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اأيِّ  عن  الإعراب  على  نها  يت�شمَّ التي  املادة  ول طريقة عر�ض  املن�شور  هذا  امل�شتخَدمة يف  الت�شميات  تنطوي  ل 
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ال�شفحة



مة مقدِّ
و�ش���ع مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���درات واجلرمي���ة )املكت���ب( الأح���كام الت�شريعية 
مة ا�شتجابة لطل���ب اجلمعية العامة اإىل الأمني العام اأن  النموذجي���ة ملكافح���ة اجلرمي���ة املنظَّ
���ع وي�شاع���د ال���دول الأع�شاء يف جهودها للن�شم���ام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة  ي�شجِّ

وتنفيذها.)1( بها  امللحقة  والربوتوكولت  الوطنية  مة عرب  املنظَّ اجلرمية 

���ر الأح���كام الت�شريعية النموذجية تقدمي املكت���ب للم�شاعدة الت�شريعية على نحو  و�ش���وف تي�شِّ
ممنه���ج, كم���ا اأنه���ا �شت�شّهل ا�شتعرا�ض الت�شريعات القائمة وتعديلها واعتماد الدول الأع�شاء 
اأيًّا  تتكيف مع احتياجات كل دولة,  الأحكام بحيث  اأُعدت هذه  لت�شريعات جديدة. وقد  ذاتها 

واجلغرافية. والثقافية  والقت�شادية  الجتماعية  وظروفها  القانونية  تقاليدها  كانت 

وق���د �شب���ق اأن ُو�شع���ت قوانني منوذجية لبع�ض اللتزامات املن�شو�ض عليها يف اتفاقية الأمم 
مة عرب الوطنية, ومنها على وجه اخل�شو�ض ما يتعلق بت�شليم  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
املطلوبني وتبادل امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية وحماية ال�شهود وغ�شل الأموال. كما اأنَّ هناك 
, فاإنَّ الأحكام  قوان���ني منوذجي���ة ترك���ز على تنفيذ الربوتوكولت امللحق���ة بالتفاقية. ومن ثمَّ
مة التي ل ت�شملها  ز على تنفيذ مواد اتفاقية اجلرمية املنظَّ الت�شريعية النموذجية احلالية تركِّ
اإىل 31(. ويرد يف  القائمة )املواد 2 و3 و5 و10 و11 و15 و17 ومن 19  النموذجية  القوانني 
]...[, دليل يبني اأحكام التفاقية امل�شمولة بقوانني منوذجية معيَّنة. اجلدول الأول, ال�شفحة 

ح التعليقات على هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية اأيَّ الأحكام اإلزامي واأيَّها اختياري,  وتو�شّ
مة. ولكن ذلك  ���د م�شتوى اللت���زام املن�شو�ض عليه يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ عل���ى نح���و يج�شِّ
ل  لأنها جزء  )املادة 3(,  والتعاريف  الأول(  )الف�شل  العامة  الأحكام  على  ل ينطبق  التمييز 
اتفاقية اجلرمية  اإلزامية مبوجب  النموذجية )واإن كانت غري  الت�شريعية  الأحكام  اأ من  يتجزَّ
مة يف حّد ذاتها(. وقد ُت�شَتمّد الأحكام املُو�شى بها اأي�شًا من �شكوك دولية اأخرى, منها  املنظَّ
القان���ون ال���دويل حلق���وق الإن�شان والقانون الإن�شاين ال���دويل وقانون اللجئني. وُتقرتح,كلما 
اأو �شروريا, خيارات ب�شاأن ال�شياغة اللغوية للأحكام مراعاة للفوارق بني  كان ذلك منا�شبًا 

القانونية.  النظم 

م,  وتب���نيِّ التعليق���ات امل�ش���در القان���وين الذي ا�شتمد منه كل حكم من الأحكام, كما اأنها تقدَّ
يف بع����ض احل���الت, اأمثل���ة عل���ى قوان���ني وطنية بيانية من دول �شت���ى )برتجمة غري ر�شمية, 
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.39574 الرقم  و2326,  و2241  و2237   2225 املجلدات  املعاهدات,  املتحدة, جمموعة  )1( الأمم 



عن���د القت�ش���اء(.)2( وي�شتع���ان يف التعليقات اأي�شًا بامللحوظات التف�شريي���ة للوثائق الر�شمية 
مة عرب الوطنية)3(  )الأعم���ال التح�شريي���ة( لتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي���ة املنظَّ
م���ة عرب الوطنية  والأدل���ة الت�شريعي���ة لتنفي���ذ اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

بها.)4( امللحقة  والربوتوكولت 
مة العابرة للحدود  وينبغ���ي و�ش���ع جمي���ع الت�شريعات الوطنية املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظَّ
الوطنية على نحو يتما�شى مع املبادئ الد�شتورية للدول واملفاهيم الأ�شا�شية لنظمها القانونية 
وم���ا لديه���ا م���ن هياكل قانونية وترتيبات للإنفاذ. وعلوة عل���ى ذلك, يلزم العمل بالقوانني 
مة العابرة للحدود الوطنية بالت�شاق مع ما هنالك من قوانني  الوطنية املعنية باجلرمية املنظَّ
وطني���ة اأخ���رى ذات �شل���ة. ومن ثم, ل يتوخ���ى اإدراج الأحكام الت�شريعية النموذجية مبا�شرة 
الت�شريعي  ال�شياق  لكامل  دقيق  ا�شتعرا�ض  اإجراء  قبل  املقدمة  ب�شيغتها  الوطنية  القوانني  يف 

املعنية.  للدولة 

مة �شادرة عن  وه���ذه املجموع���ة من الأح���كام الت�شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمي���ة املنظَّ
ها الفرع بالتن�شيق الوثيق مع ق�شم  مة التابع للمكتب, وقد اأعدَّ الف���رع املعن���ي باجلرمي���ة املنظَّ
مة العابرة  العدال���ة التاب���ع للمكت���ب.)5( فقد عقد فريق م���ن اخلرباء يف جمال اجلرمية املنظَّ
للحدود الوطنية من خمتلف البلدان واخللفيات القانونية اجتماعني ملناق�شة م�شروع الأحكام 

وا�شتعرا�شه.)6(

وبنيتها النموذجية  الت�شريعية  للأحكام  املنطقي  الأ�شا�ض 
ز الأحكام الت�شريعية النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  تركِّ
م���ة ع���رب الوطني���ة الت���ي ل ت�شملها القوان���ني النموذجية القائمة, اأي املواد 2 و3 و5 و10  املنظَّ
الأ�شا�ض  تتبع  اإىل ف�شول  م تلك الأحكام  اإىل 31 من التفاقية. وتق�شَّ و11 و15 و17 ومن 19 

التايل. املنطقي 
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)2( عندم���ا ل تت���اح ن�شخ���ة ر�شمي���ة من القانون باللغ���ة الإنكليزية, تكون الن�شخة امل�شتخدمة هي الن�شخة املقدمة 

املعنية. الدولة  من  وطنيني  من خرباء 
مة عرب الوطنية  )3( الأعمال التح�شريية عن املفاو�شات ب�شاأن و�شع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.)A.06.V.5 املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  )من�شورات  بها  امللحقة  والربوتوكولت 
مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )4( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.)A.05.V.2 املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  )من�شورات  بها 
)5( اأ�شه���م يف ه���ذه العملي���ة املوظف���ون التالية اأ�شماوؤهم: منية بن حمو, �شيل�ش���و كورا�شيني, اإ�شتيل ديون, ماري 

غراجن���وان, �شيمونيت���ا غرا�ش���ي, كارين كرمي���ر, يوهان كروغر, جيواكينو بوليميني, رييكا بوتونني, �شتيفن ثورلو, اأولغا 
زودوفا. و�شاعد املكتب يف هذا ال�شدد خبريتان ا�شت�شاريتان, هما: فيونا ديفيد, وهي املحررة الرئي�شية مل�شروع الأحكام, 

املدين. القانون  بخربتها يف جمال  ا�شُتعني  التي  ومارلني هريتز 
)6( �ش���ارك خ���رباء, ب�شفته���م ال�شخ�شي���ة, يف اإعداد الأحكام الت�شريعية النموذجية, وه���م من البلدان التالية: 

الحتاد الرو�ش���ي, اأ�شرتالي���ا, اأوغن���دا, اإيطالي���ا, الربازي���ل, جاماي���كا, فرن�شا, املك�شي���ك, نيوزيلن���دا, الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة. وبالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك, �ش���ارك يف الجتماعني ممثلون عن املكاتب واملنظم���ات والعمليات الإقليمية التالية: 
مة الأمن  مة الدولية لل�شرطة اجلنائية )الإنرتبول(, ومنظَّ اإدارة عملي���ات حف���ظ ال�ش���لم التابع���ة للأمانة العامة, واملنظَّ

اأوروبا. والتعاون يف 



عامة الأول- اأحكام  الف�شل 
ي�ش���م الف�ش���ل الأول اأحكام���ًا �شيغت لكي تنطبق عموما عل���ى الت�شريعات التي تنفذ اتفاقية 
مة, مبا يف ذلك بيان الغر�ض واملبادئ التي ينبغي تطبيقها يف تف�شري القانون  اجلرمية املنظَّ

والخت�شا�ض. الرئي�شية  والتعاريف 

مة املنظَّ ومنع اجلرمية  الثاين- التن�شيق  الف�شل 
ي�ش���م الف�ش���ل الث���اين اأحكام���ًا تتعلق باإن�شاء جلنة تن�شيق وطني���ة للإ�شراف على تنفيذ هذه 

مة. املنظَّ منع اجلرمية  اإىل  تهدف  التي  والربامج  ال�شيا�شات  من  وغريها  الأحكام 

الثالث- اجلرائم الف�شل 
يق���دم الف�ش���ل الثال���ث تعريفًا دقيقًا لل�شلوك الإجرامي, ويتن���اول امل�شائل املتعلقة بالعقوبات 
املفرو�ش���ة عل���ى الأ�شخا����ض الطبيعيني والعتباريني, ويحدد العوامل التي يجوز للمحكمة اأن 

اأحكامها. اإ�شدار  عند  العتبار  تاأخذها يف 

الرابع- التحريات الف�شل 
يق���دم الف�ش���ل الرابع اإطارًا قانونّي���ًا اأ�شا�شّيًا لدعم ا�شتخدام اأ�شاليب التحري اخلا�شة التي 
ميك���ن اأن ت�شاع���د عل���ى الت�شدي بفعالية للجرائ���م املعقدة العابرة للحدود الوطنية. كما اأنه 
يوف���ر اأ�شا�ش���ًا قانونّي���ًا للتدابري الرامية اإىل تعزيز التعاون العملياتي والتقني فيما بني هيئات 

امل�شرتكة. التحريات  �شيما  ول  الأطراف,  الدول  القانون يف  اإنفاذ 

بالتفاقية امل�شمولة  اجلرائم  ب�شاأن  الق�شائية  اخلام�ض- امللحقة  الف�شل 
يتن���اول الف�ش���ل اخلام����ض بع�ض امل�شائل الإجرائية التي تن�شاأ عند مقا�شاة مرتكبي اجلرائم 
للمحاكمة ومنح احل�شانة يف  التقديرية  ال�شلطة  التفاقية, مبا يف ذلك  املن�شو�ض عليها يف 

معينة. ظروف 

الإثبات وقواعد  اخلا�شة  ال�شاد�ض- الإجراءات  الف�شل 
يق���دم الف�ش���ل ال�شاد����ض اأ�شا�شًا قانونّيًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اخلا�شة التي قد 
مة العابرة للحدود الوطنية, مثل متديد الوقت  الة ملرتكبي اجلرمية املنظَّ ت�شهل املقا�شاة الفعَّ
قب���ل ب���دء امللحق���ات الق�شائي���ة وقبول الأدل���ة التي يتم احل�شول عليها م���ن خلل اأ�شاليب 

اخلا�شة. التحري 
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ال�شهود ال�شابع- حماية  الف�شل 

يقدم الف�شل ال�شابع اأ�شا�شًا قانونّيًا للتدابري التي ميكن اتخاذها �شواء يف املحكمة اأو خارجها 
كرامتهم. و�شون  التفاقية  عليها يف  املن�شو�ض  اجلرائم  و�شهود  �شحايا  �شلمة  ل�شمان 

اأ�شرارهم وجرب  بالتفاقية  امل�شمولة  اجلرائم  �شحايا  الثامن- تعوي�ض  الف�شل 

يقدم الف�شل الثامن الأ�شا�ض القانوين للتدابري التي ميكن اتخاذها ل�شمان تعوي�ض �شحايا 
اأ�شرارهم. و/اأو جرب  التفاقية  عليها يف  املن�شو�ض  اجلرائم 

عليهم املحكوم  الأ�شخا�ض  التا�شع- نقل  الف�شل 

يق���دم الف�ش���ل التا�ش���ع الأ�شا�ض القانوين لنقل الأ�شخا����ض املحكوم عليهم لرتكابهم جرائم 
التفاقية. اأخرى طرف يف  دولة  اإىل  التفاقية  عليها يف  من�شو�ض 

القائمة النموذجية  بالقوانني  النموذجية  الت�شريعية  الأحكام  عالقة 

مة التي  ترك���ز ه���ذه الأح���كام الت�شريعي���ة النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقي���ة اجلرمية املنظَّ
يلي:  كما  وهي  القائمة,  النموذجية  القوانني  ل ت�شملها 

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

)ب(  قان���ون منوذج���ي ملكافحة �شنع الأ�شلحة النارية واأجزائها ومكوناتها والذخرية 
م�شروعة )2011(؛ ب�شورة غري  بها  والجتار 

)ج(     قانون منوذجي ب�شاأن غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب, اأعده مكتب الأمم املتحدة 
الدويل )2005(؛ النقد  و�شندوق  واجلرمية  باملخدرات  املعني 

الوقائية  والتدابري  الإرهابيني  ومتويل  الأموال  غ�شل  ب�شاأن  النموذجية  )د(     الأحكام 
املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اأعدها  التي  العام(,  القانون  نظم  اأجل  )من  وعائدات اجلرمية 

الدويل )2009(؛ النقد  و�شندوق  الكومنولث  واأمانة  واجلرمية  باملخدرات 

الطلب(؛ عند  )متوفرة  الإرهاب  ملكافحة  النموذجية  الت�شريعية  )ه (    الأحكام 

املطلوبني )2004(؛ ت�شليم  ب�شاأن  النموذجي  )و(     القانون 

اجلنائية )2007(؛ امل�شائل  امل�شاعدة يف  تبادل  ب�شاأن  قانون منوذجي  )ز(    
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القانون  وال�شهود عليها:  بالأطفال �شحايا اجلرمية  املتعلقة  الأمور  )ح( العدالة يف 
والتعليق )2009(؛ النموذجي 

)ط(   القان���ون النموذج���ي ملكت���ب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات واجلرمية ب�شاأن 
الطلب(؛ عند  )متوفر  ال�شهود  حماية 

)ي(    الأح���كام الت�شريعي���ة النموذجي���ة يف جمال مكافح���ة املخدرات )متوفرة عند 
الطلب(.

مة, ويربط كل واحدة منها  ويقدم اجلدول 1 دليًل لكل مادة من مواد اتفاقية اجلرمية املنظَّ
ال�شلة. ذات  النموذجية  )القوانني(  بالقانون 

مة عرب الوطنية  اجل���دول 1- الرواب���ط ب���ني اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة اجلرمي���ة املنظَّ
الت�شريعية والأحكام  النموذجية  والقوانني 

ix

 مواد اتفاقية الأمم املتحدة 
مة   ملكافحة اجلرمية املنظَّ

مو�شوع املادةعرب الوطنية
القانون النموذجي املقابل اأو 

الأحكام الت�شريعية املقابلة

الأحكام الت�شريعية النموذجية بيان الغر�ضاملادة 1
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ
الأحكام الت�شريعية النموذجية امل�شطلحات امل�شتخدمةاملادة 2

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية؛  اجلرمية املنظَّ

والقانون النموذجي ملكافحة تهريب 
املهاجرين, والقانون النموذجي 

ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ض, 
وقانون منوذجي ملكافحة �شنع 

الأ�شلحة النارية واأجزائها 
ومكوناتها والذخرية والجتار بها 

ب�شورة غري م�شروعة.
الأحكام الت�شريعية النموذجية نطاق النطباقاملادة 3

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ

�شون ال�شيادةاملادة 4
جترمي امل�شاركة يف جماعة املادة 5

مة اإجرامية منظَّ
الأحكام الت�شريعية النموذجية 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ



1- )تابع( اجلدول 

x

 مواد اتفاقية الأمم املتحدة 
مة   ملكافحة اجلرمية املنظَّ

مو�شوع املادةعرب الوطنية
القانون النموذجي املقابل اأو 

الأحكام الت�شريعية املقابلة

قانون منوذجي ب�شاأن غ�شل جترمي غ�شل عائدات اجلرائماملادتان 6 و7
الأموال ومتويل الإرهاب, اأعده 

مكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية و�شندوق 
النقد الدويل )2005, من اأجل 

نظم القانون املدين(

الأحكام النموذجية ب�شاأن غ�شل 
الأموال ومتويل الإرهابيني 

والتدابري الوقائية وعائدات 
اجلرمية )من اأجل نظم القانون 

العام(, التي اأعدها مكتب 
الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية واأمانة الكومنولث 
و�شندوق النقد الدويل )2009(

جترمي الف�شاداملادة 8

تدابري مكافحة الف�شاداملادة 9

الأحكام الت�شريعية النموذجية م�شوؤولية الهيئات العتباريةاملادة 10
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ

الأحكام الت�شريعية النموذجية امللحقة واملقا�شاة واجلزاءاتاملادة 11
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ



xi

 مواد اتفاقية الأمم املتحدة 
مة   ملكافحة اجلرمية املنظَّ

مو�شوع املادةعرب الوطنية
القانون النموذجي املقابل اأو 

الأحكام الت�شريعية املقابلة

قانون منوذجي ب�شاأن غ�شل امل�شادرة وال�شبطاملادة 12
الأموال ومتويل الإرهاب, اأعده 

مكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية و�شندوق 
النقد الدويل )2005, من اأجل 

نظم القانون املدين( 
الأحكام النموذجية ب�شاأن غ�شل 

الأموال ومتويل الإرهابيني 
والتدابري الوقائية وعائدات 

اجلرمية )من اأجل نظم القانون 
العام(, التي اأعدها مكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية واأمانة الكومنولث 

و�شندوق النقد الدويل )2009(
قانون منوذجي ملكافحة �شنع 

الأ�شلحة النارية واأجزائها 
ومكوناتها والذخرية والجتار 

بها ب�شورة غري م�شروعة 
الأحكام الت�شريعية النموذجية 

ملكافحة الإرهاب

التعاون الدويل لأغرا�ض املادة 13
امل�شادرة

الت�شرف يف عائدات اجلرائم املادة 14
امل�شادرة اأو املمتلكات امل�شادرة

الأحكام الت�شريعية النموذجية الولية الق�شائيةاملادة 15
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ
القانون النموذجي ب�شاأن ت�شليم ت�شليم املجرمنياملادة 16

املطلوبني )2004(
الأحكام الت�شريعية النموذجية نقل الأ�شخا�ض املحكوم عليهماملادة 17

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ

قانون منوذجي ب�شاأن تبادل امل�شاعدة القانونية املتبادلةاملادة 18
امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية 

)2007(
الأحكام الت�شريعية النموذجية التحقيقات امل�شرتكةاملادة 19

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ



1- )تابع( اجلدول 

xii

 مواد اتفاقية الأمم املتحدة 
مة   ملكافحة اجلرمية املنظَّ

مو�شوع املادةعرب الوطنية
القانون النموذجي املقابل اأو 

الأحكام الت�شريعية املقابلة

الأحكام الت�شريعية النموذجية اأ�شاليب التحري اخلا�شةاملادة 20
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ
الأحكام الت�شريعية النموذجية نقل الإجراءات اجلنائيةاملادة 21

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ

الأحكام الت�شريعية النموذجية اإن�شاء �شجل جنائياملادة 22
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ
الأحكام الت�شريعية النموذجية جترمي عرقلة �شري العدالةاملادة 23

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ

الأحكام الت�شريعية النموذجية حماية ال�شهوداملادة 24
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية,  اجلرمية املنظَّ

والقانون النموذجي ملكتب 
الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية ب�شاأن حماية ال�شهود 

الأحكام الت�شريعية النموذجية م�شاعدة ال�شحايا وحمايتهماملادة 25
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية,  اجلرمية املنظَّ

والقانون النموذجي ملكتب 
الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية ب�شاأن حماية ال�شهود 

تدابري تعزيز التعاون مع اأجهزة املادة 26
اإنفاذ القانون

الأحكام الت�شريعية النموذجية 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ
الأحكام الت�شريعية النموذجية التعاون يف جمال اإنفاذ القانوناملادة 27

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ

جمع وتبادل وحتليل املعلومات عن املادة 28
مة طبيعة اجلرمية املنظَّ

الأحكام الت�شريعية النموذجية 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ
الأحكام الت�شريعية النموذجية التدريب وامل�شاعدة التقنيةاملادة 29

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ



xiii

 مواد اتفاقية الأمم املتحدة 
مة   ملكافحة اجلرمية املنظَّ

مو�شوع املادةعرب الوطنية
القانون النموذجي املقابل اأو 

الأحكام الت�شريعية املقابلة

تدابري اأخرى: تنفيذ التفاقية املادة 30
من خلل التنمية القت�شادية 

وامل�شاعدة التقنية

الأحكام الت�شريعية النموذجية 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ
الأحكام الت�شريعية النموذجية املنعاملادة 31

لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
مة عرب الوطنية اجلرمية املنظَّ

موؤمتر الأطراف يف التفاقيةاملادة 32
الأمانةاملادة 33
تنفيذ التفاقيةاملادة 34
ت�شوية الن زاعاتاملادة 35
التوقيع والت�شديق والقبول املادة 36

والإقرار والن�شمام
العلقة بالربوتوكولتاملادة 37
بدء النفاذاملادة 38
التعديلاملادة 39
الن�شحاباملادة 40
الوديع واللغاتاملادة 41





1

الأول الف�شل 
ع�ام�ة اأح�ك�ام 

ا�شتهاليل تعليق 
يت�شم���ن ه���ذا الف�ش���ل الأحكام التي ُيتوخى تطبيقها عموما على الت�شريعات التي تنفذ التفاقية. 
وجت�ّش���د ه���ذه الأح���كام امل���واد 1 )بي���ان الغر����ض(, و2 )امل�شطلح���ات امل�شتخدم���ة(, و3 )نطاق 
النطب���اق(, و15 )الولي���ة الق�شائي���ة(, والفقرة 2 من امل���ادة 34 )ل تتطلب اجلرائم املن�شو�ض 
عليه���ا يف التفاقي���ة, عن���د اإدراجه���ا يف القانون الداخلي, توفر ركنني فيها وهما جتاوزها للحدود 
اأ�شا�شيني للجرمية  اإلَّ عندما يكون هذان الركنان  مة فيها,  اإجرامية منظَّ الوطنية و�شلوع جماعة 

ذاتها(. بحد 
وق���د يك���ون بع����ض هذه امل�شائل م�شموًل بالفع���ل بالقوانني الوطنية القائمة. فعلى �شبيل املثال, قد 
القانون الأجنبي"؛ وقد  اإنفاذ  "م�شوؤول  اأو  ل�"املوظف العمومي"  اأخرى تعاريف  ت�شم قوانني وطنية 
تكون هناك قوانني وطنية تن�ض على اخت�شا�ض املحاكم للنظر يف جرائم معينة مبوجب القوانني 
الوطني���ة الت���ي تنطبق ب�شف���ة عامة؛ وقد يكون هناك بالفعل قوانني حمددة لتنفيذ الربوتوكولت 
مة. ومن املهم اأن يحدد وا�شعو الأحكام الت�شريعية جميع القوانني  امللحقة باتفاقية اجلرمية املنظَّ

التفاقية. متطلبات  تنفيذ  اأي�شًا  وي�شمنوا  معها  الت�شاق  ي�شمنوا  واأن  اأ�شًل  املوجودة 

النموذجية الت�شريعية  الأحكام  1- الغر�ض من  املادة 

1- ته���دف ه���ذه الأح���كام الت�شريعي���ة النموذجية اإىل ]تي�شري تنفي���ذ[ ]تنفيذ[ اتفاقية الأمم 
الوطنية. مة عرب  املنظَّ ملكافحة اجلرمية  املتحدة 

يلي: فيما  الأحكام  هذه  اأغرا�ض  2- وتتمثل 
ومكافحتها؛ مة  املنظَّ )اأ( منع اجلرمية 

مرتكبيها؛ ومقا�شاة  مة  املنظَّ اجلرائم  التحقيق يف  ت�شهيل  )ب(  
الأغرا�ض هذه  اأجل حتقيق  من  وتي�شريه  والدويل  الوطني  التعاون  )ج(   تعزيز 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  2  الأحكام 

مب���ا يتما�ش���ى م���ع ]حقوق الإن�شان الأ�شا�شية و�شيادة القان���ون[ ]اللتزامات القانونية الدولية, مبا 
الإن�شان[. ذلك حقوق  يف 

التعليق
مة. املنظَّ اتفاقية اجلرمية  من   1 املادة  امل�شدر: 

ق���د ل تتطل���ب بع����ض النظ���م القانونية اإيراد بيان بالغر�ض, بيد اأنَّ ذلك قد يكون مفيدًا يف بع�ض 
املعاهدة يف  اإىل  اإ�شارة مبا�شرة  اإدراج  للمحاكم عند  يتاح فيها  التي  النظم  القانونية, مثل  النظم 

بالتف�شري. املتعلقة  امل�شائل  املعاهدة حلل  اإىل  الرجوُع  الوطني  القانون 

وم���ن امله���م اأن ينظ���ر وا�شع���و الأحكام الت�شريعية يف كيفية تداخ���ل اللتزامات الواردة يف اتفاقية 
م���ة م���ع اللتزامات الدولي���ة الرئي�شية الأخرى, ل �شيما فيما يتعلق بحقوق الإن�شان  اجلرمي���ة املنظَّ
واإقامة العدل. ومن ثم, يُتدرج العبارة التالية يف املادة 1 )"بالت�شاق مع ]حقوق الإن�شان الأ�شا�شية 
و�شي���ادة القان���ون[ ]اللتزام���ات القانونية الدولية, مبا يف ذلك حقوق الإن�شان["( للتو�شيح باأنه ل 
ُيتوخى اأن يكون تنفيذ اللتزامات الواردة يف التفاقية على ح�شاب غريها من اللتزامات الدولية 

