدوم ملدة تزيد عىل 7 أيام؛ أو

أن تستمر ألكثر من 3 أشهر؛ أو )ب(   

أن توجه ضد نشاط إجرامي مشتبه فيه ينطوي عىل خطر يهدد األرواح. )ج(   

ملحوظة: تحدد املادة 15GN متى تبدأ العملية املراقبة ومتى تنتهي.

املادة GF 15 من القانون الجنائي لسنة 1914 )الكمنولث( )أسرتاليا( – معنى تعبري 
املوظف املخول صالحية اإلذن وتعابري أخرى

يقصد بتعبري “املوظف املخول صالحية اإلذن” موظف يمكنه اإلذن بتنفيذ العمليات   )1(
املراقبة عىل النحو التايل:

إذا كانت العملية املراقبة من العمليات الكربى وكان التحري عن الجريمة التي    )أ( 
تتعلق بها ضمن مهام الرشطة االتحادية األسرتالية - مفوض الرشطة أو نائبه؛

إذا لم تكن العملية املراقبة من العمليات الكربى لكن التحقيق يف الجريمة التي    )ب( 
الرشطة  يف  ضابط  أي   - األسرتالية  االتحادية  الرشطة  مهام  ضمن  يقع  بها  تتعلق 

االتحادية األسرتالية مخول صالحية اإلذن؛

ضمن  يندرج  املراقبة  العملية  بها  تتعلق  التي  الجريمة  يف  التحقيق  كان  إذا    )ج( 
مخول  املفوضية  تلك  يف  موظف  أي   - الجريمة  ملكافحة  األسرتالية  املفوضية  مهام 

صالحية اإلذن؛

إذا كانت العملية املراقبة تتعلق بالتحري عن قضية فساد )باملعنى املقصود يف    )د( 
القانون الخاص بمفوض شؤون النزاهة يف مجال إنفاذ القانون لسنة 2006( - أي موظف 

يف املفوضية األسرتالية املعنية بالنزاهة يف مجال إنفاذ القانون مخول صالحية اإلذن.

فيما ييل ضباط الرشطة االتحادية األسرتالية املخولون صالحية اإلذن:  )2(

مفوض الرشطة؛ )أ(   

نائب مفوض الرشطة؛ )ب(   

ضابط يف الرشطة االتحادية األسرتالية يشغل منصبا تنفيذيا كبريا بها ولديه    )ج( 
إذن كتابي من املفوض ألغراض هذه الفقرة.

فيما ييل موظفو املفوضية األسرتالية ملكافحة الجريمة املخولون صالحية اإلذن:  )3(

الرئيس التنفيذي للمفوضية؛ )أ(   

ملكافحة  األسرتالية  املفوضية  يف  العليا  التنفيذية  الخدمة  فئة  من  موظف    )ب( 
الجريمة لديه إذن خطي من الرئيس التنفيذي للمفوضية ألغراض هذه الفقرة.

فيما ييل موظفو املفوضية األسرتالية املعنية بالنزاهة يف مجال إنفاذ القانون املخولون   )4(
صالحية اإلذن:

مفوض شؤون النزاهة؛ )أ(   

مساعد مفوض شؤون النزاهة؛ )ب(   

موظف من فئة الخدمة التنفيذية العليا يف املفوضية األسرتالية املعنية بالنزاهة    )ج( 
يف مجال إنفاذ القانون لديه إذن خطي من مفوض شؤون النزاهة ألغراض هذه الفقرة.
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املادة 11- التحريات الرسية

موظف  إلجرائها  يُستخدم  تحريات  الرسية”  “التحريات  بتعبري  يقصد  املادة،  هذه  ألغراض   -1
واحد أو أكثر من موظفي إنفاذ القانون ]أو أشخاص آخرون مأذون لهم بذلك من ]يدرج جهاز إنفاذ 
القانون[ بغرض التحقيق يف جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[ دون أن يكشف 

عن وظيفته الرسمية وال املهمة املكلف بها.

ال تكون التحريات الرسية قانونية ما لم يؤذن بها وفقا لهذه املادة.  -2

يجوز أن يأذن بالتحريات الرسية ]يدرج املسؤول أو املوظف املعني، مثل رئيس جهاز إنفاذ   -3
أويل[  تحقيق  أو قايض  تحقيق  أو قايض  العامة  النيابة  يف  أو عضو  رئيسه  نائب  أو  املختص  القانون 

)“السلطة املفوضة باإلذن”( بناًء عىل طلب من أحد موظفي إنفاذ القانون ]أو مدع عمومي[.

تقديم  بها  يتعني  التي  الوسائل  ]تدرج  طريق  عن  رسية  تحريات  إلجراء  طلب  تقديم  يمكن   -4
املتخذ الحقا  والقرار  للطلب  مكتوب  بسجل  تحتفظ  أن  باإلذن  املفوضة  السلطة  عىل  ويجب  الطلب[. 

بشأنه بموجب الفقرة 6.

يجب أن ينص طلب اإلذن بالتحريات الرسية عىل ما ييل:  -5

املدة املطلوب اإلذن من أجلها؛ )أ(   

ما إذا كانت املسألة موضوع طلب سابق؛ )ب(   

]تدرج اشرتاطات إضافية عىل النحو املناسب/حسب االقتضاء[. )ج(   

يجوز للسلطة املفوضة باإلذن، بعد أن تنظر يف الطلب، ما ييل:  -6

اإلذن بإجراء التحريات الرسية دون قيد أو رشط؛ )أ(   

اإلذن بإجراء التحريات الرسية وفقا لرشوط؛ )ب(   

رفض طلب إجراء التحريات الرسية. )ج(   

يجب عىل السلطة املفوضة باإلذن أال توافق عىل الطلب ما لم تقتنع ألسباب معقولة بما ييل:  -7

يجري  أو  ارتكبت  قد   ]... ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  أن  )أ(   
ارتكابها أو يرجح أن ترتكب؛

أن طابع النشاط اإلجرامي املشتبه فيه ومداه يربران إجراء تحريات رسية؛ )ب(   

أن أي نشاط غري مرشوع لن يتجاوز الحدود الدنيا الالزمة لتحقيق أهداف التحريات  )ج(   
الرسية؛

ح أن تستحثَّ أحد األشخاص عىل ارتكاب  أن التحريات الرسية لن تُجرى بطريقة يُرجَّ )د(   
جرم لم يكن ينوي ارتكابه لوال ذلك؛

أن أي سلوك تنطوي عليه التحريات الرسية لن يتسبب يف وفاة أي شخص أو إلحاق  )ه(   
إصابات خطرية به ولن يعرض حياة أي شخص أو صحته أو سالمته للخطر الشديد.
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يجب أن يحدد اإلذن الفرتة الزمنية التي يؤذن فيها بإجراء التحريات الرسية، عىل أال تزيد بأي   -8
حال من األحوال عن ]تدرج فرتة زمنية مناسبة[. ويمكن تجديد اإلذن عند الطلب.

تسحب السلطة املفوضة باإلذن أي إذن منحته بموجب الفقرة 6 إذا لم تعد مقتنعة، بناء عىل   -9
أسباب معقولة، باألمور املشار إليها يف الفقرة 7.

تلغي السلطة املفوضة باإلذن إذنها املمنوح بموجب الفقرة 6 لدى تلقيها طلبا بذلك من الجهة   -10
التي كانت قد طلبته.

ال يخضع موظف إنفاذ القانون الذي يقوم بترصف مأذون به وفقا لهذه املادة أو أي شخص   -11
آخر يؤذن له بذلك للمسؤولية الجنائية أو املدنية عن هذا الترصف.

عدد  عن  برملانية/الجمهور[  ]الربملان/لجنة  إىل  تقريرا سنويا  باإلذن  املفوضة  السلطة  تقدم   -12
الطلبات الواردة بموجب هذه املادة، وأعداد األذون ذات الصلة املمنوحة واملرفوضة واملسحوبة وامللغاة 

بموجب هذه املادة.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 20

تقيض الفقرة 1 من املادة 20 من اتفاقية الجريمة املنظمة بأن تتيح الدول األطراف استخدام العمليات املسترتة 
مكافحة  بغرض  بذلك،  تسمح  الوطنية  القانونية  لنظمها  األساسية  املبادئ  كانت  إذا  االقتضاء،  عند  إقليمها  يف 

الجريمة املنظمة،

11 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مصطلح “التحريات الرسية” ألغراض  1 من املادة  وتعرف الفقرة 
هذا الحكم.

بإذن من جهاز  آخرين  االستعانة بأشخاص  إىل  اختياريتني  إشارتني   11 املادة  1 و11 من  الفقرتان  وتتضمن 
الرسية  التحريات  يف  املشاركة  من  القانون  إنفاذ  موظفي  غري  من  األشخاص  لتمكني  الصلة  ذي  القانون  إنفاذ 
الداخيل.  للقانون  تبعا  ألخرى  قضائية  والية  من  الحكم  هذا  إدراج  إمكانية  تختلف  وسوف  فيها.  أو املساعدة 
وتستبعد العديد من الواليات القضائية أو تحظر رصاحة استخدام املدنيني كمخربين يف التحريات الرسية بسبب 

األخطار التي تنطوي عليها.

وتبني الفقرات 2 و3 و6 و7 و8 من املادة 11 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية اشرتاطات اإلذن بإجراء 
التحريات الرسية.

وتحدد الفقرة 3 من املادة 11 الجهاز أو املوظف الذي يمكنه أن يأذن بإجرائها. وهناك واليات قضائية مختلفة 
تحدد مستويات مختلفة لإلذن باستخدام أساليب التحري الخاصة، تبعا ملدى اقتحامها للحياة الخاصة ونوعها، 
يمكن أن تشمل أجهزة إنفاذ القانون أو النيابة العامة أو القضاء. وقد تود بعض الدول فرض مستوى أعىل من 
بإجراء  اإلذن  إمكانية  إىل ضمان  الحاجة  ذلك مع  يوازن  أن  القضائية مثال. ويجب  السلطة  الرقابة، من جانب 
بالسماح ألكرب  الشأن  توازن يف هذا  الليل. ويمكن تحقيق  أو  النهار  أي وقت من  الرسية برسعة ويف  التحريات 
تتوىل هيئة قضائية  أن  يتيح استجابة رسيعة(، عىل  األويل )مما  اإلذن  القانون بمنح  إنفاذ  موظف مسؤول عن 

مراجعة اإلذن وتمديده بعد فرتة زمنية قصرية )مثل سبعة أيام(.
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11 عىل اشرتاطات معينة لتقديم طلبات اإلذن بإجراء تحريات رسية. وتحدد  وتنص الفقرتان 4 و5 من املادة 
الالزمة ملنح  املعلومات  الحد األدنى من املحتوى املطلوب اللتماس هذا اإلذن. وسيختلف عمق وحجم  الفقرة 5 
اإلذن فيما بني الواليات القضائية، ولكن ينبغي أن تتضمن، كحد أدنى، موجزا للوقائع املتحرى عنها، وطريقة 
التحري ونوعه، واسم وهوية ومكان الشخص أو األشخاص موضوع التحريات. ويمكن أيضا إضافة متطلبات 

أخرى حسب مقتضيات األطر الدستورية والترشيعية أو حسبما يراه املرشع مناسبا.

11 عددا من  املادة  7 من  الفقرة  باإلذن. وتحدد  املفوضة  السلطة  قرار  11 محتوى  املادة  6 من  الفقرة  وتبني 
الضمانات والرشوط التي يجب مراعاتها عند اإلذن بإجراء تحريات رسية.

وتلزم  التدقيق.  من  معني  ملستوى  الرسية،  التحريات  مثل  الخاصة،  التحري  أساليب  تخضع  أن  املهم  ومن 
مناسبة  برملانية  لجنة  أو  الربملان  إىل  سنوي  تقرير  بتقديم  باإلذن  املفوضة  السلطة   11 املادة  من  الفقرة 12 
أو كيان آخر مكافئ عن عدد الطلبات التي تسلمتها وعدد األذون املوافق عليها واملرفوضة واملسحوبة وامللغاة. 
وتفرض بعض النظم القانونية إجراءات تدقيق إضافية، مثل قيام هيئة رقابية مستقلة بتقديم تقارير وإجراء 
عمليات استعراض يف هذا الشأن. ومن املرجح أن يتطلب األمر يف هذه الحالة إجراء االستعراض عىل مستويني، 
تتوىل، يف األول منهما، هيئة مراجعة مستقلة ذات والية ترشيعية محددة إجراء عملية استعراض كاملة تشمل 
االطالع عىل املعلومات العملياتية الحساسة، وييل ذلك، عىل املستوى الثاني، استعراض علني يتواله الربملان مثال، 

ويراعى فيه عدم كشف املعلومات العملياتية، من قبيل األساليب واملصادر.

وباإلضافة إىل النظر يف إجراءات طلب التحريات الرسية واإلذن بها الواردة، من املهم بمكان لواضعي الترشيعات 
األمر  كان  وإذا  املحاكم،  إىل  الرسية  التحريات  عليها من  املتحصل  األدلة  تقديم  املمكن  كان  إذا  فيما  ينظروا  أن 
كذلك، ما إذا كان عىل املخرب الرسي أن يفصح عن هويته الحقيقية أو ما إذا كان من املمكن له أن يديل بشهادته 

بوسائل خاصة من أجل حماية هويته الحقيقية.

مثال: النمسا

املادة 129 من قانون اإلجراءات الجنائية )النمسا( – التعاريف

الجنائية  التحقيقات  هيئة  من  موظفني  استخدام  الرسية”  “التحريات  بتعبري  يقصد 
أو أشخاص آخرين تكلفهم هيئة التحقيقات الجنائية يف إجراء تحريات دون أن يكشفوا عن 

وظائفهم الرسمية أو املهام املكلفني بها.

املادة 131 من قانون اإلجراءات الجنائية )النمسا( – التحريات الرسية

يُسمح بإجراء تحريات رسية إذا بدا أنها رضورية للتحقيق يف جريمة جنائية.  )1(

كان  إذا  إال  طويلة  زمنية  فرتة  مدى  عىل  منهجية  رسية  تحريات  بإجراء  يسمح  ال   )2(
السعي إىل التحقيق يف جريمة جنائية ارتكبت عمدا ويعاقب عليها بالسجن ملدة تزيد عىل سنة 
واحدة أو إىل منع ارتكاب جريمة جنائية مخطط لها يف إطار نشاط رابطة إجرامية أو جماعة 
إرهابية أو تنظيم إجرامي )املواد من 278 إىل 278-ب من القانون الجنائي( سيواجه عراقيل 
الوطني، بإصدار  املادة 54-أ من قانون رشطة األمن  أيضا، بموجب  كبرية بدونها. ويسمح 
يف  واستخدامها  الجنائية  التحقيقات  لهيئة  تابع  كيان  هوية  تخفي  رسمية  قانونية  وثائق 
رضورة  بهذا  القيام  كان  إذا  للتحريات  املحددة  األهداف  تحقيق  بغرض  قانونية  معامالت 

حيوية للتحقيق يف جريمة أو ملنعها.
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عملهم  ترصد  وأن  الرسيني  املخربين  الجنائية  التحقيقات  هيئة  تقود  أن  يجب   )3(
يجرونها  التي  التحريات  ومالبسات  الرسيني  املخربين  استخدام  تسجيل  ويجب  باستمرار. 
إذا   )95 )املادة  رسمية  مذكرة  يف  أو  تقرير  يف  منهم  الواردة  واإلخطارات  املعلومات  وكذلك 

كانت ذات أهمية للتحقيق.

تحميها  التي  األماكن  من  وغريها  املساكن  إىل  الدخول  الرسيني  للمخربين  يجوز  ال   )4(
التظاهر  طريق  عن  املوافقة  عىل  الحصول  عدم  ويجب  املالك.  بموافقة  إال  السكنية  الحقوق 

بوجود إذن بالدخول.

مثال: أملانيا

املادة 110-أ من قانون اإلجراءات الجنائية )أملانيا( – املخربون الرسيون

تكون  عندما  الجنائية  الجرائم  غموض  الستجالء  رسيني  مخربين  استخدام  يجوز   )1(
هناك مؤرشات وقائعية كافية تبني أن جريمة ذات أهمية كبرية قد ارتكبت عىل النحو التايل:

النقود  تزييف  أو  األسلحة،  أو  املخدرات  املرشوعة يف  التجارة غري  يف مجال   -1  
أو األختام الرسمية؛

يف مجال األمن القومي )املادتان 74-أ و120 من قانون املحاكم الدستوري(؛  -2  

عىل أساس تجاري أو بشكل اعتيادي؛  -3  

عىل يد عضو يف عصابة أو بطريقة منظمة أخرى.  -4  

وقائع  وجدت  حيثما  الجنايات  غموض  الستجالء  الرسيني  املخربين  استخدام  أيضا  ويمكن 
معينة تثبت احتمال تكررها. وال يكون من املقبول استخدامهم إال إذا كانت الوسائل األخرى 
الستجالء غموض الجرائم الخطرية ال تبرش بأي احتمال للنجاح أو كانت أشد صعوبة بكثري. 
ويجوز أيضا استخدام املخربين الرسيني الستجالء غموض الجنايات حيثما لزم ذلك بسبب 

عظم أهمية الجناية املرتكبة وكانت التدابري األخرى ال تبرش بأي احتمال للنجاح.

يجب أن يكون املخربون الرسيون ضباطا يف قوة الرشطة التي تجري التحقيقات وأن   )2(
يستخدموا هوية مختلفة ثابتة )هوية زائفة( تمنح لهم. ويجوز لهم أن يشاركوا يف معامالت 

قانونية باستخدام هويتهم الزائفة.

يجوز إعداد وتعديل واستخدام وثائق مناسبة لبناء الهوية الزائفة أو املحافظة عليها   )3(
إذا لم يكن هناك غنى عن ذلك.

املادة 110-ب من قانون اإلجراءات الجنائية )أملانيا( - موافقة النيابة العامة؛ موافقة 
املحاكم؛ عدم الكشف عن الهوية

ال يسمح باستخدام مخرب رسي إال بعد الحصول عىل موافقة النيابة العامة. ويف حالة   )1(
الرضورة امللحة، يتخذ مثل هذا القرار دون تأخري إذا تعذر الحصول عىل قرار النيابة العامة 
النيابة العامة موافقتها عليه  إذا لم تعط  التدبري  يف وقت مناسب؛ عىل أن ينتهي العمل بهذا 
استخدام  بتمديد  ويسمح  محددة.  ولفرتة  كتابة  املوافقة  وتُعطى  عمل.  أيام  ثالثة  خالل 

املخربين الرسيني برشط مواصلة تطبيق الرشوط املحددة لالستعانة بهم.
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يلزم موافقة املحكمة عىل استخدام املخربين الرسيني فيما يتعلق بما ييل:  )2(

التحري عن متهم معني،  -1  

دخول مخرب رسي إىل أماكن خاصة ال يمكن الوصول إليها بشكل عام.  -2  

وتكفي موافقة النيابة العامة يف حالة الرضورة امللحة. وإذا تعذر الحصول عىل قرار النيابة 
العامة يف وقت مناسب، يتخذ مثل هذا القرار دون تأخري. وينتهي العمل بهذا التدبري إذا لم 
تعط املحكمة موافقتها عليه خالل ثالثة أيام عمل. وتطبق الجملتان الثالثة والرابعة من املادة 

الفرعية )1(، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال.

يجوز اإلبقاء عىل رسية هوية املخرب الرسي حتى بعد انتهاء العملية. ويجوز للنيابة   )3(
العامة واملحكمة املسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن املوافقة عىل استخدام املخرب الرسي أن يطلبا 
يف  الهوية  رسية  عىل  بالحفاظ  األخرى  الحاالت  جميع  يف  ويسمح  لهما.  هويته  عن  الكشف 
اإلجراءات الجنائية عمال باملادة 96، وال سيما إذا كان هناك ما يدعو إىل الخوف من أن الكشف 
الجسدية  أو سالمتهما  آخر  أو شخص  الرسي  املخرب  أن يعرض حياة  الهوية من شأنه  عن 

أو حريتهما للخطر، أو أن يعرض للخطر استمرار استخدام املخرب الرسي.

مثال: األرجنتني

املادتان 3 و4 من القانون رقم 27319 بشأن التحري عن الجرائم املعقدة ومنعها 
ومكافحتها - األدوات والصالحيات )األرجنتني(

العمالء الرسيون

املادة 3 – العميل الرسي هو أي ضابط يف قوة األمن املأذون لها بالقيام بهذه املهام يتمتع 
تنظيمات  داخل  ويتسلل  هويته  ويخفي  الدور  بهذا  القيام  عىل  ويوافق  رفيعة  بمؤهالت 
أو رابطات إجرامية أو يقدم نفسه إليها من أجل تحديد هوية الجناة أو رشكائهم أو معاونيهم 

أو ملنع إتمام جريمة أو لجمع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق، بإذن قضائي.

4 – بمجرد صدور أمر من قاض، بحكم منصبه أو بناء عىل طلب من مكتب املدعي  املادة 
باملهمة  الرسي  العميل  تكليف  عن  مسؤولة  األمن  وزارة  تكون  اإلجراء،  هذا  باتخاذ  العام، 
عن  مسؤولة  القومي  األمن  وزارة  وتكون  قضائية.  رقابة  تحت  لحمايته  يلزم  ما  وباتخاذ 
قوات  ألفراد  يكون  أن  يجوز  وال  املهام.  هذه  بمثل  تكليفهم  املراد  املوظفني  وتدريب  اختيار 

األمن أو الرشطة الذين سيكلفون باملهمة سجل جنائي.

املادة 12- الهوية املستعارة

ينشئها  محورة  أو  زائفة  هوية  املستعارة”  “الهوية  بتعبري  يقصد  املادة،  هذه  ألغراض   -1 
من  بذلك  لهم  مأذون  آخرون  أشخاص  ]أو  القانون  إنفاذ  موظفو  يستخدمها  و/أو  يكتسبها  و/أو 
هذا  عليها  ينطبق  جريمة  عن  التحري  لغرض  القضائية[  السلطة  أو  القانون  إنفاذ  جهاز  ]يدرج 
]القانون/الترشيع/الفصل …[ أو إقامة اتصال مع شخص آخر وبناء عالقة ثقة معه أو التسلل داخل 

شبكة إجرامية.
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وفقا  بذلك  يؤذن  لم  ما  قانونيا  واستخدامها  واكتسابها  املستعارة  الهوية  إنشاء  يكون  ال   -2
لهذه املادة.

املوظف  أو  املسؤول  ]يدرج  واستخدامها  واكتسابها  املستعارة  الهوية  بإنشاء  يأذن  أن  يجوز   -3
أو قايض  العامة  النيابة  أو عضو يف  نائب رئيسه  أو  املختص  القانون  إنفاذ  املعني، مثل رئيس جهاز 
إنفاذ  موظفي  أحد  من  طلب  عىل  بناًء  باإلذن”(  املفوضة  )“السلطة  أويل[  تحقيق  قايض  أو  تحقيق 

القانون ]أو مدع عمومي[.

الوسائل  يمكن تقديم طلب إلنشاء هوية مستعارة واكتسابها واستخدامها عن طريق ]تدرج   -4
للطلب  أن تحتفظ بسجل مكتوب  باإلذن  املفوضة  السلطة  الطلب[. ويجب عىل  تقديم  بها  يتعني  التي 

والقرار املتخذ الحقا بشأنه بموجب الفقرة 6.

يجب أن ينص طلب إنشاء هوية مستعارة واكتسابها واستخدامها عىل ما ييل:  -5

تفاصيل الهوية املستعارة املقرتحة؛ )أ(   

املدة املطلوب اإلذن من أجلها؛ )ب(   

ما إذا كانت املسألة موضوع طلب سابق؛ )ج(   

]تدرج اشرتاطات إضافية عىل النحو املناسب/حسب االقتضاء[. )د(   

يجوز للسلطة املفوضة باإلذن، بعد أن تنظر يف الطلب، ما ييل:  -6

اإلذن بإنشاء هوية مستعارة واكتسابها واستخدامها دون قيد أو رشط؛ )أ(   

اإلذن بإنشاء هوية مستعارة واكتسابها واستخدامها وفقا لرشوط؛ )ب(   

رفض طلب إنشاء الهوية املستعارة واكتسابها واستخدامها. )ج(   

يجب عىل السلطة املفوضة باإلذن أال توافق عىل الطلب ما لم تقتنع ألسباب معقولة بما ييل:  -7

يجري  أو  ارتكبت  قد   ]... ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  أن  )أ(   
ارتكابها أو يرجح أن ترتكب؛

أن طابع النشاط اإلجرامي املشتبه فيه ومداه يربران استخدام هوية مستعارة؛ )ب(   

عىل  األشخاص  أحد  تستحثَّ  أن  ح  يُرجَّ بطريقة  تستخدم  لن  املستعارة  الهوية  أن  )ج(   
ارتكاب جرم لم يكن ينوي ارتكابه لوال ذلك؛

أن أي سلوك ينطوي عليه استخدام الهوية املستعارة لن يتسبب يف وفاة أي شخص  )د(   
أو إلحاق إصابات خطرية به ولن يعرض حياة أي شخص أو صحته أو سالمته للخطر الشديد.

واكتسابها  املستعارة  الهوية  بإنشاء  فيها  يؤذن  التي  الزمنية  الفرتة  اإلذن  يحدد  أن  يجب   -8
واستخدامها، عىل أال تزيد بأي حال من األحوال عن ]تدرج فرتة زمنية مناسبة[. ويمكن تجديد اإلذن 

عند الطلب.

تسحب السلطة املفوضة باإلذن أي إذن منحته بموجب الفقرة 6 إذا لم تعد مقتنعة، بناء عىل   -9
أسباب معقولة، باألمور املشار إليها يف الفقرة 7.
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تلغي السلطة املفوضة باإلذن إذنها املمنوح بموجب الفقرة 6 لدى تلقيها طلبا بذلك من الجهة   -10
التي كانت قد طلبته.

يجوز ألي شخص يترصف بموجب إذن بإنشاء هوية مستعارة أو اكتسابها أو استخدامها أن   -11
يطلب املساعدة من املوظفني املعنيني أو الكيانات ذات الصلة للحصول عىل ما يثبت الهوية املستعارة 
املوافق عليها بموجب هذه املادة، بما يشمل وثائق الهوية وغريها من املستندات الداعمة. وبرصف النظر 
عن أي قوانني أخرى، يجوز ألي موظف أو جهاز أن يعد أو يقدم ما يثبت الهوية املستعارة استجابة 

ألي طلب يقدم يف هذا الشأن بموجب هذه املادة.

ال يخضع موظف إنفاذ القانون الذي يقوم بترصف مأذون به وفقا لهذه املادة أو أي شخص   -12
آخر يؤذن له بذلك للمسؤولية الجنائية أو املدنية عن هذا الترصف.

عدد  عن  برملانية/الجمهور[  ]الربملان/لجنة  إىل  سنويا  تقريرا  باإلذن  املفوضة  السلطة  تقدم   -13
الطلبات الواردة بموجب هذه املادة، وأعداد األذون ذات الصلة املمنوحة واملرفوضة واملسحوبة وامللغاة 

بموجب هذه املادة.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 من املادة 20

تقيض الفقرة 1 من املادة 20 من اتفاقية الجريمة املنظمة بأن تتيح الدول األطراف استخدام أساليب التحري 
بذلك،  تسمح  الوطنية  القانونية  لنظمها  األساسية  املبادئ  كانت  إذا  االقتضاء،  عند  إقليمها  يف  الخاصة 
استخدام  أيضا  ذلك  يشمل  قد  رصاحة،  املذكورة  األساليب  إىل  وباإلضافة  املنظمة.  الجريمة  بغرض مكافحة 

مستعارة. هويات 

وتعرف الفقرة 1 من املادة 12 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مصطلح “الهوية املستعارة” ألغراض هذا 
الحكم. ويف بعض الواليات القضائية، يستخدم مصطلح “الهوية املعدلة” أو “الهوية الزائفة” يف هذا السياق.

وتتضمن الفقرة 1 من املادة 12 إشارة اختيارية إىل االستعانة بأشخاص آخرين بإذن من جهاز إنفاذ القانون 
ذي الصلة لتمكني األشخاص من غري موظفي إنفاذ القانون من اكتساب هوية مستعارة أو استخدامها. وسوف 
تختلف إمكانية إدراج هذا الحكم من والية قضائية ألخرى تبعا للقانون الداخيل. وتستبعد العديد من الواليات 

القضائية أو تحظر رصاحة استخدام املدنيني كمخربين بسبب األخطار التي ينطوي عليها ذلك.

12 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية اشرتاطات اإلذن بإنشاء  وتبني الفقرات 2 و3 و6 و7 و8 من املادة 
هوية مستعارة أو اكتسابها أو استخدامها.

وتحدد الفقرة 3 من املادة 12 الجهاز أو املوظف الذي يمكنه أن يأذن بالهوية املستعارة. وهناك واليات قضائية 
مختلفة تحدد مستويات مختلفة لإلذن باستخدام أساليب التحري الخاصة، تبعا ملدى اقتحامها للحياة الخاصة 
ونوعها، يمكن أن تشمل أجهزة إنفاذ القانون أو النيابة العامة أو القضاء. وقد تود بعض الدول فرض مستوى 

أقوى من الرقابة، من جانب السلطة القضائية مثال.

واكتسابها  مستعارة  هوية  بإنشاء  اإلذن  لطلبات  معينة  رشوط  عىل   12 املادة  من  و5   4 الفقرتان  وتنص 
واستخدامها. وتحدد الفقرة 5 الحد األدنى من املحتوى املطلوب اللتماس هذا اإلذن. ويمكن أيضا إضافة متطلبات 

أخرى حسب ما تقتضيه األطر الدستورية والترشيعية أو حسبما يراه املرشع مناسبا.
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12 عددا من  املادة  7 من  الفقرة  باإلذن. وتحدد  املفوضة  السلطة  قرار  12 محتوى  املادة  6 من  الفقرة  وتبني 
الضمانات والرشوط التي يجب مراعاتها عند اإلذن بالهوية املستعارة.

ومن املهم أن يخضع إنشاء الهويات املستعارة واستخدامها ملستوى معني من التدقيق. وتويص الفقرة 13 من 
املادة 12 بإلزام السلطة املفوضة باإلذن بتقديم تقرير سنوي إىل الربملان أو لجنة برملانية مناسبة أو كيان آخر 
وتفرض  وامللغاة.  واملسحوبة  واملرفوضة  عليها  املوافق  األذون  وعدد  تسلمتها  التي  الطلبات  عدد  عن  مكافئ 
بعض النظم القانونية إجراءات تدقيق إضافية، مثل قيام هيئة رقابية مستقلة بتقديم تقارير وإجراء عمليات 
استعراض يف هذا الشأن. ومن املرجح أن يتطلب األمر يف هذه الحالة إجراء االستعراض عىل مستويني، يف األول 
منهما، تتوىل هيئة مراجعة مستقلة ذات والية ترشيعية محددة إجراء عملية استعراض كاملة تشمل االطالع عىل 
الربملان مثال، ويراعى  يتواله  استعراض علني  الثاني،  املستوى  الحساسة، وييل ذلك، عىل  العملياتية  املعلومات 

فيه عدم كشف املعلومات العملياتية، من قبيل األساليب واملصادر.

وباإلضافة إىل املسائل التي تتناولها املادة 12، ينبغي للمرشع أيضا أن ينظر يف الكيفية التي يمكن بها ملوظفي 
إنفاذ القانون الذين يستخدمون هوية مستعارة أو غريهم من األشخاص املأذون لهم بذلك أن يدلوا بشهاداتهم 
يف املحاكمات الجنائية. وعىل وجه الخصوص، ينبغي أن يكفل اإلجراء املتعلق باإلدالء بالشهادة إمكانية اإلدالء 
بها بطريقة توفر الحماية املناسبة لهوية املوظف أو أي شخص آخر من املأذون لهم وال ترض بسري أي تحقيقات 

جارية، مع احرتام حقوق الدفاع، وال سيما الحق يف املحاكمة العادلة.

مثال: سويرسا

املواد من 285-أ إىل 297 من قانون اإلجراءات الجنائية )سويرسا( - الباب 5: التحريات 
الرسية

املادة 285-أ- التعريف

  تحدث التحريات الرسية عندما يقوم أفراد من الرشطة أو أشخاص يوظفون مؤقتا 
مع  اتصال  بإقامة  بالوثائق،  مؤمنة  زائفة  هوية  تحت ستار  بمهام رَشطية،  للقيام 
أشخاص من خالل سلوك خادع بهدف بناء عالقة ثقة معهم ودخول بيئة إجرامية 

من أجل حل جرائم بالغة الخطورة.

املادة 286- رشوط إجراء التحريات الرسية

يجوز للمدعي العام أن يأمر بإجراء تحريات رسية يف الحاالت التالية:  -1  

أن يشتبه يف ارتكاب جريمة مذكورة يف الفقرة 2؛ أ-    

أن تربر خطورة الجريمة اللجوء إىل التحريات الرسية؛ ب-    

أن تكون أنشطة التحريات السابقة قد أخفقت أو أال توجد فرصة     ج- 
بدرجة  التحقيق سيغدو معقدا  أن  أو  التحقيق دون تحريات رسية  لنجاح 

غري معقولة بدونها.

]…[  

املادة 287- رشوط استخدام املخربين الرسيني

يجوز االستعانة باألشخاص التالني كمخربين رسيني:  -1  

أفراد قوة الرشطة السويرسية أو قوات الرشطة األجنبية؛ أ-    
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األشخاص الذين يوظفون مؤقتا ألداء واجبات رَشطية حتى وإن لم     ب- 
طي. َ يتلقوا تدريبا عىل العمل الرشُّ

ال يجوز تكليف أشخاص آخرين من غري أفراد قوات الرشطة بمهمات قيادية.  -2  

عادة ما يخضع أعضاء قوات الرشطة األجنبية املكلفون بهذه املهمات إلمرة   -3  
قائدهم العادي.

املادة 288- إخفاء الهوية الحقيقية وضمان عدم كشفها

عن  تختلف  مستعارة  هوية  الرسيني  للمخربين  توفر  أن  للرشطة  يجوز   -1  
هويتهم الحقيقية.

يجوز للمدعي العام أن يضمن للمخربين الرسيني عدم الكشف عن هويتهم   -2  
الحقيقية حتى لو مثلوا أمام املحكمة خالل دعوى قضائية لتقديم معلومات أو اإلدالء 

بالشهادة.

التدابري  محكمُة  تقرر  بمهمته،  قيامه  أثناء  جريمة  رسي  مخرب  ارتكب  إذا   -3  
اإلجبارية هويَة املخرب التي يجب اعتمادها يف اإلجراءات الجنائية.

املادة 289- إجراءات اإلذن

التدابري  محكمة  من  إذن  عىل  الحصول  رسي  مخرب  أي  استخدام  يتطلب   -1  
اإلجبارية.

خالل  اإلجبارية  التدابري  محكمة  إىل  التالية  املستندات  العام  املدعي  يقدم   -2  
24 ساعة من تاريخ األمر بإجراء التحريات الرسية:

األمر؛ أ-    

بيان باألسباب ووثائق الحالة املطلوبة الستصدار اإلذن. ب-    

بالحيثيات يف  بيانا موجزا  اإلجبارية قرارها وتقدم  التدابري  تصدر محكمة   -3  
التحريات الرسية. ويجوز لها أن تأذن بها  أيام من تاريخ األمر بإجراء  غضون 5 
املعلومات  من  مزيدا  تطلب  أن  أو  أخرى،  برشوط  أو  محددة  زمنية  بمهلة  رهنا 

أو التحريات.

يبني اإلذن رصاحة ما إذا كان سيُسمح بما ييل:  -4  

مستعارة  هوية  خلق  بهدف  رسمية  وثائق  تعديل  أو  إصدار     أ- 
أو الحفاظ عليها؛

ضمان عدم الكشف عن الهوية الحقيقية؛ ب-    

استخدام أشخاص غري مدربني عىل أعمال الرشطة. ج-    

تمنح محكمة التدابري اإلجبارية اإلذن ملدة أقصاها 12 شهرا. ويجوز تمديده   -5  
الواحدة. وإذا اقتىض األمر تمديد  ملرة واحدة أو أكثر ملدة أقصاها 6 أشهر يف املرة 

اإلذن، يقدم املدعي العام طلبا لتمديده قبل انتهائه يبني فيه أسبابه.

إذا لم يمنح اإلذن أو لم يتم الحصول عىل إذن، ينهي املدعي العام العملية   -6  
فورا. ويجب تدمري جميع السجالت عىل الفور. وال يجوز استخدام النتائج التي تم 

التوصل إليها عن طريق التحريات الرسية.
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املادة 290- توجيه التعليمات قبل بدء املهمة

  يصدر املدعي العام تعليمات لقائد العملية )الضابط اآلمر( واملخربين الرسيني قبل 
بدء املهمة.

املادة 291- الضابط اآلمر

الضابط  من  الصادرة  املبارشة  للتعليمات  املهمة  أثناء  الرسي  املخرب  يمتثل   -1  
اآلمر. وال يجوز إجراء أي اتصال بني املدعي العام واملخرب الرسي أثناء العملية إال عن 

طريق الضابط اآلمر بشكل حرصي.

يضطلع الضابط اآلمر باملهام التالية تحديدا:  -2  

املطلوبة  املهام  عىل  وباستمرار  بالتفصيل  الرسي  املخرب  إطالع     أ- 
والصالحيات املوكلة وكيفية التعامل مع القصة التي يتسرت وراءها.

توجيه التعليمات للمخرب الرسي وتقديم املشورة له والتقييم املستمر     ب- 
لحالة املخاطر.

االحتفاظ بسجل مكتوب للتقارير الشفوية التي قدمها املخرب الرسي     ج- 
وملف كامل عن العملية.

املواظبة عىل إطالع املدعي العام بشكل كامل عىل سري العملية. د-    

املادة 292- واجبات املخربين الرسيني

بهم  املنوطة  للواجبات  وفقا  بها  املكلفني  العملية  الرسيون  املخربون  ينفذ   -1  
وبما يتماىش مع التعليمات الصادرة إليهم.

التي  والنتائج  بأنشطتهم  كامل  بشكل  اآلمر  الضابط  إبالغ  عىل  يواظبون   -2  
يتوصلون إليها.

املادة 293- نطاق التأثري املسموح به

جرائم  ارتكاب  عىل  الغري  تشجيع  عموما  الرسيني  للمخربين  يجوز  ال   -1  
أكثر  جرائم  ارتكاب  عىل  جرائم  الرتكاب  بالفعل  املستعدين  األشخاص  أو تحريض 
خطورة. ويجب أن تقرص أنشطتهم عىل إقامة الدليل عىل وجود قرار بارتكاب جريمة.

ال يجوز أن يكون ألنشطتهم أهمية يف اتخاذ القرار بارتكاب جريمة محددة   -2  
إال بقدر طفيف.

عىل  قدرتهم  يثبت  ما  تقديم  أو  تجريبية  رشاء  عمليات  إجراء  لهم  يجوز   -3  
السداد إذا اقتىض األمر ذلك من أجل القيام باملعاملة الرئيسية.

االعتبار  املحكمة  تويل  بها،  املأذون  العملية  حدود  الرسي  املخرب  تجاوز  إذا   -4  
تعفيه  قد  أو  لتأثريه  الذي خضع  الشخص  للعقوبة عىل  تقديرها  لذلك عند  الواجب 

من العقوبة.

املادة 294- استخدام املخربين الرسيني يف التحريات املنفذة بموجب قانون املخدرات

ال يجوز إدانة املخربين الرسيني بارتكاب أي جريمة بموجب املواد 19 ومن 20 إىل   
22 من قانون املخدرات املؤرخ 3 ترشين األول/أكتوبر 1951 إذا كانوا يترصفون يف سياق 

تحريات رسية مأذون بها.
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املادة 295- األموال الالزمة للمعامالت الصورية

طريق  عن  أمواال  يقدم  أن  العام،  املدعي  طلب  عىل  بناء  لالتحاد،  يجوز   -1  
املرصف الوطني باملبالغ واألشكال والفئات املطلوبة لغرض إجراء معامالت صورية 

وإثبات القدرة عىل الدفع.

يُقدم الطلب إىل املكتب االتحادي للرشطة مع ملخص لوقائع القضية.  -2  

حال  ويف  املقدمة.  األموال  لحماية  الالزمة  االحتياطات  العام  املدعي  يتخذ   -3  
ضياعها، يكون االتحاد أو الكانتون الذي ينتمي إليه املدعي العام مسؤوال.

املادة 296- االكتشافات العرضية

حيثما ظهرت أدلة خالل التحريات الرسية عىل ارتكاب جريمة غري الجريمة   -1  
املذكورة يف األمر بإجراء تلك التحريات، جاز استخدامها برشط أن يكون من املمكن 

السماح باألمر بإجراء تحريات رسية للتحقيق يف الجريمة الجديدة املكتشفة.

استصدار  إجراءات  ويبدأ  فورا  رسية  تحريات  بإجراء  العام  املدعي  يأمر   -2  
اإلذن.

املادة 297- اختتام العملية

ينهي املدعي العام العملية فورا يف الحاالت التالية:  -1  

إذا لم تعد املتطلبات مستوفاة؛ أ-    

إذا ُرفض اإلذن بها أو ُرفض تمديده؛ ب-    

يؤد  لم  أو  التعليمات  اآلمر  الضابط  أو  الرسي  املخرب  يتبع  لم  إذا     ج- 
واجباته بأي طريقة أخرى، وال سيما عن طريق تقديم معلومات مغلوطة 

عمدا إىل املدعي العام.

الحاالت  يف  العملية  بإنهاء  اإلجبارية  التدابري  محكمة  العام  املدعي  يخطر   -2  
املذكورة يف البندين )أ( و)ج( من الفقرة 1.

أي  أو  الرسي  املخرب  تعرض  عدم  من  عملية،  أي  إنهاء  عند  التأكد،  يجب   -3  
أطراف ثالثة مشاركة يف التحريات ألي مخاطر يمكن تجنبها.

املادة 298- اإلخطار

بأنه  األولية،  اإلجراءات  اختتام  أقصاه  موعد  يف  املتهم،  العام  املدعي  يخطر   -1  
كان خاضعا لتحريات رسية.

التدابري  محكمة  بموافقة  رهنا  عنه،  االستغناء  أو  اإلخطار  إرجاء  يجوز   -2  
اإلجبارية، يف الحالتني التاليتني:

إذا لم تستخدم النتائج كدليل؛ أ-    

لحماية  عنه  االستغناء  أو  اإلخطار  تأجيل  الرضوري  من  كان  إذا     ب- 
مصالح عامة أو خاصة تكون لها الغلبة.

يجوز لكل من خضع لتحريات رسية تقديم اعرتاض عىل هذا اإلجراء وفقا   -3  
للمواد من 393 إىل 397 اعتبارا من تاريخ تسلمه اإلخطار به.
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مثال: النمسا

املادة 54-أ من قانون رشطة األمن الوطني )النمسا( - الهوية املستعارة

عىل كل من الهيئات االتحادية، والكيانات القانونية التي هي وكاالت لإلدارة االتحادية   )1(
غري املبارشة، وأجهزة القانون العام أو الُعَمد، يف حدود اختصاص كل منهم بإصدار الوثائق 
املطلوب  لألشخاص  مستعارة  شخصية  هويات  تصطنع  قانونية  وثائق  إصدار  القانونية، 
22 أو بغرض إجراء تحريات رسية )الفقرة 3 من  1-5 من املادة  حمايتهم بموجب الفقرة 

املادة 54(، وذلك بناء عىل طلب من وزير الداخلية االتحادي.

ال يجوز استخدام هذه الوثائق يف التعامالت القانونية إال يف حدود ما يلزم لتحقيق   )2(
من  الغرض  يحدد  أن  االتحادي  الداخلية  وزير  عىل  ويجب   .1 الفقرة  يف  الواردة  األغراض 
إصدار الوثائق ونطاق استخدامها يف أمر تكليف. ويجب عىل أجهزة األمن الوطني أن توثق أي 
استخدام للوثائق يف التعامالت القانونية وأن تسحبها يف حال إساءة استخدامها أو إذا انتفت 
الحاجة لها لتحقيق األغراض التي أعدت من أجلها؛ ويجب عىل وزير الداخلية االتحادي أن 
يسرتد الوثائق املعدة ألغراض الحماية الوقائية لألشخاص بموجب الفقرة 1-5 من املادة 22، 
رهنا بظروف كل حالة عىل حدة، لفرتة محددة. وقبل إصدار وثائق الهوية املستعارة، يجب 
املتعلقة  باألمور  أجله  من  ستصدر  الذي  الشخص  إبالغ  االتحادي  الداخلية  وزير  عىل 

باستخدامها وبأنها سوف تسحب منه يف حال إساءة استخدامها.

هويات  تصطنع  وثائق  كذلك  تصدر  أن   1 الفقرة  يف  املذكورة  السلطات  عىل  يجب   )3(
لتنفيذ  التحضري  االتحادي الستخدامها يف  الداخلية  بناء عىل طلب وزير  مستعارة ألشخاص 
عمليات املراقبة ويف دعم تلك العمليات )الفقرة 2 من املادة 54( وألغراض التحريات الرسية. 
تعامالت  القبيل يف  استخدام وثائق من هذا  الوطني  األمن  لوكاالت  التابعة  للكيانات  ويجوز 
قانونية الحتياز معدات وإدارتها. وتنطبق أحكام الفقرة 2 عىل تحديد محتوى أوامر التكليف 

وواجبات التسجيل.

املادة 13- مراقبة األشخاص

بمراقبة  القانون  إنفاذ  موظفي  قيام  األشخاص”  “مراقبة  بتعبري  يقصد  املادة،  هذه  ألغراض   -1
أشخاص ألغراض التحقيق يف جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[ ارتكبت أو يجري 

ارتكابها أو قد ترتكب.

ال تكون مراقبة األشخاص قانونية ما لم يؤذن بها وفقا لهذه املادة.  -2

يجوز أن يأذن بمراقبة األشخاص ]يدرج املسؤول أو املوظف املعني، مثل رئيس جهاز إنفاذ   -3
أويل[  تحقيق  قايض  أو  تحقيق  قايض  أو  العامة  النيابة  يف  أو عضو  رئيسه  نائب  أو  املختص  القانون 

)“السلطة املفوضة باإلذن”( بناًء عىل طلب من أحد موظفي إنفاذ القانون ]أو مدع عمومي[.

يمكن تقديم طلب ملراقبة أشخاص عن طريق ]تدرج الوسائل التي يتعني بها تقديم الطلب[.   -4
بشأنه  الحقا  املتخذ  والقرار  للطلب  مكتوب  بسجل  تحتفظ  أن  باإلذن  املفوضة  السلطة  عىل  ويجب 

بموجب الفقرة 6.
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يجب أن ينص طلب اإلذن بمراقبة األشخاص عىل ما ييل:  -5

املدة املطلوب اإلذن من أجلها؛ )أ(   

ما إذا كانت املسألة موضوع طلب سابق؛ )ب(   

]تدرج اشرتاطات إضافية عىل النحو املناسب/حسب االقتضاء[. )ج(   

يجوز للسلطة املفوضة باإلذن، بعد أن تنظر يف الطلب، ما ييل:  -6

اإلذن بمراقبة األشخاص دون قيد أو رشط؛ )أ(   

اإلذن بمراقبة األشخاص وفقا لرشوط؛ )ب(   

رفض طلب مراقبة األشخاص. )ج(   

لم تقتنع ألسباب معقولة  ما  تأذن بمراقبة األشخاص  أال  باإلذن  املفوضة  السلطة  يجب عىل   -7
بما ييل:

يجري  أو  ارتكبت  قد   ]... ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  أن  )أ(   
ارتكابها أو يرجح أن ترتكب؛

أن طابع النشاط اإلجرامي املشتبه فيه ومداه يربران مراقبة األشخاص؛ )ب(   

شخص  أي  وفاة  يف  يتسبب  لن  األشخاص  مراقبة  عملية  عليه  تنطوي  سلوك  أي  أن  )ج(   
أو إلحاق إصابات خطرية به ولن يعرض حياة أي شخص أو صحته أو سالمته للخطر الشديد.

يجب أن يحدد اإلذن الفرتة الزمنية التي يؤذن فيها بمراقبة األشخاص، عىل أال تزيد بأي حال من   -8
األحوال عن ]تدرج فرتة زمنية مناسبة[. ويمكن تجديد اإلذن عند الطلب.

تسحب السلطة املفوضة باإلذن أي إذن منحته بموجب الفقرة 6 إذا لم تعد مقتنعة، بناء عىل   -9
أسباب معقولة، باألمور املشار إليها يف الفقرة 7.

تلغي السلطة املفوضة باإلذن إذنها املمنوح بموجب الفقرة 6 لدى تلقيها طلبا بذلك من الجهة   -10
التي كانت قد طلبته.

ال يخضع موظف إنفاذ القانون الذي يقوم بترصف مأذون به وفقا لهذه املادة أو أي شخص   -11
آخر يؤذن له بذلك للمسؤولية الجنائية أو املدنية عن هذا الترصف.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 20

مراقبة  أسلوب  استخدام  األطراف  الدول  تتيح  بأن  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  من   20 املادة  من   1 الفقرة  تقيض 

الوطنية تسمح بذلك، بغرض  القانونية  املبادئ األساسية لنظمها  إذا كانت  إقليمها عند االقتضاء،  األشخاص يف 

مكافحة الجريمة املنظمة،
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1 من املادة 13 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مصطلح “مراقبة األشخاص” ألغراض  وتعرف الفقرة 
هذا الحكم.

وتبني الفقرات 2 و3 ومن 6 إىل 8 من املادة 13 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية اشرتاطات اإلذن بمراقبة 
األشخاص.

وتحدد الفقرة 3 من املادة 13 الجهاز أو املوظف الذي يمكنه أن يأذن بمراقبة األشخاص. وهناك واليات قضائية 
مختلفة تحدد مستويات مختلفة لإلذن باستخدام أساليب التحري الخاصة، تبعا ملدى اقتحامها للحياة الخاصة 

ونوعها، يمكن أن تشمل أجهزة إنفاذ القانون أو النيابة العامة أو القضاء.

وتنص الفقرتان 4 و5 من املادة 13 عىل اشرتاطات معينة لتقديم طلبات اإلذن بمراقبة األشخاص. وتحدد الفقرة 5 
الحد األدنى من املحتوى املطلوب اللتماس هذا اإلذن. ويمكن أيضا إضافة متطلبات أخرى حسب ما تقتضيه األطر 

الدستورية والترشيعية أو حسبما يراه املرشع مناسبا.

من  عددا   13 املادة  من   7 الفقرة  وتحدد  باإلذن.  املفوضة  السلطة  قرار  محتوى   13 املادة  من   6 الفقرة  وتبني 
الضمانات والرشوط التي يجب مراعاتها عند اإلذن بمراقبة األشخاص.

مثال: ليختنشتاين

املادة 104-أ من قانون اإلجراءات الجنائية )ليختنشتاين(

يؤذن للرشطة الوطنية بأن ترصد رسا أنشطة أي شخص )مراقبته( بمبادرة منها إذا   )1(
كان ذلك يدعم التحقيقات يف جريمة جنائية أو لتحديد مكان وجود متهم.

املراقبة ستغدو غري  كانت  إذا  املراقبة  لدعم  التالية  األجهزة  أن تستخدم رسا  يجوز   )2(
فعالة أو سوف تعرقل إىل حد بعيد بدونها:

األجهزة املستخدمة لتسجيل أو نقل الصور يف األماكن املفتوحة أمام عموم   -1  
الناس،

وجود  مكان  تحديد  من  إشارات،  إرسال  طريق  عن  تمكن،  التي  األجهزة   -2  
شخص ما وفتح املركبات واملقصورات لغرض تركيب هذه األجهزة.

ال يسمح بعمليات املراقبة  )3(

املدعومة باستخدام األجهزة املذكورة يف الفقرة 2، أو  -1  

التي تنفذ ملدة تتجاوز 48 ساعة  -2  

إال إذا كان هناك ما يدعو لالشتباه يف ارتكاب جريمة عمدا يعاقب عليها بالسجن ألكثر من 
سنة واحدة، أو إذا كانت هناك وقائع مادية محددة تجعل من املعتقد أن الشخص الخاضع 
تلك  كانت  إذا  أو  بارتكابها،  املتهم  بالشخص  سيتصل  أنه  أو  الجريمة  ارتكب  قد  للمراقبة 

املراقبة يمكن أن تفيد يف تحديد مكان وجود متهم هارب أو غائب.

بموجب  املراقبة  بإجراء  العامة،  النيابة  من  طلب  عىل  بناء  التحقيق،  قايض  يأذن   )4(
الفقرة 3 للفرتة التي يعتقد أنها رضورية لتحقيق غرضها، عىل أال تزيد بأي حال عن ثالثة 
أشهر. ويجب أن توجه طلبات إجراء املراقبة إىل قوة الرشطة الوطنية )املادة 10(. ويف حال 
وجود خطر وشيك، يؤذن لقوة الرشطة الوطنية بالرشوع يف املراقبة بمبادرة منها؛ ولكن يجب 
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إبالغ النيابة العامة دون إبطاء؛ ويجب عىل النيابة العامة عندئذ أن تطلب إذنا من املحكمة ما 
لم تكن املراقبة قد انتهت بالفعل. وال يسمح بتجديد اإلذن باملراقبة ما لم تكن هناك حاجة 
باقية لها وكان من املعتقد، بناء عىل وقائع مادية محددة، أن مواصلتها ستحقق نتائج فعالة. 

ويجب عدم إبالغ األطراف واملشاركني اآلخرين يف اإلجراءات الجنائية يف هذه املرحلة.

يجب إنهاء املراقبة إذا زالت دواعيها، أو إذا تحقق الغرض منها، أو إذا اعتقد أنه لم   )5(
يعد من املمكن تحقيقه، أو إذا أمر قايض التحقيق بإنهائها. وبعد إنهاء عملية املراقبة املنفذة 
بموجب الفقرة 3، يجب أن يُخطر بها املتهمون وسائر األشخاص الذين طالتهم، متى كانت 
هواياتهم معروفة أو كان من املمكن تحديدها دون جهد كبري. ويجوز تأخري هذا اإلخطار إذا 

كان من شأنه أن يفسد الغرض من التحقيق يف هذه اإلجراءات أو غريها.

املادة 14- املراقبة اإللكرتونية

ألغراض هذه املادة، يقصد بتعبري “املراقبة اإللكرتونية”:  -1

اعرتاضها  أو  اإللكرتونية  بالوسائل  املرسلة  اإلشارات  أو  البيانات  أو  الرسائل  رصد  )أ(   
أو نسخها أو التالعب بها؛ أو

رصد أنشطة أو تسجيلها بالوسائل اإللكرتونية؛ )ب(   

يجري  أو  ارتكبت   ]… ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  يف  التحقيق  ألغراض 
ارتكابها أو قد ترتكب.

ال تكون املراقبة اإللكرتونية قانونية ما لم يؤذن بها وفقا لهذه املادة.  -2

يجوز أن يأذن باملراقبة اإللكرتونية لألشخاص ]يدرج املسؤول أو املوظف املعني، مثل رئيس   -3
جهاز إنفاذ القانون املختص أو نائب رئيسه أو عضو يف النيابة العامة أو قايض تحقيق أو قايض تحقيق 

أويل[ )“السلطة املفوضة باإلذن”( بناًء عىل طلب من أحد موظفي إنفاذ القانون ]أو مدع عمومي[.

تقديم  بها  يتعني  التي  الوسائل  ]تدرج  طريق  عن  اإللكرتونية  للمراقبة  طلب  تقديم  يمكن   -4
الحقا  املتخذ  والقرار  للطلب  مكتوب  بسجل  تحتفظ  أن  باإلذن  املفوضة  السلطة  عىل  ويجب  الطلب[. 

بشأنه بموجب الفقرة 6.

يجب أن ينص طلب اإلذن باملراقبة اإللكرتونية عىل ما ييل:  -5

نوع املراقبة اإللكرتونية املطلوب اإلذن بها؛ )أ(   

املدة املطلوب اإلذن من أجلها؛ )ب(   

طبيعة املعلومات املتوقع جمعها؛ )ج(   

األفراد املستهدفون باملراقبة أو األماكن أو األجهزة املستهدفة بها؛ )د(   

قدر  اإلنسان  حقوق  وسائر  لألفراد  الخاصة  الحياة  حماية  لضمان  القائمة  التدابري  )ه(   
اإلمكان؛
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ما إذا كانت املسألة موضوع طلب سابق؛ )و(   

]تدرج اشرتاطات إضافية عىل النحو املناسب/حسب االقتضاء[. )ز(   

يجوز للسلطة املفوضة باإلذن، بعد أن تنظر يف الطلب، ما ييل:  -6

اإلذن باملراقبة اإللكرتونية دون قيد أو رشط؛ )أ(   

اإلذن باملراقبة اإللكرتونية وفقا لرشوط؛ )ب(   

رفض طلب املراقبة اإللكرتونية. )ج(   

لم تقتنع ألسباب معقولة  اإللكرتونية ما  باملراقبة  أال تأذن  املفوضة باإلذن  السلطة  يجب عىل   -7
بما ييل:

يجري  أو  ارتكبت  قد   ]... ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  أن  )أ(   
ارتكابها أو يرجح أن ترتكب؛

التي  اإللكرتونية  املراقبة  نوع  يربران  ومداه  فيه  املشتبه  اإلجرامي  النشاط  طابع  أن  )ب(   
يلتمس اإلذن بها.

يجب أن يحدد اإلذن الفرتة الزمنية التي يؤذن فيها باملراقبة اإللكرتونية، عىل أال تزيد بأي حال   -8
من األحوال عن ]تدرج فرتة زمنية مناسبة[. ويمكن تجديد اإلذن عند الطلب.

تسحب السلطة املفوضة باإلذن أي إذن منحته بموجب الفقرة 6 إذا لم تعد مقتنعة، بناء عىل   -9
أسباب معقولة، باألمور املشار إليها يف الفقرة 7.

تلغي السلطة املفوضة باإلذن إذنها املمنوح بموجب الفقرة 6 لدى تلقيها طلبا بذلك من الجهة   -10
التي كانت قد طلبته.

ال يخضع موظف إنفاذ القانون الذي يقوم بترصف مأذون به وفقا لهذه املادة أو أي شخص   -11
آخر يؤذن له بذلك للمسؤولية الجنائية أو املدنية عن هذا الترصف.

يجب أال تنرش املعلومات املتحصل عليها عن طريق املراقبة اإللكرتونية خارج ]يدرج اسم جهاز   -12
إنفاذ  جهاز  رئيس  اسم  ]يدرج  موافقة  دون  األخرى[  املختصة  السلطة  أو  الصلة  ذي  القانون  إنفاذ 
القانون أو السلطة املختصة األخرى أو من يفوضانه[. وال يجوز منح هذه املوافقة إال لألغراض التالية:

مالحقة  أو   ]… ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  وقوع  منع  )أ(   
مرتكبها قضائيا؛

تعزيز التعاون الدويل عىل منع الجرائم ]الخطرية[ أو مالحقة مرتكبيها قضائيا؛ )ب(   

ضمان اإلرشاف السليم عىل أنشطة الجهاز. )ج(   

بما  أقرب وقت ممكن عمليا،  أن يكفل يف  القوانني[  إنفاذ  اسم رئيس جهاز  ]يدرج  يجب عىل   -13
ال يتجاوز ]ستة[ شهور من تاريخ انتهاء اإلذن باملراقبة اإللكرتونية بموجب هذه املادة، إتالف ما قد 
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يجمع من معلومات عن طريق تلك املراقبة ال تتصل بمنع وقوع جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/
الترشيع/الفصل …[ أو بمالحقة مرتكبها قضائيا.

عدد  عن  برملانية/الجمهور[  ]الربملان/لجنة  إىل  سنويا  تقريرا  باإلذن  املفوضة  السلطة  تقدم   -14
الطلبات الواردة بموجب هذه املادة، وأعداد األذون ذات الصلة املمنوحة واملرفوضة واملسحوبة وامللغاة 

بموجب هذه املادة.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 20

20 من اتفاقية الجريمة املنظمة بأن تتيح الدول األطراف استخدام أسلوب املراقبة  1 من املادة  تقيض الفقرة 
القانونية الوطنية تسمح بذلك، بغرض مكافحة  املبادئ األساسية لنظمها  إذا كانت  اإللكرتونية عند االقتضاء، 
بشكل  مفيد  االتصاالت،  اعرتاض  عىل  تنطوي  التي  اإللكرتونية،  املراقبة  أساليب  واستخدام  املنظمة،  الجريمة 
خاص حيثما ال يكون من املمكن لشخص خارجي اخرتاق جماعة إجرامية منظمة أو متى كانت محاوالت التسلل 
املراقبة  كانت  وملا  املخربين.  أو عىل سالمة  التحريات  مقبول عىل  تمثل خطرا غري  أفراد  املراقبة عن طريق  أو 
ملنع  متعددة  قانونية  لرقابة قضائية صارمة وضمانات  أن تخضع  فيجب  الخاصة،  الحياة  تقتحم  اإللكرتونية 

إساءة استخدامها)21(.

وتعرف الفقرة 1 من املادة 14 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية مصطلح “املراقبة اإللكرتونية” ألغراض 
هذا الحكم. ومن املهم، عند تعريف املراقبة اإللكرتونية يف القانون الوطني، استخدام صيغة محايدة تكنولوجيا 
من   1 الفقرة  تشري  السبب،  ولهذا  املستقبل.  ويف  الحارض  يف  ومعداتها  القانون  إنفاذ  أجهزة  قدرات  تستوعب 
املادة 14 إىل “الرسائل أو البيانات أو اإلشارات املرسلة بالوسائل اإللكرتونية”. ومن املهم عند النص عىل قائمة 
محددة من التكنولوجيات استخدام تعابري شاملة لجميع التكنولوجيات )مثل، “من قبيل …”( للسماح باستيعاب 

أوجه التقدم التكنولوجي املقبلة.

وتبني الفقرات 2 و3 و6 و7 و8 من املادة 14 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية اشرتاطات اإلذن باملراقبة 
اإللكرتونية.

واليات  وهناك  اإللكرتونية.  باملراقبة  يأذن  أن  يمكنه  الذي  املوظف  أو  الجهاز   14 املادة  من   3 الفقرة  وتحدد 
قضائية مختلفة تحدد مستويات مختلفة لإلذن باستخدام أساليب التحري الخاصة، تبعا ملدى اقتحامها للحياة 

الخاصة ونوعها، يمكن أن تشمل أجهزة إنفاذ القانون أو النيابة العامة أو القضاء.

اإللكرتونية. وتحدد  باملراقبة  اإلذن  لتقديم طلبات  املادة 14 عىل اشرتاطات معينة  الفقرتان 4 و5 من  وتنص 
حسب  أخرى  متطلبات  إضافة  أيضا  ويمكن  اإلذن.  هذا  اللتماس  املطلوب  املحتوى  من  األدنى  الحد   5 الفقرة 
مقتضيات األطر الدستورية والترشيعية أو حسبما يراه املرشع مناسبا. ويمكن أن يشمل تعبري “نوع املراقبة 

اإللكرتونية” املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 5 ما ييل:

•  املراقبة الصوتية )بوسائل مثل التنصت عىل الهاتف وبروتوكول االتصال الصوتي الثنائي االتجاه   
عرب اإلنرتنت وأجهزة التنصت(؛

العاملة  الفيديوية  واألنظمة  املخفية،  الفيديوية  املراقبة  أجهزة  منها  )بوسائل  الفيديوية  •  املراقبة   
األمامية  التصوير/املشاهدة  وأجهزة  الجسم،  عىل  املركبة  الفيديوية  واألجهزة  السيارات،  داخل 

.445 الفقرة  الوطنية،  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعي  )21( الدليل 
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باألشعة دون الحمراء الحرارية، فضال عن الدوائر التلفزيونية املغلقة وأنظمة التعرف التلقائي 
عىل لوحات األرقام(؛

لتحديد  املستخدمة  واالستقبال  اإلرسال  العاملية/أجهزة  النظم  منها  )بوسائل  التتبعية  •  املراقبة   
الهاتف  يف  املستخدمة  التتبع  تكنولوجيات  وسائر  الصامتة  القصرية  الرسائل  وخدمات  املواقع، 
مثل  البيومرتية  املعلومات  وتكنولوجيات  الراديوية،  بالرتددات  التعرف  وأجهزة  املحمول، 

املاسحات الضوئية للشبكية(؛

•  مراقبة البيانات )بما يف ذلك اعرتاض كل من بيانات املحتوى وبيانات الحركة، واستخدام وسائل   
)الكوكيز(  االرتباط”  تعريف  و“ملفات  واإلنرتنت  الحواسيب  عىل  التجسس  برامج  قبيل  من 

والهواتف املحمولة ومراقبة ضغطات املفاتيح(.

وتبني الفقرة 6 من املادة 14 محتوى قرار السلطة املفوضة باإلذن. وتحدد الفقرتان 7 و8 من املادة 14 عددا من 
املادة 14  من   12 الفقرة  وتتضمن  اإللكرتونية.  باملراقبة  اإلذن  عند  مراعاتها  يجب  التي  والرشوط  الضمانات 
إنفاذ  اإللكرتونية خارج جهاز  املراقبة  عن طريق  عليها  املتحصل  املعلومات  عدم نرش  تكفل  إضافية  ضمانات 
القانون املعني إال بعد الحصول عىل موافقة عىل ذلك وألغراض مختارة فقط؛ وتسعى الفقرة 13 إىل ضمان القيام 
الواجب ويف وقت مناسب بإتالف املعلومات غري املتصلة بمنع الجرائم املنصوص عليها يف األحكام  النحو  عىل 

الترشيعية النموذجية وال بمالحقة مرتكبيها قضائيا.

بإلزام  املادة 14  الفقرة 14 من  التدقيق. وتويص  اإللكرتونية ملستوى معني من  املراقبة  أن تخضع  املهم  ومن 
السلطة املفوضة باإلذن بتقديم تقرير سنوي إىل الربملان أو لجنة برملانية مناسبة أو كيان آخر مكافئ عن عدد 
الطلبات التي تسلمتها وعدد األذون املوافق عليها واملرفوضة واملسحوبة وامللغاة. وتفرض بعض النظم القانونية 
إجراءات تدقيق إضافية، مثل قيام هيئة رقابية مستقلة بتقديم تقارير وإجراء عمليات استعراض يف هذا الشأن. 
ومن املرجح أن يتطلب األمر يف هذه الحالة إجراء االستعراض عىل مستويني، يف األول منهما، تتوىل هيئة مراجعة 
العملياتية  املعلومات  عىل  االطالع  تشمل  كاملة  استعراض  عملية  إجراء  محددة  ترشيعية  والية  ذات  مستقلة 
الحساسة، ثم يليها، عىل املستوى الثاني، استعراض علني يتواله الربملان مثال، ويراعى فيه عدم كشف املعلومات 

العملياتية، من قبيل األساليب واملصادر.

مثال: اململكة املتحدة

املادة 15 من قانون سلطات التحقيق لسنة 2016 )اململكة املتحدة( - األوامر التي يجوز 

إصدارها بموجب هذا الفصل

هناك ثالثة أنواع من األوامر التي يمكن إصدارها بموجب هذا الفصل:  )1(

أوامر االعرتاض االستهدايف )انظر املادة الفرعية )2((، )أ(   

أوامر الفحص االستهدايف )انظر املادة الفرعية )3((، )ب(   

أوامر املساعدة املتبادلة )انظر املادة الفرعية )4((. )ج(   

أمر االعرتاض االستهدايف هو أمر يأذن للشخص املوجه إليه أو يكلفه بأن يعمل بأي   )2(

طريقة محددة فيه عىل تحقيق واحدة أو أكثر من املهام التالية:

اعرتاض الخطابات املحددة يف األمر أثناء إرسالها عن طريق خدمة بريدية    )أ( 

أو نظام اتصاالت؛
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الحصول عىل بيانات ثانوية من الخطابات املرسلة عن طريق خدمة بريدية    )ب( 
أو نظام اتصاالت واملحددة يف األمر )انظر املادة 16(؛

إبالغه هو أو أي شخص ينوب عنه، بأي طريقة محددة يف األمر، عن أي يشء    )ج( 
تم الحصول عليه بموجب ذلك األمر.

]…[

ييل  بما  بالقيام  املتبادلة  املساعدة  أمر  أو  االستهدايف  االعرتاض  أمر  أيضا  يأذن   )5(
)باإلضافة إىل األفعال املحددة يف األمر(:

أي ترصف رضوري لالضطالع باملهام التي يأذن أو يكلف بها األمر رصاحة،    )أ( 
بما يشمل ما ييل:

‘1’  اعرتاض خطابات غري مذكورة يف األمر،   

‘2’  الحصول عىل بيانات ثانوية من تلك الخطابات؛   

أي ترصف يقوم به أي شخص وفقا للرشوط التي يحددها الشخص املوجه    )ب( 
إليه األمر أو من ينوب عنه من أجل مساعدته عىل تفعيل األمر؛

أي ترصف للحصول عىل بيانات النظم ذات الصلة من أي مشغل لخدمات    )ج( 
الربيد أو خدمات االتصاالت.

ألغراض املادة الفرعية )5( )ج(:  )6(

يقصد بتعبري “بيانات النظم ذات الصلة”، فيما يتعلق باألمر، بيانات النظم املتعلقة بالخطاب 
ذي الصلة أو بمن يرسله أو يستلمه أو من يُقَصد أن يستلمه )سواء كان شخصا أم ال(،

يقصد بتعبري “الخطاب ذو الصلة”، فيما يتعلق باألمر، ما ييل:

أي خطاب يُعرتض وفقا لألمر أثناء إرساله عن طريق خدمة بريدية أو نظام    )أ( 
اتصاالت،

أي خطاب يتم الحصول عىل بيانات ثانوية منه بموجب األمر. )ب(   

لالطالع عىل األحكام التي تتيح الجمع بني أوامر االعرتاض االستهدايف وبعض األوامر   )7(
أو األذون األخرى )بما يف ذلك أوامر الفحص االستهدايف(، انظر الجدول 8.

املادة 15- التعاون الدويل يف مجال إنفاذ القانون

برصف النظر عن قوانني حماية البيانات وحرمة الحياة الخاصة ذات الصلة وغريها من أحكام   -1
الرسية املنطبقة عىل البيانات الشخصية، يجوز ل  ]يدرج اسم هيئة أو هيئات وطنية إلنفاذ القانون[ أن 
بجميع  تتعلق  بمعلومات  القانون  إلنفاذ  إقليمية  أو  دولية  هيئة  أو  القانون  إلنفاذ  أجنبية  هيئة  تزود 
جوانب الجرائم التي ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[ ]بما يف ذلك صالتها باألنشطة 

اإلجرامية األخرى[.

يجوز ل  ]يدرج اسم هيئة أو هيئات وطنية إلنفاذ القانون[ أن تتعاون مع هيئة أجنبية إلنفاذ   -2
القانون أو هيئة دولية أو إقليمية إلنفاذ القانون فيما يتعلق بما ييل:
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إجراء تحريات عما ييل: )أ(   

]القانون/ هذا  عليها  ينطبق  املشتبه يف ضلوعهم يف جرائم  األشخاص  ‘1’  هوية    
من  غريهم  أماكن  أو  وأنشطتهم  وجودهم  وأماكن  الترشيع/الفصل …[ 

األشخاص املعنيني؛

حركة عائدات الجرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛  ’2‘   

‘3’  حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها    
يف ارتكاب تلك الجرائم؛

توفري األشياء أو املواد أو الوثائق أو السجالت املطلوبة ألغراض التحليل أو التحقيق؛ )ب(   

إنفاذ  مجال  يف  اتصال  ضباط  تعيني  منها  عدة،  بأشكال  تبادلهم  أو  املوظفني  إعارة  )ج(   
القانون أو قضاة اتصال وإتاحة االستعانة بالخرباء؛

تبادل املعلومات عن الوسائل واألساليب املحددة التي تستخدمها الجماعات اإلجرامية  )د(   
املنظمة، بما يف ذلك الدروب ووسائط النقل واستخدام الهويات املزيفة أو الوثائق املزورة أو املزيفة 

أو الوسائل األخرى املستخدمة إلخفاء أنشطتها؛

]التحقيقات املشرتكة؛[ )ه(   

حماية الشهود، بما يف ذلك تغيري محال إقامة الشهود املحميني؛ )و(   

املساعدات اإلدارية األخرى. )ز(   

القانون  إلنفاذ  أجنبية  هيئة  مع  تربم  أن  القانون[  إلنفاذ  وطنية  هيئة  اسم  ل  ]يدرج  يجوز   -3[
أو منظمة دولية أو إقليمية اتفاقا لتعزيز التعاون عىل إنفاذ القانون بهدف منع الجرائم التي ينطبق 

عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[ واستبانتها ومكافحتها.[

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 27

يتفق  بما  بينها  فيما  األطراف  الدول  تتعاون  بأن  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  من   27 املادة  من   1 الفقرة  تقيض 
والنظم القانونية واإلدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فعالية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل مكافحة 
الجرائم املشمولة باالتفاقية. وتلزم الفقرة 1 من املادة 27 كذلك الدول األطراف بأن تتخذ تدابري أكثر تحديدا 

فيما يتعلق بما ييل:

االتصال  قنوات  تعزيز  أو  املختصة  ودوائرها  وأجهزتها  سلطاتها  بني  اتصال  قنوات  •  إنشاء   
القائمة بينها من أجل تيسري تبادل املعلومات بصورة رسيعة ومأمونة )الفقرة الفرعية )أ((؛

•  التعاون عىل تحديد هوية املشتبه فيهم ومكانهم واستبانة عائدات الجرائم وأدواتها وتحديد   
أماكنها )الفقرة الفرعية )ب((.

ويف حني أن الفقرة 1 من املادة 27 من االتفاقية ال تشري إال إىل مكافحة الجرائم املشمولة باالتفاقية، تمشيا مع 
الرتكيز الوقائي لالتفاقية )انظر املادة 1 من االتفاقية(، فإن الفقرة 1 من املادة 15 من هذه األحكام الترشيعية 
األحكام  بهذه  املشمولة  الجرائم  منع  عىل  نظرياتها  مع  التعاون  من  القانون  إنفاذ  أجهزة  تمكن  النموذجية 

الترشيعية النموذجية واستبانتها ومكافحتها.
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وتغطي الفقرة 2 من املادة 15 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية التعاون عىل تبادل املعلومات. والغرض 
من  )ب(   1 الفقرة  يف  تحديدا  أكثر  نحو  عىل  املدرجة  البنود  جميع  بشأن  بالتعاون  السماح  هو  هنا  ذلك  من 

املادة 27 من االتفاقية.

وتشجع الفقرة 2 من املادة 27 من االتفاقية الدول األطراف عىل إبرام اتفاقات ثنائية لتيسري التعاون يف مجال 
إنفاذ القوانني عموما )ملكافحة الجرائم املشمولة بهذه األحكام الترشيعية النموذجية( وفيما يتعلق بما ييل:

االتصال  قنوات  تعزيز  أو  املختصة  ودوائرها  وأجهزتها  سلطاتها  بني  اتصال  قنوات  •  إنشاء   
القائمة بينها، من أجل تيسري تبادل املعلومات بطريقة آمنة ورسيعة عن كل جوانب الجرائم 

املشمولة بهذه األحكام الترشيعية،

تشجيع تبادل املوظفني وغريهم من الخرباء، بما يف ذلك تعيني ضباط اتصال؛  •  

•  تبادل املعلومات عن الوسائل واألساليب املحددة التي تستخدمها الجماعات اإلجرامية املنظمة،   
أو املزيفة  املزورة  الوثائق  أو  املزيفة  الهويات  النقل واستخدام  الدروب ووسائط  بما يف ذلك 

أو الوسائل األخرى املستخدمة إلخفاء أنشطتها.

وبالنسبة للدول التي تخول هيئات إنفاذ القوانني الوطنية لديها صالحية إبرام اتفاقات مع هيئات إنفاذ القانون 
النموذجية  الترشيعية  األحكام  املادة 15 من هذه  الفقرة 3 من  اإلقليمية، توفر  أو  الدولية  املنظمات  أو  األجنبية 
أساسا إلبرام اتفاقات من هذا القبيل فيما يتعلق بالجرائم التي تنطبق عليها هذه األحكام الترشيعية النموذجية. 
وقد يود واضعو الترشيعات أيضا يف النظر يف كيفية إبالغ طلبات التعاون وتبادل املعلومات، مثال من خالل نظام 

I-24/7 التابع للمنظمة الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول( أو أي قنوات إقليمية.

مثال: أسرتاليا

املادة 8 )1( من قانون الرشطة االتحادية األسرتالية لسنة 1979 )الكمنولث( )أسرتاليا( - 
الوظائف

تتمثل مهام الرشطة االتحادية األسرتالية فيما ييل:

]…[

توفري الخدمات الرَشطية وخدمات الدعم الرَشطي ألغراض مساعدة الهيئات    )ب( 
األسرتالية أو األجنبية التالية أو التعاون معها:

‘1’  هيئات إنفاذ القانون؛   

‘2’  وكاالت االستخبارات أو األمن؛   

‘3’  األجهزة التنظيمية الحكومية؛ ]…[   

مثال: اململكة املتحدة

املادة 8 )3( من قانون الجريمة واملحاكم لسنة 2013 )اململكة املتحدة( – الجزء 1: الوكالة 
الوطنية ملكافحة الجريمة – وظائف أخرى وما إىل ذلك

يجوز للمدير العام أن يقدم املساعدة إىل:

حكومة أي بلد أو إقليم خارج الجزر الربيطانية، )أ(   
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التي تمارس وظائف ذات طابع عمومي يف أي  الهيئات الخارجية األخرى،    )ب( 

بلد أو إقليم خارج الجزر الربيطانية، إذا طلبت الحكومة أو الهيئة تقديم املساعدة.

املادة 16 من قانون الجريمة واملحاكم لسنة 2013 )اململكة املتحدة( – تفسري الجزء 1

]…[

يقصد بتعبري “الغرض املسموح به” أي من األغراض التالية:

منع الجريمة أو كشفها، سواء يف اململكة املتحدة أو يف أي مكان آخر؛ )أ(   

املتحدة  اململكة  أو مالحقة مرتكبيها قضائيا، سواء يف  الجرائم  التحقيق يف    )ب( 

أو يف أي مكان آخر؛

منع أي سلوك يعاقب عليه بعقوبات غري جنائية بموجب قانون أي جزء من    )ج( 

اململكة املتحدة أو قانون أي بلد أو إقليم خارج اململكة املتحدة أو كشف هذا السلوك 

أو التحقيق فيه؛

]…[

االمتثال ألوامر املحاكم )سواء كانت أو لم تكن يف اململكة املتحدة(. )و(   

املادة 16- التحقيقات املشرتكة

]القانون/الترشيع/الفصل …[، يجوز  التي ينطبق عليها هذا  الجرائم  التحقيق يف  ألغراض   -1

ل  ]يدرج اسم هيئة إنفاذ القانون الوطنية ذات الصلة و/أو النيابة العامة أو السلطة القضائية، حسب 

إجراءات  أو  قضائية  مالحقات  ]أو  تحقيقات  موضوع  هي  التي  باملسائل  يتعلق  فيما  االقتضاء[، 
قضائية[ يف دولة واحدة أو أكثر، أن تربم اتفاقات أو ترتيبات مع هيئة واحدة أو أكثر من هيئات إنفاذ 

اإلقليمية  أو  الدولية  املنظمات  أو  القضائية[ األجنبية  السلطات  أو  العامة  النيابة  القانون ]أو أجهزة 

ذات الصلة املعنية بالتعاون يف مجال إنفاذ القانون أو التعاون القضائي بشأن أي من األمرين التاليني 

أو كليهما:

إنشاء هيئات تحقيق مشرتكة؛ )أ(   

إجراء تحقيقات مشرتكة عىل أساس كل حالة عىل حدة. )ب(   

القانون  إنفاذ  هيئة  اسم  ل  ]يدرج  يجوز   ،1 الفقرة  بموجب  ترتيب  أو  اتفاق  أبرم  حيثما   -2

أو النيابة العامة أو السلطة القضائية[ أن تجري تحقيقات مشرتكة مع املنظمات الحكومية أو الدولية 
أو اإلقليمية ذات الصلة املعنية بالتعاون يف مجال إنفاذ القانون أو التعاون القضائي.