الأهمية. البالغة 

النطباق 2- نطاق  املادة 
ومكافحة: ملنع  النموذجية  الت�شريعية  الأحكام  هذه  ُتطبَّق 

مة؛  منظَّ اإجرامية  فيها جماعات  تتورط  التي  )اأ( اجلرائم اخلطرية 
النموذجية. الت�شريعية  الأحكام  هذه  من   3 الف�شل  دة يف  املحدَّ اجلرائم  )ب(  

التعليق
اإلزامي. حكم 

املادة 34. من   2 بالفقرة  بالقرتان  مة  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  من  النطباق(  )نطاق   3 املادة  امل�شدر: 
مة على اأنَّ التفاقية تنطبق, با�شتثناء ما تن�ض عليه خلفًا  تن�ض املادة 3 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
لذل���ك, عل���ى من���ع اجلرائم املح���ددة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 والتحقيق فيها وملحقة مرتكبيها, 
وعلى اجلرمية اخلطرية )ح�شب التعريف الوارد يف املادة 2(, حيثما يكون اجلرم متجاوزا للحدود 

فيه. �شالعة  مة  منظَّ اإجرامية  وتكون جماعة  الوطنية 



ع�ام�ة  3 الأول- اأح�ك�ام  الف�شل 

منها:   2 الفقرة  �شيما  ل   ,34 باملادة  مقرتنة   3 املادة  قراءة  ويجب 
جت���ّرم يف القان���ون الداخل���ي ل���كل دولة طرف الأفع���ال املجّرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من 
مة  هذه التفاقية, ب�شرف النظر عن جتاوزها للحدود الوطنية اأو �شلوع جماعة اإجرامية منظَّ
فيه���ا عل���ى النح���و املب���ني يف الفقرة 1 من املادة 3 من هذه التفاقية, با�شتثناء احلالت التي 

مة. منظَّ اإجرامية  �شلوع جماعة  التفاقية  هذه  من   5 املادة  فيها  ت�شرتط 
للتفاقية: التف�شريية  امللحوظات  ورد يف  وكما 

]املادة 34, الفقرة 2[ هو, دون تغيري نطاق انطباق التفاقية مثلما هو مو�شوف  الغر�ض من 
يف امل���ادة 3, اأن يب���ني بو�ش���وح ل لب����ض فيه اأنَّ العن�شر عرب الوطني و�شلوع جماعة اإجرامية 

التجرمي.)7( لأغرا�ض  اجلرائم  تلك  عنا�شر  من  عن�شرين  اعتبارهما  ينبغي  ل  مة  منظَّ
للحدود  العابرة  مة  املنظَّ ين�شب على اجلرمية  التفاقية  تركيز  اأنَّ  الرغم من  اأخرى, على  وبعبارة 
الوطني���ة, ف���اإنَّ عل���ى وا�شع���ي القوانني الوطني���ة اأن ي�شمنوا عدم ا�شرتاط القوان���ني الوطنية التي 
جت���رم غ�ش���ل عائ���دات اجلرائم )امل���ادة 6(, والف�شاد )املادة 8( وعرقلة �شري العدالة )املادة 23( 
وخمتلف اجلرائم املحددة يف الربوتوكول اأن يكون الفعل متجاوزا للحدود الوطنية اأو تكون جماعة 
م���ة �شالع���ة في���ه, ما مل يتطل���ب تعريف اجلرمية ذلك. فينبغ���ي األَّ تقت�شي القوانني  اإجرامي���ة منظَّ
الفعل متجاوزا  اأن يكون ذلك  مة )املادة 5(  اإجرامية منظَّ التي جترم امل�شاركة يف جماعة  الوطنية 

بطبيعته. الوطنية  للحدود 
وللفقرة 2 من املادة 34 تبعات على العديد من املواد الأخرى للتفاقية. لذا, فاإنَّ اإدراج حكم ُيعنى 
بنط���اق النطب���اق, مث���ل احلك���م املدرج يف هذه الأحكام الت�شريعية, مه���م جّدًا. فعلى �شبيل املثال, 
تن����ض التفاقي���ة عل���ى اآليات �شتى لتي�شري التعاون ال���دويل )امل�شاعدة املتبادلة, وت�شليم املجرمني, 
وامل�ش���ادرة, والتع���اون فيم���ا ب���ني اأجهزة ال�شرط���ة(. ويجب اأن تطبَّق ه���ذه الآليات على "اجلرائم 
امل�شمول���ة به���ذه التفاقي���ة" ب�شت���ى اأنواعه���ا. وي�شتتبع تطبيق الفقرة 2 من امل���ادة 34 اأنَّ "اجلرائم 
امل�شمول���ة به���ذه التفاقي���ة" ت�ش���م, على �شبيل املث���ال, جرائم الف�شاد وغ�ش���ل الأموال وعرقلة �شري 
العدال���ة املن�شو����ض عليه���ا يف القان���ون الوطن���ي دون الإ�شارة اإىل ركني جت���اوز احلدود الوطنية اأو 

مة. منظَّ اإجرامية  �شلوع جماعة 
والربوتوك���ولت امللحق���ة بالتفاقي���ة, واملتعلقة بتهري���ب املهاجرين والجت���ار بالأ�شخا�ض والأ�شلحة 
اأحكام التفاقية, مع مراعاة ما يقت�شيه اختلف  الواقع تكملة للتفاقية. وتنطبق  النارية, هي يف 
احل���ال, عل���ى الربوتوك���ولت )عل���ى النحو املن�شو�ض علي���ه يف املادة 37 من التفاقية واملادة 1 من 
كل من الربوتوكولت الثلثة(. ومن ثم, �شيكون من املهم اأن يحدد وا�شعو القوانني جميع القوانني 
الوطني���ة ذات ال�شل���ة الت���ي تتناول ه���ذه امل�شائل واأن ي�شمنوا اأن تكون اأيُّ قوانني وطنية ترمي اإىل 

الربوتوكولت. تنفيذ  اإىل  الرامية  الوطنية  القوانني  على  اأي�شا  منطبقة  التفاقية  تنفيذ 

)7( امللحوظ���ة التف�شريي���ة عل���ى امل���ادة 34 )انظ���ر الوثيقة A/55/383/Add.1, الفق���رة 59(, كما وردت يف الأعمال 

مة ع���رب الوطنية والربوتوكولت  التح�شريي���ة ع���ن املفاو�ش���ات ب�ش���اأن و�ش���ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
.327 ال�شفحة  بها,  امللحقة 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  4  الأحكام 

امل�شتخدمة وامل�شطلحات  3- التعاريف  املادة 

الأحكام: هذه  يف 
ُد بتعبري "امل�شادرة", التي ت�شمل احلجز حيثما انطبق, التجريُد النهائي من  )اأ( ُيق�شَ

اأخرى[؛ �شلطة خمت�شة  اأو  ]حمكمة  عن  �شادر  اأمر  املمتلكات مبوجب 

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

اأنه:  للتفاقية  التح�شريية  الأعمال  الواردة يف  التف�شريية  امللحوظات  تو�شح 
عندم���ا ي�ش���رتط القان���ون الداخل���ي للدولة الطرف, لإجراء امل�ش���ادرة, وجود اأمر �شادر عن 
حمكمة, يتعني اعتبار تلك املحكمة هي ال�شلطة املخت�شة الوحيدة لأغرا�ض هذا التعريف.)8(

وكم���ا لوح���ظ يف الأح���كام النموذجي���ة ب�شاأن غ�شل الأم���وال ومتويل الإرهابي���ني والتدابري الوقائية 
وعائ���دات اجلرمي���ة )م���ن اأج���ل نظ���م القانون الع���ام(, التي اأعده���ا مكت���ب الأمم املتحدة املعني 
باملخ���درات واجلرمي���ة واأمان���ة الكومنول���ث و�شن���دوق النقد ال���دويل,)9( فاإنَّ �شلطة اإ�ش���دار اأوامر 
امل�شادرة )وما يعادلها من اأوامر ب�شاأن ا�شرتداد املنافع اأو م�شادرة املوجودات( قد تكون حمكمة 
اأو جه���ة اأخ���رى. فف���ي بع�ض الوليات الق�شائي���ة, قد ت�شدر بع�ض الأوامر, مثل اأمر تفتي�ض اأو اأمر 
املماَر�شة �شلطة تنفيذية  ال�شلطة  ال�شخ�شية, ويف هذه احلالة تكون  اإبراز, عن قا�ض يعمل ب�شفته 

ق�شائية.)10( ل 
يلي: ما  تو�شح  للتفاقية  التح�شريية  الأعمال  الواردة يف  التف�شريية  امللحظات  فاإنَّ  ذلك,  ومع 

عندم���ا ي�ش���رتط القان���ون الداخل���ي للدولة الطرف, لإجراء امل�ش���ادرة, وجود اأمر �شادر عن 
حمكمة, يتعني اعتبار تلك املحكمة هي ال�شلطة املخت�شة الوحيدة لأغرا�ض هذا التعريف.)11(

وق���د يك���ون هن���اك اأن���واع خمتلفة م���ن اأوامر امل�شادرة. فقد ُي�شتخدم اأم���ر امل�شادرة عندما ميكن 
حتدي���د ممتل���كات اأو موج���ودات معينة. وقد ي�شتخدم اأم���ر ا�شرتداد املنافع عندما ل ميكن حتديد 
ممتلكات بعينها نظرًا لتحويلها اأو ا�شتبدالها باأخرى. وعلوة على ذلك, فاإنَّ بع�ض النظم القانونية 

املدنية. للم�شادرة  نظامًا  تطبق 

)8( امللحوظ���ات التف�شريي���ة عل���ى امل���ادة 2 )انظ���ر الوثيق���ة A/55/383/Add.1, الفقرة 6(, كم���ا وردت يف الأعمال 

مة ع���رب الوطنية والربوتوكولت  التح�شريي���ة ع���ن املفاو�ش���ات ب�ش���اأن و�ش���ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
.20 ال�شفحة  بها,  امللحقة 

)9( مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واأمانة الكومنولث و�شندوق النقد الدويل, الأحكام النموذجية 

ب�ش���اأن غ�ش���ل الأم���وال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائي���ة وعائدات اجلرمية )من اأجل نظم القانون العام( )2009(. 
 www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf :وه���ي متاحة على العنوان الت���ايل

.)2011 الأول/دي�شمرب  كانون   18 املوقع يف  زيارة  )مّتت 
.68 ال�شفحة   ,5 الفقرة   ,43 الباب  نف�شه,  )10( املرجع 

)11( امللحوظ���ات التف�شريي���ة عل���ى امل���ادة 2 )انظ���ر الوثيقة A/55/383/Add.1, الفق���رة 6(, كما وردت يف الأعمال 

مة ع���رب الوطنية والربوتوكولت  التح�شريي���ة ع���ن املفاو�ش���ات ب�ش���اأن و�ش���ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
.20 ال�شفحة  بها,  امللحقة 



ع�ام�ة  5 الأول- اأح�ك�ام  الف�شل 

اأمثلة
تورد املادة 1-3 من القانون النموذجي ب�شاأن غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب )من اأجل نظم القانون 

نطاقا: واأ�شيق  ال�شيء  بع�ض  تعريفًا خمتلفًا  املدين( 
املحكمة.)12( من  بقرار  امللكية  من  الدائم  التجريد  "امل�شادرة"  بتعبري  ُد  عني- ُيق�شَ

ويت�شمن القانون النموذجي ب�شاأن تبادل امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية )2007()13( التعريف التايل 
للم�شادرة:

"امل�ش���ادرة", الت���ي ت�شم���ل التجريد ح�شب القت�شاء, تعن���ي احلرمان الدائم من ملكية باأمر 
)22 املادة  من   2 )الفقرة  اأخرى.  ة  �شلطة خمت�شّ اأو  حمكمة 

)ب(  ت�شم���ل "املنفع���ة املالي���ة اأو منفع���ة مادية اأخرى" اأيَّ ن���وع من ال�شتمالة اأو الدفع اأو 
الر�ش���وة اأو املكاف���اأة اأو املي���زة اأو المتي���از اأو اخلدمة )مبا فيها اخلدمات اجلن�شية اأو غريها من 

مالية؛ اأم غري  مالية  كانت  �شواء  اخلدمات( 

التعليق
)اأ(. الفرعية  الفقرة   ,2 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

ُيَع���دُّ م�شطل���ح "منفع���ة مالي���ة اأو منفع���ة مادية اأخرى" ج���زءًا ل يتجزاأ من تعري���ف "جماعة اإجرامية 
م���ة" يف الفق���رة الفرعي���ة )اأ( م���ن املادة 2 م���ن التفاقية. وكما ورد يف امللحوظات التف�شريية على  منظَّ
املادة 2 )انظر الفقرة 3 من الوثيقة A/55/383/Add.1( الواردة يف الأعمال التح�شريية للتفاقية, فاإن:
عب���ارة "م���ن اأج���ل احل�شول, ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر, على منفعة مالية اأو منفعة مادية 
اأخ���رى" ينبغ���ي اأن تفه���م مبعنى وا�شع لك���ي ت�شمل, على �شبيل املثال, اجلرائم التي قد يكون 
الداف���ع الغال���ب فيه���ا ه���و املتعة اجلن�شية, كتلقي اأو مبادلة م���واد خلعية من جانب اأع�شاء 
حلق���ات الت�شوي���ر اخللع���ي للأطف���ال, اأو الجت���ار بالأطف���ال من جانب اأع�ش���اء ع�شابات 

الع�شابات.)14( اأع�شاء  بني  التكاليف  اقت�شام  اأو  للأطفال,  اجلن�شي  ال�شتغلل 
و�شعي���ًا وراء الت�ش���اق, ج���اء تعري���ف "منفع���ة مالية اأو مادية" امل�شتخدم هن���ا مطابقًا لتعريف هذا 
امل�شطل���ح امل�شتخ���دم يف القان���ون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجري���ن ال�شادر عن مكتب الأمم 

واجلرمية. باملخدرات  املعني  املتحدة 
مثال

تن����ض الفق���رة 5 م���ن الب���اب 45 من الأح���كام النموذجية ب�شاأن غ�شل الأم���وال ومتويل الإرهابيني 
يلي: ما  على  العام(  القانون  نظم  اأجل  )من  وعائدات اجلرمية  الوقائية  والتدابري 

)12( مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و�شندوق النقد الدويل, قانون منوذجي ب�شاأن غ�شل الأموال 

http://www.imolin.org/pdf/imolin/Model%20 التايل:  العنوان  ال�شفحة 15. وهو متاح على  الإرهاب )2005(,  ومتويل 
.)2011 الأول/دي�شمرب  18 كانون  عليه يف  )اطلع   Law_Arabic_Final.pdf

)13( مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���درات واجلرمي���ة, قان���ون منوذج���ي ب�ش���اأن تب���ادل امل�شاع���دة يف امل�شائل 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/ :اجلنائي���ة )2007(, ال�شفح���ة 17. وه���و متاح على العنوان التايل
.Publications/Model_Law_MLA_AR.pdf

مة عرب الوطنية  )14( الأعمال التح�شريية عن املفاو�شات ب�شاأن و�شع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.20 ال�شفحة  بها,  امللحقة  والربوتوكولت 

http://www.imolin.org/pdf/imolin/Model%20Law_Arabic_Final.pdf
http://www.imolin.org/pdf/imolin/Model%20Law_Arabic_Final.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Law_MLA_AR.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Law_MLA_AR.pdf


مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  6  الأحكام 

���ُد بتعب���ري "منفع���ة" اأيُّ مي���زة اأو ك�شب اأو ربح اأو ت�شديد من اأيِّ نوع كان, وت�شمل املنافع  ُيق�شَ
الت���ي تتاأت���ى ل�شخ����ض م���ا اأو يح�شل عليها اأو ت�شب���ح م�شتحقة له املنافع التي تتاأتى ل�شخ�ض 
اآخ���ر اأو يح�ش���ل عليه���ا اأو ت�شب���ح م�شتحقة لذلك ال�شخ�ض الآخ���ر, اإذا كان ذلك ال�شخ�ض 

طلبه. اأو  توجيهه  على  بناء  يت�شرف  اأو  الأول  ال�شخ�ض  ل�شيطرة  يخ�شع  الآخر 

املخت�ض  ]اجلهاز[  اأخرى  لدولة  تابع  القانون"  لإنفاذ  اأجنبي  "جهاز  بتعبري  ُد  ُيق�شَ )ج(   
الذي تقع عليه م�شوؤولية التحقيق ب�شاأن جرمية يف دولة اأخرى و]منعها وملحقة مرتكبيها جنائيًا[؛

التعليق
مة, التي تتطلب  امل�ش���در: تاأت���ي �ش���رورة تعري���ف ه���ذا امل�شطلح من املادة 27 من اتفاقية اجلرمي���ة املنظَّ

احلدود. القوانني عرب  اإنفاذ  التعاون يف جمال 

وُتل���زم امل���ادُة 27 ال���دوَل الأط���راف يف التفاقية, كما ورد يف الأدل���ة الت�شريعية, باأن تتعاون اأجهزة 
القانونية,  النظم  ال�شرطة(. ففي بع�ض  اأجهزة  وثيقًا )التعاون فيما بني  تعاونًا  القانون فيها  اإنفاذ 
ق���د يل���زم ح�ش���ول اأجه���زة اإنفاذ القانون الوطنية على اإذن حم���دد للعمل مع اأجهزة اإنفاذ القانون 
الأجنبي���ة عل���ى ه���ذا النح���و. وعندم���ا يكون الأمر كذل���ك, قد يلزم اأي�ش���ا اإدراج تعريف للمق�شود 

الأجنبي".  القانون  اإنفاذ  "جهاز  مب�شطلح 

ُد بتعبري "التجميد" اأو "ال�شبط" احلظر املوؤقت لنقل املمتلكات اأو تبديلها اأو  )د(  "ُيق�شَ
الت�ش���رف فيه���ا اأو حتريكه���ا اأو اإخ�شاعه���ا للحرا�شة اأو ال�شيطرة املوؤقتة بناء على اأمر �شادر عن 

اأخرى؛ �شلطة خمت�شة  اأو  حمكمة 

التعليق

)و(. الفرعية  الفقرة   ,2 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
اآليات لتجميد و�شبط العائدات املتاأتية من اجلرمية حمليًّا  باإن�شاء  تلزم التفاقية الدول الأطراف 
املادتني 12 و13(. وعلوة على ذلك,  املثال  �شبيل  الدويل )انظر على  التعاون  اأ�شكال  وك�شكل من 
يجوز للق�شاة ا�شتخدام جتميد اأو �شبط العائدات املتاأتية من اجلرمية اأي�شا كاأداة مفيدة ل�شمان 
ع���دم احتف���اظ املجرم���ني بالأرباح الناجتة ع���ن جرائمهم. ومن ثم, فقد يفيد وا�شعي القوانني اأن 
يتاأك���دوا م���ن اإدراج تعري���ف لعمليت���ي "التجميد" و"ال�شبط" يف القان���ون الوطني. وي�شتند التعريف 
مة. الوارد هنا اإىل التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية )و( من املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ

تعبريي: اأنَّ  للتفاقية  التف�شريية  امللحوظات  وتو�شح 
تعب���ريا "التجمي���د" اأو "ال�شب���ط", ح�شب تعريفهم���ا الوارد يف الفقرة الفرعية )و( من املادة 
مة عرب  2, موج���ودان يف املادت���ني 12 و13 م���ن اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ



ع�ام�ة  7 الأول- اأح�ك�ام  الف�شل 

الوطني���ة. ول ينبغ���ي اخلل���ط ب���ني عب���ارة "التفتي����ض وال�شبط" الواردة يف امل���ادة 18 وعبارة 
"ال�شبط" الواردة يف املادة 2. فعبارة "التفتي�ض وال�شبط" ت�شري اإىل ا�شتعمال تدابري تدخلية 
اإجبارية, من جانب �شلطات اإنفاذ القوانني بغية احل�شول على اأدلة ت�شتخدم لأغرا�ض ق�شية 
ف باأنه  ا عبارة "التجميد" الواردة يف املادة 18 فهي م�شتخدمة لت�شمل املفهوم املعرَّ جنائية. اأمَّ
املمتلكات  ت�شمل ل  اأو�شع بحيث  ُتفهم مبعنى  اأن  املادة 2, وينبغي  "ال�شبط" يف  اأو  "التجميد" 

الأدلة.)15( اأي�شا  بل  وحدها 

مثال
ف امل���ادة 1-3 م���ن القان���ون النموذج���ي ب�شاأن غ�شل الأموال ومتوي���ل الإرهاب )من اأجل نظم  تع���رِّ

التايل: النحو  على  على حدة,  ]اأو �شبط[  و"حجز"  "جتميد"  تعبريي  املدين(  القانون 
���ُد بتعب���ري "التجمي���د" حظ���ر اإحال���ة الأموال اأو املمتلكات الأخ���رى اأو حتويلها اأو  نون- ُيق�شَ
وملدة  اأخرى  �شلطة خمت�شة  اأو  قرار �شادر عن حمكمة  اإىل  ا�شتنادًا  نقلها  اأو  فيها  الت�شرف 
�شريان ذلك القرار. وتبقى الأموال اأو املمتلكات الأخرى املجمدة ملكا للأ�شخا�ض اأو الكيانات 
التي كانت لها م�شلحة يف تلك الأموال اأو املمتلكات الأخرى وقت جتميدها, ويجوز اأن توا�شل 

املالية. املوؤ�ش�شة  اإدارتها 
���ُد بتعب���ري "احلج���ز" حظ���ر اإحالة الأم���وال اأو املمتلكات الأخ���رى اأو حتويلها اأو  �شني- ُيق�شَ
الت�ش���رف فيه���ا اأو نقله���ا ا�شتن���ادا اإىل ق���رار �ش���ادر عن حمكمة اأو �شلط���ة خمت�شة اأخرى, 
اأو  الأخرى املحجوزة ملكا للأ�شخا�ض  املمتلكات  اأو  الأموال  القرار. وتبقى  وملدة �شريان ذلك 
الكيان���ات الت���ي كان���ت لها م�شلحة يف تلك الأم���وال اأو املمتلكات الأخرى وقت احلجز, ولكن 

الأخرى.)16( املخت�شة  ال�شلطة  اأو  الق�شائية  ال�شلطة  اإدارتها  تتوىل 

مة" جماع���ٌة ذات هيكل تنظيمي, موؤلفة من  ���ُد بتعب���ري "جماع���ة اإجرامية منظَّ )ه�( ُيق�شَ
ثلثة اأ�شخا�ض اأو اأكرث, موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب�شورة مت�شافرة بهدف ارتكاب واحدة 
اأو اأك���رث م���ن الأفع���ال املجرم���ة التي تنطب���ق عليها هذه الأحكام الت�شريعي���ة النموذجية من اأجل 

اأخرى؛ مادية  منفعة  اأو  مالية  منفعة  على  مبا�شر,  اأو غري  مبا�شر  ب�شكل  احل�شول, 

التعليق
)اأ(. الفرعية  الفقرة   ,2 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

مة" ال���وارد يف الفقرة الفرعي���ة )اأ( من املادة 2 من  ُيَع���دُّ تعري���ف عب���ارة "جماع���ة اإجرامي���ة منظَّ
الوطنية يف  القوانني  وا�شعو  ينظر  اأن  جّدًا  املهم  من  فاإنَّ  ثم,  ومن  لعملها.  اأ�شا�شّيًا  اأمرا  التفاقية 

الوطنية. قوانينهم  التعريف يف  هذا  لإدراج  ال�شبل  اأف�شل 

)15( امللحوظ���ات التف�شريي���ة عل���ى امل���ادة 2 )انظ���ر الوثيقة A/55/383/Add.1, الفق���رة 5(, كما وردت يف الأعمال 

مة ع���رب الوطنية والربوتوكولت  التح�شريي���ة ع���ن املفاو�ش���ات ب�ش���اأن و�ش���ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
.20 ال�شفحة  بها,  امللحقة 

)16( قان���ون منوذج���ي ب�ش���اأن غ�ش���ل الأم���وال ومتوي���ل الإرهاب �شادر ع���ن مكتب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات 

.15 ال�شفحة  الدويل,  النقد  و�شندوق  واجلرمية 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  8  الأحكام 

م���ة", كما ورد يف الأدل���ة الت�شريعية, اجلماعات  ول ي�شم���ل تعري���ف عب���ارة "جماع���ة اإجرامية منظَّ
الت���ي ل ت�شع���ى اإىل احل�ش���ول عل���ى اأيِّ "منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى".)17( اأي اأنَّ اجلماعات 
الإرهابي���ة اأو املتم���ردة غ���ري م�شمول���ة بهذا التعريف, �شريطة اأن ل ترتبط اأهدافها باحل�شول على 
منفع���ة مالي���ة اأو مادي���ة. اإلَّ اأنَّ ه���ذا التعريف قد ي�شمل ه���ذه اجلماعات الأخرية يف احلالت التي 

عملياته. لتمويل  الأموال  بغية جمع  املخدرات  ببيع  املثال,  �شبيل  على  اإرهابي,  تنظيم  فيها  يقوم 
اأن: اأي�شًا  للتفاقية  التف�شريية  امللحوظات  وُيذكر يف 

عب���ارة "م���ن اأج���ل احل�شول, ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر, على منفعة مالية اأو منفعة مادية 
اأخ���رى" ينبغ���ي اأن تفه���م مبعنى وا�شع لك���ي ت�شمل, على �شبيل املثال, اجلرائم التي قد يكون 
الداف���ع الغال���ب فيه���ا ه���و املتعة اجلن�شية, كتلقي اأو مبادلة م���واد خلعية من جانب اأع�شاء 
حلق���ات الت�شوي���ر اخللع���ي للأطف���ال, اأو الجت���ار بالأطف���ال من جانب اأع�ش���اء ع�شابات 

الع�شابات.)18( اأع�شاء  بني  التكاليف  اقت�شام  اأو  للأطفال,  اجلن�شي  ال�شتغلل 
وم���ن الناحي���ة العملي���ة, لع���ل بع�ض الدول تود اأو قد يلزمها اأن حتدد بدقة اأكرب بع�ض عنا�شر هذا 
التعري���ف, كتعري���ف "ف���رتة من الزمن" التي ينبغ���ي للجماعة الإجرامية اأن تكون موجودة خللها. 
ويف ه���ذا ال�ش���اأن, ق���د يكون من الأو�ش���ح الكتفاء بالإ�شارة اإىل "اأي فرتة من الزمن". ورمبا يكون 
م���ن املفي���د اأي�ش���ا ح���ذف الإ�شارة اإىل "ذات هي���كل تنظيمي" والكتفاء بالإ�ش���ارة اإىل "جماعات". 
مة, ُتعّرف اجلماعة ذات الهيكل التنظيمي بجملة  وح�شب التعريف الوارد يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ
نافية, اأي بو�شفها جماعة ل حتتاج اإىل ت�شل�شل هرمي ر�شمي. وُي�شمح باتباع هذا النوع من النهوج, 
فالفقرة 3 من املادة 34 تن�ض على اأنه يجوز لكل دولة طرف اأن تعتمد تدابري اأكرث �شرامة اأو �شدة 
مة عرب الوطنية ومكافحتها. من التدابري املن�شو�ض عليها يف التفاقية من اأجل منع اجلرمية املنظَّ

مثال
ه مكت���ب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات  ف امل���ادة 1-3 م���ن القان���ون النموذج���ي ال���ذي اأعدَّ ُتع���رِّ
مة" على النحو التايل: واجلرمية ب�شاأن غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب تعبري "جماعة اإجرامية منظَّ
م���ة" اأيُّ جماعة ذات هيكل تنظيمي, موؤلفة من ثلثة  ���ُد بتعب���ري "جماع���ة اإجرامية منظَّ ُيق�شَ
اأ�شخا����ض اأو اأك���رث, موج���ودة ملدة من الزم���ن وتعمل ب�شورة من�شقة بهدف ارتكاب واحدة اأو 
اأك���رث م���ن اجلرائ���م اخلط���رية, من اأجل احل�شول, ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر, على منفعة 

اأخرى. مادية  منفعة  اأو  مالية 
مثال

مة: املنظَّ الإجرامية  للجماعة  التايل  التعريف  نيوزيلندا  1961 يف  لعام  اجلرائم  قانون  يورد 
مة منظَّ اإجرامية  امل�شاركة يف جماعة  األف:   98 الباب 

مة يرتكب جرمي���ة ويعاقب بال�شجن ملدة  )1(  كل م���ن ي�ش���ارك يف جماع���ة اإجرامي���ة منظَّ
�شنوات— ال�10  ل تتجاوز 

م���ن  اأك���رث  اأو  واح���دا  هدف���ا  يت�شاط���رون  اأك���رث  اأو  اأ�شخا����ض   3 اأنَّ  علم���ه  )اأ( م���ع 
الأه���داف )اله���دف املع���ني اأو الأه���داف املعينة( املبينة يف الفق���رات من )اأ( اإىل )د( 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )17( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.13 ال�شفحة  بها, 
)18( امللحوظ���ات التف�شريي���ة عل���ى امل���ادة 2 )انظ���ر الوثيقة A/55/383/Add.1, الفق���رة 3(, كما وردت يف الأعمال 

مة ع���رب الوطنية والربوتوكولت  التح�شريي���ة ع���ن املفاو�ش���ات ب�ش���اأن و�ش���ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ
.20 ال�شفحة  بها,  امللحقة 



ع�ام�ة  9 الأول- اأح�ك�ام  الف�شل 

 م���ن الفق���رة )2( )�ش���واء اأكان ال�شخ����ض نف�ش���ه ي�شاطره���م ذل���ك اله���دف املع���ني اأو
ل(؛ اأم  املعينة  الأهداف 

)ب(  مع علمه اأنه ب�شلوكه ذلك, اأو باإهماله املعيب ب�شاأن ما اإذا كان �شلوكه ذلك, 
اإجرامي؛ ن�شاط  اأيِّ  بحدوث  ي�شاهم  قد 

)ج(   م���ع علم���ه اأنَّ ذل���ك الن�ش���اط الإجرامي, اأو اإهماله املعيب ب�شاأن ما اإذا كان 
ذل���ك الن�ش���اط الإجرام���ي, ق���د ي�شهم يف حتقيق الهدف املع���ني اأو الأهداف املعينة 

مة. املنظَّ الإجرامية  للجماعة 

مة هي جماعة من 3 اأ�شخا�ض اأو  )2(   يف حك���م ه���ذا القان���ون, اجلماعة الإجرامية املنظَّ
يلي: ما  اأهدافهم يف  اأحد  اأو  يتمثل هدفهم  اأكرث ممن 

)اأ( حت�شي���ل منفع���ة مادي���ة من ارت���كاب جرائم ُيعاقب عليه���ا بال�شجن ملدة 4 
اأكرث؛ اأو  �شنوات 

)ب(  اأو حت�شيل منافع مادية من تنفيذ اأن�شطة خارج نيوزيلندا تعد, اإذا ما نفذت 
اأكرث؛ اأو  �شنوات   4 ملدة  بال�شجن  عليها  يعاقب  نيوزيلندا, جرمية  داخل 

األف )1((؛ الباب 312  املق�شود يف  ارتكاب جرائم عنف خطرية )باملعنى  )ج(  
)د( تنفي���ذ اأن�شط���ة خ���ارج نيوزيلندا تعد, اإذا ما نفذت داخل نيوزيلندا, جرائم 

األف )1((.  312 الباب  املق�شود يف  )باملعنى  عنف خطرية 

م���ة يف حكم هذا القانون �شواء  )3(    ق���د تو�ش���ف جماع���ة ما باأنها جماعة اإجرامية منظَّ  
ل: اأم  التالية  املوا�شفات  فيها  توفرت 

يعملون حل�شابهم؛ اأو  فيها  اآخرين  لأع�شاء  تابعني  اأع�شائها  بع�ض  كان  )اأ( اإذا 
)ب(  اإذا كان بع����ضٌ م���ن اأع�ش���اء اجلماع���ة فق���ط ق���د �ش���ارك يف وقت معني يف 

نفذه؛ اأو  له  رّتب  اأو  الوقت  ذلك  معاملة يف  اأو  ن�شاط  اأو  عمل  لأيِّ  التخطيط 
لآخر. وقت  من  يتغريون  اجلماعة  اأع�شاء  كان  اإذا  )ج(  

مثال
وفق���ا للقان���ون اجلنائ���ي لعام 1996 يف الحتاد الرو�شي, تعترب اجلرمية مرتكبة من جانب جماعة 
م���ة اإذا ارتكبته���ا جمموع���ة دائم���ة )ثابتة( من الأ�شخا�ض الذي���ن �شبق اأن اجتمعوا  اإجرامي���ة منظَّ
عل���ى ارت���كاب جرمي���ة واح���دة اأو اأك���رث. وتعترب اجلرمي���ة مرتكبة من جانب ع�شاب���ة اإجرامية اإذا 
مة تعمل حتت اإدارة واحدة, واجتمع  ارتكبتها جماعة ذات هيكل تنظيمي اأو ائتلف جلماعات منظَّ
اأع�ش���اء تل���ك اجلماع���ات عل���ى ارتكاب جرائم ج�شيمة اأو خطرية ج���ّدًا )جنايات( �شعيًا للح�شول 
الذي  ال�شخ�ض  ويخ�شع  مبا�شر.  اأو غري  مبا�شر  نحو  اأخرى على  مادية  اأو منفعة  مالية  على منفعة 
للم�شوؤولية اجلنائية عن  اإدارتها  يتوىل  الذي  اأو  اإجرامية  اأو ع�شابة  مة  منظَّ اإجرامية  اأن�شاأ جماعة 
اإن�شائه���ا واإدارته���ا يف احل���الت املن�شو�ض عليها يف املواد 208 )تنظيم ع�شابة اإجرامية والنتماء 
اإليها(, و209 )الل�شو�شية(, و210 )تنظيم ع�شابة اإجرامية(, و282-1 )تنظيم جماعة متطرفة( 
م���ن القان���ون اجلنائ���ي يف الحت���اد الرو�شي؛ وينطبق الأمر نف�شه على جميع اجلرائم التي ترتكبها 

اإ�شرار.)19( �شابق  عن  اإجرامية  اأو ع�شابة  مة  منظَّ جماعة 

ر�شمية. )19( ترجمة غري 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  10  الأحكام 

مثال
مة" يف   يع���ّرف قان���ون العقوب���ات امل���دين العام يف الرنويج لع���ام 1902 "اجلماعة الإجرامي���ة املنظَّ

التايل: النحو  على  )اأ(   60 الباب 
م���ة موؤلفة من ثلثة  م���ة يف حك���م ه���ذا القانون ه���ي جماعة منظَّ اجلماع���ة الإجرامي���ة املنظَّ
اأ�شخا����ض اأو اأك���رث يتمث���ل غر�شه���ا الرئي�شي يف ارتكاب فعل يعاقب عليه بال�شجن ملدة ل تقل 

القبيل...)20( هذا  من  اأفعال  ارتكاب  الرئي�شي يف  ن�شاطها  اأو  �شنوات,  ثلث  عن 

مثال
التايل: النحو  على  مة"  املنظَّ الإجرامية  "اجلماعة   1968 لعام  لبلغاريا  اجلنائي  القانون  يعّرف 

93 املادة  20 من  الفقرة 
20- )جدي���د, اجلري���دة الر�شمي���ة رق���م 2002/92, املعدل���ة يف اجلري���دة الر�شمي���ة رق���م 
م���ة" ه���ي جماعة دائمة ذات هي���كل تنظيمي موؤلفة  2009/27( "اجلماع���ة الإجرامي���ة املنظَّ
م���ن ثلث���ة اأف���راد اأو اأكرث يتفقون عل���ى ارتكاب جرمية, داخل البلد اأو خارجه, يعاقب عليها 
بال�شج���ن لأك���رث م���ن ث���لث �شنوات. وتعد اجلماعة اأي�ش���ًا ذات هيكل تنظيمي حتى يف غياب 
اأيِّ توزي���ع ر�شم���ي للمه���ام عل���ى امل�شاركني فيها اأو عدم حتديد مدة م�شاركتهم اأو عدم وجود 

متطور.)21( داخلي  تنظيمي  هيكل  اأيِّ 

مثال
د القان���ون اجلنائ���ي لع���ام 2000 يف ليتوانيا خمتلف اأ�شكال التواطوؤ, مبا يف ذلك )على �شبيل  يح���دِّ

التايل: النحو  على  اأي�شًا  الإجرامية"  و"الع�شابة  مة"  املنظَّ "اجلماعة  املثال( 
التواطوؤ اأ�شكال   -25 املادة 

مة اأو ع�شابة  1- يتخذ التواطوؤ الأ�شكال التالية: جمموعة من املتواطئني اأو جماعة منظَّ  
اإجرامية.

2- يح�ش���ل يف جمموع���ة املتواطئ���ني اتف���اق ب���ني �شخ�شني اأو اأك���رث, يف اأيِّ مرحلة من   
مراح���ل ارت���كاب فع���ل اإجرامي, على ارتكاب ذلك الفعل اأو ال�شتمرار يف ارتكابه اأو اإجنازه, 

الفعل. ذلك  مرتكبي  من  الأقل  على  منهم  اثنان  ويكون 
مة اتفاق بني �شخ�شني اأو اأكرث, يف اأيِّ مرحلة من مراحل  3- يح�شل يف اجلماعة املنظَّ  
ارتكاب فعل اإجرامي, على ارتكاب عدة جرائم اأو جرمية خطرية اأو جرمية ج�شيمة واحدة, 
ولدى ارتكاب اجلرمية ينفذ كل ع�شو يف الفريق مهمة معينة اأو يعهد اإليه بتنفيذ دور خمتلف. 
4- تتمث���ل الع�شاب���ة الإجرامي���ة يف اجتماع ثلثة اأ�شخا����ض اأو اأكرث, تربطهم علقات   
دائم���ة واأدوار اأو مه���ام موزع���ة فيم���ا بينه���م, على ارتكاب عمل اإجرام���ي م�شرتك اأو جرمية 
اأو اأك���رث م���ن اجلرائ���م اخلطرية واجل�شيمة. وتدخل اجلماعات اأو التنظيمات املعادية للدولة 

الإجرامية.)22( الع�شابات  الإرهابية يف حكم  واجلماعات 

www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_ :20( مت���اح عل���ى العن���وان الت���ايل(

. penal_code.pdf

. www.imolin.org/doc/amlid/Bulgaria/Bulgaria_Criminal_Code_2009.pdf التايل:  العنوان  على  )21( متاح 

. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=# :22( متاح على العنوان التايل(

www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=#.


ع�ام�ة  11 الأول- اأح�ك�ام  الف�شل 

مثال
الع�شابات  على غرار  "تنظيمات  ت�شكيل  لعام 1979)23( جرمية  ال�شيني  اجلنائي  القانون  يت�شمن 
���ال فيه���ا )املادة 294(. ول ياأتي القانون نف�شه على تعريف  الإجرامي���ة" اأو قيادته���ا اأو اأداء دور فعَّ
م�شطلح "تنظيمات على غرار الع�شابات الإجرامية" ولكنه ُيعّرف يف التف�شري الذي تقدمه اللَّجنة 
الدائمة للموؤمتر ال�شعبي الوطني ب�شاأن الفقرة الأوىل من املادة 294 من القانون اجلنائي ال�شيني:
تت�شف "التنظيمات على غرار الع�شابات الإجرامية" املن�شو�ض عليها يف الفقرة الأوىل من 

التالية جمتمعًة: باخل�شائ�ض  اجلنائي  القانون  من   294 املادة 
)1( ال�شتق���رار الن�شب���ي, وع���دد كب���ري ن�شبّي���ًا من الأع�شاء ومنظم���ون اأو قادة حمددون 

عمومًا؛ ثابتون  اأ�شا�شيون  واأع�شاء 
اأو  اأو اأعمال اإجرامية  )2( حتقيق مكا�شب اقت�شادية من خلل تنفيذ اأفعال غري قانونية 

اأن�شطتها؛ لدعم  القت�شادية  القوة  من  معني  بقدر  والتمتع  اأخرى,  بو�شائل 
)3( القي���ام فيم���ا �شب���ق باأفع���ال غري قانونية واأعمال اإجرامي���ة يف العديد من املنا�شبات 
با�شتخ���دام العن���ف اأو التهدي���د اأو بو�شائ���ل اأخ���رى, وارتكاب اأعمال وح�شي���ة وانتهاك حرمة 

قتلهم؛ اأو  بهم  قا�شية  اإ�شابات  اإحلاق  اأو  الأ�شخا�ض 
)4( القي���ام, م���ن خ���لل ارتكاب اأعمال غري قانونية واإجرامي���ة اأو ال�شتفادة من حماية 
وتواطوؤ بع�ض موظفي الدولة, بالرتهيب يف جمال معني وفر�ض �شيطرة غري قانونية وممار�شة 
تاأث���ري غ���ري قان���وين هائ���ل على جمال معني اأو جت���ارة معينة, مما يعيق اإىل حد كبري النظام 

للنا�ض.)24( اليومية  والأن�شطة  القت�شادي 
مثال

يلي: كما  مة"  املنظَّ الإجرامية  "اجلماعة   2002 لعام  مولدوفا  اجلنائي جلمهورية  القانون  يعّرف 
مة املنظَّ الإجرامية  اجلماعة   -46 املادة 

بغية  م�شبقًا  اأنف�شهم  نظموا  اأ�شخا�ض  بني  فيما  ثابت  مة هي احتاد  املنظَّ الإجرامية  اجلماعة 
اأكرث.)25( اأو  واحدة  ارتكاب جرمية 

مثال
التايل: النحو  على  الإجرامي"  "التنظيم   1937 لعام  ال�شوي�شري  للحتاد  اجلنائي  القانون  يعّرف 

رابعا مكررا   260 املادة 
الإجرامي التنظيم 

اأع�شائه طي الكتمان وي�شعى لرتكاب  ُيبقي هيكله وهوية  1- اأيُّ �شخ�ض ي�شارك يف تنظيم 
اإجرامية, بو�شائل  مالية  مكا�شب  اأو حت�شيل  عنف  جرائم 

www.imolin.org/doc/amlid/ :23( ن����ض القان���ون اجلنائ���ي جلمهورية ال�شني ال�شعبية, متاح على العن���وان التايل(

China/ China_Criminal_Law_1997.pdf . وتف�شري اللجنة الدائمة للموؤمتر ال�شعبي الوطني فيما يتعلق بالفقرة الأوىل من 
www.gov.cn/english/laws/2005- املادة 294 من القانون اجلنائي جلمهورية ال�شني ال�شعبية, متاح على العنوان التايل: 

.10/09/content_75389.htm

. www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm التايل:  العنوان  على  )24( متاح 

.http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/14 التايل:  العنوان  على  )25( متاح 

www.imolin.org/doc/amlid/China/China_Criminal_Law_1997.pdf
www.imolin.org/doc/amlid/China/China_Criminal_Law_1997.pdf
www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm
www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm


مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  12  الأحكام 

الإجرامية, اأن�شطته  تنفيذ  التنظيم يف  ذلك  يدعم  �شخ�ض  واأيُّ 
مالية.)26( لغرامة  اأو  �شنوات  تتجاوز خم�ض  ل  لفرتة  ال�شجن  لعقوبة  نف�شه  يعّر�ض 

���ُد بتعب���ري "عائ���دات اجلرائم" اأيُّ ممتلكات تتاأت���ى اأو يتح�شل عليها, ب�شكل  )و( ُيق�شَ
مبا�ش���ر اأو غ���ري مبا�ش���ر, من ارتكاب جرم ما. ]ميكن حت�شيل عائدات اجلرائم بارتكاب جرائم 

ال�شواء. على  الدولة[[  ا�شم  ]يدرج  اأرا�شي  وخارج  داخل 

التعليق
)ه�(. الفرعية  الفقرة   ,2 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

ُتل���زم التفاقي���ة ال���دوَل الأط���راف باتخاذ عدد من اخلط���وات فيما يتعلق بعائ���دات اجلرائم التي 
املفهوم. هذا  تعريف  املهم  من  فاإنَّ  ثم,  ومن  مة.  املنظَّ الإجرامية  اجلماعات  ترتكبها 

مة,  وي�شتند التعريف الوارد اأعله اإىل الفقرة الفرعية )ه�( من املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
يلي: ما  على  تن�ض  التي 

���ُد بتعب���ري "عائ���دات اجلرائ���م" اأيُّ ممتلكات تتاأتى اأو يتح�ش���ل عليها, ب�شكل مبا�شر اأو  ُيق�شَ
ما؛ ارتكاب جرم  من  مبا�شر,  غري 

الإقليمية  الولية  تقع خارج  التي  اأنَّ عائدات اجلرائم  تتاأكد من  اأن  الت�شريعية  ال�شلطة  اأرادت  واإذا 
للدول���ة م�شمول���ة بالقان���ون, ق���د يك���ون م���ن املفيد اأن تب���ني بو�شوح اأنَّ عائ���دات اجلرائم ميكن اأن 
ت�شم���ل العائ���دات املوج���ودة خارج اأرا�شيه���ا. وت�شبح عندها م�شاألة متّك���ن الهيئات الوطنية عمليًّا 

للقانون. اإنفاذ  م�شاألة  العائدات  تلك  ا�شرتداد  من 

اأمثلة
توف���ر امل���ادة 1-3 م���ن القانون النموذجي ب�شاأن غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب جمموعة وا�شعة من 

التايل: النحو  على  الإجرامية"  "العائدات  تعريف  ل�شياغة  اخليارات 
���ُد بتعب���ري "العائ���دات الإجرامي���ة" اأيُّ اأموال اأو ممتل���كات متاأتية اأو متح�شل  األف-  ُيق�شَ

من مبا�شرة,  اأو غري  مبا�شرة  ب�شورة  عليها, 
اأيِّ جرم.  :1 البديل 

واحدة. �شنة  على  الأق�شى  يزيد حدها  ملدة  باحلب�ض  عليه  يعاقب  2: جرم  البديل 
اأ�شهر. �شتة  على  الأدنى  يزيد حدها  ملدة  باحلب�ض  عليه  يعاقب  3: جرم  البديل 

اجلنائي[. القانوين  مثل  ]قانون حمّدد,  مواد  معّرفة يف  4: جرائم  البديل 
ا اأو كليًّا, اإىل ممتلكات اأخرى,  لة, جزئيًّ لة اأو املحوَّ وت�شمل العائدات الإجرامية املوجودات املبدَّ

ال�شتثمار. وعائدات 

. www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a260ter.html التايل:  العنوان  على  )26( متاح 



ع�ام�ة  13 الأول- اأح�ك�ام  الف�شل 

وت�شم���ل الأح���كام النموذجي���ة ب�ش���اأن غ�شل الأموال ومتويل الإرهابي���ني والتدابري الوقائية وعائدات 
التايل: التعريف  العام(,  القانون  نظم  اأجل  )من  اجلرمية 

ت�شم���ل "العائ���دات الإجرامي���ة" يف هذا الباب عائدات جرم ارتكب خارج الإقليم الوطني اإذا 
كان الفع���ل يع���د جرم���ًا يف الدول���ة اأو الإقلي���م ال���ذي وقع فيه الفع���ل وكان �شيعد جرمًا لو اأنه 

القانون[.  تعتمد  التي  الدولة  ا�شم  ل�]يدرج  الوطني  الإقليم  داخل  ارتكب 
ويعّرف القانون النموذجي ب�شاأن تبادل امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية )2007( العائدات الإجرامية 

التايل:  النحو  على 
���ُد بتعب���ري "عائ���دات اجلرائ���م" اأيُّ ممتلكات تتاأتى اأو يتح�ش���ل عليها, ب�شكل مبا�شر اأو  ُيق�شَ
غري مبا�شر, من ارتكاب جرم ما اأو عمل غري قانوين, �شواء وجدت تلك املمتلكات, اأو ارتكب 

.)5 الفقرة   ,22 )الباب  اأو خارجها  الدولة(  )ا�شم  داخل  اجلرم, 

���ُد بتعب���ري "املمتل���كات" املوج���ودات اأيًّا كان نوعه���ا, �شواء كانت مادية اأم غري  )ز(   ُيق�شَ
اأو ال�شكوك القانونية التي  اأم غري ملمو�شة, وامل�شتندات  اأم غري منقولة, ملمو�شة  مادية, منقولة 

فيها؛ وجود م�شلحة  اأو  املوجودات  تلك  ملكية  تثبت 

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

"املمتلكات" الوارد يف الفقرة الفرعية )د( من املادة 2 من  ي�شتند التعريف الوارد هنا اإىل تعريف 
يلي: ما  على  تن�ض  التي  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية 

ُد بتعبري "املمتلكات" املوجودات اأّيًا كان نوعها, �شواء كانت مادية اأم غري مادية,  )د(  ُيق�شَ
اأو ال�شكوك القانونية  اأم غري ملمو�شة, وامل�شتندات  اأم غري منقولة, ملمو�شة  منقولة 

فيها؛ وجود م�شلحة  اأو  املوجودات  تلك  ملكية  تثبت  التي 
القانونية. النظم  من  كثري  التعريف يف  لهذا  مناظر  تعريف  فعل  هناك  يوجد  وقد 

اأن  تريد  الت�شريعية  الهيئة  كانت  اإذا  ما  النظر يف  القوانني  لوا�شعي  ينبغي  ال�شياغة,  منظور  ومن 
تتاأك���د م���ن اأنَّ التعري���ف ي�شم���ل املمتلكات )بغر�ض م�شادرة املوجودات على �شبيل املثال( التي تقع 
خ���ارج الولي���ة الإقليمي���ة للدول���ة. واإذا كان الأمر ذلك, رمبا كان م���ن املفيد اأن تن�ض يف التعريف 
بو�ش���وح عل���ى اأن���ه ق���د ي�شمل املمتلكات املوجودة يف اخل���ارج. وت�شبح عندها م�شاألة متّكن الهيئات 

للقانون.  اإنفاذ  م�شاألة  العائدات  تلك  ا�شرتداد  من  عملّيًا  الوطنية 

اأمثلة
اأكرث تف�شيًل  تعريفًا  الإرهاب  الأموال ومتويل  ب�شاأن غ�شل  النموذجي  القانون  املادة 1-3 من  تورد 

التايل: وهو  و"املمتلكات"  "الأموال"  لتعبريي 
اأم  اأكانت مادية  اأنواعها, �شواء  "املمتلكات" املوجودات بكل  اأو  "الأموال"  بتعبري  ُد  باء-  ُيق�شَ
اأو ال�شكوك  غري مادية, منقولة اأم غري منقولة, ملمو�شة اأم غري ملمو�شة, وامل�شتندات 
القانوني���ة اأّي���ًا كان �شكله���ا, مبا يف ذلك ال�شكل الإلكرتوين اأو الرقمي, التي تثبت ملكية 
تل���ك املوج���ودات اأو وج���ود م�شلح���ة فيها, وه���ي ت�شمل, على �شبيل املث���ال ل احل�شر, 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  14  الأحكام 

الئتمان���ات امل�شرفي���ة وال�شي���كات ال�شياحية وال�شي���كات امل�شرفية واحلوالت الربيدية 
والأ�شهم والأوراق املالية وال�شندات واحلوالت امل�شرفية وخطابات الئتمان اأو ما يتاأتى 
من تلك املوجودات من فوائد اأو اأرباح موزعة اأو اإيرادات اأو اأية اأ�شياء اأخرى ذات قيمة.
وت���ورد الأح���كام النموذجي���ة ب�ش���اأن غ�شل الأموال ومتوي���ل الإرهابيني والتداب���ري الوقائية وعائدات 

للممتلكات:  التايل  التعريف  العام(  القانون  نظم  اأجل  )من  اجلرمية 
���ُد بتعب���ري "املمتل���كات" املوج���ودات بكل اأنواعها, �شواء اأكانت مادية اأم غري مادية, منقولة اأم  ُيق�شَ
اأيًّا كان �شكلها,  اأو ال�شكوك القانونية  غري منقولة, واأيًّا كانت طريقة احل�شول عليها, وامل�شتندات 
مبا يف ذلك ال�شكل الإلكرتوين اأو الرقمي, التي تثبت ملكية تلك املوجودات اأو وجود م�شلحة فيها, 
املالية  واملوارد  والودائع  امل�شرفية  والئتمانات  العملت  ل احل�شر,  املثال  �شبيل  على  ت�شمل,  وهي 
الأخ���رى وال�شي���كات ال�شياحي���ة وال�شيكات امل�شرفية واحلوالت الربيدي���ة والأ�شهم والأوراق املالية 
وال�شن���دات واحل���والت امل�شرفي���ة وخطاب���ات الئتمان, �شواء وجدت داخل ]ي���درج ا�شم الدولة[ اأو 

املمتلكات. تلك  من  اأيٍّ  اأو جزئية, يف  كلية  عادلة,  اأو  قانونية  وتت�شمن م�شلحة  خارجها, 

مثال
يعّرف القانون النموذجي ب�شاأن تبادل امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية )2007( املمتلكات على النحو 

التايل: 
���ُد بتعب���ري "املمتل���كات" املوج���ودات بكل اأنواعها, �شواء اأكانت مادية اأم غري مادية, منقولة اأم  ُيق�شَ
غ���ري منقول���ة, ملمو�ش���ة اأم غ���ري ملمو�شة, وامل�شتندات اأو ال�شك���وك القانونية التي تثبت ملكية تلك 

)6 الفقرة   ,22 )الباب  فيها.  وجود م�شلحة  اأو  املوجودات 

���ُد بتعب���ري "جرمية خطرية" جرمًا يعاق���ب عليه باحلرمان التام من احلرية  )ح( ُيق�شَ
اأ�شد؛ بعقوبة  اأو  �شنوات  اأربع  عن  تقل  ل  ملدة 

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

مة  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  اأحكام  بالعديد من  ال�شتظهار  الت�شريعية,  الأدلة  ورد يف  ملا  وفقًا  ميكن, 
مة.)27( ويرد تعريف مفهوم  فيم���ا يتعل���ق باجلرائ���م اخلطرية التي ت�شلع فيها جماعة اإجرامية منظَّ
"اجلرمي���ة اخلط���رية" يف الفق���رة الفرعي���ة )ب( م���ن امل���ادة 2. ومع اأنه ل ي�ش���رتط على الهيئات 
اإذا كانت تلك  اأنَّ ذلك قد يكون مفيدًا  اإلَّ  ل�"اجلرمية اخلطرية",  الت�شريعية الوطنية و�شع تعريف 
املتعلقة  )الت�شريعات  التفاقية  تنفيذ  اأجل  من  امل�شاغة  الأحكام  بع�ض  نطاق  تو�شيع  تنوي  الهيئات 
بتب���ادل امل�شاع���دة عل���ى �شبيل املثال( لي�شمل اأ�شكال اجلرمية غري املذكورة بالتحديد يف التفاقية. 