أجري  مشرتك  تحقيق  خالل  من  الدولة[  اسم  ]يدرج  إقليم  خارج  تجمع  التي  األدلة  تكون   -3

إقليم  داخل  جمعت  قد  األدلة  تلك  كانت  لو  كما  القضائية  اإلجراءات  يف  مقبولة  املادة  هذه  بمقتىض 

]يدرج اسم الدولة[.
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مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 19

ويمكن  الجرائم.  يف  التحقيق  مجال  يف  التعاونية  الجهود  من  طائفة  املشرتك”  “التحقيق  مصطلح  يشمل 
تصنيف هذه الجهود عموما عىل أنها تحقيقات متوازية مشرتكة، أو أفرقة تحقيق مشرتكة، أو هيئات تحقيق 
تنسيقا  منسقة  لكنها  مكانيا،  منفصلة  تحقيقات  إىل  أساسا  املشرتكة  املتوازية  التحقيقات  وتشري  مشرتكة. 
وثيقا، تجري يف دولتني أو أكثر ولها هدف مشرتك. أما أفرقة التحقيق املشرتكة فهي أفرقة من سلطات إنفاذ 
يف  املختصة  السلطات  بني  باتفاق  عمال  تنشأ  التحقيق  قضاة  أو  القضاة  أو  العامة  النيابة  أعضاء  أو  القانون 
دولتني أو أكثر لفرتة محدودة ولغرض محدد هو إجراء تحقيقات جنائية يف دولة واحدة أو أكثر من الدول 
نحو  عىل  مدمجة  مشرتكة  تحقيق  أفرقة  أنها  عىل  املشرتكة  التحقيق  أفرقة  تصنيف  كذلك  ويمكن  املعنية)22(. 
فاعل أو غري فاعل)23(. ويمكن، عىل سبيل املثال أن يكون الفريق املدمج عىل نحو غري فاعل فريقا يدمج موظفا 
أجنبيا مع موظفي الدولة املضيفة للقيام بدور تشاوري أو استشاري أو بدور داعم يف إطار تقديم املساعدة 
التقنية إىل الدولة املضيفة. بينما يضم الفريق املدمج عىل نحو فاعل موظفني من واليتني قضائيتني عىل األقل 
رقابة  تحت  األقل،  عىل  العملياتية  الصالحيات  بعض  أو  متكافئة،  عملياتية  صالحيات  ممارسة  عىل  قادرين 

البلد املضيف يف اإلقليم أو الوالية القضائية التي يعمل فيها الفريق)24(.

وهيئات التحقيق املشرتكة هي مفهوم أدخلته اتفاقية الجريمة املنظمة. وتقيض املادة 19 من اتفاقية الجريمة 
يتعلق  فيما  مشرتكة  تحقيق  هيئات  إلنشاء  ترتيبات  أو  اتفاقات  إبرام  يف  األطراف  الدول  تنظر  بأن  املنظمة 
باملسائل التي هي موضوع تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة واحدة أو أكثر)25(. وال يحدد 
من  املادة 19  نص  ولكن  املشرتكة،  التحقيق  بهيئة  املقصود  املعنى  التحضريية  األعمال  وال  االتفاقية  نص 
التحقيقات  جانب  إىل  مشرتكة  تحقيق  هيئات  إنشاء  إىل  الرامية  الرتتيبات  أو  االتفاقات  إىل  يشري  االتفاقية 
أو الرتتيبات.  االتفاقات  هذه  مثل  وجود  عدم  حال  يف  حدة،  عىل  حالة  كل  يف  باالتفاق  تجرى  التي  املشرتكة، 
التحقيق يف  املثال، عىل  أنها تشمل هياكل تركز، عىل سبيل  املشرتكة عىل  التحقيق  وبالتايل، يمكن فهم هيئات 
نوع معني من الجرائم عىل مدى فرتة زمنية طويلة، بدال من التحقيق يف قضايا جنائية معينة يف غضون فرتة 

زمنية أكثر محدودية)26(.

وتسعى املادة 16 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية إىل توفري األساس القانوني للسلطات الوطنية ذات 
الصلة إلبرام اتفاقات أو ترتيبات إلجراء تحقيقات مشرتكة، إما عن طريق إنشاء هيئة تحقيق مشرتكة أو عن 
طريق إجراء تحقيقات مشرتكة عىل أساس كل حالة عىل حدة. وتجيز القوانني الداخلية ملعظم البلدان بالفعل 

يف  املتبادلة  املساعدة  بشأن  األوروبية  باالتفاقية  امللحق  الثاني  اإلضايف  الربوتوكول  من   20 املادة  كذلك  )22( انظر 

ومرفق  املشرتكة؛  التحقيق  أفرقة  بشأن   2002 حزيران/يونيه   13 املؤرخ  للمجلس  اإلطاري  والقرار  الجنائية؛  املسائل 
فريق  إلنشاء  نموذجي  اتفاق  بشأن   2010 شباط/فرباير   26 املؤرخ   2010/C 70/1 األوروبي  االتحاد  مجلس  قرار 

مشرتك. تحقيق 

.8-6 الفقرات   ،CTOC/COP/WG.3/2020/2 )23(

.51 الفقرة  نفسه،  )24( املرجع 

)25( يرد حكم مماثل يف املادة 49 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وعالوة عىل ذلك، دعا مؤتمر األطراف 

تستخدم  مشرتكة  تحقيق  هيئات  إنشاء  يف  النظر  إىل  األطراف  الدول   ،4/10 قراره  يف  املنظمة،  الجريمة  اتفاقية  يف 
.)11 الفقرة   ،4/10 القرار   ،CTOC/COP/2020/10( الحديثة  التكنولوجيات 

 UNODC, Regional Programme Office for و   .9 الفقرة   ،CTOC/COP/WG.3/2020/2 )26(

South-Eastern Europe, Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants: Guidelines of Inter-
.national Cooperation )February 2010(; p. 41
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هذا  يكون  فسوف  ذلك،  قوانينها  تجيز  ال  التي  القليلة  بالدول  يتعلق  فيما  أما  املشرتكة،  األنشطة  هذه  مثل 

التعاون عىل أساس كل حالة  النوع من  لتقرير هذا  الالزمة  القانونية  الصالحية  لتوفري  الحكم مصدرا كافيا 

عىل حدة.

وقد حددت عقبات قانونية مختلفة تعرتض سبيل التحقيقات املشرتكة، منها ما ييل:

ترشيع  أو  املشرتكة  التحقيق  هيئات  أو  أفرقة  إلنشاء  واضح  قانوني  إطار  وجود  •  عدم   

تمكيني محدد يتناول إنشائها

•  عدم الوضوح فيما يتعلق بالرقابة العملياتية، عىل سبيل املثال الجوانب املتصلة باملخربين   

الرسيني

املسؤولية عن تكاليف التحقيق املشرتك  •  

وينبغي للمرشع أن ينظر يف هذه املسائل عند صوغ األحكام املتعلقة بالتحقيقات املشرتكة. ومن املرجح أيضا 

أن تكون هناك حاجة إىل ترشيع إلنشاء أفرقة التحقيق املدمجة عىل نحو فاعل و/أو هيئات التحقيق املشرتكة، 

إىل  حاجة  هناك  وستكون  أجنبية.  قضائية  واليات  من  لضباط  نرش  عمليات  يتطلب  الكيانات  تلك  إنشاء  ألن 

ترشيعات ملعالجة جملة أمور منها ما ييل:

•  التكافؤ يف الصالحيات بني موظفي إنفاذ القانون األجانب والوطنيني؛  

تحديد الجهة املنوطة بمسؤولية الرقابة عىل عمليات التحقيق؛  •  

جمع موظفو إنفاذ القانون األجانب لألدلة ومقبولية تلك األدلة يف أي إجراءات؛  •  

•  إمكانية قيام أحد أعضاء الفريق بجمع األدلة يف واليته القضائية الوطنية الستخدامها يف   

التحقيقات املشرتكة دون الحاجة إىل تقديم طلب للمساعدة القانونية املتبادلة؛

تحديد املسؤوليات املدنية والجنائية ملوظفي إنفاذ القانون األجانب؛  •  

تبادل املعلومات العملياتية والرقابة عىل هذه املعلومات بعد تبادلها.  •  

مثال: أيرلندا

املادة 3 من قانون العدالة الجنائية ]أفرقة التحقيق املشرتكة[ لسنة 2004 )أيرلندا( - 

توجيه طلب إىل دولة عضو أخرى أو دول أعضاء أخرى بإنشاء فريق تحقيق مشرتك

حيثما اقتنعت السلطة املختصة بما ييل:  )1(

إما )أ(   

   ‘1’  أن جريمة قد ارتكبت يف الدولة أو أن هناك أسبابا تدعو إىل االشتباه 

يف وقوع جريمة فيها وأن التحقيق يف الجريمة املرتكبة أو املشتبه يف وقوعها 

ينطوي عىل صالت بدولة عضو أخرى أو دول أعضاء أخرى، أو

   ‘2’  أن ترصفا يمثل جريمة إذا وقع يف الدولة قد حدث جزء منه يف الدولة 

وجزء آخر منه يف دولة عضو أخرى أو دول أعضاء أخرى أو أن هناك أسبابا 

معقولة تدعو إىل االشتباه يف وقوع هذا الترصف عىل هذا النحو، 
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وكذلك

إنشاء  العامة  املصلحة  من  بأن  االعتقاد  إىل  تدعو  معقولة  أسبابا  هناك  أن    )ب( 
فريق تحقيق مشرتك مع تلك الدولة العضو األخرى أو تلك الدول األعضاء األخرى يف 
املشتبه  أو  املرتكبة  الجريمة  يف  التحقيق  عىل  تعود  أن  يرجح  التي  الفائدة  ضوء 

يف وقوعها أو الترصف املذكور، ألن:

   ‘1’  جزءا من التحقيق يجري بالفعل يف تلك الدولة العضو األخرى أو تلك 
الدول األعضاء األخرى أو من املتوقع أن يجري فيها، أو

جانب  من  ومتضافرة  منسقة  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  التحقيق     ‘2’  أن 
الدول األعضاء املعنية )بما يف ذلك الدولة(،

العضو  الدولة  تلك  يف  املختصة  السلطة/السلطات  إىل  تطلب  أن  لها     جاز 
األخرى أو تلك الدول األعضاء األخرى إنشاء فريق تحقيق مشرتك للتحقيق 

يف الجريمة املرتكبة أو املشتبه يف وقوعها أو الترصف املعني.

يحدد الطلب املقدم بموجب املادة الفرعية )1( ما ييل:  )2(

السلطة املختصة التي تقدمه، )أ(   

الغرض منه، )ب(   

الترصف املطلوب التحقيق فيه، )ج(   

هوية من ارتكب الترصف املطلوب التحقيق فيه وجنسيته )إن كانت معروفة(،   )د( 

مقرتحات بشأن عضوية فريق التحقيق املشرتك، )ه(   

الفرتة الالزمة لفريق التحقيق املشرتك. )و(   

من  تطلبه  بما  األخرى  املختصة  السلطة/السلطات  بتزويد  املختصة  السلطة  تقوم   )3(
معلومات أخرى )إن وجدت( يكون من املعقول أن تحتاجها لكي تقرر ما إذا كانت ستوافق 

أو لن توافق عىل إنشاء فريق تحقيق مشرتك.

املادة  بموجب  مقدم  طلب  عىل  املعنية  املختصة  السلطات  من  أي  وافقت  حيثما   )4(
سلطة  أي  ومع  معها  تتفق  أن  القانون،  بهذا  رهنا  املختصة،  للسلطة  جاز  الفرعية )1(، 
مختصة أخرى معنية عىل إنشاء فريق تحقيق مشرتك للتحقيق يف الجريمة املرتكبة أو الجريمة 

املشتبه يف وقوعها أو الترصف املعني.

مشرتكا  فريقا  املختصة  السلطة/السلطات  مع  تنشئ  أن  املختصة  للسلطة  يجوز   )5(
للتحقيق يف إطار اتفاق يربم بموجب املادة الفرعية )4(.

املادة 4 من قانون العدالة الجنائية ]أفرقة التحقيق املشرتكة[ لسنة 2004 )أيرلندا( - 
طلب من دولة عضو أخرى أو دول أعضاء أخرى بإنشاء فريق تحقيق مشرتك

حيثما ورد إىل السلطة املختصة طلب ينص عىل املسائل املذكورة يف املادة 3 )2( من   )1(
سلطة مختصة واحدة أو أكثر من الدول األعضاء األخرى إلنشاء فريق تحقيق مشرتك، يجب 

أن تنظر السلطة املختصة يف الطلب.

يجوز للسلطة املختصة أن تلتمس من السلطة/السلطات املختصة املعنية تزويدها   )2(
بما تحدده لها من معلومات أخرى )إن وجدت( يكون من املعقول أن تحتاجها لكي تقرر ما 

إذا كانت ستوافق أو لن توافق عىل إنشاء فريق تحقيق مشرتك.
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يجوز للسلطة املختصة، رهنا بهذا القانون، أن تتفق مع السلطة/السلطات املختصة   )3(
املعنية عىل إنشاء فريق تحقيق مشرتك للتحقيق يف ترصف معني إذا اقتنعت السلطة املختصة 

بما ييل:

إما )أ(   

   ‘1’  أن ترصفا يمثل جريمة إذا وقع يف الدولة قد حدث جزء منه يف الدولة 
وجزء آخر منه يف دولة عضو أخرى أو دول أعضاء أخرى أو أن هناك أسبابا 

معقولة تدعو إىل االشتباه يف وقوع هذا الترصف عىل هذا النحو، أو

عضو  دولة  يف  ارتكب  قد  الدولة  يف  وقع  إذا  جريمة  يمثل  ترصفا     ‘2’  أن 
أخرى أو دول أعضاء أخرى أو أن هناك أسبابا معقولة تدعو إىل االشتباه يف 

وقوعه عىل هذا النحو وأن التحقيق فيه ينطوي عىل صالت بالدولة،

وكذلك

أن هناك أسبابا معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن من املصلحة العامة املوافقة    )ب( 
عىل إنشاء فريق تحقيق مشرتك مع تلك الدولة العضو األخرى أو تلك الدول األعضاء 

األخرى يف ضوء الفائدة التي يرجح أن تعود عىل التحقيق يف الترصف املذكور، ألن:

أن يجري  املتوقع  أو من  الدولة  بالفعل يف  التحقيق يجري     ‘1’  جزءا من 
فيها، أو

جانب  من  ومتضافرة  منسقة  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  التحقيق     ‘2’  أن 
الدول األعضاء املعنية )بما يف ذلك الدولة(،

تحقيق  فريق  املعنية  السلطات  أو  السلطة  مع  تنشئ  أن  املختصة  للسلطة  يجوز   )4(
مشرتكا يف إطار اتفاق يربم بموجب املادة الفرعية )3(.

املادة 8 من قانون العدالة الجنائية ]أفرقة التحقيق املشرتكة[ لسنة 2004 )أيرلندا( - 
االتفاقات املتعلقة بإنشاء أفرقة التحقيق املشرتكة

يكون االتفاق املربم بموجب املادة 3 )4( أو املادة 4 )3( إلنشاء فريق تحقيق مشرتك   )1(
خطيا ويحدد ما ييل:

أطراف االتفاق؛ )أ(   

األغراض التي أنشئ الفريق من أجلها؛ )ب(   

كانت  )إن  وجنسيته  فيه  التحقيق  املطلوب  الترصف  ارتكب  من  هوية    )ج( 
معروفة(؛

عضوية الفريق، بما يف ذلك هوية العضو )إن كانت معروفة( الذي سيقود    )د( 
الفريق يف كل دولة من الدول األعضاء )بما يف ذلك الدولة( التي تنشئ الفريق والتي 

سيعمل فيها أو يف جزء منها الفريق؛

الفرتة التي سيعمل فيها الفريق؛ )ه(   

الرتتيبات املالية للفريق، بما يف ذلك الرتتيبات املتعلقة بدفع أجور أعضائه    )و( 
وبدالت ما يتكبدونه من نفقات )إن وجدت( وسداد النفقات األخرى التي قد يتكبدها 

الفريق يف أداء وظائفه؛
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املشاركون )إن وجدوا( يف الفريق وما إذا كانت املادة 7 )5( منطبقة عليهم؛ )ز(   

السلطة  مع  أخرى  وأحكام  رشوط  من  املختصة  السلطة  عليه  تتفق  قد  ما    )ح( 
أو السلطات املختصة األخرى املعنية.

إذا تقرر تمديد فرتة عمل فريق التحقيق املشرتك بموجب املادة 5 )1(، يعدل اتفاق   )2(
إنشائه املربم بموجب املادة الفرعية )1( وفقا لذلك.

املختصة  السلطة/السلطات  مع   )3(  5 املادة  بموجب  املختصة  السلطة  اتفقت  إذا   )3(
األخرى املعنية عىل تعديل االتفاق املنشئ لفريق التحقيق املشرتك، يعدل االتفاق املربم بموجب 

املادة الفرعية )1( إلنشاء الفريق وفقا لذلك.

فريق  إىل   5 املادة  من   )4( الفرعية  املادة  بموجب  باتفاق  عمال  الدولة  انضمت  إذا   )4(
تحقيق مشرتك، فإن االتفاق عىل إنشاء الفريق املعني، بصيغته التي ستعدل حسب االتفاق 
بقدر   )1( الفرعية  املادة  أحكام  مع  يتفق  أن  يجب  املذكورة،  الفرعية  املادة  بموجب  املربم 

املعقول عمليا.

فريق  إىل   )5(  5 املادة  بموجب  مربم  باتفاق  عمال  أخرى  عضو  دولة  انضمت  إذا   )5(
تحقيق مشرتك، يعدل االتفاق املربم بموجب املادة الفرعية )1( إلنشاء الفريق املعني ملراعاة 

ذلك االتفاق املربم بموجب املادة 5 )5(.

مثال: رومانيا

املادة 26 من القانون رقم 2003/39 )رومانيا( – التعاون الدويل

يمكن إجراء تحقيقات مشرتكة يف إقليم رومانيا، بناء عىل طلب السلطات املختصة يف   )1(

ترتكبها  التي  الوطنية  عرب  الجرائم  ومكافحة  منع  بغرض  األخرى،  الدول  يف  أو  رومانيا 

الجماعات اإلجرامية املنظمة.

تُجرى التحقيقات املشرتكة املنصوص عليها يف الفقرة )1( وفقا لالتفاقيات الثنائية   )2(

أو املتعددة األطراف التي توقعها السلطات املختصة.

التي  املشرتكة،  التحقيقات  يف  املشاركة  املختصة  الرومانية  السلطات  ملمثيل  يجوز   )3(

تجري يف أقاليم الدول األخرى، مع االلتزام بترشيعات هذه الدول.

 املادة 17- منح الصالحيات للموظفني األجانب 
يف التحقيقات املشرتكة

عندما تربم ]يدرج اسم الدولة[ اتفاقا يشمل منح صالحيات خالل التحقيقات املشرتكة مع دولة   -1

العامة  النيابة  أعضاء  ]أو  القانون  إنفاذ  موظفي  تمنح  أن  املختصة[  السلطة  ل  ]تدرج  يجوز  أجنبية، 

أو قضاة التحقيق[ يف تلك الدولة صالحية واحدة أو أكثر من الصالحيات التالية، التي يمكنهم بعد ذلك 

ممارستها يف ]يدرج اسم الدولة[، رهنا بقانون ]يدرج اسم الدولة[:

]سلطة تلقي املعلومات وأخذ اإلفادات، وفقا لقانون الدولة األجنبية[؛ )أ(   
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]سلطة تدوين االتهامات يف السجل الرسمي، بما يف ذلك تدوينها بالشكل املطلوب يف  )ب(   
قانونهم الوطني[؛

]سلطة مراقبة األشخاص و/أو القيام بعمليات مسترتة[. )ج(   

يحق لكل موظف يُمنح أي من الصالحيات املحددة يف الفقرة 1 التمتع بنفس تدابري الحماية   -2
التي يتمتع بها نظريه يف ]يدرج اسم الدولة[ بموجب قانون ]يدرج اسم الدولة[.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 19

ثنائية  ترتيبات  أو  اتفاقات  إبرام  يف  األطراف  الدول  تنظر  بأن  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  من   19 املادة  تقيض 
ومتعددة األطراف بشأن هيئات التحقيق املشرتكة. ويف حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، تجيز 
املادة 19 القيام بتحقيقات مشرتكة باالتفاق يف كل حالة عىل حدة. وتكفل الدول األطراف املعنية مراعاة االحرتام 

التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجرى ذلك التحقيق داخل إقليمها.

تكفل  وسيلة  يف  النظر  مشرتكة  تحقيقات  يف  االنخراط  تود  التي  الدول  عىل  يكون  قد  العملية،  الناحية  ومن 
االشرتاك  األجانب  التحقيق  أو قضاة  العامة  النيابة  أعضاء  االقتضاء،  أو عند  األجانب،  القانون  إنفاذ  ملوظفي 
يكون  وقد  تحديدا.  هذا  تشرتط  ال  االتفاقية  من   19 املادة  كانت  وإن  املحلية،  العمليات  يف  قانونية  بطريقة 
منحهم صالحيات لفرتة قصرية من الزمن خيارا مفيدا. وتجسد هذا الفقرة 1 من املادة 17 من هذه األحكام 

النموذجية. الترشيعية 

ومن بني االعتبارات األخرى التي ينبغي مراعاتها ما ييل:

ضمان الوضوح فيما يتعلق باإلرشاف وأدوار املوظفني املعارين ومسؤولياتهم؛  •  

كفالة وضع حدود لألنشطة التي يمكن للموظفني املعارين أداؤها.  •  

إطار  يف  بها  للموظفني  يؤذن  التي  الترصفات  عن  املدنية  أو  الجنائية  باملسؤولية  تتعلق  أخرى  مسألة  وهناك 
النقطة  مراعاة هذه  النموذجية  الترشيعية  األحكام  17 من هذه  املادة  2 من  الفقرة  تحقيق مشرتك. وتقرتح 
املوظفون  بها  يتمتع  التي  الحماية  تدابري  تعادل  املعارين  األجانب  للموظفني  الحماية  تدابري  بعض  بمنح 

املناظرون. الوطنيون 

مثال: فرنسا

املادة 695-2 من قانون اإلجراءات الجنائية )فرنسا( – الباب 2: أفرقة التحقيق املشرتكة

)أدرجت بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 17، القسم األول، 
الجريدة الرسمية الصادرة يف 10 آذار/مارس 2004(

معقدة  تحقيقات  إجراء  إىل  فرنسية،  قضائية  مالحقة  عملية  سياق  يف  الحاجة،  تنشأ  عندما 
أعضاء  عدة دول  عندما تجري  أو  أخرى  أعضاء  بدول  وتتعلق  موارد ضخمة  تعبئة  تتطلب 
املعنية،  األعضاء  الدول  بني  ومتضافرة  منسقة  إجراءات  اتخاذ  تتطلب  جرائم  يف  تحقيقات 
يجوز للسلطة القضائية املختصة إنشاء فريق تحقيق مشرتك بعد موافقة وزير العدل والدولة 

العضو أو الدول األعضاء املعنية.
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أن  مشرتك،  تحقيق  فريق  إىل  أخرى  عضو  دولة  تعريهم  الذين  األجانب  للموظفني  ويجوز 
السلطات  إرشاف  وتحت  دورهم،  خالل  من  لهم  املمنوحة  الصالحيات  حدود  يف  يمارسوا، 

القضائية املختصة، املهام التالية، حسب االقتضاء، يف جميع أنحاء اإلقليم الوطني:

إثبات أية جنايات أو جنح أو جرائم بسيطة، وقيدها يف سجل رسمي، إذا لزم    أوال- 
األمر، باألشكال التي ينص عليها قانون دولتهم؛

تلقي املحارض الرسمية التي تسجل أي إفادات يتقدم بها إليهم أي شخص    ثانيا- 
يمكنه أن يقدم معلومات عن الوقائع املعنية، إذا لزم األمر، باألشكال املنصوص عليها 

يف قانون دولتهم؛

مساعدة ضباط الرشطة القضائية الفرنسية يف أدائهم لواجباتهم؛ ثالثا-   

القيام، وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة 706-81 وما بعدها، والتي    رابعا- 
وكذلك  مراقبة،  عمليات  بأي  و8-694،   7-694 املادتني  لتطبيق  رضورية  تعترب 

بعمليات تسلل إذا كان مأذونا لهم بها.

بموافقة  رهنا  املهام  هذه  تنفيذ  مشرتك  تحقيق  بفريق  امللحقني  األجانب  للموظفني  ويجوز 
الدولة العضو التي قامت بإعارتهم.

وال يجوز لهؤالء املوظفني سوى تنفيذ العمليات التي عينوا من أجلها. وال يجوز أن تُفوَّض لهم 
أيٌّ من الصالحيات التي يحتكرها ضابط الرشطة القضائية الفرنيس املسؤول عن الفريق.

أن  يجب  والتي  يعدونها  التي  الرسمية  املحارض  من  األصلية  النسخة  القضية  بملف  وترفق 
تصاغ باللغة الفرنسية أو أن ترتجم إليها.

املادة 695-3 من قانون اإلجراءات الجنائية )فرنسا( – الباب 2: أفرقة التحقيق املشرتكة

الجريدة   ،17 املادة   ،2004 آذار/مارس   9 املؤرخ   204-2004 رقم  القانون  بموجب  )أدرجت 
الرسمية الصادرة يف 10 آذار/مارس 2004(

أن  مشرتك  تحقيق  بفريق  امللحقني  وموظفيها  الفرنسية  القضائية  الرشطة  لضباط  يجوز 
يقوموا، يف سياق عمل الفريق، بالعمليات التي يأمر بها رئيس الفريق يف كامل إقليم الدولة 

التي يعملون داخلها، يف حدود الصالحيات املخولة لهم بموجب هذا القانون.

اإلقليم  يف  املشرتك  التحقيق  فريق  بتوجيه  املختصة  العضو  الدولة  سلطات  مهامهم  وتحدد 
الذي يعمل فيه.

ويجوز لهم تلقي اإلفادات وتسجيل الجرائم باألشكال املنصوص عليها يف هذا القانون، رهنا 
بموافقة الدولة التي يعملون يف إقليمها.
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الفصل الرابع
املالحقة القضائية واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل أحكاما يراد بها تناول بعض املسائل اإلجرائية التي تنشأ يف سياق املالحقة القضائية 
بشأن الجرائم املشمولة باتفاقية الجريمة املنظمة. ويشمل ذلك أحكاما ترشيعية نموذجية تتعلق بممارسة 
الصالحيات التقديرية فيما يتعلق باملالحقة القضائية ومنح الحصانة يف ظروف معينة، وكذلك أحكاما 
القضائية  املالحقة  التي قد تيرس  الخاصة  للقواعد اإلجرائية واإلثباتية  أن تتخذ أساسا قانونيا  يُتوخى 
إتاحة وقت أطول الستهالل املالحقة والقواعد  الوطنية، مثل  للحدود  العابرة  املنظمة  للجريمة  الفعالة 

املتعلقة بقبول األدلة املتحصل عليها بأساليب التحري الخاصة. 

ومن املسائل املستجدة الجديرة باملالحظة يف هذا السياق جمع األدلة اإللكرتونية واستخدامها ومقبوليتها يف 
ن أو تنَقل يف شكل رقمي.  اإلجراءات الجنائية. واألدلة اإللكرتونية )أو الرقمية( هي أي معلومات إثباتية تخزَّ
ويستلزم جمع هذه املعلومات واستخدامها ومقبوليتها وجود ترشيع يتجاوز األحكام الترشيعية النموذجية 
املقرتحة يف هذا املقام. وقد ينطوي ذلك أيضا عىل تخزين البيانات وحفظها؛ والتعاون الدويل، مثل املساعدة 
القانونية املتبادلة، التي تنطوي عىل أدلة إلكرتونية؛ وجمع هذه البيانات آنيا. ومن أجل مواجهة التحديات 
التي تطرحها األدلة اإللكرتونية وما لها من بُْعد دويل، وتزويد أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة والجهاز 
القضائي بأدوات مالئمة للتصدي لها، ال بد من تكييف القوانني املحلية وتدابري التعاون الدويل عىل نحو 

مناسب. إال أن هذه األدوات يجب أن تخضع آلليات قوية تحمي الحقوق والحريات األساسية. 

 املادة 18- ممارسة الصالحيات التقديرية 
فيما يتعلق باملالحقة القضائية

أي صالحيات قانونية تقديرية تتعلق بمالحقة األشخاص قضائيا الرتكابهم جرائم ينطبق عليها هذا 
العدالة  لتدابري  القصوى  الفعالية  تحقيق  أجل  من  تمارس  أن  يجب  ]القانون/الترشيع/الفصل/…[ 
الجنائية التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيالء االعتبار الواجب لرضورة ردع ارتكاب تلك الجرائم.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 2 من املادة 11 

تلزم الفقرة 2 من املادة 11 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول بأن تسعى إىل ضمان أن أية صالحيات تقديرية 
االتفاقية  بهذه  مشمولة  جرائم  الرتكابهم  قضائيا  األشخاص  بمالحقة  يتعلق  فيما  الداخيل  قانونها  يتيحها 
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إبالء  ومع  الجرائم،  تلك  بشأن  تتخذ  التي  القوانني  إنفاذ  لتدابري  القصوى  الفعالية  تحقيق  أجل  من  تُمارس 
الترشيعية  األحكام  هذه  من   18 املادة  يف  الرشط  هذا  ويجسد  ارتكابها.  ردع  لرضورة  الواجب  االعتبار 

النموذجية.

ويجوز للمدعني العامني أن يمارسوا صالحيات تقديرية فيما يتعلق بعدة جوانب من املالحقة القضائية. ففي 
مناسبة، يف  القضائية  املالحقة  تكون  تقديرية يف تحديد متى  العامون صالحية  املدعون  الدول، يخول  بعض 
يجوز  اإللزامية،  القضائية  املالحقة  حالة  يف  حتى  أنه  إال  أخرى.  دول  يف  إلزامية  القضائية  املالحقة  أن  حني 
العقوبة،  لتخفيف  التفاوضية  باالتفاقات  يتعلق  فيما  تقديرية  يمارسوا صالحيات  أن  أيضا  العامني  للمدعني 

وطلبات اتخاذ تدابري ما قبل املحاكمة املقيِّدة للحرية الشخصية، وإدارة عبء قضاياهم وتحديد أولوياته.

توجيهية  مبادئ  تنفذ  أن  بمكان  األهمية  من  العامة،  للنيابة  تقديرية  صالحيات  فيها  تخول  التي  الدول  ويف 
أو تدابري أخرى، بغية كفالة االتساق يف عملية صنع القرار وضمان أن يكون كل قرار متعلق بمن يوجه إليهم 
االتهام والتهم التي يتعني توجيهها متخذا بعناية، مع املراعاة التامة للوقائع وإيالء االعتبار الواجب للصالح 

العام فيما يتعلق بأي من الجرائم املشمولة بهذه األحكام الترشيعية النموذجية. 

مثال: هولندا

املادة 167 )2( من قانون اإلجراءات الجنائية )هولندا( – الفصل الخامس - القرارات 
املتعلقة باملالحقة القضائية

النيابة  لجهاز  ويجوز  العام.  الصالح  لدواعي  القضائية  املالحقة  بعدم  قرار  اتخاذ  يجوز 
لفرتة  القضائية  املالحقة  قرار  يؤجل  أن  الشأن،  هذا  يف  تعنيَّ  محددة  رهنا برشوط  العامة، 

زمنية تُحدد يف ذلك القرار.

التي  القضائية  للمالحقة  الوطنية  التوجيهية  املبادئ  يف  العام”  الصالح  “دواعي  وتحدد 
هذه  من  املائة  يقارب  عدد  هناك  أن  من  الرغم  وعىل  العامني.  املدعني  مجلس  يصدرها 
التعليمات، فإن “األسباب الرئيسية لتطبيق مبدأ املالءمة هي أن يكون اتخاذ تدابري أخرى 
تكون  وأن  والخاص(  اإلداري  القانون  تدابري  )مثل  محبذا  الجنائية  العقوبات  بخالف 
األخري  السبب  ينطبق  وقد  فعالة.  غري  أو  عادلة  غري  أو  متناسبة  غري  القضائية  املالحقة 

التالية: لألسباب 

أن تكون الجريمة ذات طبيعة قليلة الخطورة؛   •  

أن تكون مساهمة املشتبه فيه يف الجريمة مساهمة بسيطة؛   •  

أن تكون عقوبة الجريمة هينة؛   •  

أن تكون الجريمة قديمة؛   •  

أن يكون املشتبه فيه صغريا جدا أو كبريا جدا يف السن؛   •  

أن يكون املشتبه فيه صدر عليه حكم مؤخرا بشأن جريمة أخرى؛   •  

أن تكون الجريمة أثرت سلبا عىل املشتبه فيه نفسه )أي أنه ضحية لجريمته(؛  •  

أن يكون املشتبه فيه يعاني من حالة صحية؛   •  

أن تكون احتماالت إعادة تأهيل املشتبه فيه جيدة؛   •  

أن تكون الظروف تغريت يف حياة املشتبه فيه؛   •  

أن يتعذر تعقب املشتبه فيه؛   •  
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أن تنطوي القضية عىل مسؤولية جنائية للرشكات؛   •  

أن يكون الشخص املتحكم يف السلوك غري القانوني قيد املالحقة القضائية؛   •  

أن املشتبه فيه دفع تعويضا؛   •  

أن تكون الضحية ساهمت يف الجريمة؛   •  

املالحقة  وستكون  فيه،  واملشتبه  الضحية  بني  وثيقة  عالقة  هناك  تكون  •  أن   
القضائية يف غري مصلحة الضحية”)27(.

 املادة 19- ]الحصانة من املالحقة القضائية/
قرار عدم املالحقة القضائية[

]تُدرج السلطة املختصة[  ]أن  ]رهنا باألحكام الواردة يف الفقرة 3 من هذه املادة،[ يجوز ل    -1
التحقيق  يف  تعاون طواعية  عدم مالحقة[ شخص  تقرر  /أن  ل   القضائية  املالحقة  من  تمنح حصانة 
أو املالحقة القضائية بشأن الجرائم التي ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل/…[، إذا ثبتت 
فعالية ذلك التعاون يف الكشف عن هوية أحد املشاركني يف جماعة إجرامية منظمة أو يف القبض عليه 
أو إثبات مشاركته فيها، أو يف تحديد مكان الضحايا أو اسرتداد عائدات الجريمة، كليا أو جزئيا، أو إذا 

ثبت بأي شكل آخر أن هذا التعاون يرقى إىل مستوى تقديم عون كبري.

بتحقيق  متعلقا  الشخص  قدمه  الذي  التعاون  كان  إذا  عما  النظر  بغض  املادة  هذه  تنطبق   -2
أو مالحقة قضائية يف ]يدرج اسم الدولة[ أو يف أي دولة أخرى.

ال تمنح الحصانة من املالحقة القضائية لألشخاص املشتبه يف أنهم قاموا بتنظيم أو توجيه   -3[
الجماعة  قادة  كانوا  أو  منظمة  إجرامية  جماعة  فيها  تورطت  خطرية  جريمة  ارتكاب  عىل  العمل 

املنظمة.[ اإلجرامية 

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 3 من املادة 26 

يمكن مساعدة التحقيق يف الجريمة املنظمة إىل حد كبري من خالل تعاون أعضاء الجماعات اإلجرامية وغريهم من 
املشاركني فيها. وينطبق ذلك أيضا عىل الحيلولة دون وقوع الجريمة املنظمة، حيث يمكن أن تؤدي املعلومات من 
الداخل إىل إحباط عمليات إجرامية كان يعتزم تنفيذها. ولتشجيع تعاون األشخاص من الداخل، تلزم الفقرة 3 
من املادة 26 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف بأن تنظر يف خيارات ملنح الحصانة لألشخاص الذين 
يقدمون عونا كبريا. والغرض من منح الشهود حصانة من املالحقة القضائية مقابل اإلدالء بشهاداتهم هو تيسري 
مالحقة كبار املجرمني من خالل شهادة أشخاص أقل أهمية. وتجسد ذلك املادة 19 من هذه األحكام الترشيعية 

النموذجية.

 Peter J.P. Tak, The Dutch prosecutor: a prosecuting and sentencing officer“, in The )27(

 Prosecutor in Transnational Perspective, Erik Luna and Marianne Wade, eds. )New York,
يف  املنشورة  بصيغتها  التوجيهية  باملبادئ  تاك  ويستشهد   .Oxford University Press, 2012(, pp. 147–148
https://zoek.officiele- الرابط متاحة عىل  Staatscourant 2009(، رقم 12653، وهي  الرسمية”  )“الجريدة 

.bekendmakingen.nl/stcrt-2009-12653.pdf

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-12653.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-12653.pdf
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فالفقرة 1 من املادة 19 تعطي السلطة املختصة الصالحية الالزمة لكي تمنح الحصانة ألي شخص يقدم عونا 
واضعي  عىل  القضائية،  املالحقة  من  الحصانة  مسألة  يف  النظر  وعند  قضائيا.  مالحقته  عدم  تقرر  و/أو  كبريا 
الترشيعات مراعاة عدد من االعتبارات. ففي معظم البلدان التي تُمنح فيها الحصانة، تكون الحصانة مرشوطة 
أو محددة بشكل ما. فعىل سبيل املثال، قد يُشرتط أن يكون التعاون قائما عىل آراء يؤمن صاحبها بصحتها )حتى 
ولو تبني فيما بعد أن املعلومات غري صحيحة(، أو يشرتط وجود صلة ما بني الجريمة التي تمنح الحصانة بشأنها 
والجريمة التي يديل املشتبه فيه بشهادة بشأنها. وقد تكون هناك حاجة إىل تدابري مختلفة استنادا إىل قيمة األدلة 
التي يقدمها املشتبه فيه وتأثريها الفعيل )مثل إيقاف أو منع ارتكاب جريمة(. ويثري منح الحصانة للشهود عددا 
من الشواغل، مثل احتمال أن ييسء استخدامها مدعون عامون مفرطو الحماس واالفتقار إىل الحماية من دعاوى 
القانون املدني. ويرى البعض الحصانة بمثابة تحريض عىل تقديم أدلة مشوِّهة لنوعية األدلة، ومن ثم، تكون أقل 

إقناعا للقضاة أو املحلفني يف املحاكمة. وقد يلزم تحديد ضمانات إجرائية للتصدي لهذه املخاوف.

وتنص الفقرة 2 من املادة 19 عىل إمكانية منح الحصانة بموجب الفقرة 1 للتعاون املقدم يف تحقيقات ومالحقات 
قضائية يف الخارج.

19، ال يحق لألشخاص الذين قاموا بتنظيم أو توجيه العمل عىل ارتكاب جريمة  وبمقتىض الفقرة 3 من املادة 
خطرية )وفق التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3 من األحكام الترشيعية النموذجية( تكون جماعة 
إجرامية منظمة ضالعة فيها )الفقرة الفرعية )أ( من املادة 3( أن يتمتعوا بالحصانة بمقتىض الفقرة 1. إال أنه 

يجوز أن يتأهل هؤالء األشخاص لتخفيف الحكم عليهم عمال باملادة 20 من األحكام الترشيعية النموذجية.

مثال: اململكة املتحدة

املادة 71 من قانون الجريمة املنظمة الخطرية والرشطة لعام 2005 )اململكة املتحدة( - 
املساعدة املقدمة من الجاني: الحصانة من املالحقة القضائية

يف  القضائية  املالحقة  أو  التحقيق  ألغراض  املالئم،  من  أن  معني  عام  مدع  رأى  إذا   )1(
الجرائم الخطرية أو املتوسطة الخطورة، أن يُمنح أي شخص حصانة من املالحقة القضائية 
عىل أي جريمة، يجوز له أن يوجه إىل هذا الشخص إخطارا خطيا بذلك بمقتىض هذه املادة 

الفرعية )“اإلخطار بالحصانة”(.

إذا ُوجه إىل شخص ما إخطار بالحصانة، فال يجوز إقامة الدعوى بشأن أي جريمة   )2(
أيرلندا الشمالية، إال يف الظروف  أو  إنكلرتا وويلز  مذكورة يف اإلخطار ضد ذلك الشخص يف 

املحددة يف اإلخطار.

يُوقف رسيان اإلخطار بالحصانة فيما يتعلق بالشخص الذي يوجه إليه إذا لم يمتثل   )3(
ذلك الشخص ألي رشوط محددة يف اإلخطار.

]…[

املادة 20- تخفيف الحكم

هذا  عليها  ينطبق  بجرائم  يتعلق  فيما  القضائية  املالحقة  أو  التحقيق  يف  طواعية  شخص  تعاون  إذا 
ثبتت  إذا  العقوبة  تقليل  يقرر  أن  الحكم  يصدر  الذي  للقايض  جاز  ]القانون/الترشيع/الفصل/…[، 
عليه  أو القبض  منظمة  إجرامية  جماعة  يف  املشاركني  أحد  هوية  عن  الكشف  يف  التعاون  هذا  فعالية 
أو إثبات مشاركته فيها، أو يف تحديد مكان الضحايا أو يف اسرتداد عائدات الجريمة، كليا أو جزئيا، أو إذا 

ثبت بأي شكل آخر أن ذلك التعاون يرقى إىل مستوى تقديم عون كبري. 



الفصل الرابع- المالحقة القضائي�ة واإلجراءات  99

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 2 من املادة 26

يمكن مساعدة التحقيق يف الجريمة املنظمة إىل حد كبري من خالل تعاون أعضاء الجماعة اإلجرامية وغريهم من 
املشاركني فيها. وينطبق ذلك أيضا عىل الحيلولة دون وقوع الجريمة املنظمة، حيث يمكن أن تؤدي املعلومات من 
تلزم  الداخل،  تنفيذها. ومن أجل تشجيع تعاون األشخاص من  إجرامية كان يعتزم  إحباط عمليات  إىل  الداخل 
الفقرة 2 من املادة 26 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف بأن تنظر يف خيار تخفيف األحكام ملن يقدمون 
عونا كبريا. وتخول املادة 20 من األحكام الترشيعية النموذجية القضاة الذين يصدرون األحكام صالحيات تقديرية 

لتخفيف األحكام عىل األشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم ولكنهم قدموا عونا كبريا.

مثال: النمسا

املادة 41 )أ( من القانون الجنائي )النمسا( - تخفيف خاص إذا تعاون الجاني مع سلطات 
إنفاذ القانون

إذا كشف شخص ألي سلطة من سلطات إنفاذ القانون عما يعرفه عن وقائع تتعلق   )1(
إجرامية[  عصابة  إىل  ]االنتماء   278 أو  الجنائي[  ]التآمر   277 باملادة  مشمولة  جريمة  بأي 
أو 278 )أ( ]التنظيم اإلجرامي[ أو 278 )ب( ]االنتماء إىل جماعة إرهابية[ أو أي جريمة متصلة 

باتفاق أو عصابة أو تنظيم من هذا القبيل، وإذا أسهمت هذه املعلومات إسهاما كبريا يف:

إزالة أو تقليل أي خطر ناشئ عن االتفاق أو العصابة أو التنظيم؛  -1  

اكتشاف جريمة تتجاوز مساهمة ذلك الشخص؛   -2  

تعقب شخص آخر ساهم أو ضلع يف االتفاق أو العصابة أو التنظيم بصفة   -3  
قيادية،

يجوز أن يُصدر حكم يقل عن الحد األدنى القانوني للعقوبة يف إطار املعايري التي تقتضيها 
الشخص.  لذلك  الجنائية  املسؤولية  املفصح عنها مع  الحقائق  أهمية  تناسبت  إذا  املادة 41، 

وتنطبق الفقرة 3 من املادة 41 وفقا لذلك.

تنطبق الفقرة 1 أيضا عىل من يشارك يف اتفاق أو عصابة أو تنظيم مجرَّم بموجب   )2(
قانون حظر املنظمات املرتبطة باالشرتاكية الوطنية، وعىل أي شخص ينتمي التفاق أو عصابة 

أو تنظيم من هذا القبيل.

إذا تعلق ما يعرفه الشخص بجرائم ارتكبت خارج نطاق انطباق القانون الجنائي   )3(
النمساوي، فإن الفقرة 1 تنطبق مع ذلك إذا جاز تقديم املساعدة القانونية املتبادلة ]يف هذه 

الظروف[.

املادة 209 )أ( من قانون اإلجراءات الجنائية )النمسا( - سحب املالحقة القضائية لسبب 
التعاون مع سلطة االدعاء

ملرتكب أي جريمة جنائية  )1(

]…[

الجنائي،  القانون  من  )ب(   278 أو  )أ(   278 أو   278 أو   277 باملواد  مشمولة   -3 
أو جريمة متصلة باتفاق أو عصابة أو تنظيم من هذا القبيل،
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الحق، رهنا بأحكام الفقرتني 2 و3، يف املطالبة بتطبيق مسار إجرائي عمال باملواد 199 ومن 
200 إىل 203 ومن 205 إىل 209، إذا تواصل بإرادته الحرة مع سلطة االدعاء وأدىل باعرتاف 
عن  الجنائي(  القانون  من   34 املادة  من   1 الفقرة  من   17 الفرعية  )الفقرة  الندم  إبداء  مع 
املعلومات  كانت  وإذا  جديدة،  مادية  أدلة  أو  بوقائع  علمه  عن  الجريمة وكشف  يف  مساهمته 
املتعلقة بهذه الوقائع املادية أو األدلة تسهم إسهاما كبريا يف دعم إجراء تحقيق شامل يف أي من 
الجرائم املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية من 1 إىل 3 التي تتجاوز مساهمة املتهم، أو يف 
تعقب شخص اضطلع بجزء قيادي يف هذا االتفاق أو أدى دورا قياديا يف عصابة أو تنظيم من 

هذا القبيل )الفقرة الفرعية 3(.

من   1 الفقرة  من   2 الفرعية  )الفقرة  كمتهم  يستجوب  لم  الجريمة  مرتكب  دام  ما   )2(
املادة 48، واملادتان 164 و165( بسبب علمه بالجرائم املنصوص عليها يف الفقرة 1، ومادام لم 
يُكره عىل يشء، يجب أن تنسحب سلطة االدعاء مؤقتا من مالحقة هذا الشخص عىل ما ارتكبه من 

جرائم جنائية، ما لم يتضح من البداية أن الرشوط التي تقتضيها الفقرة 1 لم تستوف.

حاملا يثبت استيفاء الرشوط التي تقتضيها الفقرة 1، وإذا ظهر أنه ال يوجد ما يسوغ   )3(
فرض عقوبة ملنع الجاني من ارتكاب جرائم جنائية، ومع مراعاة أهمية املعلومات املقدمة للتحقيق 
أو التحقق، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم مساهمته يف الجريمة، يجب عىل االدعاء أن يأمر املتهم، 
مراعاة  مع  إىل 209،   205 ومن   203 إىل   200 من  املواد  عليها  تنص  التي  لألحكام  تطبيقا 
يف  التعاون  ومواصلة  األحكام  هذه  يف  املحددة  الخدمات  بتقديم  الحال،  اختالف  ما يقتضيه 
التحقيقات. وخالفا ملا ورد يف الفقرة 2 من املادة 200، يجوز أن يعادل املبلغ املايل الواجب دفعه 
360 وحدة جزائية. وإذا لم تستوف الرشوط ]بموجب الفقرة 1[، يجب عىل سلطة االدعاء أن 
تستأنف اإلجراءات، وإذا استوفيت الرشوط املنصوص عليها يف املادة 41 )أ( من القانون الجنائي، 

أن تتقدم بطلب لتطبيق املادة 41 )أ( من القانون الجنائي ويجب أن تخطر املتهم بذلك.

.]…[

مثال: إيطاليا

املادة 416 مكررا-1 القانون الجنائي )إيطاليا( - الظروف املشددة واملخففة للجرائم 
املتعلقة بأنشطة املافيا

يف الجرائم التي تعاقب بعقوبة غري السجن املؤبد والتي ترتكب مع استيفاء الرشوط   -1
املحددة يف املادة 416 مكررا أو لتيسري أنشطة العصابات املنصوص عليها يف املادة نفسها، 

تشدد العقوبة بمقدار الثلث إىل النصف.

]…[  -2

استيفاء  مع  ترتكب  التي  والجرائم  مكررا   416 املادة  يف  إليها  املشار  الجرائم  يف   -3
الرشوط التي تقتضيها املادة املذكورة أعاله أو لتيرس نشاط العصابات من نوع املافيا، والتي 
تُثبت ضد املتهم الذي يبذل قصارى جهده، من خالل النأي بنفسه عن اآلخرين، لتجنب إفضاء 
الجهاز  أو  الرشطة  أيضا عن طريق مساعدة جهاز  العواقب  إىل مزيد من  اإلجرامي  النشاط 
هوية  وتحديد  الوقائع  بناء  إعادة  أجل  من  قاطعة  أدلة  يف جمع  ملموسة  مساعدة  القضائي 
املؤبد بعقوبة السجن ملدة  القبض عليهم، يستعاض عن عقوبة السجن  أو  الجرائم  مرتكبي 
ترتاوح بني اثنتي عرشة سنة وعرشين سنة، وتخفض العقوبات األخرى من الثلث إىل النصف. 
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مثال: اململكة املتحدة

املادة 71 من قانون الجريمة املنظمة الخطرية والرشطة لعام 2005 )اململكة املتحدة( - 
املساعدة املقدمة من املدعى عليه: تخفيف الحكم

تنطبق هذه املادة إذا كان املدعى عليه -  )1(

املحكمة  أمام  مرفوعة  إجراءات  يف  بجريمة  أُدين  إما  بالذنب،  إقراره  بعد    )أ( 
الجنائية )Crown Court( أو أُحيل إىل املحكمة الجنائية إلصدار حكم عليه، و

املحقق  بمساعدة  محدد،  عام  مدع  مع  مربم  خطي  باتفاق  عمال  قام،     )ب( 
أي  أو  الجريمة  بتلك  يتعلق  فيما  عليهما  مساعدته  عرض  أو  العام  املدعي   أو 

جريمة أخرى.

يف  تأخذ  أن  عليه،  املدعى  عىل  ستصدر  التي  العقوبة  تقرير  لدى  للمحكمة،  يجوز   )2(
االعتبار مدى املساعدة التي قدمت أو ُعرض تقديمها وطبيعتها.

إذا أصدرت املحكمة حكما أقل مما كانت ستصدره لوال املساعدة التي قدمت أو التي   )3(
ُعرض تقديمها، وجب عليها أن تذكر يف جلسة علنية ما ييل:

أنها أصدرت حكما أخف مما كان ستصدره لوال ذلك، )أ(   

ماهية ذلك الحكم األشد. )ب(   

ال تنطبق املادة الفرعية )3( إذا رأت املحكمة أن الكشف عن تخفيف الحكم ليس يف   )4(
باملسألتني  خطيا  إخطارا  توجه  أن  املحكمة  عىل  يجب  الحالة،  هذه  يف  ولكن  العام؛  الصالح 
املحددتني يف الفقرتني )أ( و)ب( من املادة الفرعية )3( إىل كل من املدعي العام واملدعى عليه.

ال يوجد يف أي ترشيع -  )5(

يقيض بتوقيع حد أدنى من العقوبة فيما يتعلق بأي جريمة، أو جريمة بأي    )أ( 
وصف، أو باإلشارة إىل ظروف أي مجرم )سواء كان هذا الترشيع يجيز أو ال يجيز 

للمحكمة أيضا أن تصدر حكما أخف يف ظروف معينة(، أو

االعتبار  يف  تأخذ  بأن  القانون،  يحدده  الذي  الحكم  حالة  يف  املحكمة،  يُلزم    )ب( 
أن  يجب  التي  الحبس  لفرتة  األدنى  الحد  يحدد  أمر  إصدار  ألغراض  معينة  مسائل 
يقضيها املجرم أو يكون له تأثري يف تحديد ذلك )سواء كان الترشيع يجيز أو ال يجيز 

للمحكمة أيضا أن تحدد فرتة أقل يف ظروف معينة(،

ما يؤثر عىل سلطة املحكمة يف الترصف بموجب املادة الفرعية )2(.   

عليه،  املدعى  الذي ستصدره عىل  الحكم  تقرير  لدى  االعتبار،  املحكمة يف  أخذت  إذا   )6(
مدى املساعدة التي قدمت أو التي ُعرض تقديمها وطبيعتها حسبما ذُكر يف املادة الفرعية )2(، 
فإن ذلك ال يمنع املحكمة من أن تأخذ يف االعتبار أيضا أي مسألة أخرى يحق لها بموجب أي 

ترشيع آخر أن تأخذها يف االعتبار ألغراض تقرير ما ييل:

الحكم، أو )أ(   

يف حالة الحكم الذي يحدده القانون، أي حد أدنى لفرتة الحبس التي يجب    )ب( 
أن يقضيها املجرم.

]…[
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مثال: األرجنتني

املادة 41 مكررا ثانيا من القانون الجنائي )األرجنتني(

إذا قدم الرشكاء  الجريمة  التي تنطبق عىل الرشوع يف  املدد  إىل  يجوز تخفيض مدد األحكام 
أو الجناة يف أي من الجرائم املذكورة أدناه يف هذه املادة، أثناء اإلجراءات التي يكونون طرفا 

فيها، معلومات أو بيانات دقيقة ذات مصداقية يمكن التحقق منها.

ويجب أن تتعلق اإلجراءات التي تقدم بشأنها بيانات أو معلومات بإحدى الجرائم التالية:

تسويق  أو  تخزين  أو  زراعة  أو  نقل  أو  تهريب  أو  بإنتاج  املتعلقة  الجرائم    )أ( 
أو أي مواد خام أخرى الزمة إلنتاجها أو صنعها  الكيميائية  السالئف  أو  املخدرات 
أو أي قانون الحق يحل محله، وتنظيم  القانون رقم 23-737  وفق ما ينص عليه 

هذه الجرائم وتمويلها؛

الثانية عرشة من قانون  املادة  الجزء األول من  الجرائم املنصوص عليها يف    )ب( 
الجمارك؛

جميع الحاالت التي تنطبق فيها املادة 41 مكررا رابعا من القانون الجنائي؛ )ج(   

الجرائم املنصوص عليها يف املواد 125 و125 مكررا و126 و127 و128    )د( 
من القانون الجنائي؛

الجرائم املنصوص عليها يف املواد 142 مكررا و142 مكررا ثانيا و170 من    )ه( 
القانون الجنائي؛

الجرائم املنصوص عليها يف املواد 145 مكررا و145 مكررا ثانيا من القانون    )و( 
الجنائي؛

الجرائم املرتكبة عىل النحو املحدد يف املادتني 210 و210 مكررا من القانون    )ز( 
الجنائي؛

والتاسع  والثامن  والسابع  السادس  الفصول  يف  عليها  املنصوص  الجرائم    )ح( 
القانون  املادة 174 من  الفقرة 5 من  الحادي عرش، ويف  الجزء  مكررا والعارش من 

الجنائي؛

الجرائم املنصوص عليها يف الجزء الثالث عرش من الكتاب الثاني من قانون    )ط( 
الجمارك.

عىل  املقدمة  املعلومات  أو  البيانات  تساعد  أن  يجب  القانوني،  االستحقاق  هذا  ينطبق  ولكي 
تجنب وقوع الجريمة أو منع الرشوع فيها أو دوامها أو اكتمالها؛ وأن تسلط الضوء عىل وقائع 
القضية قيد التحقيق أو عىل وقائع متصلة بها؛ وأن تكشف عن هوية أو مكان وجود الجناة 
بها؛  متصلة  أفعال  أو  التحقيق  قيد  األفعال  يف  املتواطئة  أو  املحرضة  واألطراف  والرشكاء 
وتقديم بيانات كافية للتمكن من إحراز تقدم كبري يف البحث عن الضحايا يف جريمة تنطوي 
األدوات  مصري  وتحديد  الضحايا؛  هؤالء  وجود  أماكن  تبيني  أو  الحرية،  من  حرمان  عىل 
تبيني مصادر تمويل  أو  بالجريمة؛  املتعلقة  األرباح  أو  العائدات  أو  األشياء  أو  أو املوجودات 

املنظمات اإلجرامية الضالعة يف ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة.

وإذا كانت الجريمة املنسوبة إىل املدعى عليه عقوبتها السجن و/أو السجن املؤبد، فال يجوز 
تقليل العقوبة إال لفرتة حبس ال تقل عن 15 سنة.

وال ينطبق تقليل العقوبة عىل العقوبات التي تتكون من أحكام باملنع من القيام بأمور معينة 
أو دفع غرامات.
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 املادة 21- االعتبارات املرعية يف إنزال العقوبات 
وإصدار األحكام

يجوز للمحكمة، لدى الحكم عىل شخص مدان بجريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/  -1
الفصل/…[ أن تأخذ يف االعتبار أي إدانات سابقة لذلك الشخص يف دولة أخرى بشأن ]جرائم خطرية/
أفعال جنائية إذا ارتكبت يف إقليم ]يدرج اسم الدولة[، تعد جرائم ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/

الفصل/…[.

]القانون/الترشيع/الفصل/…[،  هذا  عليها  ينطبق  جريمة  بشأن  شخص  عىل  الحكم  لدى   -2
]قانون/ أي  أو  ]القانون/الترشيع/الفصل/…[  هذا  عليها  ينص  أخرى  عقوبة  أي  إىل  وباإلضافة 

ترشيع/فصل …[ آخر، يجوز للقايض الذي يصدر الحكم أن يأمر بتدبري واحد أو أكثر مما ييل:

من  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  أكثر،  أو  واحد  نشاط  ممارسة  من  الشخص  منع  )أ(   
األنشطة املهنية، ]بشكل دائم/ملدة أقصاها ]…[ سنوات[، بما يف ذلك شغل أي منصب عمومي؛

استبعاد الشخص من املشاركة يف املناقصات العمومية ]و/أو[ من الحق يف الحصول  )ب(   
عىل منافع أو مساعدة عمومية؛

إسقاط األهلية ]املؤقت/الدائم[ عن الشخص للمشاركة يف االشرتاء العمومي؛ )ج(   

االعتباريني  لألشخاص  مديرا  للعمل  الشخص  عن  ]املؤقت/الدائم[  األهلية  إسقاط  )د(   
لني يف ]يدرج اسم الدولة[؛ املسجَّ

إسقاط األهلية ]املؤقت/الدائم[ عن الشخص ملمارسة أنشطة تجارية أخرى؛ )ه(   

خبري  أو  عدل  كاتب  أو  محاميا  للعمل  الشخص  عن  ]املؤقت/الدائم[  األهلية  إسقاط  )و(   
رضائب استشاريا أو محاسبا؛

إشهار القرار؛  )ز(   

]أي تدابري أخرى غري احتجازية حسب االقتضاء[. )ح(   

ال تخل أحكام هذه املادة باملسؤولية الجنائية ألي شخص اعتباري.  -3

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 من املادة 11؛ والفقرة 2 من املادة 31 

تلزم الفقرة 1 من املادة 11 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف بأن تجعل ارتكاب أي جرم مقرر وفقا 
للمواد 5 و6 و8 و23 من االتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم. وبالتبعية، يقتيض ذلك أيضا 
من الدول األطراف أن تبذل جهدا لضمان استخدام أي صالحيات تقديرية مخولة لها بموجب القانون الداخيل 

لردع الجرائم املشمولة باالتفاقية عىل نحو فعال. 

الدول األطراف بأن تسعى، وفقا للمبادئ األساسية  اتفاقية الجريمة املنظمة  املادة 31 من  2 من  الفقرة  وتُلزم 
لقانونها الداخيل، إىل تقليل الفرص املتاحة للجماعات اإلجرامية املنظَّمة لكي تشارك يف األسواق املرشوعة. وتنص 
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التي تجريها  التدابري عىل أمور منها: منع إساءة استغالل املناقصات  2 من املادة 31 عىل أن تركز هذه  الفقرة 
املدانني بارتكاب جرائم  الهيئات االعتبارية؛ وإسقاط أهلية األشخاص  العمومية؛ ومنع إساءة استخدام  الهيئات 

مشمولة باالتفاقية للعمل كمديرين للهيئات االعتبارية املنشأة ضمن نطاق والياتها القضائية.

21 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية عىل طائفة من  2 من املادة  وتجسيدا لهذه االلتزامات، تنص الفقرة 
الجزاءات التي يمكن فرضها باإلضافة إىل جزاءات أخرى، مثل السجن أو الغرامات.

مثال: فرنسا

 املادة 450-5 من قانون العقوبات )فرنسا( - الباب الخامس - املشاركة يف رابطة 
إجرامية )املعدلة بالقانون رقم 409-2012 املؤرخ 27 آذار/مارس 2012، املادة 12 

)القسم الخامس((

الفقرة  التي تنص عليها  بالجرائم  املدانون  الطبيعيون واالعتباريون  أيضا األشخاص  يعاَقب 
كل  مصادرة  يف  املتمثلة  اإلضافية  بالعقوبة   1-6-321 واملادة   1-450 املادة  من  الثانية 
موجوداتهم أو جزء منها، سواء كانت هذه املوجودات ملكا لهم أم كانت لهم حرية الترصف 
فيها، رهنا بمراعاة حقوق املالك الحسن النية، أيا كانت طبيعة تلك املوجودات، منقولة أم غري 

منقولة، أو مملوكة ملكية فردية أم مشرتكة.

املادة 22- مدة التقادم

رهنا بأحكام الفقرة 2، تسقط بالتقادم اإلجراءات الجنائية املتعلقة بالجرائم التي ينطبق عليها   -1
هذا ]القانون/الترشيع/الفصل/…[ بعد مرور ]يدرج عدد السنوات[ من ارتكاب الجريمة. 

]القانون/الترشيع/ هذا  عليها  ينطبق  جريمة  ارتكابه  يف  مشتبه  شخص  سعى  إذا   -2 
مدة  1 طوال  الفقرة  يف  دة  املحدَّ التقادم  مدة  ال ترسي  العدالة،  من وجه  الفرار  إىل  عمداً  الفصل …[ 

هذا الفرار.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 5 من املادة 11 

للدول نهج مختلفة فيما يتعلق بمسألة الحدود الزمنية املتعلقة باستهالل املالحقة القضائية. فلدى بعض الدول 
ترشيعات للتقادم تحدد املدة الزمنية التي يجب بدء هذه املالحقات خاللها، يف حني ال تحدد دول أخرى هذه املدة. 
وبمقتىض الفقرة 5 من املادة 11 من اتفاقية الجريمة املنظمة، تحدد كل دولة طرف يف إطار قانونها الداخيل، عند 
تفرض  وال  باالتفاقية.  مشمول  جرم  أي  بشأن  القضائية  اإلجراءات  فيها  تبدأ  طويلة  تقادم  فرتة  االقتضاء، 
الفقرة 5 من املادة 11 عىل الدول، التي ال توجد بها مدة تقادم، أن تحدد هذه املدة)28(. ويجسد ذلك يف الفقرة 1 

من املادة 22 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية.

)28( الدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية، الفقرات 325-323.
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وعندما يفر الجاني املزعوم من وجه العدالة، تشرتط الفقرة 5 من املادة 11 من اتفاقية الجريمة املنظمة تحديد 
مدة تقادم أطول. ويجسد ذلك يف الفقرة 2 من املادة 22 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية. وتعترب إطالة 
املدة رضورية يف الحاالت التي يعمد فيها الجناة املتهمون إىل الهروب أو الفرار بأي شكل آخر من إجراءات العدالة 
الجنائية. ويف هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل أن املحاكمة غيابيا ال تجوز يف دول كثرية. ولذلك، من األهمية بمكان 

أن تحدد مدة طويلة للتقادم لضمان محاكمة املدعى عليه)29(.

مثال: النمسا

املادة 57 من القانون الجنائي )النمسا( - مدة التقادم للمسؤولية الجنائية

ال تسقط بالتقادم الجرائم التي تكون عقوبتها السجن ملدة ترتاوح بني 10 سنوات   )1(
و20 سنة أو السجن املؤبد والجرائم املشمولة بالقسم الخامس والعرشين ]من هذا القانون[. 
لفرتة  بالسجن  عاما،   20 فرتة  انقضاء  بعد  املؤبد،  السجن  عقوبة  عن  يستعاض  ذلك،  ومع 

ترتاوح بني 10 سنوات و20 سنة. وتنطبق الفقرة 2 واملادة 58 عىل هذه الفرتة وفقا لذلك.

تخضع املسؤولية الجنائية عن جميع الجرائم األخرى ملدة تقادم. وتبدأ مدة التقادم   )2(
عند إتمام الجرم أو عند توقف السلوك املجرَّم.

تكون مدة التقادم  )3(

20 سنة

– يف الجرائم التي تكون عقوبتها السجن لفرتة تزيد عىل 10 سنوات، ولكن ال تكون عقوبتها 
السجن املؤبد؛

10 سنوات

أقصاه  وبحد  سنوات  خمس  عىل  تزيد  لفرتة  السجن  عقوبتها  تكون  التي  الجرائم  يف   –
10 سنوات؛

خمس سنوات

أقصاه خمس  وبحد  واحدة  تزيد عىل سنة  لفرتة  السجن  عقوبتها  تكون  التي  الجرائم  يف   –
سنوات؛

ثالث سنوات

– يف الجرائم التي تكون عقوبتها السجن لفرتة تزيد عىل ستة أشهر وبحد أقصاه سنة واحدة؛

سنة واحدة

– يف الجرائم التي تكون عقوبتها السجن لفرتة ال تزيد عىل ستة أشهر أو دفع غرامة.

ال يجوز اتخاذ تدابري إلسقاط امللكية وتدابري وقائية بمجرد انقضاء مدة التقادم.  )4(

.327 الفقرة  نفسه،  )29( املرجع 
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مثال: فنلندا

املادة 1 من القانون الجنائي 1189/39 )فنلندا( – الفصل الثامن: مدة التقادم، املادة 1: 
سقوط الحق يف توجيه االتهام بالتقادم

عنها  القصوى  العقوبة  تكون  جريمة  بارتكاب  االتهام  توجيه  يف  الحق  بالتقادم  يسقط  ال 
السجن املؤبد.

ه االتهامات: ويسقط الحق يف توجيه االتهام بالتقادم إذا لم توجَّ

السجن لفرتة محددة  الجريمة  القصوى عىل  العقوبة  إذا كانت  خالل عرشين سنة،   )1(
تزيد عىل ثماني سنوات،

خالل عرش سنوات، إذا كانت العقوبة القصوى السجن لفرتة تزيد عىل سنتني وبحد   )2(
أقصاه ثماني سنوات،

خالل خمس سنوات، إذا كانت العقوبة القصوى السجن لفرتة تزيد عىل سنة واحدة   )3(
وبحد أقصاه سنتان،

أو دفع غرامة  لفرتة سنة واحدة  السجن  القصوى  العقوبة  إذا كانت  خالل سنتني،   )4(
أو رسم جزائي بسيط.

الحكم  يف  عليها  منصوص  الجريمة  عىل  ترسي  عقوبة  أقىص  إىل  القصوى  العقوبة  وتشري 
الواجب التطبيق.

إال أن الحق يف توجيه اتهام يف الجرائم املرتكبة أثناء أداء املهام الرسمية يسقط بالتقادم بعد 
فرتة خمس سنوات عىل األقل. ويسقط بالتقادم الحق يف توجيه اتهام يف جرائم اإلرضار بالبيئة 
والجرائم البيئية والجرائم املتعلقة بحماية املباني بعد فرتة عرش سنوات عىل األقل. ويسقط 
بالتقادم الحق يف توجيه اتهام يف جرائم اإلرضار بالبيئة واإلرضار املشدد بالبيئة واملخالفات 
البيئية واإلرضار بالبيئة بسبب اإلهمال من قبل سفن أجنبية يف املنطقة االقتصادية الفنلندية 
املشار إليها يف املادة 3 من الفصل 13 من قانون حماية البيئة البحرية، بعد فرتة ثالث سنوات. 
يف  األجنبية  السفن  ترتكبها  التي  الصيد  جرائم  يف  اتهام  توجيه  يف  الحق  بالتقادم  ويسقط 

املنطقة االقتصادية الفنلندية بعد فرتة ثالث سنوات عىل األقل.

وال يجوز إسقاط الحق بالتقادم يف توجيه اتهام يف جرائم االنتهاك الجنيس لألطفال أو االنتهاك 
الجنيس لألطفال يف ظروف مشددة قبل بلوغ املدعي سن الثامنة والعرشين. وينطبق األمر نفسه 
عىل جرائم االغتصاب واالغتصاب يف ظروف مشددة واإلكراه عىل الجماع واإلكراه عىل فعل جنيس 
واالعتداء الجنيس والقوادة والقوادة يف ظروف مشددة واالتجار باألشخاص واالتجار باألشخاص 
يف ظروف مشددة، املرتكبة ضد أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عرشة سنة. ويف حالة إغواء 
20، ال يجوز إسقاط الحق يف  8 )ب( من الفصل  املادة  إليها يف  طفل ألغراض جنسية املشار 

توجيه اتهام قبل بلوغ الشخص الذي ارتُكب الجرم بحقه سن الثالثة والعرشين.

مثال: أملانيا

املادة 78 من القانون الجنائي )أملانيا( – مدة التقادم

يُستبعد فرض عقوبات وتدابري )الفقرة الفرعية 8 من املادة 11 )1(( عند انتهاء مدة التقادم، 
دون اإلخالل بالجملة األوىل من الفقرة الفرعية 1 من املادة 76 أ )2(.
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وال تخضع الجنايات الواردة يف املادة 211 )القتل يف ظروف مشددة محددة( للتقادم.

وتكون مدة التقادم، بالنسبة للمالحقة القضائية، ثالثني سنة يف الجرائم التي تكون عقوبتها 
السجن املؤبد؛ 

عرش  عىل  تزيد  لفرتة  السجن  عليها  القصوى  العقوبة  تكون  التي  الجرائم  يف  سنة  وعرشين 
سنوات؛ 

التي تكون العقوبة القصوى عليها السجن لفرتة تزيد عىل خمس  وعرش سنوات يف الجرائم 
سنوات وبحد أقصاه عرش سنوات؛ 

السجن لفرتة تزيد عىل سنة  القصوى عليها  العقوبة  التي تكون  الجرائم  وخمس سنوات يف 
واحدة وبحد أقصاه خمس سنوات؛ 

وثالث سنوات يف الجرائم األخرى. 

الجريمة، بغض  أركان  الذي يحدد  القانون  املنصوص عليها يف  العقوبة  الفرتة مع  وتتماىش 
املتعلقة  أو  العام  الجزء  أحكام  يف  عليها  املنصوص  املخففة  أو  املشددة  الظروف  عن  النظر 

بالجرائم املشددة أو املخففة يف الجزء الخاص.

مثال: إيطاليا

املادة 157 من القانون الجنائي )إيطاليا( - مدة التقادم  الوقت الالزم للتقادم 

تسقط الجريمة بالتقادم بعد مرور فرتة تقابل العقوبة القصوى التي ينص عليها   -1
يف  سنوات  وأربع  الكربى  الجرائم  يف  سنوات  ست  عن  حال  بأي  ذلك  يقل  أال  عىل  القانون، 

الجرائم البسيطة، حتى وإن كانت عقوبتها الغرامة.

]…[

التقادم املقررة يف الفقرات أعاله يف الجرائم ]…[ وفق ما تنص عليه  تضاعف مدد   -6
الفقرتان 3 مكررا و3 مكررا ثالثا من املادة 51 من قانون اإلجراءات الجنائية. ]…[

]…[

ال تسقط بالتقادم الجرائم التي تكون عقوبتها السجن املؤبد، وكذلك الجرائم التي   -8
تصبح عقوبتها السجن املؤبد عندما ترتكب يف ظروف مشددة.

املادة 23- نقل اإلجراءات الجنائية

فيما يتعلق بقبول نقل اإلجراءات الجنائية من والية قضائية أجنبية:  -1

يجوز أن يقرر ]املدعي العام أو النيابة العامة أو السلطة املركزية أو وزارة العدل …[  )أ(   
قبول نقل املالحقة القضائية لجريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل/…[ تجري املالحقة 
القضائية بشأنها يف والية قضائية أجنبية ]وتكون للمحاكم الوطنية والية قضائية عليها/ينطبق عليها 

قانون ]يدرج اسم الدولة[[، إذا اعترُب أن هذا يف صالح إقامة العدل عىل وجه سليم؛ 
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ال يجوز تسّلم مالحقة قضائية ضد شخص تكون مالحقته محظورة بمقتىض قاعدة  )ب(   
عدم جواز املحاكمة عىل ذات الجرم مرتني.

فيما يتعلق بنقل اإلجراءات الجنائية إىل والية قضائية أجنبية:  -2

وزارة  أو  املركزية  السلطة  أو  العامة  النيابة  أو  العام  ]املدعي  يقرر  أن  يجوز  )أ(   
]القانون/الترشيع/ هذا  عليها  ينطبق  لجريمة  القضائية  املالحقة  إجراءات  نقل  العدل …[ 

املركزية  السلطة  أو  العامة  النيابة  أو  العام  ]املدعي  رأى  إذا  أجنبية  قضائية  والية  إىل  الفصل/…[ 
والية  سلطات  تطلب  وعندما  سليم  وجه  عىل  العدل  إقامة  صالح  يف  هذا  أن  أو وزارة العدل …[ 
دة  محدَّ جرائم  أو  وقائع  عىل  الجنائية  اإلجراءات  نقل  يقترص  أن  ويجوز  ذلك.  أجنبية  قضائية 

دين؛ أو أشخاص ]مشتبه فيهم، متهمني، …[ محدَّ

التي  اإلجراءات  من  املرحلة  ]تحدد  قبل  القضائية  املالحقة  إجراءات  نقل  قرار  يُتخذ  )ب(   
يكون نقل القضية بعدها غري معقول، مثل مرحلة توجيه االتهام[؛

يسمح ]املدعي العام أو النيابة العامة أو السلطة املركزية أو وزارة العدل …[ للمتهم  )ج(   
بعرض آرائه بشأن الجريمة املزعومة وبشأن النقل املزمع لإلجراءات الجنائية إىل والية قضائية أجنبية؛

إذا   ،]… العدل  وزارة  أو  املركزية  السلطة  أو  العامة  النيابة  أو  العام  ]املدعي  يسمح  )د(   
النقل املزمع لإلجراءات  أمكن، لضحايا الجريمة املزعومة بعرض آرائهم بشأن هذه الجريمة وبشأن 

الجنائية إىل والية قضائية أجنبية لضمان عدم ترّضر حقوقهم سلبيا أو دون مربر؛ 

يُعلِّق قراُر نقل اإلجراءات الجنائية إىل والية قضائية أجنبية املالحقَة القضائية، دون  )ه(   
وتبادل  التحقيقات  من  مزيد  وإجراء  النقل  قبول  عدم  حالة  يف  املالحقة  استئناف  بإمكانية  إخالل 

القانونية؛  املساعدة 

تنتهي املالحقة القضائية عندما يبلَّغ ]املدعي العام أو النيابة العامة أو السلطة املركزية  )و(   
أو وزارة العدل …[ بأن الوالية القضائية األجنبية قد فصلت يف القضية املنقولة بشكل نهائي. 

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 5 من املادة 15؛ واملادة 21

قد تنشأ حاالت يمكن فيها ألكثر من دولة واحدة البدء يف التحقيق يف نفس الجريمة واملالحقة القضائية بشأنها 
ومواصلة هذا التحقيق واملالحقة. وتقيض املادة 21 من اتفاقية الجريمة املنظمة بأن تنظر الدول يف إمكانية أن 
تنقل إحداها إىل األخرى إجراءات املالحقة يف الحاالت التي يُعترب فيها ذلك النقل يف صالح إقامة العدل عىل وجه 

سليم، خصوصاً عندما يتعلق األمر بعّدة واليات قضائية، وذلك بهدف توحيد أو تركيز املالحقة.

ومن وجهة نظر عملية، قد يلزم اتخاذ عدة خطوات حتى يتسنى نقل إجراءات املالحقة إىل دولة أخرى نقال فعاال. 
أوالً، يجب عىل الدولتني التشاور فيما بينهما يف أمور منها تبادل املعلومات واألدلة ونقلها. وتنص الفقرة 5 من 
املادة 15 من االتفاقية عىل أن تقوم دولتان تجريان تحقيقا أو تقومان بمالحقة قضائية أو تتخذان إجراءات 
قضائية بشأن السلوك ذاته، بالتشاور فيما بينهما، حسب االقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذانه من تدابري. ثانيا، 
إذا كانت املسألة قد بلغت املحاكم بالفعل، يكون من الرضوري أن “توقف” املحكمة أو تعلق املالحقة إىل حني 

صدور قرار بشأنها يف بلد آخر. 
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وتهدف املادة 23 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية إىل تيسري هذه العملية)30(. وتجدر اإلشارة أيضا إىل 
باإلدانة  أو  بالرباءة  الحكم  يشمل   ،2 الفقرة  من  )و(  الفرعية  الفقرة  يف  إليه  املشار  القضية  يف  الفصل  أن 

التهمة.  أو إسقاط 

ويف سياق نقل اإلجراءات الجنائية، قد تصبح قاعدة عدم جواز املحاكمة عىل ذات الجرم مرتني ذات وجاهة. 
الدويل لحقوق  القانون  الدويل، بما يشمل  القانون  الجرم مرتني جزء من  فمبدأ عدم جواز املحاكمة عىل ذات 
اإلنسان. وتنص الفقرة 7 من املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )قرار الجمعية 

العامة 2200 ألف )د-21(، املرفق( عىل ما ييل:

منها  أو بريء  بها  أدين  أن  للعقاب عىل جريمة سبق  أو  للمحاكمة  أحد مجددا  ال يجوز تعريض 
بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية يف كل بلد.

صياغة  خالل  من  حد  أدنى  إىل  حدوثها  من  التقليل  أو  املزدوجة  العقوبة  أو  املالحقة  حاالت  تجنب  ويمكن 
الخاص  املنّقح  الدليل  من   52 الفقرة  يف  ييل  بما  يوَص  املثال،  سبيل  فعىل  بعناية.  الصلة  ذات  الترشيعات 
املحاكمة  عدم جواز  قاعدة  بتنفيذ  تتعلق  إعداد ترشيعات  فيما يخص  املجرمني،  لتسليم  النموذجية  باملعاهدة 

عىل ذات الجرم مرتني:

مناسبة  تكون  التي  االستداللية  واملعلومات  املعايري  ماهية  تحديد  يف  النظر  يف  ترغب  الدول  لعل 
والزمة لقياس ما إذا كانت املحاكمة الثانية هي عن نفس الجريمة، وبخاصة يف الجرائم الجماعية 

املعقدة واملستمرة.

مثال: أوكرانيا

املادة 595 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – إجراءات ورشوط تسلم اإلجراءات 
الجنائية من دول أجنبية

أوكرانيا  لتسليم  أجنبية  بدول  تقدمه سلطات مختصة  أي طلب  يف  بالنظر  تختص   -1
السلطة  أو  أوكرانيا  الدولية يف  القانونية  باملساعدة  املعنية  املركزية  السلطُة  إجراءات جنائية 
غضون  يف  القانون،  هذا  من   545 املادة  من   3 الفقرة  بموجب  العالقات  بمداومة  املفوضة 

عرشين يوما من استالم الطلب.

يجوز ألوكرانيا أن تتسلم إجراءات جنائية لم تصدر فيها السلطات القضائية لدولة   -2
أجنبية حكما، وفقا للرشوط التالية:

أن يكون الشخص املالحق مواطنا أوكرانيا ومقيما يف أراضيها؛  )1  

أرايض  يف  ومقيما  الجنسية  عديم  أو  أجنبيا  املالحق  الشخص  يكون  أن   )2  
أوكرانيا، ويكون تسليمه بموجب هذا القانون أو املعاهدة الدولية املناسبة ألوكرانيا 

مستحيال أو قوبل بالرفض؛

أن تقدم الدولة الطالبة ضمانات بأنه يف حال صدور حكم يف أوكرانيا بشأن   )3  
الشخص املالحق، لن يحاكم هذا الشخص باسم الدولة عىل الجريمة الجنائية ذاتها 

يف الدولة الطالبة؛

العامة 118/45،  الجمعية  الجنائية )قرار  املسائل  اإلجراءات يف  النموذجية بشأن نقل  املعاهدة  أيضا  )30( انظر 

املرفق(.

http://www.undocs.org/A/RES/45/118
http://www.undocs.org/A/RES/45/118
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أن يكون الفعل الذي يتعلق به الطلب جريمة جنائية بموجب قانون أوكرانيا   )4  
بشأن املسؤولية الجنائية.

وفق  أوكرانيا،  يف  العام  املدعي  مكتب  يكلف  الجنائية،  اإلجراءات  تسلم  حالة  يف   -3
ويبلغ  للمحاكمة،  السابق  التحقيق  بإجراء  مناسبا  نيابة  وكيل  القانون،  هذا  عليه  ما ينص 

الدولة الطالبة بذلك.

أوكرانيا  يف  العام  املدعي  مكتب  يعيد  الجنائية،  اإلجراءات  تسلم  رفض  حالة  يف   -4
املستندات التي تسلمها إىل السلطات األجنبية املختصة، مشفوعا بأسباب الرفض.