للجرمية اخلطرية. وطني  تعريف  باأيِّ  هنا  الوارد  "اجلرمية اخلطرية"  تعريف  ول مي�ض 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )27( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.13 ال�شفحة  بها, 



ع�ام�ة  15 الأول- اأح�ك�ام  الف�شل 

يلي:  ما  التفاقية  لتنفيذ  الت�شريعية  الأدلة  يرد يف  النقطة,  بهذه  يتعلق  وفيما 
مة  واإذا رغب���ت دول اأط���راف يف اإدراج جرائ���م اأخ���رى ذات �شلة باجلماعات الإجرامية املنظَّ
فلعلها  املواد 5 و6 و8 و23,  املن�شو�ض عليها يف  اإىل اجلرائم  اإ�شافة  اأْي  التفاقية,  يف نطاق 
ت���ود اأن ت�شم���ن تواف���ق العقوبات املفرو�شة ب�شاأنها مع �ش���روط التعريف الوارد اأعله )انظر 

1 )ب((. الفرعية  الفقرة   ,3 املادة 

���ُد بتعب���ري "ال�شاه���د" اأيُّ �شخ����ض يف حوزته معلوم���ات ذات �شلة بالتحقيق  )ط( ُيق�شَ
اأو امللحق���ة اأو املقا�ش���اة ب�ش���اأن جرمية من اجلرائ���م التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية 

النموذجية.

التعليق
ُتل���زم التفاقي���ُة ال���دوَل الأطراف باأن تتخذ تداب���ري معينة فيما يتعلق بحماية ال�شهود الذين يدلون 
الوطنية  القوانني  وا�شعي  يلزم  فقد  ثم,  ومن  بالتفاقية.  امل�شمولة  بخ�شو�ض اجلرائم  ب�شهاداتهم 
النظر يف ما اإذا كانت قوانينهم الوطنية تن�ض بالفعل على تعريف عملي منا�شب لتعبري "ال�شاهد" 

وم�شاعدتهم. ال�شهود  بحماية  املتعلقة  الأحكام  اإليه يف  الإحالة  ميكن 
وي�شتن���د خي���ار ال�شياغ���ة امل���درج هن���ا اإىل الو�ش���ف العمل���ي لل�شاه���د ال���وارد يف ال�شفحة 21 من 
املمار�ش���ات اجلي���دة الت���ي و�شعها مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخ���درات واجلرمية ب�شاأن حماية 
مة.)28( وكما ورد يف هذه الوثيقة, فاإنَّ وظيفة  ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظَّ
ة للإجراءات الق�شائية اأو اجلنائية —هي  ال�شاهد—ب�شفت���ه �شخ�ش���ًا يف حيازت���ه معلومات مهمَّ
امل�شاأل���ة الوثيق���ة ال�شل���ة باملو�ش���وع, ل و�شعه اخلا�ض به اأو �شيغة ال�شهادة التي يديل بها. وينق�شم 
ال�شه���ود اإىل ث���لث فئ���ات رئي�شي���ة ه���ي: املتعاونون مع العدالة )املخ���ربون, وغريهم ممن �شاركوا 
يف اجل���رم(, وال�شه���ود م���ن ال�شحاي���ا, والأنواع الأخرى من ال�شهود )امل���ارة الأبرياء وال�شهود من 

وغريهم(. اخلرباء 
ونظرًا للدور الهام الذي ميكن لرتهيب ال�شهود اأن يوؤديه يف تقوي�ض اإقامة العدل, ُيقرتح اأن ي�شاغ 
امل�شاعدة ل من  الذين يقدمون  الأ�شخا�ض  لي�شمل  امل�شتخدم على نحو ف�شفا�ض  "ال�شاهد"  تعريف 
التحقيق على  ت�شاعد يف  بالإدلء مبعلومات  اأي�شا  بل  املحكمة فح�شب,  ب�شهادتهم يف  الإدلء  خلل 

املثال. �شبيل 

)28( مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���درات واجلرمية, املمار�شات اجليدة ب�ش���اأن حماية ال�شهود يف الإجراءات 

.21 ال�شفحة   ,)2008( مة  املنظَّ باجلرائم  املتعلقة  اجلنائية 





الثاين الف�شل 
ومنع  التن�شيق 

مة املنظَّ اجلرمية 
ا�شتهاليل تعليق 

اإنفاذ القوانني وامللحقة واملقا�شاة  اأفعال اإجرامية حمددة والرتكيز على الفعالية يف  ُيَعدُّ جترمي 
مة. بيد اأنه من املهم جّدًا اأي�شا اأن تكون  م���ن الأم���ور البالغ���ة الأهمية يف مكافح���ة اجلرمية املنظَّ
تدابري ت�شدي اأجهزة العدالة اجلنائية للجرمية مدعومة برتكيز قوي باملثل على منع هذه اجلرائم 

اأ�شل. احلدوث  من 
باأيِّ حال من  مة العابرة للحدود الوطنية من احلدوث  ويقع الهدف املتمثل يف منع اجلرمية املنظَّ
مة عرب الوطنية. والغر�ض من التفاقية كما هو مذكور  الأح���وال يف �شل���ب اتفاقي���ة اجلرمية املنظَّ
مة العابرة للح���دود الوطنية ومكافحتها  يف امل���ادة 1 ه���و تعزي���ز التع���اون على من���ع اجلرمية املنظَّ

الفعالية. من  مبزيد 
وميك���ن اأن يك���ون ملفه���وم من���ع اجلرمية الكثري من املع���اين املختلفة. ومع ذلك فقد و�شعت الدول 
الأع�ش���اء يف الأمم املتح���دة, من خ���لل اآلية املجل�ض القت�شادي والجتماعي, املبادئ التوجيهية 

املبادئ: لهذه  ووفقا  ملنع اجلرمية.)29( 
يت�شم���ن "من���ع اجلرمي���ة" ا�شرتاتيجي���ات وتدابري ت�شعى اإىل التقليل م���ن احتمالت حدوث 
جرائ���م واحل���د م���ن اآثاره���ا ال�شارة التي قد تلحق بالأف���راد واملجتمع, مبا يف ذلك اخلوف 

املتعددة. اأ�شبابها  للتاأثري يف  بالتدخل  وذلك  من اجلرمية, 
هذا. منع اجلرمية  تعريف  النموذجية  الت�شريعية  الأحكام  هذه  وتعتمد 

وينبغ���ي اأن ت�شع���ى البل���دان لإدراج عن�ش���ر ا�شتباقي جوهري يتعلق مبن���ع اجلرمية يف ت�شريعاتها 
مة, واأل تكتف���ي باتخاذ تدابري من باب  و�شيا�شاته���ا وبراجمه���ا املت�شل���ة باتفاقي���ة اجلرمية املنظَّ
باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  دليل  ورد يف  كما  ُو�شعت,  وقد  اأمنية.  تدابري  اأو  الفعل  رد 
واجلرمية املعنون دليل اإعمال مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية,)30( نهج خمتلفة ملنع 
اجلرمية على مدى العقدين املا�شيني ا�شتنادا اإىل كّم كبري من الأبحاث والتقييم. وت�شمل امليادين 
الرئي�شية ملنع اجلرمية طائفة من تدابري الت�شدي التي ُو�شعت على مدى �شنوات عديدة, مبا يف 
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مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  18  الأحكام 

الكبري واملحلي, ومنع معاودة  والبيئية/الظرفية, وعلى م�شتوى املجتمعني  الإمنائية,  ذلك املجالت 
الفئات.)31( من  عدد  اإىل  الت�شدي  تدابري  ت�شنيف  وميكن  الإجرام, 

م���ة )الف�شاد, وغ�ش���ل الأموال,  م���ة, ت�شّكل تقني���ات اجلرمية املنظَّ ويف �شي���اق من���ع اجلرمي���ة املنظَّ
والرتهي���ب( القا�ش���م امل�ش���رتك على الرغم مما ق���د يكون هناك من اختلف يف مو�شوع اجلرمية 
)املخ���درات, والب�ش���ر, والأ�شلح���ة النارية, وما اإىل ذلك(, لذا فمن املهم اتباع نهج تعاوين. وغالبا 
مة, والأ�شخا�ض املتورطون يف الجتار, و�شحايا الجتار, اأو املهاجرون  ما يكون من�شاأ اجلرمية املنظَّ
بون, داخل احلدود الوطنية. ومن ثم, هناك حاجة اإىل حلول ا�شتباقية على ال�شعيدين الوطني  املهرَّ
واملحل���ي. وباملث���ل, ق���د ياأت���ي الطلب الكبري على ال�شلع واخلدمات املتجر بها من داخل البلد, ولي�ض 

احلدود. وراء  من  فقط 
وتوؤك���د املب���ادئ التوجيهي���ة ملنع اجلرمية التي و�شعها املجل�ض القت�ش���ادي والجتماعي على �شبعة 

ال: فعَّ ب�شكل  منع اجلرمية  اأهمية جوهرية يف  ذات  مبادئ 
•  القيادة احلكومية. ينبغي اأن توؤدي احلكومات على جميع امل�شتويات دورا قياديًّا يف و�شع 

الة واإن�شانية ملنع اجلرمية, ويف اإن�شاء اأطر موؤ�ش�شية والإبقاء عليها من  ا�شرتاتيجيات فعَّ
وا�شتعرا�شها؛ ال�شرتاتيجيات  تلك  تنفيذ  اأجل 

•  التنمي���ة الجتماعي���ة - القت�شادية والإدماج. ينبغي مراعاة اعتبارات منع اجلرمية يف 

جميع ال�شيا�شات والربامج الجتماعية والقت�شادية ذات ال�شلة, مبا يف ذلك ال�شيا�شات 
والربامج التي تعنى بالتوظيف والتعليم وال�شحة والإ�شكان والتخطيط احل�شري والفقر 

والإق�شاء؛ الجتماعي  والتهمي�ض 
•  التع���اون وال�ش���راكات. ينبغي اأن يك���ون التعاون/ال�شراكات جزءا اأ�شا�شيًّا من جهود منع 

اجلرمية, نظرا للطابع الوا�شع النطاق لأ�شباب اجلرمية واملهارات وامل�شوؤوليات املطلوبة 
لها؛ للت�شدي 

•  ال�شتدام���ة وامل�شاءل���ة. يتطل���ب منع اجلرمية موارد وافي���ة, مبا يف ذلك التمويل اللزم 

فيه؛ ال�شتمرار  يت�شنى  لكي  والأن�شطة,  للهياكل 
•  القاع���دة املعرفي���ة. ينبغ���ي اأن ت�شتند ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات املتعلقة مبنع اجلرمية 

اإىل قاع���دة عري�ش���ة متع���ددة التخ�ش�ش���ات م���ن املعرف���ة مب�شاكل اجلرمي���ة واأ�شبابها 
اأثبتت جدواها؛ والتي  الواعدة  واملمار�شات  املتعددة, 

امل�شّلم  الإن�شان  احرتام حقوق  يجب  امل�شروعية.  وثقافة  القانون  و�شيادة  الإن�شان  •  حقوق 

والعرتاف  فيها,  اأطرافا  الأع�شاء  الدول  تكون  التي  الدولية  القانونية  ال�شكوك  بها يف 
منع اجلرمية؛ بها يف جميع جوانب 

•  الرتاب���ط. ينبغ���ي لإجراءات الت�شخي����ض وال�شرتاتيجيات الوطنية ملنع اجلرمية اأن تراعي 

مة العابرة للحدود الوطنية. ال�شلت القائمة بني امل�شاكل الإجرامية املحلية واجلرمية املنظَّ

الوطنية التن�شيق  4- جلنة  املادة 
"منع اجلرمية" يف هذه املادة ا�شرتاتيجيات وتدابري ت�شعى اإىل التقليل من  ُد بتعبري  1- ُيق�شَ
مة واحل���د من اآثارها ال�شارة التي قد تلح���ق بالأفراد واملجتمع,  احتم���الت ح���دوث جرائ���م منظَّ

املتعددة. اأ�شبابها  للتاأثري يف  بالتدخل  وذلك 

.13 ال�شفحة  نف�شه,  )31( املرجع 



مة  19 املنظَّ ومنع اجلرمية  الثاين- التن�شيق  الف�شل 

2- ين�شئ ]الوزير املخت�ض[ ]جلنة/هيئة[ تن�شيق وطنية مكلفة بو�شع تدابري الت�شدي الوطنية 
مة, بطرائق منها جمع البيانات  وتن�شيقه���ا ور�شده���ا وتقييمه���ا ملنع جميع اأ�شكال اجلرمي���ة املنظَّ
وحتليله���ا وتبادله���ا, وو�ش���ع برامج وقائي���ة, والتدريب وم�شائل اأخرى من قبيل التعاون التقني مع 

اأخرى. دول 

3- تتاأل���ف ]اللجنة/الهيئ���ة[ م���ن م�شوؤول���ني م���ن ]تدرج اأ�شم���اء الأجهزة املعني���ة[, وم�شوؤولني 
 م���ن الأجه���زة احلكومي���ة الأخ���رى املعنية, وممثلني عن احلكومة املحلي���ة, ومقدمي خدمات غري 

حكوميني.

مة[ ب�شفة ]اأمني/اأمانة[ اللجنة.  4- وفقا للإجراءات ال�شارية/الداخلية, يعنيَّ ]�شخ�ض/منظَّ
القت�شاء. عاملة[ ح�شب  فرعية/اأفرقة  ]جلان  اإن�شاء  اللجنة  من �شلحية  ويكون 

املعني/الربملان[. ]الوزير  اإىل  اأن�شطتها  عن  �شنويًّا  تقريرا  اللجنة  5- تقّدم 

التعليق
اختياري. حكم 

و31.  1 املادتان  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

م���ن  ومكافحته���ا مبزي���د  م���ة  املنظَّ من���ع اجلرمي���ة  التفاقي���ة يف  م���ن  الرئي�ش���ي  اله���دف  يتمث���ل 
الفعالي���ة. وميك���ن اأن يحم���ل من���ع اجلرمي���ة الكثري من املع���اين املختلفة. وُيعتم���د يف هذه الأحكام 
الت�شريعي���ة النموذجي���ة, كم���ا ورد يف مقدم���ة ه���ذا الف�ش���ل, تعري���ُف "من���ع اجلرمي���ة" الوارد يف 
املب���ادئ التوجيهي���ة ملن���ع اجلرمي���ة الت���ي و�شعه���ا املجل�ض القت�ش���ادي والجتماع���ي. وعلى النحو 
امل�ش���ار اإلي���ه يف دلي���ل املب���ادئ التوجيهي���ة ملنع اجلرمية, تتمثل اأوىل التو�شي���ات الواردة يف املبادئ 
 التوجيهي���ة ملن���ع اجلرمي���ة يف اإن�ش���اء �شلط���ة مركزية دائم���ة ت�شطلع بامل�شوؤولية ع���ن تنفيذ �شيا�شة 

منع اجلرمية:

���ل البل���دان اأن ت���وكل امل�شوؤولي���ة ع���ن من���ع اجلرمية اإىل  وعل���ى ال�شعي���د الوطن���ي, ق���د تف�شّ
وزارة واح���دة م���ن قبي���ل ال���وزارة امل�شوؤول���ة ع���ن العدال���ة اأو الأم���ن الع���ام, اأو اإىل جمموعة 
م���ن ال���وزارات, اأو اأن تن�ش���ئ هيئ���ة م�شتقل���ة على م�شتوى عال. ويتمث���ل دور ال�شلطة املركزية 
الدائم���ة يف اأداء دور قي���ادي, والعم���ل م���ع القطاع���ات احلكومي���ة الأخ���رى وم���ع احلكوم���ة 
واملجتم���ع امل���دين عل���ى م�شتويات اأخرى, على و�شع خطة وطني���ة وتنفيذها ور�شدها. وتي�ّشر 
لت بع����ض البلدان �شن  ال�شلط���ة املركزي���ة العم���ل عل���ى م�شتوي���ات حكومي���ة اأدن���ى. وق���د ف�شّ
ت�شريع���ات لدع���م خط���ة وطني���ة وا�شرتاط عم���ل قطاعات اأخرى جنب���ا اإىل جنب مع ال�شلطة 
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 املركزي���ة. ويف جمي���ع احل���الت, �ش���وف تك���ون هن���اك حاج���ة اإىل امل���وارد م���ن اأج���ل تنفي���ذ
اخلطط.)32(

���ى يف ه���ذه الأح���كام الت�شريعية النموذجية بالنظر يف اتباع نهج مماثل يتمثل يف اإن�شاء هيئة  ويو�شَ
مة, والربوتوكولت امللحقة بها. وبالإ�شافة  تن�شي���ق مركزي���ة يف �شي���اق تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّ
اإىل تركي���ز التفاقي���ة ب�ش���كل ع���ام على املن���ع, عمل باملادة 31, فاإنَّ ال���دول الأطراف يف التفاقية 
مة. وت�شمل هذه  املنظَّ اإىل منع اجلرمية  التي تهدف  امللمو�شة  باتخاذ بع�ض اخلطوات  اأي�شا  ملزمة 

يلي: ما  اخلطوات 
وال�شيا�شات  املمار�شات  اأف�شل  واإر�شاء  الوطنية  م�شاريعها  وتقييم  تطوير  اإىل  )اأ( ال�شعي 

مة؛ املنظَّ منع اجلرمية  اإىل  الرامية 
)ب(  ال�شعي وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقانونها الداخلي, اإىل تقليل الفر�ض التي تتاح حالّيًا 
مة لكي ت�ش���ارك يف الأ�شواق امل�شروعة بعائدات اجلرائم,  اأو م�شتقب���ل للجماع���ات الإجرامي���ة املنظَّ
وذل���ك باتخ���اذ م���ا يل���زم من التدابري الت�شريعية اأو الإداري���ة اأو التدابري الأخرى. وينبغي اأن تركز 

يلي:  ما  على  التدابري  هذه 
‘1’   تدعي���م التع���اون ب���ني اأجه���زة اإنفاذ القانون اأو اأع�شاء النياب���ة العامة وبني الهيئات 

ال�شناعة؛ قطاع  فيها  املعنية, مبا  اخلا�شة 
‘2’  العم���ل عل���ى و�ش���ع معايري واإجراءات بق�شد �شون �شلمة الهيئات العامة والهيئات   
اخلا�ش���ة املعني���ة, وكذل���ك لو�ش���ع مدون���ات لقواع���د ال�شلوك للمه���ن ذات ال�شلة, 

واملحا�شبني؛ ال�شت�شاريني  ال�شرائب  وخرباء  العدل  وكتاب  املحامني  وخ�شو�شا 
م���ة للمناق�ش���ات التي جتريها  ‘3’  من���ع اإ�ش���اءة ا�شتغ���لل اجلماع���ات الإجرامية املنظَّ  
الهيئ���ات العام���ة وكذل���ك للإعانات والرخ�ض التي متنحها الهيئات العامة للن�شاط 

التجاري؛
مة. الهيئات العتبارية من جانب اجلماعات الإجرامية املنظَّ اإ�شاءة ا�شتخدام  ‘4’ منع   

يلي: ما  العتبارية  الهيئات  ا�شتخدام  اإ�شاءة  منع  تدابري  ت�شمل  اأن  وميكن 
)اأ( اإن�ش���اء �شج���لت عامة عن الهيئات العتباري���ة والأ�شخا�ض الطبيعيني ال�شالعني يف 

ومتويلها؛ واإدارتها  العتبارية  الهيئات  اإن�شاء 
)ب(   ا�شتح���داث اإمكاني���ة القي���ام, بوا�شط���ة اأم���ر �شادر عن حمكم���ة اأو اأيِّ و�شيلة اأخرى 
منا�شبة, باإ�شقاط اأهلية الأ�شخا�ض املدانني بجرائم م�شمولة بهذه التفاقية للعمل كمديرين للهيئات 

معقولة؛ زمنية  لفرتة  وذلك  الق�شائية  وليتها  نطاق  �شمن  املن�شاأة  العتبارية 
)ج( اإن�ش���اء �شج���لت وطني���ة ع���ن الأ�شخا�ض ال���ذي اأ�شقطت اأهليته���م للعمل كمديرين 

العتبارية؛ للهيئات 
)د( تبادل املعلومات الواردة يف ال�شجلت امل�شار اإليها يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ج( 

الأخرى.)33( الأطراف  الدول  املخت�شة يف  الهيئات  مع  الفقرة  هذه  من 
و�شيتطلب تنفيذ هذه اللتزامات العمل يف �شائر قطاعات احلكومة واملجتمع املدين, وكذلك درجة 
كبرية من التن�شيق والتعاون. ويتوخى اأن تندرج هذه التدابري املحددة �شمن النطاق الأو�شع للجنة 

.30 ال�شفحة  نف�شه,  )32( املرجع 

.31 املادة  من  و2   1 الفقرتان  مة,  املنظَّ )33( اتفاقية اجلرمية 
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تن�شيق اأو لهيئة تن�شيق. وت�شطلع هذه اللجنة اأو الهيئة بامل�شوؤولية الرئي�شية عن تن�شيق الأعمال التي 
اأ�شحاب امل�شلحة, مبا ي�شمن تبادل املعلومات ذات ال�شلة على النحو املنا�شب,  يقوم بها خمتلف 
وجتن���ب الزدواجي���ة يف اجله���ود ور�ش���د تاأث���ري وفعالية اأن�شطة منع اجلرمية. وق���د يكون اأي�شا من 
القائمة,  الهيئات  مع غريها من  التن�شيق  على  املركزية  التن�شيق  هيئة  اأو  تعمل جلنة  اأن  ال�شروري 
مة. وقد اأن�شاأ عدد  مثل الهيئات املكلفة بتنفيذ الربوتوكولت الثلثة امللحقة باتفاقية اجلرمية املنظَّ

بالأ�شخا�ض. للجتار  الت�شدي  تدابري  لتن�شيق  وطنية  تن�شيق  البلدان جلان  من 

اأمثلة
هن���اك الكث���ري م���ن الأمثل���ة عل���ى النه���ج العملية ملنع اجلرمي���ة يف الوثيقة املعنونة ُنُه���ج عملية ملنع 

املدن.)34( اجلرمية يف 

البيانات وحتليلها 5- جمع  املادة 

1- ت�شع ]اللجنة/الهيئة[ الوطنية برناجما للبحوث, يت�شمن جمع ون�شر الإح�شاءات وغريها 
م���ن البيان���ات واملعلوم���ات, ب�شاأن الق�شايا املت�شلة بتنفيذ وليتها يف جمال منع اجلرمية, مبا يف 

ذلك:
للجرمية؛ اجلذرية  للأ�شباب  الت�شخي�شية  )اأ( الدرا�شات 

)ب(  تقييم مدى توافر الأمان على ال�شعيد املحلي والدرا�شات ال�شتق�شائية عن الإيذاء؛
ت�شكلها؛ التي  والتهديدات  مة  املنظَّ ال�شائدة يف اجلرمية  الجتاهات  )ج(  

مة؛ املنظَّ فيها اجلرمية  تعمل  التي  )د(   الظروف 
)ه����(    اجلماع���ات املحرتف���ة ال�شالع��ة يف الأعم��ال الإجرامية والتكنولوجي�ات امل�ش��تخدمة 

الدول؛ ومن غري  الدول  من  اجلهات  ذلك  فيها, مبا يف 
)و(    فعالي���ة وكف���اءة القوان���ني وال�شيا�ش���ات والتدابري الوطنية والدولية القائمة الرامية 

لها؛ والت�شدي  مة  املنظَّ منع اجلرمية  اإىل 
الإن�شان. معايري حقوق  ذلك  الدولية, مبا يف  لللتزامات  المتثال  )ز(   

 Margaret Shaw and Vivien Carli, eds., Practical Approaches to Urban Crime Prevention: Proceedings )34(

 of the Workshop held at the 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil,
 April 12-19, 2010 (Montreal, International Centre for the Prevention of Crime and United Nations Office on

. www.unodc.org التايل:  العنوان  على  متاحة   .Drugs and Crime, 2011)
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التعليق
.28 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