املادة 596 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – استحالة تسلم اإلجراءات الجنائية

ال يجوز تسلم اإلجراءات الجنائية إذا:  -1

لم تكن تمتثل ألحكام الجزء الثاني من املادة 595 من هذا القانون أو من   )1  
 Verkhovna( املعاهدة الدولية ألوكرانيا التي أقر املجلس األعىل/الربملان األوكراني

Rada( االلتزام بها؛

الجريمة  نفس  وبشأن  الشخص  نفس  أوكرانيا عىل  يف  بالرباءة  صدر حكم   )2  
الجنائية؛

الجريمة  نفس  بشأن  الشخص  نفس  عىل  أوكرانيا  يف  إدانة  حكم  صدر   )3  
ذت بالفعل أو جار تنفيذها؛ الجنائية وكانت عقوبتها نُفِّ

اتُّخذ قرار بإنهاء اإلجراءات الجنائية أو اإلعفاء من العقوبة بموجب عفو عام   )4  
أو عفو خاص، فيما يتعلق بنفس الشخص بشأن نفس الجريمة الجنائية؛

بسبب  املعنية  الجنائية  الجريمة  بشأن  قضائية  إجراءات  اتخاذ  يتسن  لم   )5  
انقضاء مدة التقادم.

املادة 597 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – إبقاء الشخص رهن االحتجاز قبل 
تلقي طلب تسلم اإلجراءات الجنائية

الذي سريسل  إبقاء الشخص  يجوز، بناء عىل طلب السلطة املختصة يف دولة أخرى،   -1
بشأنه طلب لتسلم اإلجراءات الجنائية رهن االحتجاز يف إقليم أوكرانيا ملدة ال تتجاوز أربعني يوما.

عليها  تنص  التي  للقواعد  ووفقا  اإلجراءات  إطار  يف  االحتجاز  رهن  اإلبقاء  يطبق   -2
املادة 583 من هذا القانون.

م، بعد انقضاء املهلة املشار إليها يف الجزء األول من هذه املادة، طلب تسلم  إذا لم يقدَّ  -3
اإلجراءات الجنائية، يطلق رساح الشخص املعني.

املادة 598 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – سري اإلجراءات الجنائية املتسلمة 
من دولة أخرى

تبدأ اإلجراءات الجنائية املتسلمة من سلطة أجنبية مختصة بمرحلة التحقيق السابق   -1
للمحاكمة، وتجرى عىل النحو الذي ينص عليه هذا القانون.

تحصل  التي  املواد  يف  املتضمنة  املعلومات  أوكرانيا  يف  املحاكم  تقبل  أن  يجوز   -2
تسلم  قبل  لقوانينها  ووفقا  إقليمها  يف  أخرى  دولة  يف  معنية  مختصة  عليها سلطات 
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عليها  ينص  التي  القضائية  اإلجراءات  ملبادئ  مخالفا  ذلك  كان  إذا  إال  اإلجراءات الجنائية، 
لحقوق  انتهاكات  بارتكاب  املواد  هذه  عىل  يُحَصل  لم  وما  القانون،  وهذا  أوكرانيا  دستور 
أي  مقبولة  بأنها  املحكمة  تعرتف  معلومات  أي  تستلِزم  وال  األساسية.  والحريات  اإلنسان 

تصديق قانوني.

تدابري  أي  يتخذ  أن  الجنائية،  اإلجراءات  بعد تسلم  العام،  املدعي  أو  للمحقق  يجوز   -3
إجرائية محددة يف هذا القانون.

وفقا  باالشتباه  إخطار  م  يُقدَّ اشتباه،  بوجود  لإلخطار  كافية  أسباب  وجدت  إذا   -4
للقانون األوكراني املتعلق باملسؤولية الجنائية ووفق ما ينص عليه هذا القانون.

التي ينص عليها  العقوبة  أشد من  املحكمة  تنزلها  التي  العقوبة  أن تكون  ال يجوز   -5
قانون الدولة الطالبة عىل نفس الجريمة الجنائية.

ترسل نسخة من القرار اإلجرائي النهائي الذي دخل حيز النفاذ القانوني إىل السلطة   -6
املختصة يف الدولة الطالبة.

املادة 599 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( - إجراءات ورشوط تسلم سلطة 
مختصة يف دولة أجنبية اإلجراءات الجنائية

تنظر السلطة )املركزية( املعينة يف أوكرانيا يف أي طلب يقدمه محقق ويوافق عليه   -1
املدعي العام، أو أي طلب مقدم من مدع عام أو محكمة، بنقل اإلجراءات الجنائية إىل سلطة 

مختصة يف دولة أخرى، يف غضون عرشين يوما من تلقي هذا الطلب.

يجوز نقل اإلجراءات الجنائية غري املكتملة إىل دولة أخرى رشيطة أن يكون تسليم   -2
الشخص املالحق مستحيال أو إذا قوبل تسليمه إىل أوكرانيا بالرفض.

)املركزية(  السلطة  طلب  عىل  بناء  املحكمة،  أو  العام  املدعي  أو  املحقق  يستأنف   -3
املقررة  املهلة  ذلك،  القانون  هذا  أجاز  إذا  ويمدد،  الجنائية،  اإلجراءات  أوكرانيا،  يف  املختصة 
للتحقيق أو البقاء رهن االحتجاز، أخذا يف االعتبار ما يلزم السلطة املختصة يف الدولة األجنبية 

من وقت لتسلم اإلجراءات الجنائية.

املادة 600 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – محتوى وشكل طلب نقل اإلجراءات 
الجنائية إىل دولة أخرى

هذا  ألحكام  أخرى  دولة  إىل  الجنائية  اإلجراءات  نقل  طلبات  وشكل  محتوى  يمتثل   -1
القانون واملعاهدات الدولية ذات الصلة يف أوكرانيا.

يتضمن طلب نقل اإلجراءات الجنائية إىل دولة أخرى ما ييل:  -2

اسم السلطة التي تجري اإلجراءات الجنائية؛  )1  

اإلشارة إىل املعاهدة الدولية املالئمة املعنية بتقديم املساعدة القانونية؛  )2  

اسم اإلجراءات الجنائية املراد نقلها؛  )3  

وصف الجريمة الجنائية موضوع اإلجراءات الجنائية والتوصيف القانوني   )4  
لهذه الجريمة الجنائية؛
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تجري  الذي  للشخص  األبوي  واالسم  األول  واالسم  )اللقب(  العائيل  االسم   )5  
وغري  أو وجوده،  إقامته  ومكان  ميالده،  ومكان  وتاريخ  بشأنه،  الجنائية  اإلجراءات 

ذلك من املعلومات املتعلقة به.

تُرفق بالطلب الوثائق التالية:  -3

سجالت اإلجراءات الجنائية؛  )1  

استخدمت  التي  الجنائية  باملسؤولية  املتعلقة  األوكراني  القانون  مادة  نص   )2  
لتوصيف الجريمة الجنائية وتُجرى اإلجراءات الجنائية بموجبها؛

معلومات عن جنسية الشخص.  )3  

تُنقل األدلة املادية املتاحة مع الطلب والوثائق املحددة يف الجزء الثالث من هذه املادة.  -4

يُحتفظ بنسخ من املستندات يف الهيئة التي تولت اإلجراءات الجنائية يف أوكرانيا.  -5

املادة 601 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – أثار نقل اإلجراءات الجنائية إىل 
السلطة املختصة يف دولة أخرى

ال يَُعد للسلطات األوكرانية املختصة حق، منذ لحظة تسّلم السلطة املختصة يف دولة   -1
بالجريمة  الجاني فيما يتعلق  أي إجراء قضائي يخص  اتخاذ  الجنائية، يف  أخرى اإلجراءات 
الجنائية التي سلمت اإلجراءات الجنائية بشأنها، إال إذا تقدمت الدولة، التي ُسلِّمت اإلجراءات 

الجنائية، بطلب للمساعدة القانونية الدولية.

من  املنقولة  الجنائية  اإلجراءات  أجنبية  دولة  يف  املختصة  السلطة  أنهت  حال  يف   -2
أوكرانيا يف مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة، ال يجوز بعدها استئناف اإلجراءات يف أوكرانيا 
وإجراء مزيد من التحقيقات بموجب قواعد هذا القانون ما لم تنص عىل ذلك معاهدة دولية 

أقر املجلس األعىل/الربملان األوكراني االلتزام بها.

املادة 24- االحتجاز قبل املحاكمة

عندما يُتهم شخص بجريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل/…[، يجوز أن تأمر   -1
املحكمة باحتجازه قبل املحاكمة إذا توافر أحد األسباب املذكورة يف الفقرة 2.

يجوز أن تأمر املحكمة باالحتجاز قبل املحاكمة إذا اقتنعت بوجود مؤرشات جدية عىل ارتكاب   -2
املتهم للجرم وأن هناك خطرا غري مقبول بأن هذا الشخص، إن لم يُحتَجز، قد:

ال يحرض أثناء إجراءات جنائية الحقة؛  )أ(   

يؤثر عىل أحد الشهود أو يتالعب باألدلة أو يعوق سري العدالة بأي شكل آخر؛  )ب(   

يرتكب جريمة أخرى؛ )ج(   

يعرِّض حياة الضحية ملزعومة للجريمة املنسوبة إليه أو صحتها أو سالمتها أو حياة  )د(   
أي شخص آخر أو صحته أو سالمته للخطر.
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املهلة  ]تدرج  فرتة  املادة  هذه  بموجب  املحاكمة  قبل  باحتجاز شخص  األمر  يتجاوز  أال  يجب   -3
الزمنية[. ويجوز أن تمدد املحكمة فرتة االحتجاز قبل املحاكمة بموجب الفقرة 2 من هذه املادة بناء عىل 

طلب من املدعي العام. ويجب أال يتجاوز مجموع فرتة االحتجاز قبل املحاكمة ]تدرج املهلة الزمنية[.

ال يؤمر باالحتجاز قبل املحاكمة أو يدام أو يمدد إذا أمكن تحقيق أهداف االحتجاز بوسائل أقل   -4
شدة. وبدال من االحتجاز قبل املحاكمة، يجوز للمحكمة أن تفرض رشوطا عىل ]الشخص/املتهم[ ريثما 
تتم محاكمته أو إجراءات االستئناف لضمان حضوره اإلجراءات الجنائية الالحقة ولضمان إقامة العدل، 

بما يف ذلك:

]حجز/مصادرة[ وثائق السفر أو غريها من وثائق الهوية الخاصة بالشخص؛ )أ(   

إخطار السلطات املعنية يف نقاط مراقبة الحدود؛ )ب(   

احتجاز سند كفالة؛  )ج(   

فرض قيود عىل حركة الشخص، مثل الحبس املنزيل أو املراقبة اإللكرتونية للتحركات؛ )د(   

عىل  التأثري  من  الشخص  ملنع  ومتناسبة  املحكمة رضورية  تراها  أخرى  تدابري  اتخاذ  )ه(   
الشهود أو التالعب باألدلة أو عرقلة سري العدالة بأي شكل آخر.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 3 من املادة 11

تلزم الفقرة 3 من املادة 11 من اتفاقية الجريمة املنّظمة كل دولة طرف، فيما يتعلق باألفعال املجرَّمة بموجب 
االتفاقية، بأن تتخذ تدابري مناسبة، وفقا لقانونها الداخيل ومع إيالء االعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن 
تراعي الرشوط املفروضة بخصوص قرارات اإلفراج إىل حني املحاكمة أو االستئناف رضورة حضور املدعى عليه 

يف اإلجراءات الجنائية الالحقة.

وقد تتأتى من العمليات غري القانونية التي تضلع فيها الجماعات اإلجرامية املنظمة أرباح كبرية ينتج عنها توافر 
املحاكمة  قبل  االحتجاز  وتجنب  بكفالة  اإلفراج  طلب  من  يمكنهم  مما  واملتهمني،  فيهم  للمشتبه  كبرية  مبالغ 
الترشيعية  األحكام  هذه  من   24 واملادة  االتفاقية  من   11 املادة  من   3 الفقرة  تشجع  ثم،  ومن  أو االستئناف. 
النموذجية عىل استخدام االحتجاز قبل املحاكمة بحكمة باشرتاطها أن تتخذ الدول األطراف تدابري مالئمة بما يتفق 

مع قوانينها ويراعي حقوق املشتبه فيهم واملتهمني، لضمان عدم فرارهم.

وقد يلزم النظر أثناء اتخاذ القرارات املتعلقة باإلفراج أو االحتجاز قبل املحاكمة يف قدرة املشتبه فيه عىل التأثري عىل 
الشهود أو التالعب باألدلة أو اتخاذ خطوات أخرى من شأنها تقويض إقامة العدل، وإن كانت االتفاقية ال تشرتط 

هذا رصاحة. ومن ثم، تُذَكر هذه العوامل يف األحكام الترشيعية النموذجية بغرض النظر فيها.

مثال: النمسا

املادة 173 من قانون اإلجراءات الجنائية )النمسا( – جواز الحبس االحتياطي

ال يجوز حبس شخص ما وال تمديد حبسه احتياطيا إال بناء عىل طلب سلطة االدعاء،   )1(
املتهم موضع اشتباه قوي بارتكاب جريمة جنائية معينة، وإذا  إذا كان  إال  وال يُسمح بذلك 
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كانت املحكمة قد استجوبت املتهم بخصوص هذه املسألة ورشوط الحبس االحتياطي، وتواَفر 
2. وال يُفرض الحبس االحتياطي أو يمدد  الفقرة  الواردة يف  أحد أسباب الحبس االحتياطي 
الحبس  هدف  تحقيق  أمكن  إذا  أو  املتوقع،  الحكم  أو  املسألة  أهمية  مع  ذلك  إذا لم يتناسب 

االحتياطي باستخدام وسائل أقل شدة )الفقرة 5(.

تتوافر أسباب للحبس االحتياطي إذا أنذرت وقائع مادية معينة بخطر أن املتهم، إذا   )2(
ترك طليقا، قد 

يفر أو يختبئ بسبب نوع الحكم الوشيك املتوقع إصداره وطوله أو ألسباب   -1  
أخرى،

التأثري عىل الشهود أو الشهود الخرباء أو املتهمني معه، أو إزالة  يسعى إىل   -2  
آثار الجريمة، أو عرقلة التحري عن الحقيقة بأي شكل آخر،

املتخذة ضده الرتكابه جريمة  الجنائية  النظر عن اإلجراءات  يقوم، برصف   -3  
عقوبتها السجن لفرتة تزيد عىل ستة أشهر، بما ييل:

املصلحة  نفس  بشأن  وخيمة  عواقب  عىل  تنطوي  جريمة  ارتكاب     أ- 
املشمولة بالحماية القانونية كالجريمة التي تنطوي عىل عواقب وخيمة التي 

يدعى أن املتهم ارتكبها،

ارتكاب جريمة ذات عواقب غري بسيطة بشأن نفس املصلحة املشمولة     ب- 
بالحماية القانونية كالجريمة التي يُدعى أنه ارتكبها، إذا كان قد أدين قبال 
بارتكاب جريمة من هذا القبيل أو إذا كان متهما يف الوقت الحارض بإتيان 

هذا السلوك عىل نحو متكرر أو مستمر،

تتعلق،  أشهر  ستة  عىل  تزيد  لفرتة  السجن  عقوبتها  جريمة  ارتكاب     ج- 
شأنها شأن الجريمة التي اتهم بارتكابها، بنفس املصلحة املشمولة بالحماية 

القانونية كالجرائم الجنائية التي سبق أن أدين بها مرتني،

إتمام الجريمة التي اتهم بالرشوع يف ارتكابها أو التهديد بارتكابها     د- 
)الفقرة الفرعية 5 من الفقرة 1 من املادة 74 من القانون الجنائي(.

ال يوجد سبب، يف أي حال، الفرتاض وجود خطر بالفرار إذا كان املتهم مشتبها يف   )3(
ارتكابه جريمة جنائية عقوبتها السجن لفرتة ال تزيد عىل خمس سنوات، وكانت ظروف حياة 
املتهم سليمة، وكان للمتهم مكان إقامة دائم يف النمسا، ما لم يكن املتهم رتب فعال استعدادات 
للفرار. ويوىَل وزن خاص، لدى تقييم الخطر املذكور يف الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 2 بأن 
املتهم قد يرتكب جريمة، ألي خطر يشكله املتهم عىل سالمة وحياة األشخاص أو لخطر أن 
يرتكب املتهم جناية يف إطار تنظيم إجرامي أو عصابة إرهابية. وعدا ذلك، يجب النظر، لدى 
السبب لتوقيع الحبس االحتياطي، يف مدى ما يحدثه أي تغري يف ظروف ارتكاب  تقييم هذا 

الجريمة التي اتهم املتهم بارتكابها من تخفيف لشدة الخطر.

الحبس  أهداف  تحقيق  أيضا  أمكن  إذا  يمدد  أو  يدام  أو  احتياطي  يُفرض حبس  ال   )4(
ويف  االحتجاز.  أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو  املتزامن  الجزائي  الحبس  خالل  من  االحتياطي 
حاالت الحبس الجزائي، يجب أن تصدر سلطة االدعاء توجيهات بشأن أوجه التباين يف اإلنفاذ 
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ذلك،  مع  االحتياطي  الحبس  فرض  وإذا  االحتياطي.  الحبس  ألغراض  رضورية  تعترب  التي 
يعلق تنفيذ الحكم.

يمكن استخدام ما ييل كوسائل أقل شدة:  )5(

التعهد بعدم الفرار أو االختباء أو مغادرة مكان اإلقامة دون إذن من سلطة   -1  
االدعاء حتى تبلغ اإلجراءات الجنائية النتيجة امللزمة قانونا،

التعهد بعدم القيام بأي محاولة لعرقلة التحقيقات،  -2  

التعهد، يف الحاالت التي تنطوي عىل عنف أرسي )املادة 38 )أ( من قانون   -3  
رشطة األمن الوطني، باالمتناع عن أي اتصال بالضحية، أو بعدم دخول مسكن معني 
وجواره املبارش، أو عدم انتهاك أي أمر تقييدي عمال بالفقرة 2 من املادة 38 )أ( من 
باملادة 382 )ب( من  أمر زجري تمهيدي عمال  أي  أو  الوطني  األمن  قانون رشطة 

لوائح منع التعرض للغري، مع مصادرة جميع مفاتيح املسكن، 

معني  مسكن  تجنب  أو  معينة،  أرسة  مع  معني  مكان  يف  باإلقامة  التوجيه   -4  
أو أماكن معينة أو اتصال معني، أو االمتناع عن استهالك مواد كحولية أو مخدرات 

أخرى، أو االنتظام يف وظيفة، 

هيئة  عىل  بالرتدد  أو  اإلقامة،  مكان  يف  تغيري  بأي  إخطار  بإرسال  التوجيه   -5  
التحقيق الجنائي أو املكاتب األخرى عىل فرتات منتظمة،

الرتاخيص  أو  اآللية  املركبات  وثائق  أو  الهوية  وثائق  من  مؤقتا  التجريد   -6  
األخرى،

املساعدة تحت املراقبة املؤقتة بموجب املادة 179،  -7  

تقديم ضمان بموجب املادتني 180 و181،  -8  

التوجيه، بموافقة املتهم، بالخضوع لعالج للتخلص من االرتهان للمخدرات   -9  
من   51 املادة  من   3 )الفقرة  النفيس  العالج  أو  الطبي  العالج  أشكال  من  غريه  أو 
من  املادة 11  من   2 )الفقرة  بالصحة  متصلة  أخرى  تدابري  أو  الجنائي(،  القانون 

قانون املواد الخاضعة للمراقبة(.

يُفَرض الحبس االحتياطي وجوبا يف حالة ارتكاب جناية عقوبتها القانونية اإللزامية   )6(
عرش سنوات عىل األقل، إال إذا ُوجدت وقائع مادية محددة تدعو لالعتقاد بإمكانية استبعاد 

وجود جميع أسباب الحبس االحتياطي الواردة يف الفقرة 2.

مثال: إيطاليا

املادة 275 )3( من قانون اإلجراءات الجنائية )إيطاليا( - معايري اختيار التدابري االحرتازية

املانعة  أو  القرسية  التدابري  تكون  إال حني  املحاكمة  قبل  السجن  يف  باالحتجاز  أمر  يُصدر  ال 
األخرى، حتى وإن طبقت تراكميا، غري كافية. ويف حال وجود دالئل جدية عىل ارتكاب جريمة 
الجنائي،  القانون  270 و270 مكررا و416 مكررا من  املواد  التي تنص عليها  الجرائم  من 
يطبق االحتجاز يف السجن قبل املحاكمة، إال إذا وجدت شواهد تفيد بعدم وجود حاجة للتدابري 
الفقرة، ويف حال وجود دالئل  الثانية من هذه  الجملة  االحرتازية. ومع عدم اإلخالل بأحكام 
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جدية عىل ارتكاب جريمة من الجرائم املشار إليها يف الفقرتني 3 مكررا و3 مكررا ثالثا من 
املادة 51 من هذا القانون، وكذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تنص عليها املادة 575، والفقرة 
األوىل من املادة 600 مكررا، واملادة 600 مكررا ثانيا باستثناء الفقرة الرابعة، واملادة 600 
مكررا رابعا، ويف حال عدم انطباق الظروف املخففة، املواد 609 مكررا و609 مكررا ثالثا 
و609 مكررا سابعا من القانون الجنائي، يطبق االحتجاز السابق للمحاكمة يف السجن، إال إذا 
وجدت شواهد تفيد بعدم وجود حاجة للتدابري االحرتازية، أو أنه يمكن، فيما يتعلق بالحالة 

املحددة، تلبية االحتياجات االحرتازية باتخاذ تدابري أخرى.

املادة 25- النظر يف أحكام اإلدانة السابقة 

يجوز للمحكمة، يف أيِّ إجراءات تتعلق بجريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل/…[، ]أن 
تأخذ يف االعتبار/أن تقبل أدلة بشأن[ أي أحكام إدانة سابقة يف ]أي دولة/أي دولة طرف يف اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية[، ]إذا كانت القيمة اإلثباتية لهذه األدلة تفوق ما قد 

يكون لها من تأثري ضار عىل اإلجراءات[.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 22

تنص املادة 22 من اتفاقية الجريمة املنظمة عىل أنه يجوز للدول األطراف أن تعتمد تدابري تتيح لها أن تأخذ يف 
االعتبار أي أحكام إدانة صدرت سابقا بحق الجاني املزعوم يف دولة أخرى. وترتك املادة 22 من اتفاقية الجريمة 
بموجبها  يجوز  التي  املالئمة  واألغراض  الرشوط  تحديد  يف  تقديرية  سلطة  املعنية  األطراف  للدول  املنظمة 
للجرائم  القضائية  املالحقة  املعني،  القانوني  للنظام  تبعا  قد تشمل،  والتي  املعلومات،  النوع من  استخدام هذا 

املرتكبة أو األحكام الصادرة بشأنها.

21 من األحكام الترشيعية النموذجية استخدام املعلومات املتعلقة بأحكام اإلدانة  1 من املادة  وتتناول الفقرة 
التي صدرت سابقا بحق الجاني. وتسعى املادة 25 من األحكام الترشيعية النموذجية إىل مواصلة تنفيذ املادة 22 
من اتفاقية الجريمة املنظمة بتمكني املحاكم من أن تأخذ يف االعتبار أي أحكام سابقة باإلدانة صدرت يف إجراءات 

ذات صلة بجرم مشمول باألحكام الترشيعية النموذجية)31(.

وتتضمن املادة 25 من األحكام الترشيعية النموذجية إمكانية قبول أدلة متعلقة بحكم إدانة سابق. وال بد من 
التشديد عىل أن األدلة املتعلقة بأحكام إدانة سابقة لها تأثري ضار للغاية. فوجود سجل للسوابق اإلجرامية يمكن 
أن يؤدي إىل افرتاض املحكمة أو املحلفني أن الشخص املعني قد ارتكب جريمة أخرى ومن ثم فإنه بالرضورة قد 
ارتكب الجريمة التي يحاكم عليها أيضا. وهذا االفرتاض غري منصف للمجرم املزعوم، وإصدار حكم إدانة استنادا 
إىل افرتاض من هذا القبيل يقوض إمكانية إقامة العدل عىل وجه سليم. ولهذا السبب، تقيد بعض النظم القانونية 
الظروف التي يمكن فيها قبول هذه األدلة. ويف حالة السعي إىل قبول أدلة متعلقة بحكم إدانة سابق، يجب تقدير 
محاكمة  يف  عليه  املدعى  حق  عىل  ضار  تأثري  من  لها  يكون  قد  ما  مع  باملقارنة  بعناية  لألدلة  اإلثباتية  القيمة 
عادلة)32(. ويُشار إىل هذه االعتبارات عىل وجه التحديد يف املادة 25 من األحكام الترشيعية النموذجية. ويجوز 

.460 الفقرة  الوطنية،  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعي  )31( الدليل 

.461 الفقرة  نفسه،  )32( املرجع 
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للمرشعني أيضا أن ينظروا فيما إذا لزمت االستفاضة يف تحديد الظروف التي تقبل فيها هذه األدلة بمزيد من 
التفصيل، وذلك لضمان إقامة العدل عىل وجه سليم.

ومن وجهة نظر عملية، قد يكون من الرضوري أن تضع الدول إجراءات إدارية يمكن الحصول من خاللها عىل 
معلومات بشأن أحكام اإلدانة السابقة من دول أخرى. ويمكن أن يتم هذا من خالل عملية املساعدة القانونية 

املتبادلة، أو قد يكون من املجدي أيضا النظر يف وضع إجراء آخر للقيام بهذا.

مثال: االتحاد األوروبي

املادة 6 من القرار اإلطاري ملجلس االتحاد األوروبي JHA/2009/315 املؤرخ 26 شباط/
فرباير 2009 بشأن تنظيم ومحتوى عمليات تبادل املعلومات املستخرجة من السجل 

الجنائي فيما بني الدول األعضاء )االتحاد األوروبي( - طلب معلومات عن أحكام اإلدانة 

عند طلب معلومات من السجل الجنائي لدولة عضو بغرض تنفيذ إجراءات جنائية   -1
املركزية يف هذه  الجنائية، يجوز للسلطة  أو أليِّ غرض آخر بخالف اإلجراءات  ضد شخص 
الدولة العضو القيام، وفقاً لقانونها الداخيل، بتقديم طلب إىل السلطة املركزية يف دولة عضو 

أخرى الستخراج املعلومات والبيانات ذات الصلة من السجل الجنائي.

]…[
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الفصل الخامس
الشهود والضحايا

تربز مسألة حماية الشهود والضحايا بوجه خاص يف سياق املالحقات القضائية للجماعات اإلجرامية 
املنظمة، التي كثريا ما تكون لديها الوسائل والدوافع لرتهيب الشهود املحتملني أو إسكاتهم بغية منعهم 

من التعاون مع سلطات إنفاذ القانون أو اإلدالء بشهاداتهم يف اإلجراءات القضائية.

الدول األطراف تدابري مالئمة يف حدود  املنظمة بأن تتخذ كل  الجريمة  اتفاقية  املادة 24 من  وتقيض 
إمكانياتها لتوفري حماية فعالة للشهود الذين يدلون يف اإلجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم 
املشمولة بهذه االتفاقية من أي انتقام أو ترهيب محتمل، وكذلك ألقاربهم وسائر األشخاص الوثيقي 
الصلة بهم، حسب االقتضاء. كما تنطبق أحكام الفقرة 4 من املادة 24 عىل الضحايا من حيث كونهم 

شهودا أيضا وفقا لنص الفقرة 4 من املادة 24.

وتقدم الفقرة 2 من املادة 24 من االتفاقية مثالني عىل التدابري املتوخاة يف الفقرة 1: أوال، اإلجراءات التي 
تركز عىل توفري الحماية الجسدية من خالل حماية الرشطة أو الربامج الرسمية لحماية الشهود، وثانيا، 
قواعد اإلثبات التي تتيح للشهود اإلدالء بشهاداتهم بأمان. وهناك العديد من االسرتاتيجيات األخرى 
التي قد تكون مفيدة فيما هو أبعد من ذلك. وتقدم املواد من 26 إىل 28 من الفصل الخامس من هذه 

األحكام الترشيعية النموذجية أمثلة مختلفة عىل االسرتاتيجيات الترشيعية التي يمكن استخدامها.

وتتضمن املادة 29 من األحكام الترشيعية النموذجية أيضا أحكاما ملساعدة الدول عىل تنفيذ الفقرة 2 
من املادة 25 من اتفاقية الجريمة املنظمة، التي تلزم الدول األطراف بأن تضع إجراءات مالئمة توفر 

لضحايا الجرائم املشمولة بهذه االتفاقية سبل الحصول عىل التعويض وجرب األرضار.

املادة 26- مساعدة الضحايا وحمايتهم

فرديا  برضر،  أصيبوا  الذين  األشخاص  “الضحايا”  بتعبري  يقصد  الفصل،  هذا  ألغراض   -1
أو جماعيا، بما يف ذلك الرضر البدني أو العقيل أو املعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرمان 
بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم األساسية عن طريق جرائم ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/

الفصل …[.

التي  الجرائم  ضحايا  حصول  لضمان  املناسبة  التدابري  الصلة[  ذات  السلطات  ]تدرج  تتخذ   -2
كانت  إذا  والحماية  املساعدة  من  كفايتهم  عىل   ]… ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا  عليها  ينطبق 
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املشتبه  جانب  من  واالنتقام  الرتهيب  من  لحمايتهم  تدابري  ذلك  ويشمل  للخطر.  معرضه  سالمتهم 
فيهم واملجرمني وأعوانهم.

تتخذ ]تدرج السلطات املختصة[ أيضا التدابري املحددة يف الفقرة 2، حسب االقتضاء، فيما يتعلق   -3
بأقارب الضحية ]والعشري املنزيل أو الفعيل، …[.

تتاح لألشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الحكم إمكانية االستفادة من أي تدابري أو برامج قائمة   -4
ملساعدة الضحايا وحمايتهم.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 1 من املادة 25

تلزم الفقرة 1 من املادة 25 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف بأن تتخذ تدابري مالئمة لتوفري املساعدة 
والحماية لضحايا الجرائم املشمولة باالتفاقية، ال سيما عندما يتعرضون للتهديد باالنتقام أو للرتهيب.

ويستند  الوطني.  القانون  يف  تعريفه  املفيد  من  يكون  قد  ولكن  االتفاقية،  يف  معرَّف  غري  “الضحية”  وتعبري 
التعريف الوارد يف الفقرة 1 من املادة 26 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية إىل الفقرة 1 من إعالن مبادئ 
 ،34/40 العامة  الجمعية  )قرار  السلطة  استعمال  يف  والتعسف  اإلجرام  بضحايا  املتعلقة  األساسية  العدل 
املرفق(. وتشري الفقرة 2 من اإلعالن إىل أن املرء يمكن أن يعترب ضحية بمقتىض هذا اإلعالن، برصف النظر عما 
بينه  األرسية  العالقة  عن  النظر  وبرصف  أدين،  أو  قويض  أو  عليه  قبض  أو  ُعِرف  قد  الفعل  مرتكب  كان  إذا 

وبني الضحية.

بموجب  ملزم  واجب  هو  الرتهيب  أو  االنتقام  من  للضحايا  فعالة  حماية  لتوفري  تدابري  اتخاذ  أن  حني  ويف 
الفقرة 1 من املادة 25 من االتفاقية، فإن ذلك يخضع ملا هو معقول يف حدود إمكانيات البلد املعني. وتشكل 
2 من املادة 26 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية أساسا ترشيعيا بسيطا لتوفري القدر الكايف من  الفقرة 
املساعدة والحماية للضحايا الذين تتعرض سالمتهم للخطر. وتوسع الفقرة 3 نطاق هذه املساعدة والحماية 
سيحددهم  الذين  األشخاص  وسائر  للضحية  الفعيل  أو  املنزيل  العشري  جانب  )إىل  الضحية  أقارب  لتشمل 

القانون الداخيل(.

والغرض من الفقرة 4 هو ضمان انتفاع ضحايا الجرائم املشمولة بهذه األحكام الترشيعية النموذجية من أي 
تفاصيل  ترد  أن  الشائعة(  للممارسة  )وفقا  املتوقع  ومن  الضحايا وحمايتهم.  ملساعدة  قائمة  برامج  أو  تدابري 
الترشيعات  أو  الجنائية  اإلجراءات  قوانني  )مثل  أخرى  قوانني  يف  الربامج  أو  التدابري  هذه  من  أي  وبارامرتات 

املحددة لحماية الضحايا( أو يف اللوائح التكميلية/القوانني الفرعية.

الذين  فالضحايا  باختالفهم.  تلبيتها  املطلوب  الحماية  أو  املساعدة  من  الضحايا  احتياجات  تختلف  أن  ويمكن 
تعرضوا لصدمات بدنية ونفسية أو ينتمون إىل فئات معينة، مثل األطفال واملعوقني واملسنني، قد يحتاجون إىل 
دعم إضايف، مثل املساعدة النفسية أو االجتماعية أو الطبية. وينبغي أيضا أن تراعي تدابري أو برامج املساعدة 
والحماية نوع جنس الضحايا. وعالوة عىل ذلك، يلزم التأكيد عىل أنه ينبغي دائما الحصول عىل موافقة الضحايا، 

وعند االقتضاء، موافقة أقاربهم، عند توفري تدابري املساعدة والحماية لهم.

النموذجية،  الترشيعية  األحكام  هذه  عليها  تنطبق  التي  الجرائم  عىل  شهود  أيضا  هم  الذين  الضحايا،  وبوسع 
الحصول عىل الحماية اإلضافية املنصوص عليها يف املادة 27.
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مثال: النمسا

املادة 65 )1( من قانون اإلجراءات الجنائية )النمسا( - التعاريف

ألغراض هذا القانون:

يشري تعبري “الضحية” إىل ما ييل:  -1

أي شخص يمكن أن يكون قد تعرض، من خالل فعل إجرامي ارتكب عمدا،    أ- 
للعنف أو لتهديدات خطرية، أو النتهاك سالمته الجنسية أو حقه يف تقرير مصريه 

الجنيس، أو الستغالل حالة التبعية الشخصية التي يعاني منها،

األزواج  موتهم،  يف  إجرامي  فعل  تسبب  ربما  الذين  األشخاص  حال  يف    ب- 
والعرشاء املسجلني واملنزليني واألقارب من سلسلة السلف املبارشة واألشقاء وسائر 

األشخاص املعالني أو األقارب اآلخرين الذين كانوا شهودا عىل الجريمة،

أي شخص آخر قد يكون تعرض لرضر من جراء فعل إجرامي أو قد تكون    ج- 
مصالحه القانونية التي يحميها القانون الجنائي قد انتهكت بسبب ذلك الفعل.

املادة 27- حماية الشهود

ألغراض هذا الفصل، يشمل تعبري “الشاهد” أي شخص أدىل بشهادة أو بإفادة أو يوافق عىل   -1
القيام بذلك أو يتعني عليه ذلك يف إجراءات تحقيق أو مالحقة قضائية أو فصل يف دعوى قضائية بشأن 

جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[.

كفايته من  الشاهد عىل  املناسبة لضمان حصول  التدابري  الصلة[  ذات  السلطات  ]تدرج  تتخذ   -2
الحماية إذا كانت سالمته معرضه للخطر. ويشمل ذلك تدابري لحمايته من الرتهيب واإليذاء واالنتقام 

من جانب املشتبه فيهم والجناة وأعوانهم.

يتعلق  فيما  االقتضاء،  2، حسب  الفقرة  يف  املحددة  التدابري  املختصة[  السلطات  ]تدرج  تتخذ   -3
بأقارب الشاهد ]والعرشاء املنزليني والفعليني، …[.

تتاح لألشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الحكم إمكانية االستفادة من أي تدابري أو برامج قائمة   -4
لحماية الشهود بموجب ]تحدد القوانني/األحكام ذات الصلة/…[.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 24

تقيض املادة 24 من اتفاقية الجريمة املنظمة بأن تتخذ الدول األطراف تدابري معينة فيما يتعلق بحماية الشهود 
الذين يدلون بشهادة يف اإلجراءات املتعلقة بالجرائم املشمولة باالتفاقية. وتشمل التدابري املتوخاة الحماية الجسدية، 
وتغيري مكان إقامة الشاهد وعدم اإلفصاح عن هويته أو مكانه أو فرض قيود عىل اإلفصاح عنهما وإدخال قواعد 
لتقديم األدلة تسمح له باإلدالء بالشهادة عىل نحو يكفل سالمته. وينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات 
أيضا عىل  املادة  أحكام هذه  3(. وترسي  )الفقرة  الشهود  إقامة  أماكن  تغيري  أخرى بشأن  ترتيبات مع دول  أو 

الضحايا من حيث كونهم شهودا )الفقرة 4(.
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وتعبري “الشاهد” غري معرَّف يف االتفاقية، ولكنه يستخدم عادة لإلشارة إىل األشخاص الذين يدلون بشهاداتهم 
مشفوعة بقسم أو ممهورة بتوقيع أو الذين يدلون بشهادات شفوية أو يقدمون إفادات أخرى ذات صلة يف إجراءات 
العدالة الجنائية، وال سيما يف املحاكمات الجنائية. ويمكن أن تشمل قائمة الشهود الضحايا واملارة األبرياء والخرباء، 
وكذلك الشهود من األشخاص املطلعني عىل بواطن األمور الذين يتعاونون مع السلطات )يشار إليهم أيضا باسم 
اإلجراءات  يف  الشهود  حماية  مجال  يف  الجيدة  املمارسات  بشأن  املكتب  منشور  ويعرِّف  العدالة(.  مع  املتعاونني 
مركزه  عن  النظر  برصف  شخص،  “أي  بأنه  “املشارك”(  )أو  “الشاهد”  املنظمة  بالجريمة  املتعلقة  الجنائية 
القانوني )كمخرب أو شاهد أو موظف قضائي أو عميل رسي أو غري ذلك(، يكون مؤهال، بموجب ترشيعات البلد 
املعني أو سياساته، للنظر يف قبوله يف برنامج لحماية الشهود”. فوظيفة الشاهد - كشخص لديه معلومات مهمة 

لإلجراءات القضائية أو الجنائية - هي ما يعتد به، وليس مركزه أو شكل شهادته.

وعىل واضعي الترشيعات الوطنية أن ينظروا فيما إذا كان القانون الداخيل يتضمن بالفعل تعريفا مناسبا لتعبري 
“الشاهد” يمكن اإلشارة إليه يف األحكام الخاصة بحماية الشهود ومساعدتهم يف القضايا املتعلقة بجرائم تنطبق 

عليها هذه األحكام الترشيعية النموذجية.

وتعريف تعبري “الشاهد” الوارد يف الفقرة 1 من املادة 27 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية واسع بما فيه 
الجنائية  العدالة  أو بأقوالهم يف إجراءات  الذين يدلون بشهاداتهم  الكفاية ليشمل طائفة متنوعة من األشخاص 
املتعلقة بالجرائم املشمولة بهذه األحكام. ونظرا للدور الهام الذي يمكن أن يؤديه ترهيب الشهود يف تقويض دعائم 
تطبيق العدالة، يقرتح أن يصاغ تعريف “الشاهد” بعبارة فضفاضة تسمح بشمول األشخاص الذين ال يساعدون 

فحسب بالشهادة أمام املحاكم، بل أيضا بتقديم املعلومات التي تساعد التحقيقات عىل سبيل املثال.

ويف حني أن اتخاذ تدابري لتوفري حماية فعالة للشهود من االنتقام أو الرتهيب هو واجب ملزم بموجب الفقرة 1 من 
املادة 24 من االتفاقية، فإن ذلك يخضع ملا هو معقول يف حدود إمكانيات البلد املعني. والقصد من املادة 27 من 
هذه األحكام الترشيعية النموذجية هو فحسب النص عىل رضورة منح الشهود )واألشخاص الوثيقي الصلة بهم( 
إمكانية الحصول عىل رضوب الحماية املخصصة للشهود عند االقتضاء. ومن املتوقع )وفقا للممارسة الشائعة( أن 
الجنائية  اإلجراءات  قوانني  )مثل  أخرى  قوانني  يف  الربامج  أو  التدابري  هذه  من  أي  وبارامرتات  تفاصيل  ترد 

أو الترشيعات املحددة لحماية الضحايا( أو يف اللوائح التكميلية/القوانني الفرعية.

ويف بعض الواليات القضائية، تمنح تدابري الحماية لفئة أوسع من الناس تتجاوز مجرد األشخاص الذين سيدلون 
بالشهادة، وقد تشمل األشخاص الذين لديهم معلومات تتعلق بالتحقيقات أو مخربي الرشطة، عىل نحو ما تقيض به 
االتفاقية. ومن املهم، يف هذا السياق، النظر فيما إذا كانت هنالك تدابري حماية للموظفني من قبيل موظفي املحاكم 
واملرتجمني الشفويني وكتبة املحارض ووقائع الجلسات والصحفيني املعنيني بأخبار املحاكم والقضاة واملحلفني. ويف 
معظم البلدان، ال يدرج يف برامج حماية الشهود القضاة وأعضاء النيابة العامة والعمالء الرسيون والشهود الخرباء 
واملرتجمون الشفويون إال يف أحوال استثنائية. وتعترب رضوب الرتهيب والتهديد بالقتل التي يتعرضون لها أمورا 
متعلقة بوظائفهم وأدائهم لواجباتهم. وتدرج قوانني بعض الدول أيضا الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف 
عداد فئات األشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل الحماية عندما يتعرضون لتهديد خطري بسبب ما لديهم من 
معلومات تتعلق باملسائل الجنائية. ويمكن لألشخاص املنتمني إىل هذه الفئات أن يكونوا مؤهلني للحصول عىل حماية 

خاصة من الرشطة، ولكن حمايتهم قد تختلف يف طبيعتها عن التدابري املخصصة للشهود املعرضني للخطر.