هنال���ك اإق���رار, كم���ا ورد يف امل���ادة 28, باأنَّ جمع املعلومات وتبادلها ميثل عن�شرًا اأ�شا�شّيًا يف و�شع 
مة العاب���رة للحدود الوطنية  �شيا�ش���ة �شليم���ة برهن���ت عل���ى فعاليتها بخ�شو����ض منع اجلرمية املنظَّ
اأن  ينبغي  التي  العملية  اأمثلة عن اخلطوات  ملنع اجلرمية  التوجيهية  املبادئ  وتقدم  لها.  والت�شدي 

املعرفية: القاعدة  هذه  لبناء  احلكومات  تتخذها 
املعرفية القاعدة 

21- ينبغي للحكومات و/اأو املجتمع املدين العمل, ح�شب القت�شاء, على تي�شري منع اجلرمية 
منها: بو�شائل  املعرفة,  اإىل  ا�شتنادا 

توفري املعلومات اللزمة للمجتمعات املحلية من اأجل معاجلة م�شاكل اجلرمية؛ )اأ( 
و�شحيحة علميا؛ موثوقة  تكون  للتطبيق عملّيًا  وقابلة  توليد معارف مفيدة  دعم  )ب( 
املعرفية؛ القاعدة  الثغرات يف  ومعاجلة  وا�شتبانة  املعارف  تنظيم وجتميع  دعم  )ج( 

تقا�شم تلك املعارف, ح�شب القت�شاء, فيما بني اأطراف منها الباحثون ومقررو  )د( 
ككل؛ واملجتمع  الأخرى  املعنية  القطاعات  من  واملمار�شون  واملر�شدون  ال�شيا�شات 

ا�شتخدام تلك املعارف يف ا�شتن�شاخ التدخلت الناجحة وو�شع مبادرات جديدة  )ه�( 
منها؛ للوقاية  وفر�ض جديدة  عامل اجلرمية  م�شاكل جديدة يف  وتوّقع ظهور 

اإن�ش���اء نظ���م بيان���ات للمعاونة على تدبر �شوؤون منع اجلرمية ب�شكل اأجنع تكلفة,  )و( 
والإجرام؛ الإيذاء  عن  منتظمة  ا�شتق�شاءات  اإجراء  ذلك  مبا يف 

تعزي���ز تطبي���ق هذه البيانات للتقلي���ل من معاودة كل من الإيذاء والإجرام ومن  )ز( 
معدلته. ارتفاع  ت�شهد  التي  املناطق  الإجرام يف 

وتوجد يف عدد من الدول معاهد مرموقة للبحوث تعمل مبثابة مراكز ات�شال للبحوث على امل�شتوى 
يت�شل مبنع اجلرمية )انظر  اأي�شا يف ما  بل  باأ�شباب اجلرمية فح�شب  يت�شل  لي�ض يف ما  الوطني, 
الأمثلة اأدناه امل�شتقاة من �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية(. ولئن كانت 
نتائج مماثلة  تاأ�شي�ض معهد بحوث, فرمبا يكون ممكنا حتقيق  ت�شتطيع حتّمل كلفة  الدول ل  بع�ض 
)اأي اإتاح���ة بيان���ات بالغ���ة الأهمي���ة لل�شرت�ش���اد بها يف جهود منع اجلرمي���ة( بطرائق منها, على 
�شبي���ل املث���ال, اإقام���ة �شراكات بني الدولة وموؤ�ش�شات البحث املوجودة من قبيل اجلامعات. ويندرج 
اأجل تنفيذ هذه املبادرات �شمن نطاق  اإىل الدول النامية من  التمويل الذي تقدمه الدول املتقدمة 
الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 30 م���ن التفاقية اأي�شا, الت���ي تطلب من الدول الأطراف, يف جملة اأمور, اأن 

اأجل: من  الإمكان  قدر  ملمو�شة,  تبذل جهودا 
اإىل  ترمي  النامية من جهود  البلدان  تبذله  ما  لدعم  املقدمة  واملادية  املالية  امل�شاعدة  زيادة 

ومكافحتها. الوطنية  مة عرب  املنظَّ منع اجلرمية  على  البلدان  هذه  قدرة  تدعيم 
ويتمثل اأحد اجلوانب الهامة جلمع البيانات وتبادلها يف القدرة على اإجراء تقييمات للتهديد الذي 
مة الوطنية. وت�شاعد هذه التقييمات اأجهزة اإنفاذ القانون على ا�شتبانة عوامل  ت�شكله اجلرمية املنظَّ
اخلطر, واأنواع اجلرمية, ومرتكبيها, واملتعاونني معهم, وعلى توليد املعلومات والتحليلت اللزمة 
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ل�شب���ط الأم���ن امل�شتند اإىل ال�شتخبارات ولو�ش���ع �شيا�شات مربهن على فعاليتها. وتتيح املعلومات 
امل�شتم���دة م���ن هذه التقييم���ات بدورها ا�شتبانة الأولويات وتخ�شي�ض املوارد املنا�شبة ملواجهة تلك 
التهدي���دات. وق���د ا�شتح���دث مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية منهجية ب�شاأن كيفية 
اإجراء هذه التقييمات, وهي الدليل الإر�شادي ب�شاأن اإعداد وا�شتخدام التقييمات املتعلقة بتحديات 
ه اإىل مقّرري ال�شيا�شات وم�شوؤويل اإنفاذ القانون واملمار�شني.)35( مة املوجَّ اجلرمية اخلطرية واملنظَّ

مثال
ت�ش���م �شبك���ة برنام���ج الأمم املتحدة ملن���ع اجلرمية والعدالة اجلنائية مكت���ب الأمم املتحدة املعني 
باملخ���درات واجلرمي���ة وع���ددا من املعاهد الأقاليمية والإقليمي���ة يف �شتى اأنحاء العامل, ف�شل عن 
مراك���ز متخ�ش�ش���ة. وق���د ا�شُتحِدثت هذه ال�شبكة مل�شاع���دة املجتمع الدويل على تعزيز التعاون يف 
املجال البالغ الأهمية املتمثل يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وتوفر عنا�شرها جمموعة متنوعة 

العام.)36( والتثقيف  والتدريب,  والبحوث,  املعلومات,  تبادل  ذلك  اخلدمات, مبا يف  من 

مثال
املعه���د الأ�ش���رتايل لعل���م اجلرمية)37( هو معهد بحوث حكومي تاأ�ش�ض مبوجب قانون. وي�شعى املعهد 
اإىل تعزي���ز العدال���ة واحل���د م���ن اجلرمي���ة باإجراء بح���وث ت�شتند اإىل الأدلة والإب���لغ عن نتائجها 
لل�شرت�شاد بها يف ال�شيا�شة العامة واملمار�شة. وترد تفا�شيل عن تاأ�شي�شه ومهامه يف قانون اأبحاث 

التايل: النحو  على   1971 لعام  علم اجلرمية 
املعهد تاأ�شي�ض   -5

�ض, مبوجب هذا القانون, معهد يطلق عليه ا�شم املعهد الأ�شرتايل لعلم اجلرمية. 1- يوؤ�شَّ
من: املعهد  2- يتاألف 

املدير؛ )اأ( 
املعهد. موظفي  )ب( 

املعهد 6- مهام 
يلي: ما  املعهد يف  مهام  تتمثل 

من اجلرمية عن طريق: واحلد  العدالة  تعزيز  )اأ( 
علم اجلرمية؛ بحوث يف جمال  ‘1’ اإجراء 

‘2’  اإب���لغ الكومنول���ث الأ�ش���رتايل, والوليات, واإقليم العا�شم���ة الأ�شرتالية, 
البحوث؛ هذه  بنتائج  املحلي,  واملجتمع  ال�شمايل,  والإقليم 

مهامه؛ اأداء  املدير يف  م�شاعدة  )ب( 
اأجل: من  وال�شتعانة مبتخ�ش�شني  املنح,  لتقدمي  برامج  اإدارة  )ج( 

. www.unodc.org/documents/organized-crime/SOCTA_Handbook.pdf التايل:  العنوان  على  )35( متاح 

. www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/institutes.html كذلك  )36( انظر 

. www.aic.gov.au )37( انظر 
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‘1’  اإجراء بحوث يف جمال علم اجلرمية ذات �شلة بال�شيا�شة العامة للوليات, 
ال�شمايل؛ والإقليم  الأ�شرتالية,  العا�شمة  واإقليم 

‘2’  ال�شطلع باأن�شطة تت�شل بهذه البحوث )مبا يف ذلك ن�شر هذه البحوث, 
املثال(. �شبيل  على 

مثال
املعه���د الوطن���ي للعدال���ة هو الهيئ���ة املعنية بالبحوث والتطوير والتقيي���م يف وزارة العدل بالوليات 
املتح���دة. وتتمث���ل مهم���ة املعهد يف النهو�ض بالبحوث والتطوي���ر والتقييم يف امليدان العلمي لتعزيز 
اأ�شا�شية/تطبيقية, وتقييمات,  للعدالة بحوثا  العامة. ويرعى املعهد الوطني  اإقامة العدل وال�شلمة 
وعرو�ش���ا للربام���ج التجريبي���ة. وي�شتح���دث املعه���د اأدوات جدي���دة وين�ش���ر معلومات ع���ن العدالة 

اجلنائية.)38(

)38( تت���اح معلوم���ات اإ�شافي���ة ع���ن املعهد الوطن���ي للعدالة التابع لوزارة العدل يف الولي���ات املتحدة, على العنوان 

الت���ايل: www.nij.gov. وميك���ن الط���لع عل���ى مزي���د م���ن الأمثلة عن البل���دان التي تنفذ برامج بح���وث لل�شرت�شاد بها 
 ,Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work :يف جم���ال من���ع اجلرمي���ة, يف املرج���ع الت���ايل

.54 ال�شفحة  ل �شيما 
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الثالث الف�شل 
اجلرائم

ا�شتهاليل تعليق 
يت�شم���ن ه���ذا الف�ش���ل حكم���ا ب�شاأن الولية الق�شائية بالإ�شافة اإىل اأحكام ترمي اإىل تنفيذ اثنني 
مة(  اإجرامية منظَّ )امل�شاركة يف جماعة   5 املادة  وهما  التفاقية,  الواردة يف  اأحكام اجلرمية  من 
التعامل مع كل من هاتني اجلرميتني  يتطلب  الأمر  لأنَّ  ونظرا  العدالة(.  �شري  واملادة 23 )عرقلة 
عل���ى ح���دة عل���ى ال�شعي���د الت�شريعي, فاإنَّ هذا الف�شل ينق�شم اإىل جزاأي���ن, يتناول اأولهما تنفيذ 

.23 املادة  تنفيذ  الثاين  يتناول  بينما   ,5 املادة 

العقوبات ب�شاأن  مالحظة 
مة, ل تن�ض ه���ذه الأحكام  جت�شي���دا للنه���ج املتب���ع اإزاء ه���ذه امل�شاأل���ة يف اتفاقي���ة اجلرمي���ة املنظَّ
املادة 11, جتعل  الفقرة 1 من  ال�شدد. فبموجب  اأية عقوبات يف هذا  النموذجية على  الت�شريعية 
م وفق���ا للم���واد 5 و6 و8 و23 من التفاقي���ة حتت طائلة  كل دول���ة ط���رف مرتكب���ي اأيِّ فع���ل جم���رَّ
عقوب���ات تراع���ى فيه���ا خطورة ذل���ك اجلرم. وبوجود هذا ال�شرط, ُت���رتك م�شاألة فر�ض عقوبات 
اأنَّ الأفعال املجّرمة لإنفاذ  التاأكد من  العقوبات,  التقديرية للدول. ومن املهم, يف حتديد  لل�شلطة 
الكثري  املطلوبني. ويف  وت�شليم  املتبادلة  القانونية  بامل�شاعدة  تتعلق  تفي مبعايري م�شرتكة  التفاقية 
م���ن ال�شياق���ات, ل يت���م التعاون الدويل, من قبي���ل امل�شاعدة القانونية املتبادلة وت�شليم املطلوبني, 

واحدة. �شنة  ملدة  ال�شجن  عن  تقل  ل  اجلرم  على  العقوبة  كانت  اإذا  اإلَّ 

الق�شائية 6- الولية  املادة 

1- متار����ض ]املحاك���م الوطنية[ الولية الق�شائية عل���ى حتديد الإجراءات املتعلقة باجلرائم 
عندما: النموذجية  الت�شريعية  الأحكام  هذه  عليها  تنطبق  التي 

الدولة[؛ ا�شم  ]ُيدَرج  اإقليم  اأو جزئّيًا[ يف  ]كلّيًا  اجلرم   )اأ( ُيرَتكب 
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الدولة[  ا�شم  ]ُيدَرج  ترفع علم  �شفينة  اأو جزئيًّا[ على منت  ا  ]كليًّ ُيرَتكب اجلرم  )ب( اأو 
اجلرم؛ ارتكاب  وقت  الدولة[  ا�شم  ]يدرج  قوانني  م�شجلة مبوجب  طائرة  اأو 

التعليق
اإلزامي. حكم 

.15 املادة  من  و)ب(  )اأ(   1 الفقرتان  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

تن����ض امل���ادة 15 م���ن التفاقية على املتطلبات الإلزامية والختيارية لتحديد الولية الق�شائية على 
بالتفاقية. امل�شمولة  اجلرائم 

الأفعال  الق�شائية على  وليتها  �شريان  تاأكيد  الأطراف  الدول  املادة 15 من  1 من  الفقرة  وتقت�شي 
املجرم���ة مبوج���ب امل���واد 5 و6 و8 و23, عل���ى اأ�شا����ض مبداأ الإقليمية. وه���ذا ما يعني اأنه يجب على 
الدول الأطراف اأن تكفل �شريان وليتها الق�شائية على هذه اجلرائم عندما ترتكب داخل اإقليمها, 

قوانينها. م�شجلة مبوجب  طائرة  على منت  اأو  علمها  ترفع  �شفينة  على منت  اأو 
الت���زام تاأكي���د �شري���ان هذه الولية الق�شائي���ة ل يحكمه العاملن املحددان, وفقا ملا ورد يف الأدلة 
مة.  الت�شريعي���ة, اأي اأن يك���ون اجل���رم ذا طاب���ع ع���رب وطني اأو اأن ت�شلع فيه جماع���ة اإجرامية منظَّ
فبمقت�ش���ى الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 34, ل يل���زم و�شع هذي���ن العاملني يف العتب���ار لأغرا�ض تقرير 
اإجرامية  اأحكامها, من �شلوع جماعة  5, مبقت�شى  املادة  ت�شرتطه  ما  بقدر  )اإلَّ  اجلرائم اجلنائية 

مة(.)39( منظَّ
وتوخيا للت�شاق, مياثل م�شروع هذا احلكم تقريبا حكما ورد يف القانون النموذجي ملكافحة تهريب 

املهاجرين.)40(

)ج( عندم���ا َيرتك���ب اجل���رَم اأحُد مواطني ]يدرج ا�شم الدولة[ املوجود يف اإقليم ]يدرج 
اجلن�شية؛  ب�شبب  ت�شليمه  وُيرَف�ض  الدولة[  ا�شم 

التعليق
اإلزامي. حكم 

.16 املادة  من   10 والفقرة   ,15 املادة  من   3 الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
 تقت�شي الفقرة 3 من املادة 15 من التفاقية من الدول الأطراف, لأغرا�ض الفقرة 10 من املادة 16 
عن  النظر  من هذه التفاقية, ب�شط ولية ق�شائية على "اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية"—بغ�ض 
م���كان وق���وع اجلرم—عندم���ا يك���ون اجل���اين املزعوم موج���ودا يف اإقليمها ول تق���وم بت�شليم ذلك 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )39( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.107 ال�شفحة  بها, 
)40( مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���درات واجلرمي���ة, قان���ون منوذجي ملكافحة تهري���ب املهاجرين )2010(, 

.)4 )املادة   29 ال�شفحة 
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اأو باملقا�شاة",  "بالت�شليم  اأحد رعاياها. وهذا ما يج�شد اللتزام  ال�شخ�ض بحجة وحيدة هي كونه 
.16 املادة  من   10 الفقرة  التف�شيل يف  من  املبنّي مبزيد 

والإ�ش���ارة اإىل "اجلرائ���م امل�شمول���ة بهذه التفاقية" اأو�شع نطاقا, كما ورد يف الأدلة الت�شريعية, من 
جم���رد الإ�ش���ارة اإىل الأفع���ال املجرم���ة وفق���ا للم���واد 5 و6 و8 و23. وتنطبق امل���ادة 16, التي تنظم 
اإليها  ت�شليم املطلوبني مبوجب التفاقية, على الأفعال املجرمة مبقت�شى التفاقية واجلرائم امل�شار 
مة ويكون امل�شتبه به  يف الفقرت���ني 1 )اأ( و)ب( م���ن امل���ادة 3, الت���ي ترتكبه���ا جماعة اإجرامية منظَّ
موج���ودا يف اإقلي���م الدول���ة الط���رف مقدمة الطل���ب )انظر اأي�شا الفقرة 1 م���ن املادة 16, مقرتنة 
بامل���ادة 3(. وتتمث���ل النتيج���ة العملي���ة يف اأنه يجب عل���ى كل دولة طرف ل ت�شّلم مواطنيها اأن توؤكد 

على:  الق�شائية  وليتها  �شريان 
مة حينما  )اأ( ال�شلوك املبني يف املواد 5 و6 و8 و23, الذي ت�شلع فيه جماعة اإجرامية منظَّ

مواطنوها؛ اخلارج  يرتكبه يف 
اإجرامية  التي ت�شلع فيها جماعة  )ب(   اجلرمية اخلطرية ... املجّرمة مبقت�شى قوانينها, 

مواطنوها؛ اخلارج  ويرتكبها يف  مة  منظَّ
الربوتوكولت.)41( املقررة مبقت�شى  اجلرائم  )ج(   

كان. �شبب  لأيِّ  ت�شليمه  ُيرف�ض  الدولة[  ا�شم  ]يدرج  موجود يف  �شخ�ض  يرتكبها  )د(    

التعليق
اختياري. حكم 

.15 املادة  من   4 الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
ذ الفقرة 4 من املادة 15 من التفاقية, التي تن�ض على اأنه  الفقرة الفرعية )د( اختيارية لأنها تنفِّ
يجوز لكل دولة اأن توؤكد �شريان وليتها الق�شائية على اجلرائم عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا 
 يف اإقليمه���ا ول تق���وم بت�شليم���ه لأيِّ �شب���ب كان. ويلَح���ظ اأنه يف حالة تطبيق الفقرة الفرعية )د(, 
ل���ن تك���ون هن���اك حاجة لت�شمني الفقرة الفرعية )ج( عل���ى اعتبار اأنَّ الفقرة الفرعية )د( ت�شمل 

اجلن�شية. ذلك  كان, مبا يف  �شبب  لأيِّ  فيها  الت�شليم  ُيرَف�ض  التي  املواقف 
وتوخي���ا للت�ش���اق, مياث���ل م�ش���روع احلك���م هذا حكم���ا ورد يف القانون النموذج���ي ملكافحة تهريب 

املهاجرين.

مثال
ين����ض القان���ون النموذجي ملكافحة �شنع الأ�شلحة الناري���ة واأجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار 

يلي: ما  على  م�شروعة,  ب�شورة غري  بها 
القانون هذا  42- تطبيق  املادة 

]…[

عندم���ا َيرتك���ب اجُلرَم ]كلّي���ًا اأو جزئّيًا[ اأحُد مواطني ]ُيدَرج ا�شم الدولة[ الذي  )ج( 
اجلن�شية. ب�شبب  ت�شليمه  ُيرَف�ض 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )41( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.108 ال�شفحة  بها, 
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2- متار�ض ]املحاكم الوطنية[ الولية الق�شائية اأي�شا على حتديد الإجراءات املتعلقة باجلرائم 
عندما:  القانون  هذا  عليها  ينطبق  التي 

)اأ( يك���ون ]ال�شحية/امل�شته���دف باجل���رم[ اأح���د مواطني ]ُيدَرج ا�ش���م الدولة[ ]اأو من 
معتاد[؛ ب�شكل  فيها  املقيمني  من  ]اأو  فيها[  الدائمني  املقيمني 

اأحد املقيمني الدائمني  ]اأو  ]ُيدَرج ا�شم الدولة[  اأحُد مواطني  )ب(  عندما يرتكب اجلرَم 
معتاد[؛ ب�شكل  فيها  املقيمني  اأحد  ]اأو  فيها[ 

التعليق
اختياري. حكم 

.15 املادة  من  و)ب(  )اأ(   2 الفقرتان  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
ت�شجع التفاقية الدول الأطراف على النظر يف ب�شط ولية ق�شائية على اجلرائم يف جمموعة من 

بذلك. تلزمها  ل  لكنها  الوطنية,  فيها م�شاحلها  تت�شرر  قد  التي  الأخرى  احلالت 

مثال
بالأ�شخا�ض: الجتار  ملكافحة  النموذجي  القانون  من  مقتب�ض  التايل  الن�ض 

وال�شاد�ض من  الف�شلني اخلام�ض  اإطار  ُجرم حمّدد يف  اأيِّ  على  القانون    1- ُيطّبق هذا 
التالية: الأحوال  الدولة[ يف  ا�شم  ]ُيدَرج  اإقليم  خارج  ُيرتَكب  القانون  هذا 

الدولة[؛ ا�شم  ]ُيدَرج  مواطني  اأحد  اجُلرَم  يرتكب  )اأ( عندما 
اإقامته املعتاد يف  )ب(  عندما يرتكب اجُلرَم �شخ�ٌض عدمي اجلن�شية يوجد مكان 

اجُلرم؛ ارتكاب  وقَت  الدولة[  ا�شم  ]ُيدَرج 
الدولة[؛ ا�شم  ]ُيدَرج  مواطني  من  �شحية  على  اجُلرُم  ُيرتَكُب  )ج(   عندما 

اأي�شًا على الأفعال التي يكون الهدف منها ارتكاب ُجرم بح�شب    2- يطبَّق هذا القانون 
الدولة[.)42( ا�شم  ]يدرج  داخل  القانون  هذا 

مثال
الن����ض الت���ايل مقتب����ض من القانون النموذجي ملكافح���ة �شنع الأ�شلحة النارية واأجزائها ومكوناتها 

م�شروعة: ب�شورة غري  بها  والجتار  والذخرية 
التالية: الأحوال  القانون يف  هذا  اإطار  م يف  يجرَّ فعل  اأيِّ  على  القانون  هذا  ُيطبَّق 

)اأ( عندم���ا يك���ون ال�شخ����ض م���ن رعاي���ا ]ُي���دَرج ا�شم الدول���ة[ ]اأو من املقيمني 
معتاد[؛ ب�شكل  فيها  املقيمني  من  ]اأو  فيها[  الدائمني 

)ب(  اأو عندما يكون مرتكب اجُلرم من رعايا ]ُيدَرج ا�شم الدولة[ ]اأو من املقيمني 
معتاد[؛ ب�شكل  فيها  املقيمني  من  ]اأو  فيها[  الدائمني 

)42( قانون منوذجي ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ض )من�شورات الأمم املتحدة, رقم املبيع A.09.V.11(, ال�شفحة 26.
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)ج(  اأو عندم���ا يرتك���ب اجُل���رَم �شخ�ٌض عدمي اجلن�شية يوجد مكان اإقامته املعتاد 
اجُلرم؛ ارتكاب  وقَت  الدولة[  ا�شم  ]ُيدَرج  يف 

)د(  اأو عندما ُيرتكب اجُلرم يف اإقليم ]ُيدَرج ا�شم الدولة[ بهدف ارتكاب جرمية 
الدولة[؛ ا�شم  ]ُيدَرج  اإقليم  داخل  خطرية 

نتائج اجلرم  لكن  الدولة[  ا�شم  ]ُيدَرج  اإقليم  اجُلرم خارج  ُيرتكب  عندما  )ه�( اأو 
الدولة[.)43( ا�شم  ]ُيدَرج  اإقليم  داخل  ارتكاب جرمية خطرية  بهدف  اأو  نحو  موّجهة 

]يدرج ا�شم الدولة[ بهدف ارتكاب جرمية  عندما ُيرتَكب اجلرم خارج اإقليم  )ج(   
الدولة[. ا�شم  ]يدرج  اإقليم  داخل  خطرية 

التعليق
اختياري. حكم 

.15 املادة  من  و‘2’   ’1‘ )ج(   2 الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

اإلَّ على الأفعال املجرمة مبقت�شى الفقرة 1 من  ‘1’ و‘2’ من املادة 15,  ق الفقرتان 2 )ج(  ل تطبَّ
مة( والفق���رة 1 )ب( ‘2’ من املادة 6 )امل�شاركة يف  امل���ادة 5 )امل�شارك���ة يف جماع���ة اإجرامي���ة منظَّ
غ�شل عائدات اجلرائم, اأو التواطوؤ اأو التاآمر على ارتكابه, وحماولة ارتكابه وامل�شاعدة والتحري�ض 
ُترتكب  اإلَّ عندما  الق�شائية على هذه اجلرائم  وليتها  ب�شط  تود  الدول ل  لعل  وبناء عليه,  عليه(. 
ب�شط  اإىل  باملثل,  قد حتتاج,  الدول  اأنَّ  اإقليمها. غري  ذلك اجلرم يف  ارتكاب  بهدف  الإقليم  خارج 

)والربوتوكولت(. بالتفاقية  م�شمولة  اأية جرائم  على  الطريقة  بهذه  الق�شائية  وليتها 

يف  بامل�شاركة  املت�شلة  األف- اجلرائم   الباب 
مة منظَّ اإجرامية  جماعة 

مقدمة
مة.  مة على جترمي امل�شاركة يف جماع���ة اإجرامية منظَّ ترك���ز امل���ادة 5 م���ن اتفاقي���ة اجلرمي���ة املنظَّ
وُيطل���ب م���ن ال���دول جت���رمي اأيٍّ م���ن جمموعتي الأفع���ال املحددتني يف الفقرت���ني الفرعيتني 1 )اأ( 
‘1’ و‘2’ م���ن امل���ادة 5 اأو كلتيهم���ا باعتبارهم���ا جرائ���م يف قوانينه���ا الوطني���ة, جنبا اإىل جنب مع 
اأو تنظيمها  اأو التحري�ض على ارتكابها  اجلرائم ذات ال�شلة بامل�شاعدة على ارتكاب هذه اجلرائم 

توجيهها. اأو 
وت�شمل هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية خياري جرمية التاآمر )اأي التفاق على ارتكاب جرمية 
مة(, املاأخوذ  اأن�شطة جماعة اإجرامية منظَّ خطرية( و/اأو جرمية التواطوؤ )اأي امل�شاركة الفعلية يف 
"التاآمر" يف  ُو�شع مفهوم جرمية  وقد  املدين.  والقانون  العام  القانون  اأعم يف نظامي  بهما ب�شورة 

)43( قان���ون منوذج���ي ملكافح���ة �شن���ع الأ�شلح���ة النارية واأجزائه���ا ومكوناتها والذخرية والجت���ار بها ب�شورة غري 

و91.  90 ال�شفحتان   ,)A.11.V.9 املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  )من�شورات  م�شروعة 
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البل���دان الت���ي تطب���ق القان���ون العام. اإذ ل ُيعرتف, يف كثري من البلدان التي تطبق القانون املدين, 
مبفه���وم التاآم���ر نظ���را لأنَّ املوق���ف الع���ام هو اأنَّ جمرد التخطيط جلرمي���ة, دون فعل �شافر لو�شع 
اخلط���ة مو�ش���ع التنفي���ذ, ل ُيع���ّد فعل جنائيا. ومع ذلك, وعلى نحو ما تبّينه خمتلف الأمثلة امل�شار 
اإليها اأدناه على القوانني الوطنية, فاإنَّ هذا التمييز بني نظامي القانون العام والقانون املدين لي�ض 
مطلق���ا اإذ اإنَّ ل���دى بع����ض البل���دان قوانني تخلط بني ركني املوؤامرة )التفاق على ارتكاب جرمية( 

الإجرامية(. الأن�شطة  )امل�شاركة يف  والتواطوؤ 

 الت�آمر 7 )اخلي�ر 1(- امل�دة 
1- اإذا اتَّفق �شخ�ض مع �شخ�ض اآخر اأو اأكرث على ارتكاب جرمية خطرية ]تتورط فيها جماعة 
اأو منفعة  اأو غري مبا�شرة باحل�شول على منفعة مالية  مة[ لغر�ض له �شلة مبا�شرة  اإجرامية منظَّ
مادية اأخرى, فاإنه يرتكب جرمية يعاَقب عليها ب�]تدرج عقوبة كافية ُتراعى فيها خطورة اجلرم[.
يدان �شخ�ض ما مبوجب  ]لكي  الداخلي ذلك[  القانون  اإذا تطّلب  اإلَّ  الن�ض  ُيدَرج هذا  2- ]ل 
اأحد امل�شاركني لفعل ما, غري عقد التفاق, ي�شاعد على تنفيذ ذلك  ُي�شرتط ارتكاب  الباب,  هذا 

التفاق.[

التعليق
 حكم اختياري. تن�ض التفاقية على تنفيذ اإحدى الفقرتني الفرعيتني 1 )اأ( ‘1’ و‘2’ من املادة 5,

كلتيهما. اأو 
.5 املادة  من   ’1‘ )اأ(   1 الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

ت�شتند اأركان اجلرمية املن�شو�ض عليها يف الفقرة 1 )اأ( ‘1’ من املادة 5 اإىل جرمية التاآمر. وكما 
الت�شريعية: الأدلة  ورد يف 

ارتكاب  اأكرث على  اأو  اآخر  املتعمد مع �شخ�ض  التفاق  تو�شيف هذا اجلرم  وت�شمل مقت�شيات 
جرمية خطرية لغر�ض له �شلة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة باحل�شول على منفعة مالية اأو منفعة 
مادي���ة اأخ���رى. وه���ذا ال�ش���رتاط يجّرم جم���رد التفاق على ارتكاب جرائ���م خطرية لغر�ض 

اأخرى.)44( مادية  منفعة  اأو  مالية  منفعة  على  احل�شول 
وت���رد يف اجل���دول 2 الأركان املادي���ة )امل�شماة اأحيانًا "الفعل اجلرمي"( والأركان املعنوية )امل�شماة 

للجرم.  اجلنائي"(  "الق�شد  اأحيانا 
ويف بع�ض النظم القانونية, يكون ملفهوم الق�شد )ب�شفته اأحد الأركان املعنوية( معناه العادي, اأي 
اأن���ه يكف���ي لعتب���ار الفع���ل متعمدا اأن يكون ال�شخ�ض قد ق�شد القيام به. ويف نظم قانونية اأخرى, 
يفرت�ض وجود الق�شد �شمنًا العلَم بعدم م�شروعية الفعل )ي�شمى املفهوم املرادف لذلك التدلي�ض(. 

املحلية. القانونية  التقاليد  اإىل  بال�شتناد  حلها  يجب  م�شكلة  يطرح  ما  وهذا 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )44( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.23 ال�شفحة   ,57 الفقرة  بها, 
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اجلدول 2- اأركان اجلرمية املن�شو�ض عليها يف الفقرة 1 )اأ( ‘1’ من املادة 5 من اتفاقية 
الوطنية مة عرب  املنظَّ ملكافحة اجلرمية  املتحدة  الأمم 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )45( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

و94.  93 ال�شفحتان  بها, 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  مواد 
مة  املنظَّ  ملكافحة اجلرمية 

الوطنية املاديعرب  املقابلةالركن  املعنوية  الأركان 

اآخر املادة 5, الفقرة 1 )اأ( ‘1’ �شخ�ض  م���ع  التفاق 
ارت���كاب  عل���ى  اأك���رث  اأو 

)فعل( جرمية خطرية 

ق�شد. التفاق عن  عقد 

له  لغر�ض  التف���اق  عق���د 
غ���ري  اأو  مبا�ش���رة  �شل���ة 
على  باحل�شول  مبا�ش���رة 
اأو منفع���ة  منفع���ة مالي���ة 

اأخرى. مادية 

ي�شرتط املادة 5, الفقرة 1 )اأ( ‘1’ حيثما  ]ينط���وي, 
الداخل���ي ذلك,  القان���ون 
عل���ى ارت���كاب فعل )غري 
ذات���ه(  التف���اق  عق���د 
ذلك  تنفيذ  عل���ى  ي�شاعد 

تْرك( اأو  )فعل  التفاق[ 
3 الفقرة   ,5 ]حيثم���ا ي�ش���رتط القانون املادة 

جماعة  �شل���وع  الداخل���ي 
مة[ منظَّ اإجرامية 

يف بع�ض الدول, يجب وجود ركن اإ�شايف قبل اإثبات جرمية التاآمر )على وجه التحديد, فعل يقوم 
فيه(. ول  مة �شالعة  اإجرامية منظَّ تكون جماعة  اأو  التفاق؛  تنفيذ  ي�شاعد على  امل�شاركني  اأحد  به 
ُي�ش���رتط تواف���ر ه���ذه الأركان يف جمي���ع ال���دول. وقد تكون ال�شيغ امل�شتخدم���ة بني اأقوا�ض معقوفة 

الدول. لهذه  بالن�شبة  مفيدة 
وتن�ض الفقرة 3 من املادة 5 على اأنه عندما ي�شرتط القانون الداخلي توافر اأركان من قبيل اإتيان 
في�شرتط على هذه  مة,  اإجرامية منظَّ اأو �شلوع جماعة  الإجرامي,  التفاق  تنفيذ  ي�شاعد على  فعل 
الدول اأن تكفل �شمول الأفعاِل املجرمة لإعمال الفقرة 1 من املادة 5 جميَع اجلرائم اخلطرية التي 
م���ة �شالعة فيها. كذلك تن����ض الفقرة 3 من املادة 5 على اأن تلَزم  تك���ون جماع���ات اإجرامي���ة منظَّ
ال���دول الأط���راف الت���ي ت�شرتط بالفعل وجود هذه الأركان باإبلغ الأمني العام بذلك وقت توقيعها 

ال�شكوك. هذه  اإيداعها  وقت  اأو  الت�شديق  �شكوك  على 
وينبغ���ي ق���راءة امل���ادة 5 بالق���رتان بالفق���رة 1 من امل���ادة 11, التي تن�ض عل���ى اإخ�شاع اجلرائم 
 امل�شمولة بالتفاقية جلزاءات تراعى فيها خطورة اجلرم. وعلوة على ذلك, ينبغي قراءة املادة 5 
بالق���رتان بالفقرت���ني 2 و3 م���ن امل���ادة 26, اللتني تن�شان على اإمكانية اأن تنظر الدول يف تخفيف 
العقوب���ات عل���ى املتعاون���ني م���ع ال�شلطات اأو منحهم احل�شانة من امللحق���ة اأو الراأفة بهم. وهذه 

املتبعة.)45( القانونية  الأعراف  على  تتوقف  اختيارية  م�شاألة 
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مثال
التالية: التاآمر  1977 جرمية  لعام  املتحدة  للمملكة  اجلنائي  القانون  ي�شمل 

التاآمر. 1- جرمية 
)1( رهن���ا بالأح���كام التالي���ة م���ن هذا اجلزء من هذا القان���ون, اإذا اتفق �شخ�ض مع اأيِّ 
ذ التفاق  �شخ����ض اآخ���ر اأو اأيِّ اأ�شخا����ض اآخري���ن على اإتيان �شلوك ي���وؤدي بالنتيجة, اإذا ما ُنفِّ

التاليتني: احلالتني  اإحدى  اإىل  لنواياهم,  وفقا 
)اأ(  يك���ون بال�ش���رورة مبثاب���ة ارتكاب اأو ينط���وي على ارتكاب اأية جرمية اأو جرائم على 

التفاق, ذلك  اأكرث يف  اأو  يد طرف 
)ب( ميك���ن اعتب���اره كم���ا ذكر �شابقا, ولكن نظرا لوجود وقائع جتعل ارتكاب اجلرمية اأو 

م�شتحيل,  اأمرا  اجلرائم  من  اأية 
اجلرائم. اأو  تلك اجلرمية  لرتكاب  بالتاآمر  مذنبا  يكون 

)2( عندما يكون من املمكن اعتبار ال�شخ�ض الذي يرتكب جرمية م�شوؤول عنها مع جهله 
ال�شخ�ض  يكون هذا  فل  لرتكاب اجلرمية,  توافرها  من  بد  ل  اأو ظروف حمددة  وقائع  باأية 
م���ع ذل���ك مذنب���ا بالتاآمر لرتكاب تلك اجلرمية مبقت�شى الفقرة )1( اأعله ما مل يتعمد هو 
و�شخ����ض واح���د عل���ى الأق���ل من اأطراف التفاق ارتكابها اأو كان على علم اأنَّ تلك الوقائع اأو 

ي�شكل اجلرمية. الذي  ال�شلوك  اإتيان  وقت  �شتتوافر  اأو  تتوافر  الظروف 

مثال
يت�شم���ن القان���ون اجلنائ���ي لكندا جرمية التاآمر التالية, التي ت�شمل اجلرائم اخلطرية, اإىل جانب 
التعليق على هذه  مة )مدرجة يف  اإجرامية منظَّ امل�شاركة يف جماعة  اأكرث طابع  يغلب عليها  جرمية 

امل�شاألة(.
التاآمر

على  �شراحة  القانون  ين�ض  ما مل  باملوؤامرة  يتعلق  فيما  التالية  الأحكام  ق  465- )1( تطبَّ
ذلك: خلف 

اآخر, يف كندا  الت�شبب يف قتل �شخ�ض  اأو  اأيٍّ كان لرتكاب جرمية قتل  يتاآمر مع  )اأ( كل من 
اأق�شى؛ اأو خارجها, يكون مذنبا بارتكاب جرمية خطرية وعر�شة لل�شجن مدى احلياة كحد 

)ب( كل م���ن يتاآم���ر م���ع اأيٍّ كان مللحق���ة �شخ����ض ع���ن جرمية مزعومة, م���ع العلم باأنه مل 
يلي: ملا  وعر�شة  بارتكاب جرمية خطرية  مذنبا  يكون  يرتكبها, 

املزعومة, يف  عقوبة اجلرمية  كانت  اإذا  �شنوات,  ع�شر  تتجاوز  ل  ملدة  ‘1’ ال�شجن 
حال���ة اإدان���ة ذل���ك ال�شخ�ض, هي ال�شجن مدى احلياة اأو ملدة ل تتجاوز اأربع ع�شرة 

�شنة,
اإذا كانت عقوبة اجلرمية املزعومة, يف  ‘2’ ال�شجن ملدة ل تتجاوز خم�ض �شنوات, 

�شنة؛ ع�شرة  اأربع  عن  تقل  ملدة  ال�شجن  هي  ال�شخ�ض,  ذلك  اإدانة  حالة 



الثالث- اجلرائم  33 الف�شل 

  )ج( كل من يتاآمر مع اأيٍّ كان لرتكاب جرمية خطرية غري من�شو�ض عليها يف الفقرتني 
)اأ( اأو )ب( يكون مذنبا بارتكاب جرمية خطرية وعر�شة للعقوبة ذاتها التي يعاَقب عليها 

اإدانته؛ حال  تلك اجلرمية يف  بارتكابه  مذنب  متهم 
  )د( كل من يتاآمر مع اأيٍّ كان لرتكاب جرمية يعاَقب مبوجب الإدانة باإجراءات م�شتعجلة 

م�شتعجلة. باإجراءات  الإدانة  عليها مبوجب  يعاَقب  بارتكاب جرمية  مذنبا  يكون 

اإجرامية ع�شابة  اإىل  2(- النتماء  )اخليار   7 املادة 

مة, مع  1- اإذا تعّمد �شخ�ض القيام بدور فاعل يف الأن�شطة الإجرامية جلماعة اإجرامية منظَّ
فاإنه يرتكب  املعنية,  ارتكاب اجلرائم  اأو بعزمها على  العام  ون�شاطها  العلم بهدف هذه اجلماعة 

فيها خطورة اجلرم[. ُتراعى  كافية  عقوبة  ]تدرج  ب�  عليها  يعاَقب  جرمية 

مة  [ اأن�شطة ]اأخ���رى[ جلماعة اإجرامية منظَّ 2- اإذا تعّم���د �شخ����ض القي���ام بدور فاعل يف ]اأيِّ
ويكون:

)اأ( عل���ى عل���م به���دف هذه اجلماعة ون�شاطها الع���ام اأو بعزمها على ارتكاب اجلرائم 
املعنية؛

)ب(  على علم باأنَّ اأفعالها اأو اإغفالتها �شت�شهم يف حتقيق الهدف الإجرامي املبني اأعله؛ 
فيها خطورة اجلرم[. ُتراعى  كافية  عقوبة  ب�]تدرج  عليها  يعاَقب  يرتكب جرمية  فاإنه 

3- ل �ش���رورة لأن تك���ون الأفع���ال اأو الإغف���الت املذك���ورة يف �شي���اق ]الفق���رة 2[ غري قانونية 
اأخرى. لأ�شباب 

التعليق

مة على تنفيذ الفقرة 1 )اأ( ‘1’ اأو الفقرة 1 )اأ( ‘2’   حكم اختياري. تن�ض اتفاقية اجلرمية املنظَّ
كلتيهما. اأو   5 املادة  من 

.5 املادة  من   ’2‘ )اأ(   1 الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

تقاليد  مع  ات�شاقا  اأكرث   5 املادة  من   ’2‘ )اأ(   1 الفقرة  عليها يف  املن�شو�ض  اجلرائم  نوع  يكون  قد 
البلدان التي ل تعرتف قوانينها بجرمية التاآمر اأو التي ل ت�شمح بتجرمي جمرد التفاق على ارتكاب 
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ج���رم.)46( ويختل���ف الرك���ن املعنوي للفئات الفرعية للجرائم املحددة يف الفقرتني الفرعيتني اأ وب 
يلي: ما  الت�شريعية  الأدلة  ويرد يف  5؛  املادة  من   ’2‘ )اأ(   1 الفقرة  من 

فالعن�شر الذهني ]الركن املعنوي[ امل�شرتط للنوع الثاين من اجلرائم, اأي امل�شاركة يف جماعة 
اإجرامي���ة ]النتم���اء اإىل ع�شاب���ة اإجرامية[, هو العلم الع���ام بالطابع الإجرامي للجماعة, اأو 
بواحد على الأقل من اأن�شطتها اأو اأهدافها الإجرامية. ويف حالة امل�شاركة يف اأن�شطة اإجرامية, 
الة  ينطب���ق اأي�ش���ا العن�ش���ر الذهني ]الركن املعنوي[ اخلا�ض بالن�شاط املعني. فامل�شاركة الفعَّ
املعنوي[  ]الركن  الذهني  العن�شر  توفر  تقت�شي  مثل,  العدالة,  �شري  اأو عرقلة  الختطاف  يف 

ب�شاأن هذين اجلرمني.
ويف حال���ة امل�شارك���ة يف اأن�شط���ة غري اإجرامية ولكن داعمة, يتمثل ا�شرتاط اآخر يف العلم باأنَّ 

اجلماعة.)47( اأهداف  من  اإجرامي  �شت�شهم يف حتقيق هدف  امل�شاركة  تلك 
وت���رد يف اجل���دول 3 الأركان املادي���ة )امل�شماة اأحيانًا "الفعل اجلرمي"( والأركان املعنوية )امل�شماة 

.5 املادة  من   ’2‘ )اأ(   1 الفقرة  املذكورة يف  للجرائم  اجلنائي"(  "الق�شد  اأحيانا 

اتفاقية الأمم  املادة 5 من  ‘2’ من  )اأ(  الفقرة 1  املذكورة يف  اجلدول 3- اأركان اجلرمية 
الوطنية مة عرب  املنظَّ ملكافحة اجلرمية  املتحدة 

.23 ال�شفحة  نف�شه,  )46( املرجع 

نف�شه. )47( املرجع 

املتحدة  الأمم  اتفاقية   مواد 
مة  املنظَّ  ملكافحة اجلرمية 

الوطنية املاديعرب  املقابلةالركن  املعنوية  الأركان 
)اأ(‘2’)اأ(  1 الفقرة   ,5 فعًل املادة  الفاعلة,  امل�شاركة 

الأن�شطة  اإغفاًل, يف  اأو 
للجماعة  الإجرامية 
مة  املنظَّ الإجرامية 

اأو  الفعل  يكون 
ويتم  متعمدا  الإغفال 

بالطابع  العلم  مع 
اأو  للجماعة  الإجرامي 
باأهدافها  اأو  باأن�شطتها 

الإجرامية.
)اأ(‘2’)اأ(  1 الفقرة   ,5 الفاعلة, املادة  امل�شاركة 

اأيِّ  اإغفاًل, يف  اأو  فعًل 
اأخرى )غري  اأن�شطة 

بها  ت�شطلع  اإجرامية( 
الإجرامية  اجلماعة 

مة املنظَّ

الإغفال  اأو  الفعل  يكون 
العلم  مع  ويتم  متعمدا 
�شت�شهم  امل�شاركة  باأنَّ 

الهدف  يف حتقيق 
الإجرامي.

يتمث���ل اله���دف م���ن الفق���رة 1 م���ن م�شروع هذه املادة يف تنفيذ الفقرة 1 )اأ( ‘2’ اأ من املادة 5 من 
التفاقي���ة. واله���دف م���ن حك���م من هذا القبيل ه���و اأن ي�شمل, مثًل, اأع�ش���اء اجلماعة الإجرامية 

اجلرائم اخلطرية. اأ�شكال  من  ما  �شكل  للم�شاركة يف  ي�شتعدون  الذين  مة  املنظَّ
 ويتمثل الهدف من الفقرتني 2 و3 من م�شروع هذه املادة يف تنفيذ الفقرة 1 )اأ( ‘2’ ب, من املادة 5 
من التفاقية. وت�شمل اجلرائم من هذا النوع, مثًل, �شلوك ال�شخ�ض الذي ي�شتاأجر عقارا اأو غرفة 
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مة, �شريطة اأن يكون على علم  يف فندق ملجرمني اأو يقدم خدمات املحا�شبة جلماعة اإجرامية منظَّ
مة. املنظَّ الإجرامية  اجلماعة  هذه  لأن�شطة  دعما  ي�شكل  هذا  �شلوكه  باأنَّ 

ويج���ب اأن ُتق���راأ امل���ادة 5 بالق���رتان بالفقرة 1 من املادة 11, الت���ي تن�ض على اإخ�شاع ارتكاب اأيِّ 
اجلرم. ذلك  فيها خطورة  تراعى  5 جلزاءات  للمادة  وفقا  م  فعل جمرَّ

وعلوة على ذلك, ينبغي قراءة املادة 5 بالقرتان بالفقرتني 2 و3 من املادة 26. ولعل الدول تنظر 
يف تخفيف العقوبات على املتعاونني مع ال�شلطات اأو منحهم احل�شانة من امللحقة اأو الراأفة بهم. 

للدولة.)48( القانونية  الأعراف  على  تتوقف  اختيارية  م�شاألة  وهذه 

مثال
ي�شتم���ل الب���اب اخلام����ض من القانون اجلنائي الفرن�ش���ي على جرمية امل�شاركة يف جماعة اإجرامية 

املادية". "الأفعال  بع�ض  ارتكاب  اأي�شا  ي�شرتط  ولكنه  "التاآمر"  بها  ُد  ُيق�شَ التي 

اإجرامية اإىل ع�شابة  اخلام�ض- النتماء  الباب 
1-450 املادة 

ل اأو موؤامرة تدبَّر بهدف الإع���داد, عن طريق فعل مادي  الع�شاب���ة الإجرامي���ة جماع���ة ت�ش���كَّ
واحد اأو اأكرث, جلناية واحدة اأو اأكرث, اأو جلنحة واحدة اأو اأكرث من اجلنح التي يعاَقب عليها 

الأقل. على  �شنوات  ملدة خم�ض  بال�شجن 

وحيثم���ا تك���ون اجلرائ���م املتوخ���اة جناي���ات اأو جنًح���ا يعاَق���ب عليه���ا بال�شج���ن مل���دة ع�ش���ر 
 �شن���وات, يعاَق���ب عل���ى النتم���اء اإىل ع�شاب���ة اإجرامي���ة بال�شجن ملدة ع�شر �شن���وات وبغرامة

يورو.  150  000 قدرها 

وحيثم���ا تك���ون اجلرائ���م املتوخ���اة جنًح���ا يعاَق���ب عليه���ا بال�شجن مل���دة خم�ض �شن���وات على 
 الأق���ل, يعاَق���ب عل���ى النتم���اء اإىل ع�شاب���ة اإجرامية بال�شج���ن ملدة خم�ض �شن���وات وبغرامة

يورو.)49(  75  000 قدرها 

مثال
اإجرامي: تنظيم  اأن�شطة  امل�شاركة يف  الكندي )R.S.C., 1985( جرمية  اجلنائي  القانون  يت�شمن 

اإجرامي تنظيم  اأن�شطة  امل�شاركة يف 
467-11 )1( كل �شخ�ض ي�شارك اأو ي�شهم عن علم, فعًل اأو اإغفاًلً, يف اأيِّ ن�شاط من اأن�شطة 
تنظيم اإجرامي بغر�ض تعزيز قدرة التنظيم على تي�شري اأو ارتكاب جرمية خطرية من�شو�ض 
عليها يف هذا القانون اأو اأيِّ قانون برملاين اآخر, يكون مذنبا بجرمية خطرية وعر�شة لل�شجن 

�شنوات. تتجاوز خم�ض  ل  ملدة 

.94 ال�شفحة  نف�شه,  )48( املرجع 

. www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf :49( متاح على العنوان التايل(
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الق�شائية امللحقة 
)2( لدى امللحقة الق�شائية على فعل جمّرم مبوجب الفقرة )1(, ل يلزم اأن يربهن املدعي 

يلي: ما  على  العام 
فعل جرمية خطرية؛ ارتكب  اأو  ي�ّشر  الإجرامي  التنظيم  اأنَّ  )اأ(  

اأو م�شاهمته عّززت فعل قدرة التنظيم الإجرامي على  اأنَّ م�شاركة املتهم  اأو  )ب(  
ارتكابها؛ على  اأو  ارتكاب جرمية خطرية  تي�شري 

التنظيم  كان  لأيِّ جرمية خطرية رمبا  املحدد  الطابع  يعلم  كان  املتهم  اأنَّ  )ج( اأو 
ارتكبه؛ اأو  ي�ّشره  قد  الإجرامي 

التنظيم  منهم  يتاألف  الذين  الأ�شخا�ض  من  اأيٍّ  هوية  يعلم  كان  املتهم  اأنَّ  اأو  )د(  
الإجرامي.