ويلزم التشديد عىل أنه ينبغي دائما الحصول عىل موافقة الشاهد، وكذلك موافقة األشخاص اآلخرين املعرضني 
للخطر بسبب عالقتهم به، عىل تدابري الحماية. فمن الناحية العملية، لن تكون معظم تدابري الحماية فعالة دون 

رغبة )موافقة( من الشاهد.

وبوسع الشهود، الذين هم أيضا ضحايا للجرائم التي تنطبق عليها هذه األحكام الترشيعية النموذجية، الحصول 
عىل تدابري املساعدة والحماية اإلضافية املنصوص عليها يف املادة 26.
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مثال: أسرتاليا

املادة 3 من قانون حماية الشهود لسنة 1994 )الكمنولث( – التفسري

]…[

يقصد بتعبري “الشاهد” ما ييل:

لحق  إعماال  التاج  عن  نيابة  بها  اإلدالء  عىل  وافق  أو  بشهادة  أدىل  من  كل  )أ (   
الكمنولث أو إحدى الواليات أو األقاليم يف إطار أي مما ييل:

إجراءات متعلقة بجريمة؛  ’1‘  

جلسات استماع معقودة أو إجراءات قائمة أمام سلطة أعلن الوزير أن هذه   ’2‘  
الفقرة منطبقة عليها بموجب إشعار منشور يف الجريدة الرسمية ؛

كل من أدىل بشهادة أو وافق عىل اإلدالء بها، خارج اإلطار املذكور يف الفقرة )أ(،  )ب(   
بشأن ارتكاب جريمة يعاقب عليها أحد قوانني الكمنولث أو الواليات أو األقاليم أو احتمال وقوعها؛

كل من أدىل بأقوال أمام الرشطة االتحادية األسرتالية أو سلطة معتمدة بشأن  )ج(   
جريمة يعاقب عليها أحد قوانني الكمنولث أو الواليات أو األقاليم؛

كل شخص قد يحتاج، ألي سبب آخر، إىل حماية أو مساعدة أخرى يف إطار  )د(   
الربنامج الوطني لحماية الشهود؛

)أ(  الفقرات  يف  إليه  مشار  لشخص  قرابته  بسبب  يحتاج،  قد  شخص  كل  )ه(   
أو )ب( أو )ج( أو )د( أو صلته به، إىل حماية أو مساعدة أخرى يف إطار الربنامج الوطني 

لحماية الشهود.

مثال: كينيا

املادة 3 من قانون حماية الشهود )كينيا( - معنى “الشاهد”

ألغراض هذا القانون، يقصد بتعبري “الشاهد” شخص يحتاج إىل الحماية من تهديد   )1(
أو خطر قائم لكونه شاهدا بالغ األهمية يف األحوال التالية:

أن يكون قد أدىل بشهادة نيابة عن الدولة أو وافق عىل تقديمها يف إطار ما ييل: )أ(   

‘1’  إجراءات متعلقة بجريمة؛   

الوزير     ‘2’  جلسات استماع معقودة أو إجراءات قائمة أمام سلطة أعلن 
أن هذه الفقرة منطبقة عليها بموجب أمر منشور يف الجريدة الرسمية؛

أن يكون قد أدىل بشهادة أو وافق عىل اإلدالء بها، خارج اإلطار املذكور يف  )ب(   
الفقرة )أ(، بشأن ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون يف كينيا أو احتمال وقوعها؛

أن يكون قد أدىل بأقوال أمام: )ج(   

’1   مفوض الرشطة أو أحد أفراد قوة الرشطة؛   

‘2’  جهاز إلنفاذ القانون، بشأن جريمة يعاقب عليها القانون يف كينيا؛   

قضائية  مالحقة  عملية  إطار  يف  بشهادة  اإلدالء  منه  مطلوبا  يكون  أن  )د(   
أو تحقيق أمام محكمة أو لجنة أو هيئة قضائية خارج كينيا إما
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‘1’  وفقا ألغراض أي معاهدات أو اتفاقات تكون كينيا طرفا فيها؛ أو   

‘2’  يف األحوال التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.   

توفر الحماية ألي شخص وفقا ألغراض هذا القانون إذا كان مؤهال لها عىل أساس   )2(
ما ييل:

صلته بأحد الشهود؛ )أ(   

شهادة أحد الشهود؛ )ب(   

أي سبب آخر قد يراه املدير كافيا. )ج(   

املادة 28- حماية الشهود يف اإلجراءات القضائية

]القانون/الترشيع/ هذا  عليها  ينطبق  التي  بالجرائم  املتعلقة  املسائل  تنظر يف  للمحاكم، وهي  يجوز 
الفصل …[، أن تصدر أوامر بحماية أي شاهد قبل اإلجراءات وأثناءها وبعدها، دون املساس بحقوق 

املدعى عليه، وتشمل تلك األوامر ما ييل:

عقد جلسات مغلقة؛ )أ(   

السماح باإلدالء بالشهادة من وراء ستار أو حاجز آخر؛ )ب(   

السماح باإلدالء بالشهادة عن طريق وصالت الفيديو أو غريها من وسائل االتصال عن بعد؛ )ج(   

إخفاء هوية الشاهد؛ )د(   

تمويه صوت الشاهد أو مالمح وجهه؛ )ه(   

السماح باالستعانة بمرتجمني تحريريني وشفويني؛ )و(   

السماح بحضور أشخاص ملساندة الشاهد؛ )ز(   

تقديم الدعم املهني للشاهد؛ )ح(   

ختم سجالت املحاكمة؛ )ط(   

اتخاذ أي ترتيبات أخرى تراها املحكمة مناسبة يف هذه الظروف لحماية الشهود. )ي(   

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املادة 24

يمكن أن تكون تجربة املشاركة كشاهد يف اإلجراءات القضائية مخيفة بأي حال، ال سيما إذا كانت اإلجراءات ضد 
جماعات إجرامية منظمة واملشاركني فيها وأعوانها. وتسلم الفقرة 2 من املادة 24 من اتفاقية الجريمة املنظمة 
رصاحة باألهمية البالغة لحماية الشهود ودعمهم أثناء إجراءات املحاكمة. ويمكن تحقيق ذلك بطرائق مختلفة، 
احتياجاتهم  يراعي  نحو  عىل  القضائية  اإلجراءات  يف  املشاركة  من  الشهود  تمكن  ترشيعية  أحكام  وجود  منها 
الخاصة، ويدعم وظيفة املحاكم يف السعي وراء الحقيقة، وكذلك، وهو أمر مهم، عىل نحو ال يمس بأي حال من 
األحوال حقوق املدعى عليه، املعرتف بها رصاحة يف هذا الحكم من االتفاقية. وأيا كانت التدابري اإلجرائية املستخدمة، 
ينبغي إيالء االعتبار الواجب لتحقيق التوازن بني توقعات الشاهد املرشوعة باملحافظة عىل سالمته البدنية من جهة 
وحقوق املدعى عليه يف محاكمة عادلة، التي تشمل يف بعض الواليات القضائية ضمانات دستورية لحقه يف مواجهة 

الشهود من جهة أخرى.
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وتحدد املادة 28 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية عددا من املجاالت التي يمكن وضع ترشيعات بشأنها؛ غري 
الترشيعات  أكثر تفصيال، وسيكون عىل واضعي  قانونية  املجاالت سوف تتطلب صياغة  أن هذه  املرجح  أن من 

الوطنية أن يأخذوا يف االعتبار ما لديهم بالفعل من قوانني داخلية تتعلق باإلجراءات الجنائية وأن يمتثلوا لها.

وتدابري حماية الشهود أثناء اإلجراءات أو داخل املحاكم هي تدابري تهدف يف املقام األول إىل الحد من الخوف من 
تعرض الشهود من الضحايا عىل وجه الخصوص للرتهيب، ويمكن أن تتخذها املحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل 
طلب النيابة العامة أو املحققني. وللحد من خوف الشهود من مواجهة املدعى عليه أو الجمهور، يمكن استخدام 
تدابري مختلفة منها جعل الشاهد يديل بشهادته قبل املحاكمة ال أثناءها أو من خلف ستار أو مرآة ذات اتجاهني 
أو جعل املدعى عليه يشاهد شهادة الشاهد عرب وصلة فيديو يف غرفة مجاورة أو جعل الشاهد يديل بشهادته عرب 

وصالت سمعية برصية.

اإلجراءات  يف  داخلها  الشهود  لحماية  تدابري  توفري  لها  تتيح  تقديرية  بالفعل سلطة  املحكمة  لدى  يكن  لم  وإذا 
املتعلقة بجرائم تنطبق عليها هذه األحكام الترشيعية النموذجية، فيمكن االستفادة من املادة 28 من هذه األحكام 
يف  وسالمتهم  الضحايا  هوية  لحماية  األساسية  التدابري  من  مجموعة  عىل  تنص  التي  النموذجية  الترشيعية 
اإلجراءات القضائية. وصيغة هذه املادة فضفاضة وغري حرصية بما يضمن تمتع املحكمة بسلطة تقديرية تتيح 
1 من  لها اتخاذ كل ما تراه رضوريا لحماية الشهود. وتعبري “الشاهد” معرَّف بشكل أكثر تفصيال يف الفقرة 

املادة 27 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية.

حماية املبلِّغني

لعل الدول تود، إىل جانب حماية األشخاص الذين يشاركون يف اإلجراءات القضائية أو يتعاونون مع أجهزة إنفاذ 
القانون، أن تنظر يف توفري أشكال أخرى من الحماية لألشخاص الذين يبلغون عن املخالفات والذين يوصفون 
بشكل آخر بأنهم مطلقو صفارات اإلنذار، األمر الذي يمكن أن يسهم بقدر أكرب يف الكشف عن األفعال اإلجرامية. 
ويف حني أنه ال يوجد تعريف شامل لتعبري “املبلغ عن املخالفات”، فإن من املمكن تعريف هذا املبلغ بوجه عام عىل 
أنه عضو يف منظمة يفطن إىل ممارسة غري قانونية أو غري أخالقية أو غري مرشوعة تتم تحت جناح املنظمة ويبلغ 
عنها الشخص أو الجهاز الذي يرى أنه قادر عىل التصدي لها أو ينبه الجمهور لها. وهذا يعني أن حماية املبلغني 
عن املخالفات تركز، ضمن جملة أمور، عىل مكان العمل وأنها تغطي األشخاص الذين يقدمون بالغات من الداخل 
إىل السلطات املختصة أو يتقدمون بها، يف أحوال معينة، إىل الجمهور أو وسائط اإلعالم. وتسعى تدابري حماية 
املبلغني عن املخالفات إىل حمايتهم من االنتقام، مثل التعرض ألعمال انتقام متصلة بمكان العمل. ومفهوم هذه 

الحماية واسع ال يقترص عىل اإلبالغ عن األفعال اإلجرامية وال عىل املشاركة يف اإلجراءات القضائية.

ولعل الدول تود أيضا النظر يف حماية املبلغني عن املخالفات من املعاملة الجائرة)33(. ويقدم الدليل املرجعي بشأن 
املعلومات  املعني باملخدرات والجريمة مزيدا من  املكتب  أعده  الذي  املبلغني  الجيدة يف مجال حماية  املمارسات 

واالقرتاحات بشأن هذه النقاط)34(.

ويف حني أنه من األهمية بمكان تقدير الفرق بني حماية الشهود وحماية املبلغني عن املخالفات، فإن هذين الرضبني 
وقد  خوف.  بال  بالحقيقة  املجاهرة  عىل  األشخاص  تشجيع  إىل  يهدفان  إنهما  حيث  من  مرتابطان  الحماية  من 
يتداخالن يف بعض الحاالت عندما تنشأ ظروف يحتاج فيها األشخاص الذين يبلغون أجهزة إنفاذ القانون عن 
أفعال إجرامية إىل تدابري حماية الشهود، خاصة عندما يُطلب منهم الشهادة أمام املحكمة. وتتعلق األمثلة الواردة 

أدناه بحماية الشهود، وليس بحماية املبلغني عن املخالفات.

الفساد. ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   33 املادة  أيضا  )33( انظر 

 Marie Terracol, A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation )Berlin, أيضا:  )34( انظر 

.Transparency International, 2018(
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مثال: االتحاد الرويس

املادة 6 )1( من القانون االتحادي رقم FZ-119 )“بشأن حماية الدولة للضحايا والشهود 
وسائر املشاركني يف اإلجراءات الجنائية”( لسنة 2004 )االتحاد الرويس( - تدابري السالمة

بشأن  واحد  وقت  يف  منها  عدة  أو  التالية  األمنية  التدابري  من  واحد  تطبيق  يمكن   -1
الشخص املشمول بالحماية:

توفري األمن لشخصه وملسكنه وممتلكاته؛  )1  

اتخاذ تدابري خاصة لحماية األفراد واالتصاالت واإلنذار بالخطر؛  )2  

املحافظة عىل رسية املعلومات املتعلقة بالشخص املحمي؛  )3  

تغيري مكان اإلقامة؛  )4  

تغيري الوثائق؛  )5  

تغيري املظهر؛  )6  

تغيري مكان العمل )الخدمة( ومكان تلقي التعليم؛  )7  

وضع الشخص مؤقتا يف مكان آمن؛  )8  

الذي يكون  تطبيق تدابري أمنية إضافية بشأن الشخص املشمول بالحماية   )9  
محتجزا أو يقيض فرتة عقوبة، بما يف ذلك نقله من مكان االحتجاز أو مكان قضاء 

العقوبة إىل مكان آخر.

مثال: سويرسا

املادة 5 من القانون االتحادي بشأن حماية الشهود خارج نطاق اإلجراءات )سويرسا(

اتخاذها  يتعني  التي  التالية  التدابري  الخصوص،  الحماية، عىل وجه  برنامج  أن يشمل  يجوز 
خارج نطاق اإلجراءات:

إنزال الشخص املشمول بالحماية يف مكان آمن؛ )أ(   

تغيري وظيفته ومكان إقامته؛ )ب(   

تزويده بأجهزة مساعدة؛ )ج(   

منع اإلفصاح عن بياناته؛ )د(   

تزويده بهوية جديدة طيلة الفرتة الالزمة لحمايته؛ )ه(   

توفري الدعم املايل. )و(   

مثال: إيطاليا

املادة 147 مكررا من القواعد التنفيذية لقانون اإلجراءات الجنائية )إيطاليا( - استجواب 
القائمني بالعمليات الرسية واألشخاص املتعاونني مع العدالة واملتهمني يف اإلجراءات 

املشرتكة )…(

للحماية، حتى  تدابري  أو  للقانون بربامج  املشمولني وفقا  عند استجواب األشخاص   -1
ولو بصفة عاجلة أو مؤقتة، أثناء املحاكمات، يراعى اتخاذ ما يلزم من احتياطات لحمايتهم 
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وفقا ملا يحدده القايض أو، يف حالة االستعجال، رئيس املحكمة أو رئيس محكمة الجنايات، 

بحكم منصبه أو بناء عىل طلب من أحد األطراف أو من السلطة التي أمرت بربنامج أو تدابري 

الحماية.

1 مكررا- عند استجواب ضباط وعمالء الرشطة القضائية، وكذلك ضباط وعمالء أجهزة الرشطة 

األجنبية، واملعاونني والوسطاء، الذين قاموا بأنشطة رسية عمال باملادة 9 من القانون رقم 146 

املؤرخ 16 آذار/مارس 2006، وتعديالته الالحقة، أثناء املحاكمات، يراعى دائما اتخاذ ما يلزم 

من احتياطات لحمايتهم واملحافظة عىل رسية هويتهم أثناء استجوابهم واستخدام الوسائل التي 

يحددها القايض، أو، يف حالة االستعجال، الرئيس، حسب االقتضاء، ملنع رؤية وجوههم.

إىل  االستماع  بعد  الرئيس،  أو  للقايض  املناسبة، يجوز  التقنية  األدوات  توفر  يف حال   -2

األطراف، أن يأمر، ولو بحكم منصبه، بإجراء االستجواب عن بُعد باستخدام وصلة سمعية 

الشخص قيد  الذي يوجد فيه  املكان  املوجودين يف  السياقية لألشخاص  الرؤية  برصية تكفل 

االستجواب. ويف هذه الحالة، يكون يف مكان وجود الشخص قيد االستجواب معاون مأذون له 

بمساعدة القايض يف جلسة االستماع يحدده القايض، أو، يف حالة االستعجال، الرئيس، ويشهد 

الفقرة  هذه  يف  الواردة  األحكام  بمراعاة  ويقر  الشخصية  بياناته  بصحة  رسميا  املعاون  هذا 

وباتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان انتظام االستجواب مع اإلشارة إىل املكان الذي هو فيه. 

ويعد املعاون تقريرا عن العمليات املنفذة عمال باملادة 136 من القانون.

ما لم ير القايض أن حضور الشخص املراد استجوابه رضوري للغاية، يتم االستجواب   -3

عن بعد وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة 2 يف الحاالت التالية:

املؤقتة  الحماية  بربنامج  املشمولني  باألشخاص  االستجواب  يتعلق  عندما  )أ(   

كانون   15 املؤرخ   8 رقم  القانوني  املرسوم  من   13 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه  املنصوص 

وتعديالته   ،1991 آذار/مارس   15 املؤرخ   82 رقم  بالقانون  واملعدل   ،1991 الثاني/يناير 

الالحقة، أو املشمولني بتدابري الحماية الخاصة املشار إليها يف الفقرتني 4 و5 من املادة 13 من 

نفس املرسوم القانوني املذكور أعاله؛

)أ مكررا( عندما يتعلق االستجواب أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق بأشخاص   

مشمولني بالخطة املؤقتة أو الربنامج النهائي لحماية الشهود يف اإلجراءات القضائية؛

عند صدور مرسوم بتغيري البيانات الشخصية وفق املنصوص عليه يف املادة  )ب(   

قيد  الشخص  بشأن   1993 آذار/مارس   29 املؤرخ   119 رقم  الترشيعي  املرسوم  من   3

فيها  يجري  التي  اإلجراءات  أثناء  الرئيس،  أو  القايض  الحالة، يترصف  هذه  االستجواب؛ ويف 

اتخاذ  ويرتب  نفسه  الترشيعي  املرسوم  من   6 املادة  من   6 الفقرة  وفقا ألحكام  االستجواب، 

االحتياطات املناسبة ملنع رؤية وجه الشخص املستجوب؛

يف  عليها  املنصوص  الجرائم  إحدى  بشأن  محاكمة  سياق  يف  يتعني  عندما  )ج(   

الفقرة 3 مكررا من املادة 51 أو يف البند رقم 4 من الفقرة 2 )أ( من املادة 407 من قانون 

اإلجراءات الجنائية، استجواب األشخاص املشار إليهم يف املادة 210 من القانون بشأن إحدى 

الجرائم املنصوص عليها يف الفقرة 3 مكررا من املادة 51 أو يف البند رقم 4 من الفقرة 2 )أ( 

من املادة 407 من القانون، حتى لو كان هناك فصل بني اإلجراءات؛
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يشمل  بما  القضائية،  الرشطة  عمالء  أو  استجواب ضباط  يتعني  عندما  مكررا(  )ج   
ضباط أو عمالء هيئات الرشطة األجنبية، وكذلك املعاونني والوسطاء، فيما يتعلق باألنشطة 
9 من القانون رقم 146 املؤرخ  التي قاموا بها خالل العمليات الرسية املشار إليها يف املادة 
16  آذار/مارس 2006، وتعديالته الالحقة. ويف مثل هذه الحاالت، يتخذ القايض أو الرئيس 

االحتياطات املناسبة ملنع رؤية وجوه األشخاص املستجوبني.

املادة 29- جرب األرضار وتعويض الضحايا

يف حال إدانة شخص بارتكاب جريمة ينطبق عليها هذا ]القانون/الترشيع/الفصل …[، يجوز   -1
للمحكمة أن تأمر الجاني بجرب األرضار التي لحقت بالضحايا أو بدفع تعويضات لهم، باإلضافة إىل أي 

عقوبة أخرى تأمر بها املحكمة أو بدال منها.

ارتكاب  قبل  عليه  كانوا  الذي  الوضع  إىل  الضحايا  إعادة  هو  األرضار  بجرب  األمر  من  الهدف   -2
الجريمة. ويجوز أن يشمل هذا األمر واحدا أو أكثر من األشكال التالية من جرب األرضار:

إعادة املمتلكات التي أخذها الشخص املدان إىل الضحية؛ )أ(   

رد قيمة املكسب غري املرشوع الذي حققه الشخص املدان إىل الضحية؛ )ب(   

استصالح املوائل إلزالة األرضار التي لحقت بالبيئة. )ج(   

الهدف من أمر التعويض هو تعويض الضحايا عن أي إصابات أو خسائر أو أرضار سببها لهم   -3
الجاني. ويمكن أن يشمل ذلك سداد ما ييل:

ما تكبده أو سوف يتكبده الضحايا من تكاليف للعالج الطبي أو الطبيعي أو النفيس  )أ(   
أو العقيل؛

أو إعادة  الطبيعية واملهنية  ما تكبده أو سوف يتكبده الضحايا من تكاليف للمداواة  )ب(   
التأهيل؛

تكاليف ما يلزم من نقل أو رعاية مؤقتة لألطفال أو سكن مؤقت أو انتقال الضحية إىل  )ج(   
مكان اإلقامة اآلمنة املؤقتة؛

الوطنية  واللوائح  للقوانني  وفقا  مستحقة  وأجور  مداخيل  من  الضحايا  فقده  ما  )د(   
باألجور؛ املتعلقة 

ما تكبده الضحايا من أتعاب قانونية وغريها من تكاليف أو نفقات، بما فيها التكاليف  )ه(   
ذات الصلة بمشاركة الضحايا يف التحقيقات الجنائية وعملية املالحقة القضائية؛

مقابل ملا لحق بالضحايا من إصابات بدنية أو نفسية أو أذى وجداني أو آالم ومعاناة  )و(   
نتيجة للجرائم التي ارتُكبت يف حقهم؛

أي تكاليف أو خسائر أخرى يتكبدها الضحايا كنتيجة مبارشة لسلوك الجاني وتعتربها  )ز(   
املحكمة معقولة يف ظل هذه الظروف.
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عند إصدار أمر بالتعويض أو جرب األرضار، تأخذ املحكمة يف االعتبار إمكانيات الشخص املدان   -4
التعويض  أو  األرضار  جرب  ألمر  األولوية  ]وتعطي  األرضار  جرب  أو  التعويض  دفع  عىل  وقدرته 

عىل الغرامة[.

ال يحول وضع الضحايا كمهاجرين أو عودتهم إىل البلدان، التي يحملون جنسياتها أو يقيمون   -5
فيها بشكل اعتيادي، أو عدم وجودهم بشكل آخر يف الوالية القضائية دون دفع التعويض و/أو جرب 

األرضار بموجب هذه املادة.

إذا تعذر عىل الشخص املحكوم عليه دفع التعويض أو جرب األرضار، يكون من حق الضحايا   -6
الحصول عىل تعويض من ]يدرج اسم الصندوق الوطني للتعويضات[.

ينطبق عليها  التي تشكل جريمة  أفعاله،  نُفذت  املدان موظفا عموميا  الشخص  عندما يكون   -7
أن  للمحكمة  يجوز  الظاهرية،  أو  الفعلية  الدولة  سلطة  تحت   ،]… ]القانون/الترشيع/الفصل  هذا 
الترشيعات  ل  ]تدرج  أو دفع تعويضات لهم ]وفقا  التي لحقت بالضحايا  الدولة بجرب األرضار  تأمر 
الوطنية ذات الصلة[[. ويمكن لألمر الذي يفرض عىل الدولة دفع تعويضات بموجب هذه املادة أن 
 3 الفقرة  من  )ز(  إىل  )أ(  الفرعية  الفقرات  يف  الواردة  البنود  من  أي  تغطي  مبالغ  دفع  يشمل 

أو تغطيها كلها.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: الفقرة 2 من املادة 25

بعض  أدنى،  كحد  األطراف،  الدول  تضع  أن  عىل  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  من   25 املادة  من   2 الفقرة  تنص 
اإلجراءات املناسبة لتوفري سبل للحصول عىل التعويض أو جرب األرضار. ويف حني أن التعاريف واألوصاف املحلية 
لتعبريي جرب األرضار والتعويض قد تختلف، فإنهما يفهمان ألغراض هذه األحكام الترشيعية النموذجية عىل 
وبالنسبة  الجريمة  قبل وقوع  عليه  كانت  الذي  الوضع  إىل  الضحية  إعادة  بالنسبة لجرب األرضار  يعنيان  أنهما 

للتعويض دفع مقابل لألرضار أو الخسائر التي لحقت بالضحية.

والقصد من املادة 29 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية هو توفري إرشادات بشأن املسائل التي قد تود الدول 
وتعويضهم.  املنظمة  الجريمة  بضحايا  لحقت  التي  األرضار  جرب  من  كل  بشأن  قوانني  وضع  عند  فيها  النظر 
وال يلزم إدراج األحكام املتعلقة بضمان إمكانية الحصول عىل التعويض وجرب األرضار عىل السواء إال إذا كانت 
القوانني الوطنية ال تتيح بالفعل إجراءات مناسبة تكفل التعويض وجرب األرضار يف اإلجراءات املشمولة بهذه 

األحكام الترشيعية النموذجية.

29 للمحاكم أن تأمر بجرب األرضار أو دفع التعويضات برصف النظر عن األحكام  1 من املادة  وتجيز الفقرة 
األخرى الصادرة عىل الشخص املدان وبمعزل عن أي طلب من النيابة العامة يف هذا الشأن. ويف حني أن هذا الحكم 
النموذجي ال يفرض عىل املحكمة أن تنظر يف جرب األرضار أو دفع التعويضات أو أن تأمر بذلك، فإن هذه النهج 
ممكنة. ويكفل النموذج الذي تقرتحه املادة 29 عدم إلزام الضحايا بالتماس التعويض من خالل إجراءات قانونية 

أخرى، مثل الدعاوى املدنية، قد ال تكون مجدية بالنسبة للعديد منهم.

وتبني الفقرتان 2 و3 من هذا الحكم النموذجي الهدفني املختلفني لجرب األرضار والتعويض، وتقدمان قوائم 
غري حرصية بمضمون أوامر جرب األرضار والتعويض التي يمكن أن تصدرها املحكمة. وتعكس هذه األحكام 
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والتعسف يف  اإلجرام  املتعلقة بضحايا  األساسية  العدل  مبادئ  إعالن  13 من  إىل   8 الفقرات  روح ومضمون 
السلطة. استعمال 

وتسعى الفقرة 4 إىل ضمان أن تويل املحاكم االعتبار الواجب إلمكانيات الشخص املدان وقدرته عىل السداد عند 
إصدار أمر بجرب األرضار أو التعويض. ويجوز لواضعي الترشيعات الوطنية أن يختاروا إعطاء األولوية لجرب 
األرضار أو دفع التعويضات عىل سداد أي غرامات. وتذكر الفقرة 6 أنه يف حال عجز الجاني عن الدفع، قد يلزم 

تقديم تعويض ممول من الدولة.

مثال: اململكة املتحدة

املادة 130 )1( من قانون سلطات املحاكم الجنائية )إصدار األحكام( لسنة 2000 )اململكة 
املتحدة( - أوامر التعويض عند اإلدانة

يجوز للمحكمة عند إدانة شخص بارتكاب جريمة أن تصدر أمرا )يشار إليه يف هذا القانون 
التعامل معه بأي طريقة أخرى  املدان ما ييل، بدال من  التعويض”( تفرض فيه عىل  ب  “أمر 

أو باإلضافة إىل ذلك التعامل، بناء عىل طلب أو خالف ذلك:

الجريمة  تلك  بسبب  باألشخاص  تلحق  أرضار  أو  خسائر  أو  إصابات  أي  عن  تعويض  دفع 
أو أي جريمة أخرى تأخذها املحكمة يف االعتبار يف تحديد العقوبة؛ أو

يف حاالت املوت نتيجة لجريمة من هذا القبيل، عدا الوفاة بسبب حوادث املركبات اآللية عىل 
أو دفع تعويض عن فاجعة فقدانه؛ عىل أن هذا يخضع  املتوىف  الطرق، سداد نفقات جنازة 

لألحكام التالية من هذه املادة واملادة 131 أدناه.
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الفصل السادس
نقل األشخاص املحكوم عليهم

تشجع املادة 17 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف عىل النظر يف إبرام اتفاقات وترتيبات لنقل 
األشخاص املحكوم عليهم بارتكاب جرائم مشمولة باالتفاقية.

وهناك العديد من األسباب العملية لتأييد الدعوة إىل نقل األشخاص املحكوم عليهم. ومنها بوجه خاص 
أن األشخاص الذين يقضون عقوباتهم يف أوطانهم يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة تنشئتهم اجتماعيا وإعادة 
إدماجهم يف املجتمع عىل نحو أفضل. كما أن سجن الشخص يف بلد أجنبي، بعيدا عن أرسته وأصدقائه، 
يمكن أن ترتتب عليه نتائج عكسية ألن األرسة يمكن أن تزوده بشبكة من العالقات االجتماعية والدعم 
االجتماعي، مما يحسن من احتماالت نجاح إعادة توطينه واندماجه يف املجتمع من جديد)35(. وتستند 
فكرة نقل األشخاص املحكوم عليهم إىل أساس راسخ يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان. ومن أمثلة ذلك 
أن الفقرة 3 من املادة 10 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تنص عىل أن “الهدف 
األسايس” لنظام السجون هو “اإلصالح وإعادة التأهيل االجتماعي” لألشخاص املحكوم عليهم. وكذلك، 
فإن إعادة تأهيل األشخاص املحكوم عليهم بارتكاب جرائم مدرجة يف اتفاقية الجريمة املنظمة هو أيضا 
هدف معلن من أهداف تلك االتفاقية، التي تنص يف الفقرة 3 من املادة 31 عىل أن تسعى جميع الدول “إىل 

تعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني بأفعال إجرامية مشمولة بهذه االتفاقية يف املجتمع”.

وباإلضافة إىل ذلك، يمكن أن يخدم نقل األشخاص املحكوم عليهم أيضا عددا من األغراض الدبلوماسية 
والعملية األخرى. فمن املمكن مثال أن يخفف من حدة التوتر الدبلومايس الذي قد ينشأ عندما يسجن 
أحد البلدان مواطنا من بلد آخر. والنقل أيضا آلية يمكن للدول أن تستخدمها لضمان عودة مواطنيها 
الذين قد يسجنون يف ظروف قاسية أو غري إنسانية. وهو يخفف أيضا من ثقل األعباء العملية املصاحبة 
لحبس األجانب، التي قد تنشأ مثال من الحواجز اللغوية والحاجة إىل تلبية احتياجات السجناء األجانب 

الدينية والثقافية والغذائية.

األشخاص  نقل  تيرس  ثنائية  اتفاقات  وأبرمت  األطراف  متعددة  خطط  إىل  كثرية  دول  انضمت  وقد 
املحكوم عليهم)36(. وعىل الرغم من أن قسما كبريا من اإلطار املحيط بنقل األشخاص املحكوم عليهم 

 UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, Criminal )35(

.Justice Handbook Series )Vienna, 2012(, pp. 9–11

.24-17 الصفحات  نفسه،  )36( املرجع 
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يمكن الوقوف عليه يف املعاهدات ذات الصلة، كما هو الحال مع أشكال أخرى من التعاون الدويل، فإن 
الترشيعات الداخلية يمكن أن تكون أداة تكميلية يف هذا الشأن وأن تكفل إدارة عمليات نقل األشخاص 
د السلطات املعنية، يضمن  املحكوم عليهم بكفاءة. وإىل جانب ذلك، فإن وجود إطار قانوني داخيل يحدِّ

وضوح املبادئ التي تستند إليها عمليات النقل ويضفي الرشعية عىل تلك العمليات)37(.

وينبغي أن تعالج القوانني الوطنية املسائل التالية عىل أقل تقدير من أجل ضمان كفاءة نقل األشخاص 
املحكوم عليهم: تعريف جميع املصطلحات الشديدة األهمية؛ وتحديد وتعيني سلطة مركزية مسؤولة 
التجريم  املوافقة وازدواجية  )مثل  للنقل  األساسية  املتطلبات  عليها؛ وتعداد  والرد  الطلبات  تلقي  عن 
ونهائية الحكم والعقوبة وغريها من العوامل التي تحدد ما إذا كان الشخص مؤهال للنقل(؛ وضمان 
وضوح الطلبات وغري ذلك من اإلجراءات؛ وتحديد الخطوات واإلجراءات التي يتعني عىل البلدان اتباعها 
الصلة  ذات  األخرى  االعتبارات  وتشمل  النقل.  قرارات  واتخاذ  الطلبات  ومعالجة  الربنامج  إدارة  يف 
ما ييل: تحديد ما إذا كان يحق لألشخاص املحكوم عليهم أن يمثلهم محامون، وإذا كان األمر كذلك، ففي 
أي مرحلة من اإلجراءات؛ وما إذا كان األحداث واألشخاص املصابون بأمراض عقلية مؤهلني للنقل، 
األشخاص  نقل  وإمكانية  خاصة؛  حماية  وتدابري  إجراءات  عليهم  تنطبق  فهل  كذلك،  األمر  كان  وإذا 
املراقبة أو غري ذلك من أشكال  الذين حصلوا عىل إفراج مرشوط أو مع الوضع تحت  املحكوم عليهم 
املواطنة  السياسية أو حقوق  أو  املدنية  الحقوق  النقل عىل  اإلفراج وفق رشوط محددة؛ وأثر عمليات 
للمواطنني العائدين وعىل وضعية الهجرة الخاصة باألشخاص املحكوم عليهم املنقولني؛ وتحديد القيود 
املفروضة عىل املالحقات القضائية الالحقة بالنسبة إىل السلوك الذي يشكِّل أساس الجريمة التي نقل 

ذ له. مرتكبها؛ وأي التزامات إبالغ معينة للبلد الذي أصدر الحكم والبلد املنفِّ

وخالصة القول إن نقل األشخاص املحكوم عليهم مسألة معقدة من املرجح أن تتطلب عىل السواء إبرام 
اتفاقات ثنائية أو اتفاقات أخرى وترشيعات داخلية داعمة. ويتضمن هذا الفصل أسس األمور التي قد 
يلزم معالجتها يف القوانني الوطنية بشأن هذه املسألة. ويمكن أن يشكل هذا أساسا لوضع قانون قائم 

بذاته بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم، أو أن يدمج يف القوانني الجنائية القائمة.

املادة 30- الغرض

الغرض من هذا الفصل هو بيان اإلجراءات الالزمة لكي يُنقل إىل ]يدرج اسم الدولة[ أو منها األشخاص 
]القانون/ هذا  عليها  ينطبق  جرائم  الرتكابهم  جنائية  بعقوبات  نهائية  أحكام  عليهم  صدرت  الذين 

الترشيع/الفصل …[ إذا استوفوا الرشوط األساسية للنقل املنصوص عليها يف هذا الفصل.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 17

قد يكون من املفيد إدراج بيان يحدد األهداف من أجل االسرتشاد به يف تفسري األحكام املتعلقة بنقل 
األشخاص املحكوم عليهم.

.58 الصفحة  نفسه،  )37( املرجع 
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مثال: أسرتاليا

املادة 3 من قانون النقل الدويل للسجناء لسنة 1997 )الكمنولث( )أسرتاليا( - أهداف القانون

يهدف هذا القانون إىل ما ييل:

تيسري نقل السجناء بني أسرتاليا وبعض البلدان التي أبرمت أسرتاليا معها  )أ(   
اتفاقات لنقل السجناء حتى يتمكن السجناء من قضاء عقوبات السجن املحكوم بها عليهم يف 

البلدان التي يحملون جنسيتها أو يف بلدان تربطهم بها روابط مجتمعية؛

أحكاما  فيها  ينفذون  التي  البلدان  من  أسرتاليا  إىل  السجناء  نقل  تيسري  )ب(   
بالسجن صادرة عن بعض محاكم جرائم الحرب.

مثال: أوكرانيا

املادة 605 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – أسباب النظر يف مسألة نقل 
األشخاص املحكوم عليهم وتسلمهم لقضاء عقوباتهم

يمكن النظر يف مسألة نقل شخص محكوم عليه إىل دولة أجنبية التخاذ قرار بشأنها   -1
بناء عىل طلب من السلطة املختصة املحددة لدى تلك الدولة األجنبية، أو طلب من الشخص 
املحكوم عليه أو ممثله القانوني أو أحد أقاربه املقربني أو أفراد أرسته، وكذلك وفقا لألحوال 
ووافق  أوكرانيا  أبرمتها  التي  الدولية  املعاهدات  أو  األوكراني  القانون  يحددها  التي  األخرى 

املجلس األعىل/الربملان األوكراني )Verkhovna Rada( عىل االلتزام بها.

يجوز تطبيق أحكام املواد من 605 إىل 612 من هذا القانون عند البت يف مسألة نقل   -2
شخص يخضع لتدبري طبي جربي بقرار من املحكمة.

املادة 606 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – رشوط نقل األشخاص املحكوم 
عليهم وتسلمهم لقضاء عقوباتهم

ال يجوز نقل أي شخص صدر عليه حكم من محكمة أوكرانية إىل دولة أخرى لقضاء   -1
لقضاء  أجنبية  محكمة  من  حكم  عليه  صدر  أوكراني  مواطن  تَسلُّم  وال  املفروضة،  العقوبة 

العقوبة املفروضة إال وفق الرشوط التالية:

أن يكون من مواطني الدولة التي سوف تنفذ الحكم؛  )1  

أن يكون الحكم قد صار نافذا قانونا؛  )2  

النقل  املتبقية عليه عن ستة أشهر وقت استالم طلب  العقوبة  أال تقل فرتة   )3  
أو أن يكون محكوما عليه بالسجن لفرتة غري محددة؛

ممثله  طريق  عن  أو  بنفسه  عليه  املحكوم  الشخص  النقل  عىل  يوافق  أن   )4  
القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته البدنية أو العقلية؛

أن يكون الفعل اإلجرامي، الذي صدر الحكم بسببه، مجرما بموجب قانون   )5  
يعاقب  إقليمها  ارتكب يف  إذا  أن يكون جريمة  أو يمكن  الحكم،  التي ستنفذ  الدولة 

مرتكبها بالسجن؛

وأن  أصلحت  قد  الجنائية  الجريمة  عن  الناجمة  املادية  األرضار  تكون  أن   )6  
تكون أي رسوم أو مصاريف لإلجراءات قد سددت؛
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أن توافق الدولة التي أصدرت الحكم والدولة التي ستنفذه عىل نقل الشخص   )7  
املحكوم عليه.

أجنبية لقضاء  إىل دولة  أوكرانيا  البت يف مسألة نقل شخص محكوم عليه من  قبل   -2
لن يتعرض  بأنه  األجنبية ضمانات  الدولة  أن تقدم هذه  يلزم  املفروضة عليه فيها،  العقوبة 

للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة.

يشرتط إعطاء موافقة الشخص املحكوم عليه أو ممثله القانوني يف شكل كتابي، مع   -3
الفهم الكامل لجميع اآلثار القانونية املرتتبة عىل هذه املوافقة. ويكون للشخص املحكوم عليه 
أو ممثله القانوني الحق يف الحصول عىل مساعدة قانونية يف شكل مشورة قانونية فيما يتعلق 
إقليم  إذا كان موجودا يف  املحكوم عليه  الحصول عىل موافقة  بنتائج موافقتهما. وال يشرتط 

الدولة التي يحمل جنسيتها وقت البت يف املسألة موضوع أحكام هذا الفصل.

يف حال عدم استيفاء أي رشط من الرشوط املحددة يف الفقرات من 1 إىل 3 من هذه   -4
املادة، يجوز لوزارة العدل األوكرانية رفض نقل الشخص املحكوم عليه أو تسلمه، ما لم تنص 

أحكام هذا القانون أو املعاهدة الدولية ذات الصلة التي أبرمتها أوكرانيا عىل خالف ذلك.