مراعاتها اللزم  العوامل 
)3( ل���دى الب���ت يف م���ا اإذا كان املته���م ي�ش���ارك اأو ي�شه���م يف اأيِّ ن�ش���اط م���ن اأن�شطة تنظيم 

املتهم: كان  اإذا  ما  اأمور, يف  تنظر, يف جملة  اأن  للمحكمة  يجوز  اإجرامي, 
)اأ(   ي�شتخ���دم ا�شم���ًا اأو كلم���ة اأو رمزا اأو اأداة تعريف اأخرى حتدد هوية التنظيم 

به؛ مرتبطة  تكون  اأو  الإجرامي 
)ب( اأو يخالط يف كثري من الأحيان اأيًّا من الأ�شخا�ض الذين يتاألف منهم التنظيم 

الإجرامي؛
الإجرامي؛ التنظيم  من  كانت  منفعة  اأيِّ  على  يح�شل  اأو  )ج(  

)د(  اأو يق���وم تك���رارا باأن�شط���ٍة بن���اء على توجيه اأيٍّ م���ن الأ�شخا�ض الذين يتاألف 
الإجرامي. التنظيم  منهم 

مثال
باملافيا: �شبيه  تنظيم  اإىل  النتماء  املتمثلة يف  التالية  الإيطايل اجلرمية  اجلنائي  القانون  يت�شمن 

باملافيا ال�شبيهة  الع�شابات  مكررا-   416 املادة 
يعاَق���ب اأيُّ �شخ����ض ينتم���ي اإىل ع�شاب���ة �شبيهة باملافيا, موؤلفة م���ن ثلثة اأ�شخا�ض اأو اأكرث, 

�شنوات. و�شت  ثلث  بني  ترتاوح  ملدة  بال�شجن 
يعاَقب من يروجون للع�شابة اأو يديرونها اأو ينظمونها, على ذلك وحده, بال�شجن ملدة ترتاوح 

�شنوات. و9   4 بني 
ت�شّم���ى الع�شاب���ة �شبيه���ًة باملافيا عندما ي�شتغل املنتمون اإليها ما ل�شلتهم بها من قوة ترويع, 
وحالة الإذعان وال�شمت الناجمة عن ذلك, لرتكاب اأفعال اإجرامية, اأو للعمل ب�شفة مبا�شرة 
اأو غ���ري مبا�ش���رة عل���ى ت���ويل اإدارة اأن�شطة اقت�شادية اأو تراخي�ض اأو اأذون اأو عقود وخدمات 
عمومي���ة, اأو ال�شيط���رة عليه���ا ب���اأيِّ طريق���ة, اأو للح�شول على اأرب���اح اأو مزايا غري م�شروعة 
للح�شول على  اأو  منها,  اأو احلد  الت�شويت  منع حرية  بغية  اأو  اآخر,  �شخ�ض  لأيِّ  اأو  لأنف�شهم 

النتخابات. اآخرين, يف  لأ�شخا�ض  اأو  لأنف�شهم  اأ�شوات 
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واإذا كان���ت الع�شاب���ة م�شلح���ة, تكون العقوبة هي ال�شجن ملدة ترتاوح بني اأربع وع�شر �شنوات 
الفقرة 1 وال�شجن ملدة ترتاوح بني 5 �شنوات و15 �شنة يف الظروف  يف الظروف املذكورة يف 

.2 الفقرة  املذكورة يف 
اأو  نارية  اأ�شلحة  امل�شاركني فيها  الع�شابة ع�شابة م�شلحة عندما تكون حتت ت�شرف  وت�شّمى 

الع�شابة. اأهداف  لتحقيق  اآخر,  مكان  اأودعت يف  اأو  اأخفيت  واإن  متفجرات, حتى 
واإذا كانت الأن�شطة القت�شادية التي يهدف املنتمون اإىل الع�شابة اإىل حتقيق ال�شيطرة عليها 
اأو احلفاظ على تلك ال�شيطرة ممولة كلّيًا اأو جزئّيًا من ثمن الأفعال الإجرامية اأو منتجاتها اأو 
عائداتها, ازدادت العقوبة امل�شار اإليها يف الفقرات اأعله مبقدار يرتاوح بني الثلث والن�شف.

ويك���ون ال�شخ����ض املحك���وم علي���ه عر�شة دائما مل�شادرة الأ�شي���اء التي ا�شتخدمت اأو كان من 
اأو  اأو ناجته  املعتزم ا�شتخدامها لرتكاب اجلرم وجميع الأ�شياء التي تعادل ثمن ذلك اجلرم 

ا�شتخدامها. احلق يف  اأو م�شادرة  عائداته, 
وتنطب���ق ه���ذه الأح���كام اأي�شا على ع�شابة الكامورا واأي ع�شاب���ة اأخرى, اأيًّا كانت اأ�شماوؤها 
املحلي���ة, ت�شع���ى اإىل حتقيق اأهداف مماثلة لأه���داف الع�شابات ال�شبيهة باملافيا, با�شتغلل 

بالع�شابة. ال�شلت  عن  الناجتة  الرتويع  قوة 

مثال
ارتكاب جرائم: بغر�ض  لت�شكيل ع�شابة  و�شف  على  الإيطايل  اجلنائي  القانون  يحتوي 

ارتكاب جرائم بغر�ض  ت�شكيل ع�شابة   -416 املادة 
اأو اأكرث ع�شابة بغر�ض ارتكاب اأكرث من جرمية واحدة, يعاَقب  عندما ي�شّكل ثلثة اأ�شخا�ض 
م���ن يروج���ون للع�شاب���ة اأو ي�شّكلونها اأو ينّظمونها, على ذلك وحده, بال�شجن ملدة ترتاوح بني 

�شنوات. و�شبع  ثلث 
وتكون العقوبة على ت�شكيل ع�شابة, لوحده, هي ال�شجن ملدة ترتاوح بني �شنة واحدة وخم�ض 

�شنوات.
لها. املروجون عر�شة  يكون  التي  العقوبة  لنف�ض  الزعماء عر�شة  ويكون 

واإذا �ش���ّن املنتم���ون اإىل الع�شاب���ة غ���ارات م�شلحة يف الأرياف اأو يف الطرق العمومية, ترتاوح 
�شنة. ع�شرة  وخم�ض  �شنوات  بني خم�ض  ال�شجن  مدة 

اأكرث.)50( اأو  ع�شرة  الع�شابة  اإىل  املنتمون  كان  اإذا  العقوبة  د  وت�شدَّ

مثال
يحت���وي القان���ون اجلنائ���ي جلمهوري���ة بولندا لع���ام 1997 على الأحكام التالية ب�ش���اأن "اجلماعات 

الإجرامية":
258 املادة 

م���ة اأو ع�شابة تتخذ من ارتكاب اجلرائم غر�شا لها  1- كل م���ن ينتم���ي اإىل جماع���ة منظَّ
�شنوات.  3 اإىل  ت�شل  ملدة  احلرية  من  احلرمان  لعقوبة  يكون عر�شة 

. www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes التايل:  العنوان  على  )50( متاح 
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2- اإذا كان���ت للجماع���ة اأو الع�شاب���ة املبينة يف الفق���رة 1 خ�شائ�ض تنظيٍم م�شلح, يكون 
�شنوات. و5  اأ�شهر   3 بني  ترتاوح  ملدة  احلرية  من  احلرمان  لعقوبة  اجلاين عر�شة 

3- كل م���ن ي�ش���ّكل اجلماع���ة اأو الع�شاب���ة املبين���ة يف الفقرة 1 اأو الفقرة 2 اأو يتزعم تلك 
اأ�شهر و8   6 لعقوبة احلرمان من احلرية ملدة ترتاوح بني  يكون عر�شة  الع�شابة  اأو  اجلماعة 

�شنوات.)51(

مثال
يت�شم���ن قان���ون العدال���ة اجلنائي���ة الأيرلندي لعام 2006, ب�شيغت���ه املعدلة يف عام 2009, جرمية 

الأن�شطة: هذه  امل�شاهمة يف  اأو  اإجرامي  تنظيم  اأن�شطة  امل�شاركة يف 
:72 املادة 

فيها. امل�شاهمة  اأو  معينة  اأن�شطة  امل�شاركة يف  جرمية 
)1( يكون ال�شخ�ض مذنبا بارتكاب جرمية اإذا كان ي�شارك, مع علمه بوجود التنظيم امل�شار 

ل( - اأم  الن�شاط جرمية  هذا  �شّكل  )�شواء  ن�شاط  اأيِّ  ي�شاهم يف  اأو  الفقرة,  هذه  اإليه يف 
اإما— منه  الغر�ض  )اأ( يكون 

ارتكاب جرمية خطرية,  اأفراده على  اأيٍّ من  اأو  اإجرامي  ‘1’  تعزيز قدرة تنظيم 
اأفراده جلرمية خطرية,  من  اأيٍّ  اأو  اإجرامي  تنظيم  ارتكاب  تي�شري  اأو   ’2‘

قد— امل�شاهمة  اأو  امل�شاركة  هذه  كانت  اإذا  ما  معرفة  معيبا  اإهمال  يهمل  اأن  اأو  )ب(  
ارتكاب جرمية خطرية,  على  اأفراده  من  اأيٍّ  اأو  اإجرامي  تنظيم  قدرة  ‘1’ تعّزز 

اأفراده جلرمية خطرية. من  اأيٍّ  اأو  اإجرامي  تنظيم  ارتكاب  تي�ّشر  ‘2’ اأو 
)2( يك���ون ال�شخ����ض املذن���ب بارتكاب جرمية من�شو�ض عليها يف هذه املادة عر�شة عند 
اإدانت���ه بن���اء عل���ى ق���رار اته���ام لدفع غرام���ة اأو عقوبة ال�شجن ملدة ل تزي���د عن 15 �شنة, اأو 

كلتيهما.
)3( الإ�ش���ارة يف الفق���رة )1( اإىل ارت���كاب جرمي���ة خطرية تت�شم���ن الإ�شارة اإىل القيام 
الفعل  واأن ذلك  املكان,  لقانون ذلك  وفقا  ي�شكل جرمية خطرية  الدولة  بفعل يف مكان خارج 

الدولة. داخل  لو ح�شل  ي�شكل جرمية خطرية 
)4( ل يل���زم يف الإج���راءات املتعلق���ة بجرمي���ة من�شو�ض عليها يف ه���ذه املادة اأن يربهن 

يلي— ما  على  العام  الدعاء 
تقت�شيه  ما  ارتكب فعل, ح�شب  قد  اأفراده,  اأيًّا من  اأو  املعني,  الإجرامي  التنظيم  )اأ( اأنَّ 

احلالة—

الدولة,  ‘1’  جرمية خطرية يف 

. www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/10 التايل:  العنوان  على  )51( متاح 
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الذي  الفعل  كان  اإذا  الدولة,  للقانون يف مكان خارج  وفقا  ‘2’ اأو جرمية خطرية 
الدولة, داخل  لو ح�شل  �شيعترب جرمية خطرية  ي�شكل اجلرمية 

- اإىل  بالفعل  اأدت  قد  م�شاهمته  اأو  عليه  املدعى  م�شاركة  اأنَّ  )ب(  
اأفراده على ارتكاب جرمية  اأيٍّ من  اأو  التنظيم الإجرامي املعني  ‘1’  تعزيز قدرة 

خطرية, 
اأفراده جلرمية خطرية,  من  اأيٍّ  اأو  التنظيم  ارتكاب  تي�شري  ‘2’ اأو 

)ج(  معرف���ة املدع���ى علي���ه بالطبيع���ة املح���ددة لأيِّ جرمية من اجلرائ���م امل�شار اإليها يف    
اأو )ب(.)52( )اأ(   )1( الفقرة 

ارتكاب جرمية خطرية  على  الإ�شراف  اأو  التحري�ض  اأو  8- امل�شاعدة   املادة 
تنظيمه اأو 

ارتكاب جرمية  تي�شري  اأو  تدبري  اأو  بتنظيم  قام عن عمد  كلُّ من  يكون مرتكبًا جلرمية   -1
على  التحري�ض  اأو  امل�شاعدة  اأو  الإ�شراف  اأو  فيها,  �شالعة  مة  منظَّ اإجرامية  تكون جماعة  خطرية 

ارتكابها. ب�شاأن  امل�شورة  اإ�شداء  اأو  ارتكابها 

تك���ون العقوب���ة عل���ى التنظيم اأو الإ�شراف ]تدرج العقوبة املنا�شبة على ال�شطلع بدور   -2
ارتكاب جرمية[. قيادي يف 

تكون العقوبة على امل�شاعدة اأو التحري�ض اأو التي�شري اأو اإ�شداء امل�شورة اأو التدبري ]تدرج   -3
ارتكاب جرمية[. داعم يف  بدور  ال�شطلع  املنا�شبة عن  العقوبة 

التعليق
اإلزامي. حكم 

.5 املادة  من  1 )ب(  الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
املق�شود بهذا النوع من التجرمي هو, على �شبيل املثال, �شمان حتميل امل�شوؤولية لزعماء املنظمات 
باأنف�شهم.)53( ومن  الفعلية  ارتكاب اجلرائم  ي�شاركون يف  الأوامر ولكن ل  الذين يعطون  الإجرامية 
امله���م ملحظ���ة اأنَّ الفق���رة 1 )ب( م���ن املادة 5, ت�شمل اأية جرمية خطرية تكون جماعة اإجرامية 
مة �شالعة فيها. وميكن اأن تنطبق هذه اجلرمية, مثل, يف حالة ال�شخ�ض الذي ينظم ارتكاب  منظَّ

فيها. �شالعة  مة  منظَّ اإجرامية  تكون جماعة  التي  اجلرائم اخلطرية  من  اأو غريها  قتل  جرمية 

. www.irishstatutebook.ie/pdf/2009/en.act.2009.0032.pdf :52( ملزيد من املعلومات, يرجى زيارة الرابط التايل(

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )53( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.25 ال�شفحة  بها, 
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ويتعنّي قراءة املادة 5 بالقرتان بالفقرة 1 من املادة 11, التي تن�ض على اأن تخ�شع الأفعال املجرمة 
اجلرم. فيها خطورة  تراعى  اأخرى, جلزاءات  مواد  5, يف جملة  للمادة  وفقا 

وعلوة على ذلك, ينبغي قراءة املادة 5 بالقرتان بالفقرتني 2 و3 من املادة 26. ولعل الدول ترغب 
يف النظ���ر يف تخفي���ف العقوب���ات عل���ى املتعاونني مع ال�شلطات اأو منحهم احل�شانة من امللحقة اأو 

للدولة.)54( القانونية  الأعراف  على  تتوقف  اختيارية  م�شاألة  وهذه  بهم.  الراأفة 
"التنظيم والإ�شراف" املختلف عن  القوانني يرغبون يف �شياغة حكم منف�شل ملفهوم  ولعل وا�شعي 
مفه���وم "امل�شاع���دة والتحري����ض", نظ���را لأنهما قد ينطويان على م�شتوي���ات خمتلفة من امل�شوؤولية 
اجلنائي���ة. وم���ن امله���م اأي�ش���ا اأن ينظر وا�شعو القوانني فيما اإذا كان ذلك احلكم موجودا فعل يف 
القوان���ني العام���ة لك���ي ي�شم���ل من ي�شارك يف التنظيم اأو الإ�ش���راف اأو امل�شاعدة اأو التحري�ض على 

ال�شاأن. هذا  امل�شورة يف  اإ�شداء  اأو  ارتكابها  تي�شري  اأو  ارتكاب جرمية 

مثال
— كندا  )R.S.C., 1985( اجلنائية املدونة 

اإجرامي تنظيم  بارتكاب جرمية حل�شاب  الإيعاز 
467-13 )1( كل �شخ�ض من الأ�شخا�ض الذين يتاألف منهم تنظيم اإجرامي يوعز, عن علم, 
لأيِّ �شخ����ض اإيع���ازا مبا�ش���را اأو غري مبا�شر باأن يرتكب فعل جمّرما مبوجب هذا القانون اأو 
اأيِّ قان���ون برمل���اين اآخ���ر حل�ش���اب تنظيم اإجرامي اأو باإ�شراف���ه اأو بالت�شارك معه يكون مذنبا 

احلياة. مدى  لل�شجن  وعر�شة  بجرمية خطرية 
الق�شائية امللحقة 

)2( ل���دى امللحق���ة عل���ى فعل جمّرم مبوجب الفق���رة )1(, ل يلزم اأن يربهن املدعي العام 
يلي: ما  على 

فعل؛  ارُتكب  قد   )1( الفقرة  املجّرم مبوجب  الفعل  )اأ( اأنَّ جرما غري 
بارتكاب جرم؛  معنّي  ل�شخ�ض  اأوعز  املتهم  اأنَّ  اأو  )ب(  

)ج(   اأو اأنَّ املته���م كان عل���ى عل���م بهوي���ة جمي���ع الأ�شخا����ض الذين يتاأل���ف منهم التنظيم 
الإجرامي.)55(

مثال
اإجرامي.  ب�"دعم" تنظيم  يت�شمن قانون املدونة اجلنائية الأ�شرتالية )الكومنولث( جرائم مت�شلة 
وه���ذا م���ا ق���د يكون مهما بالن�شب���ة لل�شرط اللزم ل�شمول "تي�شري" ارت���كاب جرمية خطرية, وفقا 

مة: املنظَّ اتفاقية اجلرمية  من   5 املادة  من  1 )ب(  الفقرة 
اإجرامي تنظيم  390-4  دعم 

ارتكب جرمية: قد  ال�شخ�ض  يكون     )1(

.94 ال�شفحة  نف�شه,  )54( املرجع 

.http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-221.html#docCont التايل:  الرابط  )55( انظر 
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تنظيم؛  لع�شٍو يف  اأو  لتنظيٍم  موارَد  اأو  ا  ماديًّ دعمًا  م  قدَّ )اأ( اإذا 
املوارد: تلك  اأو  الدعم  ذلك  تقدمي  وكان  )ب(  

ي�شاعد؛    ’1‘
ي�شاعد  اأن  يحتمل  ‘2’ اأو 

قانون؛  اأيِّ  �شدَّ  ي�شكل جرمًا  �شلوك  اإتيان  على  التنظيم  ذلك 
اأكرث؛  اأو  �شخ�شني  من  نًا  مكوَّ التنظيم  كان  )ج( واإذا 

)د( وكان���ت اأه���داف التنظي���م اأو اأن�شطته ت�شمل اإتيان فعل, اأو تي�شري اإتيان فعل, 
التنظيم؛ ذلك  يفيد  اأن  ارُتكب  اإن  �شاأنه  من  اأو  قانون,  اأيِّ  �شدَّ  ي�شكل جرمًا 

بال�شجن ملدة  يعاَقب عليها  ل جرمًا  ي�شكِّ الفقرة )د(  )ه�(  وكان اجلرم املذكور يف 
�شنوات؛   3 تقلُّ عن  ل 

)و(    واإذا كان اجلرم املذكور يف الفقرة )ب( جرمًا من�شو�شًا عليه يف الد�شتور 
�شهرًا.  12 تقلُّ عن  ل  ملدة  بال�شجن  عليه  ويعاَقب 

�شنوات.  5 ملدة  ال�شجن  العقوبة: 
و)و(. )ه�(   )1( الفرعيتني  الفقرتني  على  املطلقة  امل�شوؤولية  تنطبق   )2(

.2-6 املادة  انظر  املطلقة,  للم�شوؤولية  بالن�شبة  ملحظة: 
اأن  الفقرة )1( لحتمال  مذكور يف  بارتكاب جرم  �شخ�ض  اإدانة  يجوز  ال�شك,  ولتجنب   )3(
ي�شكل تقدمي الدعم اأو املوارد م�شاعدًة لتنظيم اإجرامي على النحو املبني يف الفقرة الفرعية 

الطريقة. بتلك  فعل  املنظمة  ي�شاعد  ل  املوارد  اأو  الدعم  تقدمي  كان  واإن  )1( )ب( حتى 

القرائن الق�شد من خالل  9- اإثبات  املادة 

يج���وز, بالن�شب���ة للجرائ���م املن�شو����ض عليها يف هذا الف�ش���ل, ال�شتدلل بامللب�ش���ات الوقائعية 
املو�شوعية على العلم اأو الق�شد اأو الهدف اأو الغر�ض اأو التفاق, امل�شار اإليها جميعا يف كل جرمية.

التعليق

اختياري. حكم 
.5 املادة  من   2 الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

)اأو  الأدلة  ب�شاأن  القائمة  الوطنية  القوانني  بالفعل من  القانونية, قد يكون وا�شحا  النظم  يف بع�ض 
الإج���راءات اجلنائي���ة( باأن���ه ميكن التعويل على القرائن لإثبات الأركان املعنوية من قبيل الق�شد. 
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القانوين, �شمان  النظام  بالفعل يف  اإن مل يكن هذا را�شخا  الأطراف,  الدول  ُيطَلب من  ومع ذلك, 
املبداأ. هذا  تطبيق 

اأمثلة
اجلنائي الق�شد  8—اإثبات  املادة  املتحدة(,  )اململكة   1967 لعام  اجلنائية  العدالة  قانون 
املحلفني, هيئة  اأو  املحكمة  فاإنَّ  ارتكب جرمية,  قد  �شخ�ض  كان  اإذا  ما  البت يف  لدى 

اأفعاله  اأو توّخى نتيجًة من جّراء  اأنه ق�شد  )اأ( ل تكون ملزمة قانونا بال�شتنتاج 
الأفعال؛  لتلك  فقط  نتيجة طبيعية وحمتملة  لكونها 

)ب(  ولك���ن تب���ّت يف م���ا اإذا كان ق�ش���د اأو توّخى فعل تل���ك النتيجة بالرجوع اإىل 
القائمة. الظروف  ينا�شب  ا�شتنتاجًا  الأدلة  على  بناء  بال�شتنتاج  الأدلة,  جميع 

العدالة �شري  بعرقلة  املت�شلة  باء- اجلرائم  الباب 

العدالة �شري  10- عرقلة  املادة 

كل من يعمد, يف اإجراءات ذات علقة باأيِّ جرمية م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية, 
اإىل ا�شتخدام القوة اأو التهديد اأو الرتهيب اأو الوعد بهدية اأو امتياز اأو مزايا اأخرى غري م�شتحقة 

بذلك:  قا�شدا  منحها,  اأو  اأو عر�شها 
زور؛ ب�شهادة  الإدلء  على  )اأ( التحري�ض 

الأدلة؛ تقدمي  اأو  بال�شهادة  الإدلء  التدخل يف  اأو  )ب(  
اأو الق�شاء  اأو النيابة العامة  اإنفاذ القانون  )ج(   اأو التدخل خلف ذلك يف مهام اأجهزة 

العدالة؛ �شري  خلل 
فيها خطورة اجلرم[. تراعى  كافية  عقوبة  ب��ِ]تدرج  عليها  يعاَقب  يرتكب جرمية 

التعليق
اإلزامي. حكم 

.23 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
تقت�ش���ي امل���ادة 23 م���ن ال���دول الأطراف اأن جت���ّرم اأيَّ �شلوك منطو على عرقلة �شري العدالة. وكما 
الفرعية )اأ( من  الفقرة  "اإجراءات" يف  كلمة  ا�شتخدام  الق�شد من  فاإنَّ  الت�شريعية,  الأدلة  ورد يف 
امل���ادة 23 ه���و اأن ت�شم���ل جمي���ع الإجراءات احلكومية الر�شمية, التي ميك���ن اأن تت�شمن مرحلة ما 
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قبل املحاكمة يف اأيِّ ق�شية.)56( وبعبارة اأخرى, تكون الدول الأطراف ملزمة بتجرمي ال�شلوك الذي 
ينطوي على عرقلة �شري العدالة يف مرحلة املحاكمة, وكذلك يف املرحلة ال�شابقة للمحاكمة, والذي 

التحقيق. عرقلة  ي�شمل  اأن  ميكن 
مة ملزمة ب�شمان  وكما لوحظ يف الأدلة الت�شريعية, فاإنَّ الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ
تطبيق القوانني الوطنية التي تنّفذ املادة 23 على عرقلة �شري العدالة يف جميع الإجراءات املت�شلة 
ق القوانني الوطنية التي تنّفذ الفقرتني  باجلرائم امل�شمولة بالتفاقية. وبناء على ذلك, يجب اأن تطبَّ

يلي: يتعلق مبا  فيما  العدالة  �شري  عرقلة  على   23 املادة  من  و)ب(  )اأ(  الفرعيتني 
التفاقية؛ من  و23  و8  و6   5 للمواد  وفقا  املقررة  )اأ( اجلرائم 

املعنية؛ الأطراف  الدول  قررتها  التي  الأخرى  اجلرائم اخلطرية  )ب(  
)ج(   اجلرائ���م املق���ررة وفق���ا لأيٍّ م���ن الربوتوكولت الثلثة التي تك���ون الدول الأطراف 

اأي�شا.)57( هي  فيها  اأطرافا  املعنية 
ويتعنّي قراءة املادة 23 بالقرتان بالفقرة 1 من املادة 11, التي تن�ض على اإخ�شاع ارتكاب اأيِّ فعل 

اجلرم. فيها خطورة  تراعى  اأخرى, جلزاءات  مواد  23, يف جملة  للمادة  وفقا  جمّرم 
املادة 26, بالفقرتني 2 و3 من  املادة 11, بالقرتان  الفقرة 1 من   وعلوة على ذلك, ينبغي قراءة 
اللت���ني تن�ش���ان عل���ى اإمكاني���ة اأن تنظ���ر الدول يف تخفي���ف العقوبات على املتعاون���ني مع ال�شلطات 
اأو منحه���م احل�شان���ة م���ن امللحق���ة اأو الراأف���ة بهم. وهذه م�شاألة اختياري���ة تتوقف على الأعراف 

للدولة.)58( القانونية 
واله���دف م���ن خي���ار ال�شياغ���ة املق���دم هنا ه���و �شمول ح���الت تخويف املحلفني, وكّت���اب املحاكم, 
واملرتجم���ني, واأ�شخا����ض اآخري���ن ق���د ت�شملهم اإج���راءات اإقامة العدل, من قب���ل ال�شحفيني الذين 

الق�شة. عن  يك�شفون 
ومن املهم اإدراك اأنَّ من ال�شروري على الأرجح ا�شتكمال خيار ال�شياغة املقدم هنا, وفاًء باللتزام 
بتج���رمي عرقل���ة �ش���ري العدال���ة, بجرائم اأخرى ذات �شلة, من قبيل احلنث باليمني )التي قد توجد 
للتلعب  اأخرى  اتخاذ خطوات  اأو  ب�شهادة زور,  الإدلء  اأو  القانونية(,  النظم  الكثري من  بالفعل يف 

عليه. التاأثري  اأو  العدالة  ب�شري 
وق���د يك���ون م���ن ال�ش���روري تعريف م�شطلح "مزية غري م�شتَحق���ة" مبزيد من التف�شيل بح�شب ما 
"مزية غري  الوطني. ويرد مفهوم  القانون  اأم ل يف  الكفاية  اإذا كان هذا امل�شطلح وا�شحا مبا فيه 
م�شتَحق���ة" يف اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة الف�شاد اأي�شا. ويلحظ يف الدليل الت�شريعي لتنفيذ 
اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة الف�ش���اد اأنه "ميكن اأن تكون املزية غري امل�شتحقة �شيئا ملمو�شا اأو 

اأو غري مايل".  ا  ماليًّ كان  �شواء  ملمو�ض,  غري 
يلي:  ما  الت�شريعي  الدليل  يلحظ يف  كما 

اأو  فوري  نحو  على  امل�شتحقة  املزية غري  بالدولة  العموميني  املوظفني  اأحد  ُيعطى  اأن  يلزم  ول 
اأو غري مبا�شر.  اإياها على نحو مبا�شر  اأو منحه  اأو عر�شها عليه  بها  اإذ يجوز وعده  مبا�شر. 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )56( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.92 ال�شفحة  بها, 
.92 ال�شفحة  نف�شه,  )57( املرجع 

.94 ال�شفحة  نف�شه,  )58( املرجع 
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مة �شيا�شي���ة, الهدية اأو المتياز اأو املزية الأخرى.  وق���د ُيعط���ى �شخ����ض اآخر, كقريب اأو منظَّ
اإطار  املوظف يف  اأو عر�شها على  باملزية  الوعد  الوطنية م�شاألة  الت�شريعات  تتناول بع�ض  وقد 
الأحكام املتعلقة بال�شروع يف الر�شو. وعندما ل يكون الأمر كذلك, ينبغي بال�شرورة اأن تتناول 
القوان���ني بالتحدي���د الوعد )ال���ذي يعني �شمنا وجود اتفاق بني الرا�شي واملرت�شي( والعر�ض 
)ال���ذي ل يعن���ي �شمن���ا موافق���ة املرت�شي املحتمل(. ويجب اأن تك���ون املزية غري امل�شتحقة اأو 

املوظف.)59( بواجبات  مرتبطة  الر�شوة 

دة يف امل���ادة 23 م���ن اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة  اجل���دول 4- اأركان اجلرمي���ة املح���دَّ
مة عرب الوطنية املنظَّ اجلرمية 

A.06. املبيع  رقم  املتحدة,  الأمم  الف�شاد )من�شورات  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  لتنفيذ  الت�شريعي  )59( الدليل 

.197 الفقرة   ,)IV.16

ر�شمية. )60( ترجمة غري 

مثال
يت�شم���ن القان���ون اجلنائي للربازيل, الباب احلادي ع�شر—اجلرائم املرتكبة �شد الإدارة العامة, 

العدل:)60( اإقامة  �شد  املرتكبة  الثالث—اجلرائم  الف�شل 
امل���ادة 343 - من���ح اأم���وال اأو اأيِّ مي���زة اأخ���رى اأو عر�شه���ا اأو الوعد مبنحه���ا ل�شاهد, اأو خبري, اأو 
اأو  اإنكار احلقيقة,  اأو  اأو مرتجم فوري, بغر�ض الإدلء ب�شهادة زور,  اأو مرتجم حتريري,  حما�شب, 
ع���دم ق���ول احلقيق���ة يف جل�شات ال�شتم���اع, اأو تقارير اخلرباء, اأو العمليات احل�شابية, اأو الرتجمة 

الفورية: الرتجمة  اأو  التحريرية, 
غرامة.  ودفع  �شنوات,  واأربع  ثلث  بني  ترتاوح  ملدة  ال�شجن   - العقوبة 

وت���زداد العقوب���ات مبق���دار �شد�ض املدة اإىل ثلثه���ا اإذا ارتكبت اجلرمية بق�شد احل�شول على اأدلة 
اأطرافها. اأحد  العامة  الإدارة  تكون  مدنية  اأو  جنائية  دعاوى  ل�شتخدامها يف 

املتحدة  الأمم  اتفاقية   مواد 
مة  املنظَّ  ملكافحة اجلرمية 

الوطنية املاديعرب  املقابلةالركن  املعنوية  الأركان 
23 املادة  من  )اأ(  الفرعية  البدنية الفقرة  القوة  ا�شتخدام 

اأو  الرتهيب  اأو  التهديد  اأو 
م�شتحقة  الوعد مبزية غري 

منحها  اأو  اأو عر�شها 
ل�شخ�ض.