إذا ثبت لدى البت يف مسألة نقل أحد مواطني دولة أجنبية محكوم عليه يف أوكرانيا   -5
املادة،  األول من هذه  الجزء  الفقرة 5 من  تلبي رشوط  الحكم  التي ستنفذ  الدولة  أن قوانني 
ولكن املدة القصوى املتوخاة لعقوبة السجن لهذا النوع من األفعال أقرص من املدة املحددة يف 
العقوبة، فال يجوز نقل الشخص املحكوم عليه إال بعد أن يقيض فعليا جزءا من العقوبة يحدد 
وفقا للجزء الثالث من املادة 81 من القانون الجنائي ألوكرانيا. ويجوز تطبيق القاعدة نفسها 
إذا كان ترشيع الدولة التي ستنفذ الحكم ال يمتثل لرشوط الفقرة 5 من الجزء األول من هذه 

املادة فيما يتعلق بنوع العقوبة.

إذا اتخذ قرار برفض نقل شخص محكوم عليه ملواصلة قضاء مدة العقوبة، وجب   -6
بيان األسباب املربرة لهذا القرار.

يجوز للشخص املحكوم عليه، الذي وافق عىل النقل إىل الدولة األجنبية ملواصلة قضاء   -7
النحو  عىل  األوكرانية،  الحدود  عبوره  قبل  وقت  أي  يف  نقله  يرفض  أن  فيها،  عقوبته  مدة 
املنصوص عليه يف املادة 607 من هذا القانون. وتبادر وزارة العدل فور تلقيها معلومات عن 

هذا الرفض إىل وقف النظر يف مسألة النقل أو إىل اتخاذ تدابري لوقف النقل حسب الحالة.

ال يجوز يف الحاالت املنصوص عليها يف الفقرتني 4 و7 من هذه املادة النظر من جديد   -8
أو رفض  النقل  انقضاء ثالث سنوات عىل رفض  قبل  عليه  املحكوم  الشخص  نقل  يف مسألة 

الشخص املحكوم عليه نقله.

املادة 607 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( - اإلجراءات والحدود الزمنية للبت يف 
مسألة نقل األشخاص الذين أصدرت عليهم املحاكم األوكرانية أحكاما لقضاء عقوباتهم 

يف دول أجنبية

تبت وزارة العدل األوكرانية يف مسألة نقل األشخاص الذين أصدرت عليهم املحاكم   -1
األوكرانية أحكاما بالسجن من أجل قضاء عقوباتهم يف الدولة التي يحملون جنسيتها.

إذا كان الشخص املحكوم عليه بالسجن من مواطني دولة أجنبية طرف يف املعاهدة   -2
الدولية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بالسجن من أجل قضاء العقوبة يف الدول التي 
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تبلغه  أن  عليه  الصادر  السجن  حكم  تنفيذ  عن  املسؤولة  السلطة  فعىل  جنسيتها،  يحملون 
بحقه يف تقديم طلب إىل وزارة العدل يف أوكرانيا أو السلطة املختصة يف الدولة التي يحمل 
واإلجراءات  لألسس  وفقا  هناك  العقوبة  لقضاء  الدولة  تلك  إىل  نقله  أجل  من  جنسيتها 
املنصوص عليها يف هذا القانون. وال تمنع أحكام هذا الجزء مواطني الدول األخرى املحكوم 
مدة  قضاء  ملواصلة  جنسياتها  يحملون  التي  الدول  إىل  لنقلهم  بطلب  التقدم  من  عليهم 

فيها. عقوبتهم 

بعد دراسة وفحص املواد املقدمة من أجل طلب نقل شخص إىل الدولة التي يحمل   -3
جنسيتها لكي يواصل فيها قضاء مدة عقوبة السجن الصادرة عن محكمة أوكرانية والتأكد 
هذا  أحكام  تحددها  التي  األسباب  توافر  ومن  الواجب  النحو  عىل  معدة  املواد  هذه  أن  من 
القانون أو املعاهدة الدولية ذات الصلة يف هذا الشأن، تقرر وزارة العدل األوكرانية نقل هذا 
الشخص إىل تلك الدولة ملواصلة قضاء عقوبته فيها، وترسل معلومات بشأن هذا القرار إىل 
السلطة األجنبية املختصة وإىل الشخص، الذي نظرت الوزارة يف مسألة نقل الشخص املحكوم 

عليه بناء عىل مبادرته.

عىل  املوافقة  بشأن  األجنبية  الدولة  يف  املختصة  السلطة  من  معلومات  تلقي  بمجرد   -4
تسلم الشخص املحكوم عليه لقضاء عقوبته يف تلك الدولة، ترسل وزارة العدل األوكرانية إىل 
وإجراءات  وزمان  مكان  لتحديد  الالزمة  الرتتيبات  التخاذ  تكليفا  األوكرانية  الداخلية  وزارة 
عملية نقل ذلك الشخص وتنظيم نقله من املؤسسة ذات الصلة يف نظام السجون األوكراني إىل 

الدولة األجنبية.

ال يرتتب عىل نقل أي شخص محكوم عليه من مواطني دولة أجنبية إىل تلك الدولة   -5
ملواصلة قضاء العقوبة فيها عىل النحو املنصوص عليه يف هذه املادة حرمان ذلك الشخص من 
الحق يف طلب اإلفراج املرشوط عنه أو تخفيف الجزء املتبقي من العقوبة يف غضون الحدود 
الزمنية املحددة يف القانون الجنائي ألوكرانيا، وكذلك طلب العفو عنه وفق اإلجراءات املحددة 
يف القانون األوكراني. ويجب أن يتم طلب أي وثائق أو معلومات الزمة للنظر يف هذه املسألة 
يف أوكرانيا من السلطات املختصة يف الدولة املنفذة للحكم والحصول عليها عن طريق وزارة 

العدل األوكرانية.

الشخص  نقل  بقرار  الحكم  أصدرت  التي  املحكمة  األوكرانية  العدل  وزارة  تبلغ   -6
املحكوم عليه، كما تكفل إبالغ املحكمة بكيفية تنفيذ الحكم يف الدولة األجنبية املعنية.

يف حال إعالن أي عفو عام عن السجناء يف أوكرانيا، تنظر املحكمة، التي أُبلغت بقرار   -7
نقل الشخص املحكوم عليه وفقا ملا تنص عليه هذه املادة، يف مسألة تطبيق هذا العفو عليه. 
ويجوز للمحكمة، عند االقتضاء، أن تقدم طلبا إىل وزارة العدل األوكرانية من أجل الحصول 
من السلطات املختصة يف الدولة املنفذة للحكم عىل املعلومات الالزمة للنظر يف مسألة تطبيق 

قرار العفو.

التي تبت يف األمور املنصوص عليها يف الجزأين الخامس والسابع من  عىل السلطة   -8
أو تخفيف  املتعلقة باإلفراج املرشوط عن السجني  املسائل  بناء عىل نتائج بحث  املادة،  هذه 
الجزء املتبقي من العقوبة أو الصفح أو العفو عنه، أن ترسل نسخة من القرار الذي تتخذه 

إىل وزارة العدل األوكرانية لتزويد الدولة املنفذة للحكم باملعلومات املناسبة يف هذا الشأن.
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املادة 31- املصطلحات املستخدمة

يف هذا الفصل:

يقصد بتعبري “النقل” نقل الجاني إىل بلد من أجل أن ينفذ فيه حكم صادر عليه من  )أ(   
محكمة يف بلد آخر؛

يقصد بتعبري “الحكم” أي جزاء أو تدبري ينطوي عىل الحرمان من الحرية تأمر به  )ب(   
محكمة أو هيئة قضائية لفرتة محددة أو غري محددة يف إطار ممارستها لواليتها القضائية الجنائية؛

يخضع  أو  بالسجن  عقوبة  يقيض  شخص  عليه”  املحكوم  “الشخص  بتعبري  يقصد  )ج(   
لشكل من أشكال اإلفراج املرشوط؛

يقصد بتعبري “السجن” عقوبة تفرضها محكمة يحتجز الفرد بمقتضاها يف مؤسسة  )د(   
عقابية؛

يقصد بتعبري “الدولة املصدرة للحكم” الدولة التي قضت بعقوبة السجن؛ )ه(   

الحكم  إنفاذ  أو  تطبيق  عىل  توافق  التي  الدولة  املنفذة”  “الدولة  بتعبري  يقصد  )و(   
املحول إليها؛

يقصد بتعبري “صدر حكم نهائي عليه”، فيما يتعلق باملحكوم عليه، أن هذا الشخص  )ز(   
قد أدين وصدر الحكم عليه، وال توجد دعاوى منظورة الستئناف قرار اإلدانة أو العقوبة، وأن املهلة 

املحددة لدعاوى االستئناف من هذا القبيل قد انقضت.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 17

تحدد املادة 31 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية تعاريف عدة مصطلحات رئيسية مستخدمة يف 
جميع أجزاء هذا الفصل.

مثال: أسرتاليا

املادة 4 من قانون النقل الدويل للسجناء لسنة 1997 )الكمنولث( )أسرتاليا( - التعاريف

يف هذا القانون، تُستخدم التعابري التالية عىل النحو اآلتي، ما لم يظهر أن القصد منها   )1(
خالف ذلك:

]…[

يقصد بتعبري “السجني” )أيا كان وصفه( شخص يقيض عقوبة بالسجن ويشمل:

السجناء املعاقني ذهنيا؛ )أ(   

األشخاص املفرج عنهم إفراجا مرشوطا. )ب(   
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]…[

يقصد بعقوبة السجن أي جزاء أو تدبري ينطوي عىل:

حرمان من الحرية؛ أو )أ(   

حرمان محتمل من الحرية، إذا كان الجزاء أو التدبري يتعلق بإدانة بجريمة  )ب(   

ال تخضع الختصاص هيئات قضائية )معينة(،

تقرر محكمة أو هيئة قضائية تطبيقه ملدة محددة أو غري محددة يف إطار ممارسة اختصاصها 

الجنائي وتضمنه توجيهات أو أوامر بشأن بدء تنفيذه.

مثال: موريشيوس

املادة 2 )1( من قانون نقل السجناء لسنة 2001 )موريشيوس( - الرتجمة الشفوية

يف هذا القانون:

]…[

تشمل عقوبة “السجن” ما ييل:

األحداث  قانون  املادة 25 من  إليه يف  املشار  االحتجاز  إيداع حدث يف مكان  )أ(   

الجانحني؛

الحبس بناء عىل أمر صادر عمال باملادة 115 من قانون اإلجراءات الجنائية؛ )ب(   

أي شكل آخر مماثل من أشكال تقييد الحرية مطبق يف بلد معني؛ )ج(   

]…[

“الجاني”:

يقصد بهذا التعبري شخص - )أ(   

   ‘1’  من مواطني موريشيوس أو شخص يرى الوزير أن نقله قرار وجيه 

العتبارات متعلقة بروابط ذلك الشخص الوثيقة بموريشيوس؛ و

   ‘2’  أدين وحكم عليه يف بلد معني بما ييل:

    )ألف( بالسجن لفرتة ال يقل الجزء املتبقي منها وقت تقديم الطلب عن 

6 أشهر؛ أو

)باء(  بالسجن لفرتة غري محددة؛    

يشمل هذا التعبري الجناة املفرج عنهم برشوط؛ )ب(   

يقصد بتعبري “السجني” مجرم أجنبي أو أي مجرم؛
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املادة 32- رشوط النقل

يجوز نقل الشخص املحكوم عليه إىل ]يدرج اسم الدولة[ أو منها عىل النحو التايل:

إذا كان هذا الشخص من مواطني الدولة املنفذة ]أو تربطه بها روابط هامة[؛ و )أ(   

إذا استوفيت جميع الرشوط التالية: )ب(   

أن يكون الحكم الصادر عليه يف البلد املصدرة له نهائيا؛  ’1‘   

له  املنفذة  والدولة  للحكم  املصدرة  الدولة  من  كل  النقل  هذا  عىل  يوافق  ‘2’  أن    
والشخص املحكوم عليه؛

]‘3’  أن تكون األفعال أو اإلغفاالت التي تشكل الجريمة، التي صدر الحكم بسببها،    
كانت ستشكل جريمة يف الدولة املنفذة لو حدثت فيها يف وقت النقل؛[

أن تكون مدة العقوبة املتبقية التي يتعني قضاؤها ستة أشهر أو أكثر.  ’4‘   

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 17

تحدد املادة 32 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية الرشوط األساسية املتعلقة بأهلية الشخص املحكوم عليه 
للنقل إىل والية قضائية أخرى. وتشرتط الفقرة )أ( من املادة 32 أن يكون الشخص من مواطني الدولة املنفذة لكي 
يكون مؤهال للنقل إليها. ويمكن للدول أيضا أن تختار توسيع نطاق هذه األهلية لتشمل األشخاص الذين لديهم 
روابط هامة بالدولة املنفذة. وهذه الروابط الهامة بالدولة املنفذة غري معرفة تعريفا إضافيا ألغراض هذه األحكام 
الترشيعية، ولكنها يمكن أن تشمل، حسبما يراه املرشع مناسبا، وجود بعض من أفراد األرسة املقربني، أو تاريخ 

سابق لإلقامة أو التعليم أو العمل، أو ملكية ممتلكات، أو حيازة تراخيص مهنية فيها.

العديد من  الداخيل. ففي  القانون  املسألة بموجب  إزاء هذه  الدول  تتبعها  الخيارات نهجا مختلفة  وتعكس هذه 
الدول، يشرتط أن يكون الشخص املنقول من مواطني الدولة املنفذة، بينما يمكن يف دول أخرى أن يشمل النقل 
أيضا األشخاص املقيمني بصفة اعتيادية يف الدولة املنفذة أو الذين تربطهم بها بشكل آخر روابط وثيقة/هامة. 
فعىل سبيل املثال، ال تشرتط املعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلرشاف عىل املجرمني املحكوم عليهم بأحكام مرشوطة 
أن يكون الشخص املحكوم عليه من مواطني  العامة،  الجمعية  اعتمدتها  التي  إفراجا مرشوطا،  املفرج عنهم  أو 

الدولة املنفذة لنقله إليها وتسمح بنقل األشخاص املقيمني بصفة اعتيادية يف الدولة املنفذة)38(.

وتنص الفقرة )ب( من املادة 32 عىل رشوط أخرى للتأهل للنقل. فالفقرة الفرعية ‘2’ تنص عىل رضورة موافقة 
كل من الدولة املصدرة للحكم والدولة املنفذة له والشخص املحكوم عليه عىل النقل. ووفقا ملا ورد يف الدليل الخاص 
بالنقل الدويل لألشخاص للمحكوم عليهم، فإن موافقة الشخص املحكوم عليه كانت دائما رشطا مسبقا لعمليات 

النقل الدولية. ويشري الدليل إىل ما ييل:

السجناء،  لطرد  وسيلًة  النقل  استغالل  عدم  يضمن  النقل  عملية  عىل  السجناء  موافقة  واشرتاط 
أو وسيلًة ُمقنَّعة لعمليات تسليم املجرمني. وعالوة عىل ذلك، ونظراً للتباين الكبري يف ظروف السجن 

)أ(.  7 املادة  املرفق،   ،119/45 العامة  الجمعية  قرار   )38(
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ا يف أن يُنقل، يبدو من املستحسن أن  حسب البلد، واحتمال عدم رغبة السجني ألسباب شخصية جدًّ
تستند اتفاقات النقل إىل رشط املوافقة. كما أنَّ التجربة تُظهر أن عملية إعادة تأهيل السجناء اجتماعيا 

تنجح أكثر عندما يقترص النقل عىل األشخاص املحكوم عليهم الذين يوافقون عىل نقلهم)39(.

ويجب أن تكون موافقة الشخص عن بينة وكذلك طوعية. وللتأكد من أن الشخص املحكوم عليه قد أعطى موافقته 
طوعا وعن علم وبينة، فيجب تمكينه من التشاور مع محام.

وتنص الفقرة الفرعية ‘3’ من الفقرة )ب( من املادة 32 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية عىل رشط اختياري 
التطبيق يف كل  التجريم رشط شائع، لكنه ليس واجب  التجريم كرشط مسبق للنقل. وازدواجية  وهو ازدواجية 
التجريم  ازدواجية  التنازل عن رشط  الحاالت  الدول يف بعض  تود  قد  إذ  املحكوم عليهم،  األشخاص  لنقل  مكان 
ألسباب إنسانية. فقد ترى الدولة املنفذة أن من األفضل أن يقيض مواطنوها عقوباتهم يف سجن وطني بدال من 
قضائها يف سجون الدولة املصدرة للحكم، حتى ولو لم يكن السلوك الذي صدر الحكم بشأنه مجرما يف الدولة 
املنفذة. وبناء عىل ذلك، فإن الترشيعات الوطنية يف بعض الدول ال تشرتط تلقائيا ازدواجية التجريم، مما يرتك 
مجاال لهذه االستثناءات. غري أن القانون يف دول أخرى ال يجيز تنفيذ األحكام الصادرة يف الخارج عىل األفعال التي 

ال يجرمها، مما يجعل من حق السجني أن يفرج عنه.

مثال: االتحاد الرويس

املواد 469 و470 و471 من قانون اإلجراءات الجنائية )االتحاد الرويس( - الفصل 55  
تسليم األشخاص املحكوم عليه بالحرمان من الحرية، لقضاء العقوبة يف الدول التي هم 

من مواطنيها

املادة 469-  أسباب تسليم األشخاص املحكوم عليهم بالحرمان من الحرية

من  بالحرمان  عليهم  املحكوم  األشخاص  لتسليم  املقدمة  األسباب  يف  بالبت  املحاكم  تختص 
الحرية من محكمة يف االتحاد الرويس لقضاء العقوبة يف الدول التي هم من مواطنيها واألسباب 
الحرية من محكمة يف  بالحرمان من  املحكوم عليهم  الرويس  االتحاد  املقدمة لتسلم مواطني 
التي  النتائج  عىل  قرارها  املحاكم  وتبني  الرويس،  االتحاد  يف  العقوبة  لقضاء  أجنبية  دولة 
تتوصل إليها من بحث املقرتحات املقدمة يف هذا الشأن من الهيئة التنفيذية االتحادية املخولة 
عليهم  املحكوم  األشخاص  من  املقدمة  الطلبات  بحث  من  أو  العقوبات  تنفيذ  صالحية 
أو ممثليهم أو السلطات املختصة يف الدول األجنبية ذات الصلة وفقا ألحكام املعاهدات الدولية 
االتحاد  يف  املختصة  السلطة  بني  املربمة  الكتابية  االتفاقات  أو  الرويس  االتحاد  أبرمها  التي 

الرويس والسلطات املختصة يف الدول األجنبية ذات الصلة عىل أساس مبدأ املعاملة باملثل.

املادة 470-  إجراءات نظر املحاكم يف املسائل املتصلة بتسليم األشخاص املحكوم عليهم بالحرمان 
من الحرية

ينظر القايض يف االقرتاح املقدم من الهيئة التنفيذية االتحادية املخولة صالحية تنفيذ   -1
العقوبات بشأن تسليم شخص محكوم عليه بالحرمان من الحرية من أجل قضاء عقوبته يف 
الدولة التي هو من مواطنيها أو الطلب املقدم من ذلك الشخص أو من ممثله أو من السلطة 
املختصة يف تلك الدولة األجنبية، وذلك وفقا لإلجراءات املحددة يف املواد 396 و397 و399 من 

.UNODC, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, )2012(, p. 34  )39(
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هذا القانون واملهلة الزمنية املقررة فيها مع مراعاة متطلبات هذه املادة واملواد من 471 إىل 
472 من هذا القانون.

بسبب  عليه  املحكوم  الشخص  تسليم  مسألة  يف  النظر  القايض  عىل  يستحيل  عندما   -2
عدم اكتمال البيانات املطلوبة أو غيابها، يحق له تأجيل النظر فيها وطلب البيانات الناقصة 
أو إحالة طلب الشخص املحكوم عليه دون النظر فيها إىل السلطة املختصة يف االتحاد الرويس 
وكذلك  الرويس،  لالتحاد  الدولية  باملعاهدات  الخاصة  للوائح  وفقا  املطلوبة  املعلومات  لجمع 
األجنبية  الدولة  املختصة يف  السلطة  إىل  املحكوم عليه  الشخص  األويل ملسألة تسليم  للتنسيق 

ذات الصلة.

املادة 471-  أسباب رفض تسليم األشخاص املحكوم عليهم بالحرمان من الحرية لقضاء العقوبة 
يف الدولة التي هم من مواطنيها

االتحاد  يف  محكمة  من  الحرية  من  بالحرمان  عليه  املحكوم  الشخص  تسليم  رفض  يجوز 
الرويس لقضاء عقوبته يف الدولة التي هو مواطن فيها يف الحاالت التالية:

أدين  التي  األفعال  من  ألي  فيها  مواطن  هو  التي  الدولة  ترشيعات  تجريم  عدم   )1(
بارتكابها؛

تعذر تنفيذ العقوبة يف الدولة األجنبية نتيجة ملا ييل:  )2(

تقادم الجريمة أو أي أسباب أخرى ينص عليها ترشيع هذه الدولة؛ )أ(   

األجنبية  الدولة  يف  األخرى  املختصة  السلطات  أو  املحاكم  اعرتاف  عدم    )ب( 
إجراءات وال رشوط  تحديد  الرويس دون  االتحاد  املحكمة يف  قررتها  التي  بالعقوبة 

لقضاء الشخص املحكوم عليه لعقوبته يف إقليم تلك الدولة األجنبية؛

املختصة  السلطات  أو  املحاكم  تحددها  التي  واإلجراءات  الرشوط  تعارض    )ج( 
األخرى يف الدولة األجنبية لقضاء الشخص املحكوم عليه للعقوبة؛

الحكم  بتنفيذ  األجنبية  الدولة  أو  عليه  املحكوم  الشخص  من  ضمانات  تلقي  عدم   )3(
الصادر يف الجزء الخاص باملطالبات املدنية من الدعوى القضائية؛

عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تسليم الشخص املحكوم عليه وفقا للرشوط   )4(
املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية لالتحاد الرويس؛

وجود مكان إقامة دائم للشخص املحكوم عليه يف االتحاد الرويس.  )5(

مثال: جمهورية تنزانيا املتحدة

املادة 5 من قانون نقل السجناء لسنة 2004 )جمهورية تنزانيا املتحدة( - طلب النقل

]…[

إذا قدم سجني طلبا لنقله إىل تن زانيا أو أعطى شخص، نيابة عن سجني، موافقته عىل   )4(
تنزانيا  يف  اعتيادية  بصفة  املقيمني  األشخاص  من  السجني  ذلك  كان  وإذا  تن زانيا،  إىل  نقله 
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يف  الجناة  احتجاز  عن  املسؤول  الوزير  مع  قرار،  أيِّ  اتخاذ  قبل  الوزير،  يتشاور  زنجبار، 

النقل،  قبول  اآلراء عىل  توافق يف  كان هناك  وإذا  الطلب،  الثورية بشأن هذا  حكومة زنجبار 

تطبق أحكام هذا القانون عىل عملية النقل، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال.

عند البت يف طلب النقل املقدم بموجب املادة الفرعية )1(، ال يوافق الوزير عىل نقل   )5(

يف  إال  أشهر  ستة  من  أقل  قضاؤها  يتعني  التي  عقوبته  من  املتبقية  املدة  كانت  إذا  السجني 

األحوال االستثنائية.

 املادة 33- اإلشعار بالحق يف طلب النقل من
]يدرج اسم الدولة[

تخطر ]تدرج السلطة ذات الصلة[ الشخص املحكوم عليه، الذي يكون من مواطني دولة يوجد معها 
اتفاق أو ترتيب آخر لنقل األشخاص املحكوم عليهم ويكون مؤهال للنقل، بأهليته لتقديم طلب لنقله يف 

غضون ]تدرج فرتة زمنية معقولة[ بعد أن يصبح الحكم والعقوبة نهائيني.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 17

من املهم توعية األجانب املحكوم عليهم، الذين قد يكونون مؤهلني للنقل، بهذا اإلجراء وبالطريقة التي يمكنهم بها 

أن يسعوا إىل تقديم طلب بنقلهم.

املادة 34- طلب النقل من ]يدرج اسم الدولة[

يجوز للشخص املحكوم عليه يف ]يدرج اسم الدولة[ أو للدولة التي يكون مؤهال للنقل إليها   -1
بموجب املادة 32 تقديم طلب إىل ]يدرج اسم السلطة الوطنية املختصة بنقل األشخاص املحكوم عليهم[ 

من أجل نقله إىل تلك الدولة.

ن هذا الطلُب ما ييل: يُضمَّ  -2

اسم الدولة املطلوب النقل إليها؛ )أ(   

معلومات عن جنسية الشخص املحكوم عليه ]أو صالته بالدولة املنفذة[. )ب(   

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 17

تجيز الفقرة 1 من املادة 34 من األحكام الترشيعية النموذجية للشخص املحكوم عليه الذي يكون مؤهال للنقل إىل 

دولة ما أو لتلك لدولة التي يحق له النقل إليها التقدم بطلب لنقله إليها. وتحدد الفقرة 2 من املادة 34 متطلبات 

تقديم هذا الطلب. وسوف تختلف هذه املتطلبات وفقا ملعايري النقل.
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مثال: فرنسا

املواد من 728-2 إىل 728-8 من قانون اإلجراءات الجنائية )فرنسا( – الفصل الخامس: 
نقل األشخاص املحكوم عليهم

املادة 728-2 )املدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 162، 
األقسام من األول إىل الرابع، الجريدة الرسمية الصادرة يف 10 آذار/مارس 2004، تاريخ بدء النفاذ 

1 كانون الثاني/يناير 2005(.

عند نقل شخص محتجز من أجل تنفيذ حكم صادر عن محكمة أجنبية، وفقا التفاقية دولية 
أو اتفاق دويل، إىل اإلقليم الفرنيس لقضاء بقية العقوبة يف فرنسا، تنفذ العقوبة وفقا ألحكام 

هذا القانون، وتحديداً هذا الفصل.

املادة 728-3 )املدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 162، 
1 كانون  النفاذ  بدء  تاريخ   ،2004 آذار/مارس   10 يف  الصادرة  الرسمية  الجريدة  األول،  القسم 

الثاني/يناير 2005(.

العام  املدعي  عىل  الفرنسية،  األرايض  إىل  وصوله  بمجرد  املحتجز،  عليه  املحكوم  يُعرض 
للمقاطعة التي يصل إليها، فيقوم املدعي العام باستجوابه فيما يتعلق بهويته ويعد محرضا 
املحكوم عليه حبساً  الشخص  االستجواب فورا، فيحبس  إجراء  استحال  إذا  أما  بذلك.  رسميا 
احتياطيا، وال يجوز احتجازه يف ذلك املكان ألكثر من أربع وعرشين ساعة. وعند انقضاء تلك 

املدة، يقوم مدير السجن، من تلقاء ذاته، بعرضه عىل املدعي العام للمقاطعة

الدولتني بشأن نقل ذلك الشخص وموافقة  االتفاق بني  العام عىل وثائق  املدعي  ولدى اطالع 
الشخص املعني، إضافة إىل النسخة األصلية من الحكم األجنبي أو نسخة عنه مرفقة، إذا لزم 

األمر، برتجمة رسمية، يأمر املدعي العام للمقاطعة بالحبس الفوري للشخص املحكوم عليه.

املادة 728-4 )املدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 162، 
1 كانون  النفاذ  بدء  تاريخ   ،2004 آذار/مارس   10 يف  الصادرة  الرسمية  الجريدة  األول،  القسم 

الثاني/يناير 2005(.

الفرنيس  الوطني  اإلقليم  للتنفيذ مبارشة وفورا يف  قابلة  الخارج  املفروضة يف  العقوبة  تصبح 
فيما يتعلق باملدة املتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها يف الدولة األجنبية، عمال باتفاقية دولية 

أو اتفاق دويل.

أما إذا كانت العقوبة املفروضة أشد، من حيث نوعها أو طول مدتها، من العقوبة املنصوص 
التي تحال  الجنح يف مكان االحتجاز  الجريمة، جاز ملحكمة  الفرنيس لنفس  القانون  عليها يف 
القضية إليها من جانب املدعي العام للمقاطعة أو الشخص املحكوم عليه، أن تستعيض عنها 
األقىص  الحد  إىل  العقوبة  تلك  أن تخفض  أو  الفرنيس،  القانون  يف  لها  مناظرة  عقوبة  بأقرب 
املدة  حدود  ضمن  تنفيذها،  الواجب  واملدة  العقوبة  نوع  تحدد  كما  لإلنفاذ.  القابل  القانوني 

املتبقية من العقوبة يف الدولة األجنبية.

املادة 728-5 )املدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 162، 
1 كانون  النفاذ  بدء  تاريخ   ،2004 آذار/مارس   10 يف  الصادرة  الرسمية  الجريدة  األول،  القسم 

الثاني/يناير 2005(.

تفصل املحكمة يف األمر يف جلسة مفتوحة، بعد االستماع إىل املدعي العام واملحكوم عليه و، عند 
ذ  وينفَّ بناء عىل طلبه.  املحكمة  تعينه  الذي  أو  عليه  املحكوم  يختاره  الذي  املحامي  االنطباق، 

الحكم فورا بغض النظر عن أيِّ استئناف مقدم.
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املادة 728-6 )املدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 162، 
كانون   1 النفاذ  بدء  تاريخ   ،2004 آذار/مارس   10 يف  الصادرة  الرسمية  الجريدة  األول،  القسم 

الثاني/يناير 2005(.

يستقطع الوقت الذي يستغرقه نقل املحكوم عليه بأكمله من مدة العقوبة املنفذة يف فرنسا.

املادة 728-7 )املدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 162، 
كانون   1 النفاذ  بدء  تاريخ   ،2004 آذار/مارس   10 يف  الصادرة  الرسمية  الجريدة  األول،  القسم 

الثاني/يناير 2005(.

تقدم أي اعرتاضات إجرائية بشأن تنفيذ الجزء املتبقي من عقوبة السجن املقرر أن يقضيها 
املحكوم عليه يف فرنسا إىل محكمة الجنح يف مكان االحتجاز.

وتطبق أحكام املادة 711 من هذا القانون.

املادة 728-8 )املدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 املؤرخ 9 آذار/مارس 2004، املادة 162، 
كانون   1 النفاذ  بدء  تاريخ   ،2004 آذار/مارس   10 يف  الصادرة  الرسمية  الجريدة  األول،  القسم 

الثاني/يناير 2005(.

يخضع إنفاذ العقوبة ألحكام هذا القانون.

 املادة 35- إنفاذ األحكام الصادرة عىل األشخاص املنقولني 
من ]يدرج اسم الدولة[ وإليها

ألغراض هذه املادة:  -1

الدولة  فرضتها  عقوبة  بإنفاذ  املنفذة  الدولة  قيام  اإلنفاذ”  “مواصلة  بتعبري  يقصد  )أ(   
املصدرة للحكم كما لو كانت تلك العقوبة قد فرضتها محكمة لدى الدولة املنفذة؛

يقصد بتعبري “تحويل األحكام” تحويل العقوبة التي فرضتها الدولة املصدرة للحكم  )ب(   
إىل عقوبة تفرضها الدولة املنفذة عن طريق محكمة لديها تطبق قانونها لتحديد العقوبة التي كان يمكن 

فرضها لو أن الجريمة أو الجرائم التي فرضت العقوبة من أجلها قد ارتكبت فيها.

هذا  بموجب  الدولة[  اسم  ]يدرج  املنقولني من  األشخاص  الصادرة عىل  األحكام  إنفاذ  يجوز   -2
]القانون/الترشيع/الفصل …[ إما بأسلوب مواصلة اإلنفاذ أو بأسلوب تحويل األحكام.

هذا  بموجب  الدولة[  اسم  ]يدرج  إىل  املنقولني  األشخاص  عىل  الصادرة  األحكام  إنفاذ  يجوز   -3
]القانون/الترشيع/الفصل …[ إما بأسلوب مواصلة اإلنفاذ أو بأسلوب تحويل األحكام.

الشخص  نقل  قبل  للحكم،  املصدرة  الدولة  إبالغ  الصلة[  ذات  السلطة  ]تدرج  عىل  يجب   -4
املحكوم عليه إىل ]يدرج اسم الدولة[، باألسلوب الذي سوف يطبق إلنفاذ الحكم بمقتىض الفقرة 3 

من هذه املادة.

]القانون/ الدولة[ بموجب هذا  إىل ]يدرج اسم  املنقول  املحكوم عليه  الشخص  يراعى بشأن   -5
الترشيع/الفصل …[ ما ييل:
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يستقطع من مدة السجن الواجب قضاؤها كامل فرتة الحرمان من الحرية التي قضاها  )أ(   
ذلك الشخص يف الدولة املصدرة للحكم، بما يف ذلك أي فرتات احتجاز سابق للمحاكمة وأي خصومات 
بأسلوب  تطبق  سوف  العقوبة  كانت  إذا  عما  النظر  برصف  عليها،  حصل  العقوبة  مدة  من  مستحقة 

مواصلة اإلنفاذ أو بأسلوب تحويل األحكام؛

ال يجوز أن يؤدي استمرار اإلنفاذ أو تحويل األحكام إىل فرض عقوبة تتجاوز مدة  )ب(   
العقوبة التي فرضتها الدولة املصدرة للحكم؛

ال تخضع إدانة ذلك الشخص وال العقوبة املفروضة عليه يف الدولة املصدرة للحكم ألي  )ج(   
استئناف أو ألي شكل من أشكال املراجعة يف ]يدرج اسم الدولة[.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 17

يلزم سن ترشيعات تكفل إمكانية االعرتاف بأي أحكام تصدر يف بلد آخر وإنفاذها بصورة قانونية يف البلد الذي 
يستقبل الشخص املحكوم عليه. وكما أشار الدليل الذي أعده مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 
هما  وإنفاذها،  األجنبية  باألحكام  لالعرتاف  طريقتان  هناك  عليهم،  املحكوم  لألشخاص  الدويل  النقل  بشأن 

مواصلة اإلنفاذ وتحويل األحكام. ويوضحهما الدليل عىل النحو التايل:

تشري طريقة مواصلة اإلنفاذ إىل قيام الدولة املنفذة، من خالل حكم قضائي أو أمر إداري، بإنفاذ 
العقوبة التي فرضتها الدولة املصدرة للحكم. وعادة ال تغري الدولة املنفذة الحكم. غري أن العقوبة إذا 
كانت بحكم طبيعتها أو مدتها مخالفة لقانون الدولة املنفذة أو إذا كان ذلك القانون يقيض بتكييف 
الحكم عىل هذا  املنفذة أن تعدل  للدولة  التي يفرضها عىل جريمة مماثلة، جاز  العقوبة  الحكم مع 
النحو. ويجب أن يتفق الحكم املعدل قدر اإلمكان مع الحكم األصيل. وال يجب أن يشدد، من حيث 
للعقوبة  األقىص  الحد  يتجاوز  وأال  للحكم  املصدرة  الدولة  يف  املفروضة  العقوبة  مدته،  أو  طبيعته 
املنصوص عليه يف قانون الدولة املنفذة. وهذا يعني، من الناحية العملية، أن سلطات الدولة املنفذة 

محدودة للغاية يف تغيري الحكم األصيل حيثما اتبعت نهج مواصلة اإلنفاذ.)40( 

ويرشح الدليل املذكور أيضا عملية تحويل األحكام األجنبية عىل النحو التايل:

تشري عملية تحويل األحكام إىل قيام الدولة املنفذة، من خالل إجراءات قضائية أو إدارية، بفرض 
املصدرة  الدولة  يف  املحكمة  إليها  توصلت  التي  الوقائعية  االستنتاجات  إىل  تستند  جديدة  عقوبة 
الحقائق، لكنها تفرض عقوبة جديدة يف إطار أحكام قانونها  املنفذة ملزمة بهذه  للحكم. والدولة 
الوطني. ويمكن أن تكون هذه العقوبة أقل شدة من العقوبة األصلية التي فرضتها الدولة املصدرة 
للحكم، ولكن ال يجوز أن تكون أشد رصامة. وعادة ما تكون هناك قيود أخرى أيضا. فعىل سبيل 
املثال، ال تجيز الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاقية األوروبية ]بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم[ 
للدولة املنفذة أن تحول عقوبة سالبة للحرية إىل جزاء مايل، وتوجب خصم كامل فرتة الحرمان من 
الحرية، التي قضاها السجني، من العقوبة الجديدة. وال تلزم نفس تلك املادة الدولة املنفذة بالتقيد 

و7.  6 الصفحتان  نفسه،  املرجع   )40(
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تكيف  أن  املنفذة  للدولة  أنه يجوز  بيد  املماثلة.  الجرائم  لديها عىل  املقررة  للعقوبات  األدنى  بالحد 
العقوبة املفروضة عىل جريمة معينة بخفضها إىل الحد األقىص املقرر يف قانونها الوطني للعقوبة 

عىل تلك الجريمة)41(.

وتتناول املادة 35 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية إنفاذ األحكام الصادرة عىل األشخاص املنقولني من البلد 
وإليه، وتعالج موضوعي مواصلة اإلنفاذ وتحويل األحكام عىل السواء. وهذان املصطلحان معرفان ألغراض هذه 

املادة يف الفقرة 1.

وتنص الفقرة 2 من املادة 35 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية عىل جواز إنفاذ الحكم الصادر عىل الشخص 
املنقول من الدولة املصدرة له إىل الدولة املنفذة إما بأسلوب مواصلة اإلنفاذ أو بأسلوب تحويل األحكام.

وتتناول الفقرة 3 من املادة 35 إنفاذ األحكام الصادرة عىل األشخاص املنقولني إىل الدولة. وهي مصاغة بعبارة 
كال  يكون  لن  العملية،  الناحية  من  ولكن  السواء.  عىل  األحكام  تحويل  أو  اإلنفاذ  بمواصلة  تسمح  فضفاضة 
االحتمالني متاحا دائما. فقد يحد منهما اتفاق دويل معني يتم النقل بموجبه، أو القانون الوطني للدولة املنفذة، 
أو حتى املفاوضات التي تجري حول عملية نقل السجني)42(. وحيثما يكون كال االحتمالني متاحا، سيتعني عىل 

الدول أن تحدد بنفسها الظروف التي ينبغي يف ظلها تطبيق هذه الطريقة أو تلك.

ومن املهم أن يستفيد أي شخص محكوم عليه منقول من أي وقت قضاه بالفعل وأن ال تتجاوز العقوبة يف الدولة 
املنفذة العقوبة التي فرضتها الدولة املصدرة للحكم. وهاتان املسألتان معالجتان، فيما يتعلق بعمليات النقل إىل 
الدولة التي ستطبق هذه األحكام الترشيعية النموذجية، يف الفقرتني الفرعيتني 5 )أ( و5 )ب( من املادة 35 منها، 

عىل التوايل.

وتماشيا مع املادة 4 من اتفاقية الجريمة املنظمة، توضح الفقرة 5 )ج( من املادة 35 من هذه األحكام الترشيعية 
النموذجية أنه ال يجوز إخضاع الحكم بإدانة أي شخص والعقوبة املقررة بشأنه يف الدولة املصدرة للحكم ألي 
استئناف أو إعادة نظر يف الدولة املنفذة. وهذا ال يستبعد حقوق الشخص املحكوم عليه يف تقديم أي طلب إلعادة 

النظر أو الطعن يف أي قرار يتعلق بسجنه وظروفه يف الدولة املنفذة.

مثال: أسرتاليا

 املادة 42 من القانون األسرتايل للنقل الدويل للسجناء لسنة 1997 )الكمنولث( 
)أسرتاليا( - إنفاذ األحكام يف أسرتاليا

يجوز للنائب العام أن يصدر توجيهات بإنفاذ عقوبة السجن املفروضة عىل سجني من جانب 
الناقل، أو من جانب هيئة قضائية )أخرى(، عند نقل هذا  البلد  محكمة أو هيئة قضائية يف 

السجني إىل أسرتاليا بموجب هذا القانون عىل النحو التايل:

إجراء  أو  القانونية،  طبيعتها  أو  السجن  عقوبة  ملدة  تعديل  أي  إجراء  عدم    )أ( 
العام  النائب  يراه  ما  بحسب  القانونية  طبيعتها  عىل  أو  العقوبة  مدة  عىل  تعديالت 
رضوريا فقط لضمان اتساق إنفاذ الحكم مع القانون األسرتايل )وهو ما يسمى يف 

هذا القانون بطريقة مواصلة إنفاذ الحكم(؛ أو 

.7 الصفحة  نفسه،  املرجع   )41(

.50-48 الصفحات  نفسه،  املرجع   )42(
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االستعاضة عن عقوبة السجن املفروضة من البلد الناقل أو الهيئة القضائية الناقلة   )ب( 
بعقوبة سجن مختلفة )وهو ما يسمى يف هذا القانون بطريقة تحويل الحكم النافذ(.

مثال: كندا

املواد 13 و14 و15 من قانون النقل الدويل للمجرمني )S C  2004, c  21( )كندا( - 
مواصلة اإلنفاذ والتعديل

مواصلة اإلنفاذ

يستمر إنفاذ عقوبة املجرم الكندي وفقا للقوانني الكندية كما لو كانت محكمة كندية   -13
هي التي أدانته وفرضت العقوبة عليه.

التعديل

رهنا بأحكام الفقرة 17 )1(، واملادة 18، إذا كانت العقوبة التي فرضها كيان أجنبي   -14
عىل مجرم كندي وقت تلقي الوزير طلبا بنقله أطول من العقوبة القصوى املنصوص عليها 

يف القانون الكندي عن جريمة مماثلة، يُفرض عىل املجرم الكندي قضاء املدة األقرص فقط.

تكافؤ الجرم

الكنديني،  الجناة  عىل  الربملان  عن  صادر  قانون  أيِّ  تطبيق  بغرض  الوزير،  يحدد   -15
الجريمة الجنائية التي تعادل، وقت تلقيه طلب النقل من الجاني، الجرم الذي أدين بموجبه.

مثال: موريشيوس

املادة 6 من قانون نقل السجناء لسنة 2001 )موريشيوس( - األثر املرتتب عىل النقل

يف الحاالت التي ينقل فيها الجاني إىل موريشيوس، تعترب اإلدانة والعقوبة املسجلتان   )1(
لدى املحكمة يف البلد املعني الذي نُقل الجاني منه بمثابة إدانة مسجلة لدى محكمة مختصة 
النحو يف جميع األغراض ذات  يف موريشيوس وعقوبة مفروضة منها، وتستخدمان عىل هذا 

الصلة، رهنا بأحكام املادة الفرعية )2(.

الجاني  حق  يف  الصادرة  اإلدانة  شأن  يف  يُقبل  ال   ،)3( الفرعية  املادة  بأحكام  رهنا   )2(
املنقول والعقوبة املفروضة عليه أي استئناف أو أي شكل من أشكال املراجعة يف موريشيوس.

يجوز للجاني املنقول، إذا كانت العقوبة املفروضة عليه تتعارض بطبيعتها أو مدتها   )3(
مع  لتتوافق  العقوبة  تعديل  املشورة  غرفة  القايض يف  إىل  يطلب  أن  موريشيوس،  قانون  مع 
قانون موريشيوس، ويوافق القايض عىل مثل هذا التعديل حسبما يراه مناسبا بعد االستماع 

إىل الطلب ومع مراعاة الظروف كافة.

يراعى القايض ما ييل عندما يقرر يف غرفة املشورة تغيري العقوبة املفروضة:  )4(

البلد  يف  املفروض  الحكم  من  تبدو  كما  الوقائعية  باالستنتاجات  االلتزام    )أ( 
املصدر للحكم؛

عدم تحويل عقوبة سالبة للحرية إىل عقوبة مالية؛ )ب(   
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خصم كامل فرتة الحرمان من الحرية التي قضاها الجاني من العقوبة؛ )ج(   

موريشيوس  قانون  يف  املقررة  السجن  لعقوبة  أدنى  حد  بأي  التقيد  عدم    )د( 
بشأن الجريمة أو الجرائم املرتكبة.

مثال: أوكرانيا

املواد 602 و603 و604 من قانون اإلجراءات الجنائية )أوكرانيا( – الفصل 46  االعرتاف 
بأحكام املحاكم األجنبية وتنفيذها ونقل األشخاص املحكوم عليهم

أسباب وإجراءات إنفاذ أحكام املحاكم األجنبية املادة 602- 

يجوز االعرتاف باألحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية وإنفاذها يف إقليم أوكرانيا يف   -1
الحاالت والنطاقات املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية ألوكرانيا التي وافق مجلسها األعىل/

برملانها )Verkhovna Rada( عىل االلتزام بها.

عليه  محكوم  شخص  نقل  مسألة  يف  البت  عند  الفصل  هذا  أحكام  تطبيق  يجوز   -2
ملواصلة قضاء العقوبة يف حال عدم وجود معاهدة دولية يف هذا الشأن.

تنظر وزارة العدل األوكرانية يف طلبات تنفيذ األحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية،   -3
استالم  تاريخ  من  يوما  ثالثني  غضون  يف  عليهم،  املحكوم  األشخاص  نقل  طلبات  باستثناء 
الطلب. وتمدد هذه املهلة الزمنية إىل ثالثة أشهر إذا كان الطلب املتسلم واملواد املشفوعة به 

بلغة أجنبية.

عند النظر يف طلب إلنفاذ حكم صادر عن محكمة أجنبية وفقا للجزء الثالث من هذه   -4
املادة، تحدد وزارة العدل األوكرانية ما إذا كانت هناك أسباب تسوغ قبول إنفاذ هذا الحكم 
بموجب املعاهدة الدولية املناسبة التي أبرمتها أوكرانيا يف هذا الشأن. ولهذا الغرض، يجوز 
لوزارة العدل األوكرانية أن تطلب وتتسلم املواد واملعلومات الالزمة من الجهات املختصة يف 

أوكرانيا أو من السلطة املختصة يف الدولة األجنبية املعنية.

عن  الصادر  بالحكم  االعرتاف  طلب  أن  من  األوكرانية  العدل  وزارة  تتأكد  أن  بعد   -5
االعرتاف  تحيل طلب  الدولية ألوكرانيا،  املعاهدات  أحكام  يتسق مع  وإنفاذه  أجنبية  محكمة 

واإلنفاذ املذكور إىل محكمة ابتدائية مع املواد املتحصل عليها بشأنه.

يف حال رفض الطلب، تقوم وزارة العدل األوكرانية بإبالغ السلطة األجنبية الطالبة   -6
بذلك، مع توضيح أسباب الرفض.

ال تنفذ يف أوكرانيا األحكام الصادرة غيابيا من املحاكم األجنبية، أي دون مشاركة   -7
الشخص املعني يف اإلجراءات الجنائية، إال إذا كان الشخص املحكوم عليه قد تلقى نسخة من 
عن  الصادرة  األحكام  تنفيذ  طلب  رفض  ويجوز  فيه.  الطعن  إمكانية  له  وأتيحت  الحكم 
املحاكم األجنبية إذا كان تنفيذها يتعارض مع أي التزامات تقع عىل عاتق أوكرانيا بموجب 

الدولية. معاهداتها 

يتم البت يف مسألة االعرتاف باألحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية يف الجزء املتعلق   -8
باملطالبات املدنية من الدعوى وإنفاذها عىل النحو املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات املدنية 

يف أوكرانيا.
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إذا أصدرت محكمة أجنبية حكما بالسجن وطلبت إنفاذه يف إطار الحاالت املنصوص   -9
عليها يف املعاهدات الدولية ألوكرانيا التي وافق مجلسها األعىل/برملانها عىل االلتزام بها، ترسل 
وزارة العدل األوكرانية نسخة مصدقة من الطلب، عىل النحو املحدد يف هذه املادة، إىل املدعي 
الحكم  إنفاذ  يتقرر  أن  إىل  تقييدي  تدبري  فرض  التحقيق  قضاة  أحد  من  يطلب  لكي  العام 

الصادر عن تلك املحكمة األجنبية.

نظر املحاكم يف املسائل املتعلقة بإنفاذ األحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية املادة 603- 

األحكام  إنفاذ  أجل  من  األوكرانية  العدل  وزارة  من  املوجهة  الطلبات  بنظر  تختص   -1
الصادرة عن املحاكم األجنبية املحكمة االبتدائية يف الدائرة التي يكون بها محل إقامة الشخص 
املدان أو آخر محل إقامة معروف له أو التي تكون فيها ممتلكاته أو، إذا لم يكن له محل إقامة 
يف  املحكمة  تنظر  أن  ويجب  األوكرانية،  العدل  وزارة  مكان  معروفة،  ممتلكات  أو  معروف 

الطلب يف غضون شهر واحد من تاريخ تسلمه.

ستعقدها  التي  االستماع  جلسة  بتاريخ  بشأنه  الحكم  صدر  الذي  الشخص،  يبلغ   -2
املحكمة، إذا كان موجودا يف إقليم أوكرانيا. ويجوز أن يستعني هذا الشخص بمحام. وتعقد 

الجلسة بمشاركة وكيل نيابة.

عند النظر يف طلب موجه من وزارة العدل األوكرانية إلنفاذ حكم صادر عن محكمة   -3
يف دولة أجنبية، تتحقق املحكمة من االمتثال ملتطلبات املعاهدة الدولية التي أبرمتها أوكرانيا 
يف هذا الشأن ووافق مجلسها األعىل/برملانها عىل االلتزام بها. وال يجوز للمحكمة أثناء ذلك أن 
تتحقق من صحة الظروف الوقائعية املحددة يف الحكم الصادر عن املحكمة األجنبية وال أن 

تبت يف مسألة ذنب الشخص الذي صدر عليه الحكم.

بناء عىل نتائج املحاكمة، تصدر املحكمة حكما تقرر فيه أيا مما ييل:  -4

املحكمة  وتحدد  جزئيا.  أو  كليا  األجنبية  املحكمة  عن  الصادر  الحكم  إنفاذ   )1  
إنفاذه يف أوكرانيا من العقوبة، مسرتشدة يف ذلك بأحكام  عندئذ الجزء الذي يمكن 
صدر  التي  الجريمة  عن  الجنائية  املسؤولية  تحدد  التي  ألوكرانيا  الجنائي  القانون 
بشأنها الحكم، وتبت يف مسألة األمر باتخاذ تدبري تقييدي إىل أن يدخل الحكم حيز 

النفاذ القانوني؛

رفض إنفاذ حكم املحكمة األجنبية.  )2  

إذا  الدعوى والحصول عىل مواد تكميلية  النظر يف  يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل   -5
اقتىض األمر إجراء عملية تحقق إضافية.

التي يقضيها الشخص قيد الحجز يف أوكرانيا فيما يتعلق بالنظر يف  تخصم الفرتة   -6
طلب إنفاذ حكم صادر عن املحكمة األجنبية من إجمايل مدة العقوبة املحددة وفقا للفقرة 1 

من الجزء الرابع من هذه املادة.

نفسه  الوقت  يف  تقرر  أن  األجنبي،  الحكم  بإنفاذ  قرار  اتخاذ  عند  للمحكمة،  يجوز   -7
فرض تدبري يقيد حرية الشخص املعني.
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ترسل املحكمة نسخة من الحكم إىل وزارة العدل األوكرانية وتبلغ به الشخص املدان   -8
بالحكم الصادر عن املحكمة األجنبية.

يجوز لكل من الجهة التي طلبت إنفاذ الحكم الصادر من املحكمة األجنبية والشخص   -9
الذي تم البت يف املسألة املتعلقة به والنيابة العامة الطعن يف قرار املحكمة يف هذا الشأن يف 

دعوى استئناف.

إنفاذ األحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية املادة 604- 

يتم إنفاذ القرارات املتعلقة بإنفاذ األحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية عىل النحو   -1
املنصوص عليه يف هذا القانون.

تقوم وزارة العدل األوكرانية بإبالغ الطرف الطالب بنتائج إنفاذ الحكم الصادر عن   -2
املحكمة األجنبية.

مثال: الواليات املتحدة األمريكية

الباب 18- الفصل 306 من قانون الواليات املتحدة، املادة 4105 )الواليات املتحدة 
األمريكية( – نقل املجرمني الذين يقضون عقوبات بالسجن

عند نقل مجرم يقيض عقوبة بالسجن يف بلد أجنبي إىل عهدة وزير العدل، يستمر  )أ( 
احتجازه لقضاء العقوبة التي فرضتها املحكمة املصِدرة للحكم تحت إرشاف الوزير يف نفس 
الظروف ولنفس املدد املنطبقة عىل املجرمني الذين تحيلهم محاكم الواليات املتحدة إىل عهدة 

وزير العدل، ما لم يُنص عىل خالف ذلك يف هذه املادة.

]…[
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الفصل السابع
التنسيق واملنع عىل الصعيد الوطني

من املهم بمكان أن تستند تدابري العدالة الجنائية يف مجال مكافحة الجريمة إىل منظور يويل اهتماما بالغا 
باملثل ملنع وقوع الجرائم يف املقام األول.

والسعي إىل منع الجريمة املنظمة عرب الوطنية من الحدوث عىل اإلطالق هو من صميم أهداف اتفاقية 
الجريمة املنظمة، حيث تشري املادة 1 منها إىل أن “الغرض من هذه االتفاقية تعزيز التعاون عىل منع 
الجريمة  منع  عىل  العمل  ويشمل  الفعالية”.  من  بمزيد  ومكافحتها  الوطنية  عرب  املنظمة  الجريمة 
وضع اسرتاتيجيات وتدابري تسعى إىل الحد من مخاطر وقوع الجرائم وما قد يرتتب عليها من آثار 
عىل  للتأثري  التدخل  طريق  عن  وذلك  الجريمة،  من  الخوف  بينها  ومن  واملجتمعات،  باألفراد  ضارة 

املتعددة)43(. أسبابها 

بالجريمة  املتعلقة  وبرامجها  وسياساتها  ترشيعاتها  تضمني  إىل  تسعى  أن  األطراف  للدول  وينبغي 
املنظمة عنارص أساسية تعمل بصورة استباقية عىل منع الجريمة وأال تقرص جهودها عىل مجرد اتخاذ 

تدابري للتصدي للجرائم بعد وقوعها أو تدابري متصلة باألمن.

 ،13/2002 واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  بقرار  املرفقة  الجريمة،  ملنع  التوجيهية  املبادئ  وتحدد 
سبعة مبادئ أساسية ملنع الجريمة منعا فعاال، عىل النحو التايل:

القيادة الحكومية: ينبغي أن تؤدي الحكومات عىل جميع املستويات دورا قياديا يف وضع اسرتاتيجيات 
فعالة وإنسانية ملنع الجريمة ويف إنشاء أطر مؤسسية واإلبقاء عليها من أجل تنفيذ تلك االسرتاتيجيات 

واستعراضها.

السياسات  جميع  يف  الجريمة  منع  اعتبارات  إدراج  ينبغي  واإلدماج:  االجتماعية-االقتصادية  التنمية 
والربامج االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، بما يف ذلك تلك السياسات والربامج التي تعالج التوظيف 

والتعليم والصحة واإلسكان والتخطيط الحرضي ومشكلة الفقر والتهميش االجتماعي واإلقصاء.

نظرا  الفعال  الجريمة  منع  من  أساسيا  جزءا  والرشاكة  التعاون  يكون  أن  ينبغي  والرشاكة:  التعاون 
للطابع الواسع النطاق ألسباب الجريمة واملهارات واملسؤوليات املطلوبة للتصدي لها.

.3 الفقرة  املرفق،   ،13/2002 واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قرار   )43(
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االستدامة واملساءلة: يتطلب منع الجريمة موارد وافية، بما يف ذلك التمويل الالزم للهياكل واألنشطة، 
لكي يكون مستداما.

القاعدة املعرفية: ينبغي أن تستند االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بمنع الجريمة إىل أساس عريض 
والتي  الواعدة  واملمارسات  املتعددة  وأسبابها  الجريمة  بمشاكل  املعرفة  من  التخصصات  متعدد 

أثبتت جدواها.

يف  بها  املسلَّم  اإلنسان  بحقوق  االعرتاف  يجب  املرشوعية:  وثقافة  القانون  وسيادة  اإلنسان  حقوق 
جوانب  جميع  يف  واحرتامها  فيها،  أطرافا  األعضاء  الدول  تعد  التي  الدولية،  القانونية  الصكوك 

منع الجريمة.

الرتابط: ينبغي إلجراءات التشخيص واالسرتاتيجيات الوطنية ملنع الجريمة أن تراعي الصالت القائمة 
بني املشاكل اإلجرامية املحلية والجريمة املنظمة عرب الوطنية.

وتجسد املادتان التاليتان من هذه األحكام الترشيعية النموذجية هذه املبادئ األساسية من خالل اقرتاح 
إنشاء لجنة وطنية من أجل تنسيق تدابري مكافحة الجريمة املنظمة )املادة 36( والعمل املنهجي عىل 
العملية  والتدابري  والقوانني  املنظمة وخصائصها  الجريمة  بمستويات  املتعلقة  البيانات  وتحليل  جمع 

املستخدمة ملنع الجريمة املنظمة ومكافحتها )املادة 37(.

املادة 36- لجنة التنسيق الوطنية

ينشئ ]يدرج الوزير املعني[ لجنة تنسيق وطنية تتألف من مسؤولني من ]تدرج الوكاالت ذات   -1
الصلة[ وممثلني عن ]تدرج الجهات املعنية األخرى واملنظمات غري الحكومية ذات الصلة و/أو يدرج 

مقدمو الخدمات املعنيون[.

تعمل لجنة التنسيق الوطنية عىل تطوير وتنسيق ورصد وتقييم التدابري الوطنية الرامية إىل   -2
منع جميع أشكال الجريمة املنظمة بسبل مختلفة، منها جمع البيانات وتحليلها وتبادلها، ووضع برامج 
وقائية، وأنشطة للتثقيف والتدريب، وكذلك تيسري التعاون املشرتك واملتعدد التخصصات بني مختلف 

الجهات الحكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية ذات الصلة.

تقدم لجنة التنسيق الوطنية تقريرا سنويا إىل ]الوزير املعني/الربملان[ عن أنشطتها.  -3

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة: املواد 28 و29 و30 و31

تويص املبادئ التوجيهية ملنع الجريمة، عىل سبيل األولوية، بإنشاء سلطة مركزية دائمة مسؤولة عن تنفيذ سياسة 
املعنون  الجريمة  ملنع  التوجيهية  املبادئ  دليل  التفصيل  من  بمزيد  يبلورها  توصية  وهي  الجريمة،   منع 

:”Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work“

وعىل الصعيد الوطني، قد تختار البلدان أن تكل املسؤولية عن منع الجريمة إىل وزارة معينة، مثل 
هيئة  تنشئ  أن  أو  الوزارات،  من  مجموعة  إىل  أو  العام،  األمن  أو  العدل  عن  املسؤولة  الوزارة 
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توفري  يف  الدائمة  املركزية  السلطة  دور  ويتمثل  املسؤولية.  هذه  تتوىل  املستوى  رفيعة  منفصلة 
القيادة والعمل مع القطاعات الحكومية األخرى واملستويات الحكومية األخرى واملجتمع املدني 
لوضع خطة وطنية وتنفيذها ورصدها. وتيرس السلطة املركزية العمل عىل املستويات الحكومية 
البلدان سن ترشيعات لدعم خطة وطنية ومطالبة قطاعات  الحاالت، اختارت  األدنى. ويف بعض 
لتنفيذ  موارد  إىل  حاجة  هناك  ستكون  الحاالت،  جميع  ويف  املركزية.  السلطة  مع  بالعمل  أخرى 

الخطط)44(.

وتقرتح املادة 36 من هذه األحكام الترشيعية النموذجية النظر يف اتباع نهج مماثل إلنشاء لجنة أو هيئة تنسيق 
وطنية مركزية يف سياق تنفيذ اتفاقية الجريمة املنظمة. وتلزم املادة 31 من االتفاقية الدول األطراف بأن تتخذ 
بعض الخطوات امللموسة املوجهة نحو منع الجريمة املنظمة. وسيتطلب تنفيذ هذه االلتزامات اتخاذ إجراءات عىل 
نطاق الحكومة واملجتمع املدني، كما سيحتاج إىل درجة كبرية من التنسيق والتعاون. ومن املتوخى أن تندرج هذه 
التدابري املحددة ضمن االختصاص األوسع نطاقا للجنة أو هيئة تنسيق وطنية. وستضطلع تلك اللجنة أو الهيئة 
تشاطر  وضمان  املصلحة  صاحبة  الجهات  مختلف  بها  تضطلع  التي  األعمال  تنسيق  عن  الرئيسية  باملسؤولية 
املعلومات ذات الصلة عىل النحو املناسب، وتجنب ازدواجية الجهود، ورصد أثر أنشطة منع الجريمة وفعاليتها. 
وقد يكون من الرضوري أيضا أن تعمل لجنة أو هيئة التنسيق الوطنية عىل التنسيق مع الهيئات األخرى القائمة، 

مثل الهيئات املكلفة بتنفيذ واحد أو أكثر من الربوتوكوالت الثالثة امللحقة باتفاقية الجريمة املنظمة.

مثال: كندا

األقاليم/املقاطعات،  يف  بالتنسيق  معنية  لجان  خمس  تتبعها  للتنسيق  وطنية  لجنة  كندا  يف  توجد 
السياسات  وصناع  القانون  إنفاذ  أجهزة  بني  للوصل  مختلفة  مستويات  عىل  اللجان  هذه  وتعمل 

العامة من أجل مكافحة الجريمة املنظمة.

الوطني  الصعيد  عىل  العام  بالنظام  املتعلقة  املسائل  تحديد  عن  مسؤولة  الوطنية  التنسيق  ولجنة 
طبيعة  بشأن  املشورة  وإسداء  املنظمة،  الجريمة  ملكافحة  وطنية  ومبادرات  اسرتاتيجيات  ووضع 
الجريمة املنظمة ونطاقها وأثرها إىل لجنة وكالء الوزارات التوجيهية املعنية بالجريمة املنظمة، التي 
تعمل عىل مستوى الحكومة االتحادية وحكومات األقاليم واملقاطعات. وهي توفر منربا وطنيا يمكن 
إىل  العدل  وإقامة  العام  والنظام  القانون  مع  يتعاملون  الذين  األشخاص  انتباه  توجيه  خالله  من 

اهتمامات وشواغل دوائر إنفاذ القانون يف كندا.

وتركز اللجان املعنية بالتنسيق يف األقاليم واملقاطعات عىل املسائل املحلية والتشغيلية. فهي تحدد 
طبيعة  بشأن  املشورة  وتقدم  ملكافحتها  اسرتاتيجيات  وتضع  املنظمة  بالجريمة  املتصلة  املسائل 
الجريمة املنظمة ونطاقها وأثرها يف األقاليم واملقاطعات التي تعمل بها، فضال عن القيام بدور حلقة 
االتصال مع لجنة التنسيق الوطنية. وتقوم اللجان املعنية بالتنسيق يف األقاليم واملقاطعات بإبالغ 
لجنة التنسيق الوطنية باالحتياجات والشواغل املتعلقة بالعمليات والتشغيل وإنفاذ القانون، وتعمل 

كجرس بني أجهزة إنفاذ القانون واملسؤولني وكذلك صناع السياسات العامة.

.www.publicsafety.gc.ca :ملزيد من املعلومات، انظر

 Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal Justice  )44(

.Handbook Series )United Nations publication, 2010(, p. 30

www.publicsafety.gc.ca
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املادة 37- جمع البيانات وتحليلها

تنشئ لجنة التنسيق الوطنية برنامجا للبحوث يكون من بني أنشطته جمع ونرش اإلحصاءات وسائر 
البيانات واملعلومات املتعلقة باملسائل املتصلة بواليتها بموجب الفقرة 2 من املادة 36، عىل أن يشمل 

هذا، عىل سبيل املثال ال الحرص، ما ييل:

دراسات تشخيصية لألسباب الجذرية للجريمة املنظمة؛ )أ(   

هيكل الجماعات اإلجرامية املنظمة وتنظيمها وعضويتها ومدى امتداد نشاطها؛ )ب(   

الجرائم التي ترتكبها الجماعات اإلجرامية املنظمة أو التي ترتبط بها عىل نحو آخر؛ )ج(   

بشأن  استقصائية  دراسات  وإعداد  املحلية  األمان  تدابري  ومراجعة  التهديدات  تقييم  )د(   
اإليذاء؛

هذا  عليها  ينطبق  التي  بالجرائم  املتعلقة  اإلدانة  وأحكام  القضائية  املالحقات  عدد  )ه(   
]القانون/الترشيع/الفصل ...[؛

املوجودات املسرتدة والعائدات املصادرة فيما يتعلق بالجرائم التي ينطبق عليها هذا  )و(   
]القانون/الترشيع/الفصل ...[؛

الجماعات املحرتفة الضالعة يف الجريمة املنظمة والتكنولوجيات املستخدمة فيها؛ )ز(   

فعالية وكفاءة القوانني والسياسات والتدابري الوطنية والدولية القائمة ملنع الجريمة  )ح(   
املنظمة والتصدي لها؛

االمتثال لاللتزامات الدولية، بما يف ذلك معايري حقوق اإلنسان؛ )ط(   

بيانات عن املوارد املالية والبرشية املستخدمة من أجل كشف أنشطة الجريمة املنظمة  )ي(   
وقمعها ومنعها، بما يف ذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون.

مالحظات توضيحية

األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 28

إن من املعوقات الشديدة للعمل عىل منع الجريمة املنظمة وقمعها بشكل فعال النقص يف جمع البيانات وتحليلها. 
فاالفتقار إىل بيانات شاملة عن مستويات الجريمة املنظمة وخصائصها يؤثر تأثريا مبارشة عىل قدرة األشخاص 
املكلفني بإنفاذ الترشيعات الحالية. وجمع البيانات وتحليلها هو أداة حيوية لتقييم أثر السياسات والترشيعات 
وبرامج إنفاذ القانون ومدى كفاءتها، ولتزويد صانعي السياسات واملرشعني بتعقيبات عىل سياساتهم وترشيعاتهم. 
وإذا لم يُعرف حجم املشكلة وطابعها، فمن غري املرجح أن يتسنى توفري التدابري واملوارد املناسبة ملنع الجريمة 
املنظمة وقمعها. وبدون معلومات وتحليالت دقيقة، يتعذر تحديد اسرتاتيجيات ملنع تلك الجرائم ويهدد الفشل 

األنشطة الرامية إىل قمعها ألن القصور يف املعلومات لن يؤدي إىل مالحقة الجناة مالحقة فعالة يف ساحة القضاء.

وتسلم املادة 28 من اتفاقية الجريمة املنظمة بأن جمع املعلومات وتبادلها مقومان أساسيان لوضع سياسة سليمة 
املادة 37 من هذه األحكام  لها. وتويص  الوطنية والتصدي  املنظمة عرب  الجريمة  األدلة من أجل منع  قائمة عىل 
الترشيعية النموذجية بأن تضع لجنة التنسيق الوطنية املنشأة عمال باملادة 36 برنامجا للبحوث تتوىل اإلرشاف 
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املنظمة،  املتصلة بالجريمة  املسائل  املتعلقة بطائفة من  املعلومات  البيانات وسائر  عليه من أجل جمع وتحليل 
تتدرج من مستويات الجريمة املنظمة ومظاهرها إىل ضحاياها والقوانني وغريها من التدابري املعتمدة ملكافحتها. 
الجرائم  لحجم  تبعا  توسيعها  ويمكن  حرصية  ليست  )ي(  إىل  )أ(  من  الفرعية  الفقرات  يف  الواردة  والقائمة 

املنظمة وأنواعها.

الصعيد  عىل  البحثي  للنشاط  همزة وصل  تشكل  للبحوث  معاهد  الدول  من  عدد  يف  توجد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
إنشاء معهد للبحوث قد  الجريمة، بل أيضا بسبل منعها. ويف حني أن  الوطني، ال فيما يتعلق فحسب بأسباب 
يفوق موارد بعض الدول، فقد يكون من املمكن تحقيق نتيجة مماثلة )أي توافر البيانات الرئيسية لالسرتشاد 
بها يف جهود منع الجريمة( بطرائق أخرى، منها عىل سبيل املثال إقامة رشاكات بني الدولة ومؤسسات البحوث 

القائمة مثل الجامعات.

مثال: هولندا

واألمن.  العدل  وزارة  إرشاف  تحت  يعمل  للمعارف  مركز  هو  هولندا  يف  والتوثيق  البحوث  مركز 
ويجري املركز بحوثا علمية مستقلة بنفسه أو يكلف جهات أخرى بإجرائها لالستعانة بها يف وضع 

.https://english.wodc.nl :السياسات العامة وتنفيذها. ملزيد من املعلومات، انظر املوقع

القانون بحوثا علمية أساسية يف مجال الجريمة  الهولندي لدراسة الجريمة وإنفاذ  ويجري املعهد 
وإنفاذ القانون ويجمع يف نشاطه بني الجوانب النظرية والسياسات العامة واملمارسة العملية. ملزيد 

.https://nscr.nl/en/ :من املعلومات، انظر املوقع

https://english.wodc.nl
https://nscr.nl/en/
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املرفق

يستنسخ هذا املرفق نص القانون النموذجي لحماية الشهود الذي وضعه مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجريمة يف عام 2008.)1(  ولم يُنقح القانون النموذجي لحماية الشهود أثناء تنقيح األحكام 

الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة.

القانون النموذجي لحماية الشهود )2008(

 املادة 1
النطاق

عن  بالنيابة  خاصة  حماية  بضمان  الكفيلة  واإلجراءات  الرشوط  توفري  هو  القانون  هذا  من  الغرض 
ة واملعرضني لخطر أو تهديد محتمل ناجم عن تعاونهم مع  الدولة لألشخاص الحائزين ملعلومات مهمَّ

سلطات االدعاء.

 املادة 2
هيئة حماية الشهود ووحدة الحماية

يُنشأ بمقتىض هذه األحكام برنامج لحماية الشهود )“الربنامج”(. وتتوىل إدارة الربنامج هيئة   -1
حماية الشهود )“هيئة الحماية”(.

الحماية لألشخاص املشمولني بالربنامج  تُنشأ وحدة حماية رسية متخصصة من أجل توفري   -2
)“وحدة الحماية”(.

تتوىل هيئة الحماية مسؤوليات منها ما ييل:  -3

البّت يف القبول يف الربنامج واالستبعاد منه؛ )أ(   

البّت يف نوع تدابري الحماية املطبقة مع مراعاة أيِّ توصيات صادرة عن وحدة الحماية؛ )ب(   

إعداد ميزانيات تمويل الربنامج؛ )ج(   

.CTOC/COP/WG.2/2013/2 للوثيقة  األول  املرفق  يف  نرشه  أعيد   )1(
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يمس  ال  نحو  عىل  وفعاليته  وأدائه  العامة  الربنامج  عمليات  عن  سنوي  تقرير  إعداد  )د(   
بفعالية الربنامج أو أمنه؛

االضطالع بأيِّ أنشطة الزمة أخرى لتنفيذ الربنامج. )ه(   

تكون هيئة الحماية مستقلة يف اتخاذ القرارات املناسبة وتطبيق تدابري الحماية.  -4

 املادة 3
األشخاص اآلخرون املتمتعون بالحماية

باإلضافة إىل األشخاص املتمتعني بالحماية بمقتىض املادة 1، ينطبق هذا القانون أيضاً عىل أفراد األرسة 
أو غريهم من األشخاص الذين تتعرض حياتهم أو سالمتهم للخطر بسبب عالقتهم بالشخص املتمتع 

بالحماية أو صلتهم الوثيقة به.

 املادة 4
الرسية

يُتعامل مع كلِّ الجوانب املتعلقة بالربنامج عىل أعىل مستوى من الرسية.  -1

تحفظ هيئة الحماية ووحدة الحماية وأيِّ وكالة أخرى أو فرد آخر لديه علم بتدابري الحماية   -2
إىل  املعلومات  نقل  تقييد  ذلك  ويشمل  السجالت.  رسية  تنفيذها  أو  إصدارها  أو  إعدادها  يف  أو شارك 

هيئات عامة أو خاصة أخرى.

يُعاَقب عىل إفشاء أيِّ معلومات متعلقة بالربنامج أو بتدابري الحماية، باعتباره جريمة خطرية،   -3
ص به والالزم لتوفري الحماية للشخص. باستثناء إفشائها بالقدر املرخَّ

 املادة 5
التعاون مع املؤسسات

الربنامج وإدارته،  بتنفيذ  تتعلق  أيِّ مسألة  الحماية بشأن  الدولة مع هيئة  تتعاون مؤسسات   -1
ويتعنيَّ عليها التعاون مع هيئة الحماية بأرسع ما يمكن وبأكرب قدر من الفعالية من أجل إنشاء الربنامج 

وتنفيذه.

يجوز لهيئة الحماية، يف معرض تنفيذ الربنامج، أن تربم اتفاقات مع األفراد والقطاع الخاص   -2
واملؤسسات الخاصة واملنظمات غري الحكومية من أجل االستفادة من خدماتهم.

 املادة 6
إجراء القبول

يُستَهل القبول يف الربنامج بطلب من املحقق أو وكيل النيابة أو قايض التحقيق.  -1
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تُرسل الطلبات دون تأخري إىل هيئة الحماية مشفوعة بكلِّ املعلومات املطلوبة بمقتىض املادة 7   -2
ل بشأن رضورة القبول يف الربنامج أو عدم رضورته. وبرأي مفصَّ

تعالج هيئة الحماية الطلب وتتخذ قراراً بشأنه دون تأخري غري مربر.  -3

 املادة 7
معايري القبول

يستند القبول يف الربنامج إىل العوامل التالية:  

خطورة الجريمة التي يُلتمس من أجلها تعاون الشخص املتمتع بالحماية؛ )أ(   

أهمية شهادة الشخص املتمتع بالحماية عندما ال يكون هناك مصدر بديل لهذا الدليل  )ب(   
للتحقيق يف الجريمة أو مالحقة مرتكبيها؛

جّدية التهديد الذي يتعرض له أمن الشخص املتمتع بالحماية؛ )ج(   

نُضِجه  مدى  مراعاة  مع  للربنامج  تبعاً  التكيُّف  عىل  بالحماية  املتمتع  الشخص  قدرة  )د(   
وبصريته وسائر سماته الشخصية وعالقاته األرسية.

 املادة 8
قرار القبول

يعود قرار القبول يف الربنامج حرصاً لهيئة الحماية، وهو يتطلب موافقة الشاهد املستنرية.  -1

التحقيقات  يف  تعاونه  عىل  بالحماية  املتمتع  الشخص  ملكافأة  الربنامج  يف  القبول  يُستخدم  ال   -2
الجنائية وما يتعلق بها من مالحقات وال للحصول عىل منافع مالية.

 املادة 9
تدابري الحماية

تكون تدابري الحماية التي تقررها هيئة الحماية متناسبة مع مستوى الخطر، وقد تشمل ما ييل:  -1

الحماية البدنية؛ )أ(   

تغيري مكان اإلقامة؛ )ب(   

تغيري الهوية؛ )ج(   

أيَّ تدابري أخرى الزمة لضمان سالمة الشخص املتمتع بالحماية. )د(   

للحماية خالل  تدابري  تنفيذ  املحاكم  من  تطلب  أن  الحماية  لهيئة  يجوز  الربنامج،  دعم  بغية   -2
والتداول  املستعارة  األسماء  واستخدام  مغلقة  قبيل عقد جلسات  املحكمة من  أمام  بالشهادة  اإلدالء 
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صورة  تمويه  أو  إبهام  أو  أمناً  أكثر  موقع  من  بشهادته  باإلدالء  للشاهد  السماح  أجل  من  بالفيديو 
الشاهد أو صوته.

يجوز لهيئة الحماية أن تقرر أيضاً توفري تدابري دعم تُتيح للشاهد االندماج يف إطار الربنامج.  -3

 املادة 10
مذكرة التفاهم

هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  عقب  الربنامج  يف  بالحماية  املتمتعون  األشخاص  يُقبَل   -1
الحماية.

ال تُشكِّل مذكرة التفاهم عقداً ملزماً قانوناً وال يجوز الطعن بها يف اإلجراءات القضائية.  -2

ح، عىل أقل تقدير، تفاصيل  ر املذكرة إشعاراً بالرشوط الطوعية املنطبقة يف الربنامج وتوضِّ توفِّ  -3
ما ييل:

أحكام و/أو رشوط اإلدراج يف الربنامج؛ )أ(   

ص بها؛ كلِّ الفئات العامة لتدابري الحماية املوصوفة يف املادة 9 )1( املرخَّ )ب(   

الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم املادي؛ )ج(   

االختبارات  ذلك  بما يف  الحماية،  هيئة  توجيهات  لجميع  االمتثال  الشاهد عىل  موافقة  )د(   
البدنية والنفسية؛

موافقة الشخص املتمتع بالحماية عىل عدم تعريض سالمة الربنامج أو أمنه للخطر؛ )ه(   

موافقة الشخص املتمتع بالحماية عىل اإلفصاح عن كلِّ مسؤولياته القانونية والتزاماته  )و(   
املالية، إىل جانب موافقة الشخص املتمتع بالحماية عىل طريقة استيفاء هذه االلتزامات أو املسؤوليات؛

موافقة الشخص املتمتع بالحماية عىل اإلفصاح لهيئة الحماية عن أيِّ إجراءات جنائية  )ز(   
أو مدنية أو متعلقة باإلفالس سابقة أو قيد النظر، وكذلك عن معرفته بأيِّ إجراءات من هذا القبيل قد 

تنشأ عقب قبوله يف الربنامج؛

الرشوط التي يمكن يف ظلها لهيئة الحماية أن تستبعد الشخص املتمتع بالحماية من  )ح(   
الربنامج.

 املادة 11
االستبعاد من الربنامج

تستبعد هيئة الحماية الشخص املتمتع بالحماية من الربنامج إذا توافر الرشطان التاليان:  -1

َرْفض الشخص املتمتع بالحماية كتابًة مواصلة توفري الحماية له؛ )أ(   

انقطاع الحاجة إىل توفري تدابري الحماية. )ب(   
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إذا توافرت  الربنامج  بالحماية من  املتمتع  الشاهد/الشخص  أن تستبعد  الحماية  لهيئة  يجوز   -2
الرشوط التالية:

انتهاك الشخص املتمتع بالحماية لرشوط مذكرة التفاهم؛ )أ(   

التحقيق  أو مضللة لسلطات  بمعلومات خاطئة  املتمتع بالحماية عمداً  إدالء الشخص  )ب(   
أو املالحقة أو لهيئة الحماية؛

انتهاج الشخص املتمتع بالحماية سلوكاً يعرض سالمة الربنامج للخطر أو عدم تقيّده  )ج(   
بقواعد الربنامج أو امتثاله لكلِّ الطلبات والتعليمات املعقولة الصادرة عن وحدة الحماية، مثل طلبات 

وتعليمات املسؤولني واملوظفني الحكوميني الذين يوفرون له الحماية؛

ارتكاب الشخص املتمتع بالحماية لجريمة؛ )د(   

رفض الشخص املتمتع بالحماية التعاون يف اإلجراءات القضائية والشهادة علناً، حسب  )ه(   
االقتضاء، عىل نحو كامل وصادق.

 املادة 12
تدابري الطوارئ

يف حالة وجود تهديد أو خطر محدق بالشخص املتمتع بالحماية، يجوز لهيئة الحماية أن تعتمد   -1
ت. ويتعنيَّ إقامة الدليل عىل السمة امللحة للحالة. التدابري املبيَّنة يف املادة 9 عىل أساس مؤقَّ

تتوقف هذه التدابري عقب انتهاء حالة الطوارئ أو إذا قررت هيئة الحماية أن الشاهد غري مؤهل   -2
للقبول يف الربنامج.

ال يستتبع األخذ بتدابري الطوارئ ضمنياً القبول يف الربنامج.  -3

 املادة 13
التعاون الدويل

ص لهيئة الحماية أو وحدة الحماية بإبرام اتفاقات رسية مع السلطات األجنبية املعنية واملحاكم  يرخَّ
املتمتعني  األشخاص  إقامة  مكان  تغيري  بشأن  الدولية  أو  اإلقليمية  الكيانات  وسائر  الدولية  الجنائية 

بالحماية وغري ذلك من تدابري الحماية.

 املادة 14
امليزانية

تُدِرج الدولة يف امليزانية الوطنية املخصصات الالزمة لتمويل الربنامج وتشغيله.
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 املادة 15
إجراء التظلم

يوضع إجراء رسي لتقديم تظّلمات األشخاص املتمتعني بالحماية وموظفي وحدة الحماية والفصل يف 
هذه التظلمات.

 املادة 16
عدم املسؤولية

ال تكون هيئة الحماية أو وحدة الحماية أو أيٌّ من املؤسسات املذكورة يف املادة 5 أو موظفوها مسؤولني 
عن أيِّ إجراء أو دعوى أو إجراءات متعلقة بفعل اضطلعوا به أو فاتهم االضطالع به بحسن نيَّة يف 

معرض ممارستهم للصالحيات املمنوحة لهم بموجب هذا القانون.
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