ويتّم  متعمدا  ال�شلوك  يكون 
الإدلء  على  للتحري�ض 

للتدخل يف  اأو  زور  ب�شهادة 
تقدمي  اأو  ب�شهادة  الإدلء 
اإجراءات  اإطار  اأدلة, يف 

بارتكاب جرائم  تتعلق 
بالتفاقية. م�شمولة 

23 املادة  من  الفرعية )ب(  البدنية الفقرة  القوة   ا�شتخدام 
الرتهيب. اأو  التهديد  اأو 

ويتّم  متعمدا  ال�شلوك  يكون 
التدخل يف ممار�شة  اأجل  من 

القانون  اإنفاذ  اأجهزة  مهام 
الق�شاء  اأو  العامة  النيابة  اأو 
م�شمولة  بجرائم  يتعلق  فيما 

بالتفاقية.
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العدالة �شري  عرقلة 
اأو م�شلحة �شخ�ض  اأو التهديد ب�شدة, بق�شد تلبية امل�شلحة الذاتية  املادة 344- ا�شتخدام العنف 
اآخر, �شد ال�شلطة, اأو الطرف )اخل�شم( اأو اأيِّ �شخ�ض اآخر ي�شارك اأو ُيدعى للم�شاركة يف دعوى 

اأو يف حتكيم. اإدارية,  دعوة  اأو يف  لل�شرطة,  اأو يف حتقيق  ق�شائية, 
العقوبة — ال�شجن ملدة ترتاوح بني �شنة واحدة واأربع �شنوات, ودفع غرامة, بالإ�شافة اإىل العقوبة 

العنف.  ا�شتخدام  حالة  املفرو�شة يف 
الإجراءات  الحتيال يف 

�شخ�ض, من  اأو  �شيء,  اأو  مكان,  اإدارية, حلالة  اأو  مدنية  اأثناء دعوى  املفتَعل,  التغيري  املادة 347- 
اخلبري. اأو  القا�شي  ت�شليل  اأجل 

غرامة.  ودفع  و�شنتني,  اأ�شهر  ثلثة  بني  ترتاوح  ملدة  — ال�شجن,  العقوبة 
وُت�شاَعف العقوبات اإذا كان الق�شد من التغيري التاأثري يف دعوى جنائية حتى واإن كانت مل تبداأ بعد.

مثال
التالية: اجلرائم   ,R.S.C. 1985, c C-46 لكندا  اجلنائي  القانون  يت�شمن 

الرتهيب  -423 املادة 
1-423

)1( ل ينته���ج اأيُّ �شخ����ض, دون �شلط���ة م�شروع���ة, اأيَّ �شل���وك م�ش���ار اإليه يف الفقرة ‘2’ 
لدى: اخلوف  من  حالة  اإثارة  بق�شد 

)اأ( جمموع���ة م���ن الأ�شخا����ض اأو اجلمه���ور عامة من اأجل عرقل���ة �شري العدالة 
اجلنائية؛ 

واجباته؛  اأداء  عن  اإعاقته  اأجل  من  العدالة,  نظام  م�شارك يف  �شخ�ض  اأو  )ب(  
)ج(   اأو �شحف���ي, م���ن اأج���ل اإعاقت���ه عن اإبلغ اجلمه���ور مبعلومات تتعلق بتنظيم 

اإجرامي.
)1( يف: الفقرة  اإليه يف  امل�شار  ال�شلوك  )2( يتمثل   

)اأ( ا�شتخ���دام العن���ف �ش���د م�شارك يف نظام العدال���ة اأو �شحفي اأو اأيِّ �شخ�ض 
اإتلفها؛ الت�شبب يف  اأو  اأيٍّ من هوؤلء الأ�شخا�ض  اإتلف ملكية  اأو  معروف لأيٍّ منهما 
اآخر؛ مكان  اأو يف  كندا  )اأ( يف  الفقرة  املبني يف  ال�شلوك  بانتهاج  والتهديد  )ب(  

)ج(  وتتّبع �شخ�ض م�شارك يف نظام العدالة اأو �شحفي اأو اأيِّ �شخ�ض معروف لأيٍّ 
منهم���ا باإ�ش���رار وب�ش���كل متكرر, مبا يف ذلك تتّبع ذلك ال�شخ�ض ب�شكل غري منتظم 

ال�شريعة؛ الطرق  من  على طريق 
)د( والت�ش���ال ب�ش���كل متك���رر, بطريق مبا�شر اأو غري مبا�ش���ر, مب�شارك يف نظام 

منهما؛  لأيٍّ  معروف  �شخ�ض  باأيِّ  اأو  ب�شحفي  اأو  العدالة 
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)ه�( ور�ش���د اأو مراقب���ة امل���كان ال���ذي يقطنه م�شارك يف نظ���ام العدالة اأو �شحفي 
ي�شطلع  اأو  فيه مبدر�شة,  يلتحق  اأو  فيه,  يعمل  اأو  منهما,  لأيٍّ  معروف  �شخ�ض  اأيُّ  اأو 

فيه. وجوده  يت�شادف  اأو  بعمل جتاري, 
)3( يعترب كل �شخ�ض يخالف اأحكام هذه املادة مذنبا بجرم قابل للتهام اجلنائي ويتعر�ض 

�شنًة.)61( ع�شرة  اأربع  على  تزيد  ل  ملدة  لل�شجن 
مثال

التالية: العقوبات  الفرن�شي  اجلنائي  القانون  يت�شمن 
امل���ادة 434-8 م���ن القان���ون اجلنائ���ي )املدرج���ة مبوجب القان���ون رق���م 2000-916 املوؤرخ 
19 اأيلول/�شبتم���رب 2000, امل���ادة 3, اجلري���دة الر�شمية ال�ش���ادرة بتاريخ 22 اأيلول/�شبتمرب 

)2002 الثاين/يناير  كانون   1 النفاذ يف  حيز  الدخول   ,2000
اأو ترهيب لقا�ض  اأيِّ تهديد  يعاَقب بال�شجن ثلث �شنوات وبغرامة قدرها 000 45 يورو على 
اأو م���دع ع���ام اأو حمّل���ف اأو اأيِّ ع�ش���و اآخ���ر يف حمكمة اأو حمّك���م اأو مرتجم فوري اأو خبري اأو 

من�شبه. مهام  اأداء  �شلوكه يف  على  التاأثري  بغر�ض  لطرف,  حمام 
املادة 433-3. يعاقب بال�شجن ملدة �شنتني وبغرامة قدرها 000 30 يورو على التهديد بارتكاب 
, اأو حملف, اأو حمام, اأو ف���رد يف الدرك الوطني,  جرمي���ة �ش���د �شخ����ضِ اأو ممتل���كاِت قا����ضٍ
�شخ�ض مكّلف  اأيِّ  اأو  ال�شجون  اإدارة  اأو  اأو مكاتب اجلمارك  الوطنية  ال�شرطة  لدى  اأو موظف 

من�شبه. يعرف  الفاعل  كان  اإذا  عمله,  ب�شبب  اأو  عمله  تاأدية  اأثناء  عامة,  ب�شلطة 
وتطبق العقوبات نف�شها عندما يوجه ال�شخ�ض تهديدات لزوجة اأحد الأ�شخا�ض امل�شار اإليهم 
يف الفقرت���ني الأولي���ني اأو لأ�شول���ه اأو فروعه املبا�شرين, اأو لأيٍّ من الأ�شخا�ض الذين يعي�شون 
ع���ادة يف من زله���م, عندم���ا يك���ون �شبب تل���ك التهديدات هو الواجبات الت���ي يقوم بها اأولئك 

الأ�شخا�ض.
وت�شب���ح العقوب���ة ال�شج���ن ملدة خم�ض �شن���وات ودفع غرامة قدرها 000 75 يورو عندما يكون 
الأ�شخا�ض. حياة  على  ي�شكل خطرا  املمتلكات  على  بالعتداء  تهديد  اأو  بالقتل  تهديد  هناك 

يعاَق���ب بال�شج���ن مل���دة 10 �شنوات وبغرامة قدره���ا 000 150 يورو على ا�شتخدام التهديدات 
اأو العن���ف اأو اأيِّ فع���ل ترهيب ���ي اآخ���ر لك���ي ُي�شَم���ن من ال�شخ�ض املذك���ور يف الفقرتني الأوىل 
اأو الثاني���ة, القي���ام اأو المتن���اع ع���ن القيام باأيِّ ق�شم من واجب���ه, اأو مهمته, اأو وليته, اأو اأيِّ 
بغية  املزعومة  اأو  الفعلية  �شلطته  ا�شتخدام  اإ�شاءة  اأو  وليته,  اأو  مهمته  اأو  واجبه  يي�ّشره  ق�شم 
احل�ش���ول م���ن هيئ���ة عام���ة اأو اإدارة عام���ة على امتياز اأو وظيف���ة اأو عقد عمومي اأو اأيِّ قرار 

�شاحله.  ي�شب يف  اآخر 
اأيلول/�شبتمرب 2000,  املوؤرخ 19  القانون رقم 916-2000  املادة 434-15 )املدرجة مبوجب 
النفاذ  الدخول حيز  اأيلول/�شبتمرب 2000,   22 بتاريخ  ال�شادرة  الر�شمية  3, اجلريدة  املادة 
يف 1 كان���ون الثاين/يناي���ر 2002( يعاَق���ب بال�شجن 3 �شن���وات وبغرامة قدرها 000 45 يورو 
عل���ى ا�شتخ���دام العرو����ض اأو الوع���ود اأو الهدايا اأو ال�شغوط اأو التهديدات اأو اأعمال العنف اأو 
التلعب���ات اأو اخل���دع يف �شي���اق الإج���راءات اأو فيما يتعل���ق بدعوى اأو دفاع يف حمكمة لإقناع 
بالمتناع  اأو  بيمني,  م�شفوعة  زور خطية  �شهادة  اأو  ت�شريح  اأو  اإفادة  اإلقاء  اأو  بتقدمي  اآخرين 
ع���ن تق���دمي اإف���ادة اأو ت�شري���ح اأو �شه���ادة خطية م�شفوعة بيمني, حتى لو مل يكن احلمل على 

ال. فعَّ الزور  ب�شهادة  الإدلء 
.http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-192.html#docCont التايل:  الرابط  )61( انظر 
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املادة 434-5 )املدرجة مبوجب القانون رقم 2000-916 املوؤرخ 19 اأيلول/�شبتمرب 2000,   
املادة 3, اجلريدة الر�شمية بتاريخ 22 اأيلول/�شبتمرب 2000, الدخول حيز النفاذ يف 1 كانون 
على  يورو   45 قدرها 000  وبدفع غرامة  �شنوات  بال�شجن ثلث  يعاَقب  الثاين/يناير 2002( 
اأو  عليه يف جناية  املجني  اإقناع  بغية  �شخ�ض  اأيِّ  الرتهيب �شد  اأفعال  �شواه من  اأو  تهديد  اأيِّ 

�شحبها.)62( اأو  �شكوى,  تقدمي  بعدم  جنحة 

مثال
اأمنهم وم�شاحلهم )القانون اجلمهوري رقم 6981(,  ين�ض قانون الفلبني حلماية ال�شهود وكفالة 

يلي: ما  على  ال�شهود,  م�شايقة  عقوبة   -17 الباب 
يثنيه عن: اأو  اأو مينعه  يوؤخره  اأو  فيعوقه  �شاهدا,  ي�شايق  �شخ�ض  اأيُّ 

)اأ( احل�ش���ور اأو الإدلء ب�شه���ادة اأم���ام اأيِّ هيئ���ة ق�شائي���ة اأو �شبه ق�شائية اأو اأيِّ 
جهاز حتقيق؛

)ب(  اأو اإبلغ موظف اإنفاذ القانون اأو القا�شي بارتكاب جرمية اأو باحتمال ارتكاب 
جرمية, اأو بانتهاك �شروط الو�شع حتت املراقبة اأو الإفراج امل�شروط اأو اإخلء ال�شبيل 

الق�شائية؛  الإجراءات  بدء  انتظار  يف 
باجلرمية؛ �شلة  ذي  اآخر  �شخ�ض  على  القب�ض  )ج( اأو حماولة 

)د( اأو ب���دء حماكم���ة جنائي���ة اأو دع���وى لإلغ���اء الإف���راج امل�ش���روط اأو الو�ش���ع 
حتت املراقبة؛

)ه�(  اأو اإحقاق حقوق وم�شالح والتمتع بها مبوجب هذا القانون اأو حماولة القيام 
اأو ال�شجن ملدة ل تقل عن �شتة  اآلف بي�شو,  بذلك, يعاَقب بغرامة ل تزيد عن ثلثة 
اأ�شه���ر, عل���ى األَّ تزي���د ع���ن �شن���ة واحدة, اأو كلتا العقوبتني مع���ا, كما يخ�شع لعقوبة 

العموميني. املوظفني  حالة  عمومية يف  منا�شب  لتويل  الدائم  الأهلية  اإ�شقاط 

الأحكام واإ�شدار  العقوبات  اإنزال  يف  املرعية  الباب جيم- العتبارات 

الأحكام واإ�شدار  العقوبات  اإنزال  يف  املرعية  11- العتبارات  املادة 

1- يجوز للمحكمة, لدى احلكم على �شخ�ض مدان بارتكاب جرمية تنطبق عليها هذه الأحكام 
يلي: ما  العتبار  تاأخذ يف  اأن  النموذجية,  الت�شريعية 

)اأ( اأيَّ اإدان���ات �شابق���ة عن ]جرمي���ة م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية[   
اأخرى؛ ]دولة[  ]اأو جرمية خطرية[ يف 

. www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations التايل:  العنوان  على  )62( متاح 
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)ب(   م���ا اإذا كان ال�شخ����ض ق���د تع���اون طوعا بتوف���ري معلومات اأو �شاعد بطريقة اأخرى 
اأجه���زة اإنف���اذ القان���ون على التحقيق وامللحقة الق�شائية يف اجلرائم الأخرى التي ينطبق عليها 

القانون. هذا 

2- عن���د الإدان���ة يف جرمية تنطب���ق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية, بالإ�شافة اإىل 
اأن ُي�شدر  اآخر, ميكن للقا�شي  اأو ت�شريع  اأيُّ قانون  اأو  القانون  اأخرى ين�ض عليها هذا  اأيِّ عقوبة 

اأدناه: املذكورة  التدابري  من  باأيٍّ  يتعلق  فيما  اأمًرا 

)اأ( حظ���ر ممار�ش���ة ن�ش���اط واحد اأو اأكرث, ب�ش���كل مبا�شر اأو غري مبا�شر, من الأن�شطة 
ب�شغل  يتعلق  فيما  ]...[ �شنوات[, مبا يف ذلك  اأق�شاها  ]ملدة  دائم[  ]ب�شكل  املهنية,  اأو  الجتماعية 

عمومي؛ من�شب 

)ب(  ال�شتبع���اد م���ن امل�شارك���ة يف املناق�شات العمومي���ة ]و/اأو[ ومن احلق يف احل�شول 
عمومية؛ م�شاعدة  اأو  منافع  على 

العمومي؛ ال�شرتاء  للم�شاركة يف  ]الدائم[  ]املوؤقت[  الأهلية  اإ�شقاط  )ج(   
لني  )د(    اإ�شق���اط الأهلي���ة ]املوؤق���ت[ ]الدائم[ للعمل مديرا للأ�شخا�ض العتباريني امل�شجَّ

الدولة[؛ ا�شم  ]يدرج  يف 

اأخرى؛ اأن�شطة جتارية  ملمار�شة  ]الدائم[  ]املوؤقت[  الأهلية  اإ�شقاط  )ه�(  
)و(    اإ�شق���اط الأهلي���ة ]املوؤق���ت[ ]الدائ���م[ للعمل حماميا اأو كاتب عدل اأو خبري �شرائب 

اأو حما�شًبا؛ ا�شت�شاري 

القرار؛ اإ�شهار  )ز(   
القت�شاء[. احتجازية ح�شب  اأخرى غري  تدابري  ]اأيِّ  )ح(   

3- ل تخ���ل اأح���كام ه���ذه املادة بامل�شوؤولي���ة اجلنائية للأ�شخا�ض العتباري���ني الذين ينتهكون 
النموذجية. الت�شريعية  الأحكام  لهذه  اجلنائية  الأحكام 

التعليق

اختياري. حكم 
م���ة, الفقرة 1 م���ن املادة 11, واملادة 22, والفقرتان 1 و2 من املادة 26؛  امل�ش���در: اتفاقي���ة اجلرمي���ة املنظَّ

.31 املادة  من   2 والفقرة 

وينبغ���ي, كم���ا ورد يف الأدل���ة الت�شريعية, اأن يخ�شع ارتكاب اجلرائم جلزاءات تراعى فيها خطورة 
م���ة, الفق���رة 1 م���ن املادة 11(. ولعل ال���دول ترغب يف النظر يف  اجل���رم )اتفاقي���ة اجلرمي���ة املنظَّ
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تخفي���ف العقوب���ات عل���ى املتعاون���ني مع ال�شلطات اأو منحهم احل�شانة م���ن امللحقة اأو الراأفة بهم 
م���ة, الفقرت���ان 2 و3 م���ن املادة 26(. وهذه م�شاأل���ة اختيارية تتوقف على  )اتفاقي���ة اجلرمي���ة املنظَّ

للدولة.)63( القانونية  الأعراف 
وُتل���زم امل���ادة 31 ال���دول الأطراف اأن ت�شعى, وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقانونها الداخلي, اإىل تقليل 
مة لكي ت�شارك يف الأ�شواق امل�شروعة. وتن�ض الفقرة 2   الفر�ض املتاحة للجماعات الإجرامية املنظَّ
م���ن امل���ادة 31 عل���ى اأن ترك���ز هذه التدابري على اأمور منه���ا: منع اإ�شاءة ا�شتغلل املناق�شات التي 
جتريه���ا الهيئ���ات العام���ة؛ ومن���ع اإ�شاءة ا�شتخ���دام الهيئات العتبارية؛ واإ�شق���اط اأهلية الأ�شخا�ض 
املدانني بارتكاب جرائم م�شمولة بالتفاقية للعمل مديرين للهيئات العتبارية املن�شاأة �شمن نطاق 

الق�شائية. ولياتها 
واللتزام الوارد يف املادة 22 التزام اختياري, يف حني اأنَّ اللتزام الوارد يف الفقرة 1 من املادة 26 
اإلزام���ي, ولك���ن الطريق���ة التي ميكن تنفيذه بها طريقة تقديرية. واللتزام الوارد يف الفقرة 2 من 

املنا�شبة. احلالت  احلكم, يف  تخفيف  اإمكانية  دولة يف  كل  "تنظر"  اأن  هو   ,26 املادة 

مثال
يلي: ما  على   ,143 الباب   ,2003 لعام  املتحدة(  )اململكة  اجلنائية  العدالة  قانون  ين�ض 

)2(   ل���دى النظ���ر يف م���دى خط���ورة جرمي���ة )"اجلرمية احلالية"( ارتكبه���ا جان تعّر�ض 
�شابق عامل  اإدانة  كل حكم  املحكمة  تعترب  اأن  يجب  ال�شابق,  اأكرث يف  اأو  واحدة  للإدانة مرة 
م�ش���ددا للعقوب���ة, اإذا راأت )يف حال���ة تل���ك الإدان���ة( اأنه ميكن اعتب���اره كذلك ب�شكل معقول 

يلي— ما  وجه اخل�شو�ض,  على  اعتبارها,  وا�شعة يف 
احلالية, باجلرمية  وعلقته  الإدانة  �شبب  اجلرم  )اأ( طبيعة 

الإدانة. منذ  انق�شى  الذي  والوقت  )ب(   
]…[

اإىل— اإ�شارة  اعتبارها  ينبغي  �شابقة,  اإدانة  اإىل   )2( الفقرة  اإ�شارة يف  اأية      )4(
املتحدة؛  اململكة  املحاكم يف  اإحدى  عن  �شابقا  �شدر  اإدانة  )اأ(     حكم 

)اأاأ(  حك���م اإدان���ة �ش���در �شابقا عن اإح���دى املحاكم يف دولة ع�شو اأخرى يف جرمية ذات 
الدولة. تلك  قانون  �شلة مبوجب 

مثال
يلي: ما  على  الفرن�شي  اجلنائي  القانون  ين�ض 

5-450 املادة 
)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رق���م 2004-204 املوؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, املادة 6 خام�ض 

)2004 اآذار/مار�ض   10 بتاريخ  ال�شادرة  الر�شمية  اجلريدة  ع�شر, 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )63( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.94 ال�شفحة  بها, 
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يخ�ش���ع الأ�شخا����ض الطبيعي���ون والعتباري���ون املدانون باجلرائم املن�شو����ض عليها يف الفقرة 
اأ�شولهم  اإ�شافية تتمثل يف م�شادرة  اأي�شا لعقوبة  املادة 450-1 واملادة 1-2-450  الثانية من 
ا كانت طبيعتها, منقولة اأو غري منقولة, اأو ذات ملكية اإفرادية اأو م�شرتكة.)64( ا اأو جزئيًّا, اأيًّ كليًّ

العتباريني الأ�شخا�ض  12- م�شوؤولية  املادة 

دة مبوجب  1- اأيُّ �شخ�ض اعتباري, غري الدولة, ارُتِكَبت بالنيابة عنه اأو مل�شلحته جرمية حمدَّ
ه���ذه الأح���كام الت�شريعي���ة النموذجي���ة, على يد اأيِّ �شخ�ض طبيع���ي, يت�شرف ب�شكل فردي اأو يف 
اإط���ار جه���از تاب���ع لل�شخ����ض العتباري, وي�شغل مركزا قيادّيًا داخ���ل اجلهاز, ا�شتنادًا اإىل �شلطة 
متثي���ل ال�شخ����ض العتب���اري, اأو �شلطة اتخ���اذ القرارات نيابة عن ال�شخ�ض العتباري, اأو �شلطة 
ملمار�ش���ة الرقاب���ة ل���دى ال�شخ�ض العتباري, ويت�ش���رف بهذه ال�شفة, يعاَقب بغرامة تبلغ قيمتها 
ددة للأ�شخا�ض الطبيعيني, بغ�ض النظر عن اإدانة  ]يدرج الرقم[ مّرة/مّرات مقدار الغرامات املحَّ

فيها. �شركاء  اأو  مرتكبي اجلرمية  ب�شفتهم  الأفراد  اأولئك 

2- يج���وز فر����ض التداب���ري التالية على ال�شخ����ض العتباري اإذا كانت هناك م�شوؤولية جنائية 
�شلطتهم: اإطار  يت�شرفون يف  الذين  الوكلء  اأو  املوظفني  اأو  للمديرين 

)اأ( اإذا ا�شُتخ���ِدم ن�ش���اط ال�شخ����ض العتب���اري يف جممله اأو معظم���ه لرتكاب جرائم 
دة مبوجب هذه الأحكام  جنائي���ة اأو اإذا كان ال�شخ����ض العتب���اري قد اأن�شئ لرتكاب جرمية حمدَّ

العتباري؛ ال�شخ�ض  بحّل  اأُمر  النموذجية,  الت�شريعية 

)ب(   حظ���ر ممار�ش���ة ن�ش���اط واح���د اأو اأكرث, ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر, من الأن�شطة 
]...[ �شنة/�شنوات[؛ اأق�شاها  ]ملدة  دائم[  ]ب�شكل  املهنية  اأو  الجتماعية 

من  اأكرث  اأو  واحدة  موؤ�ش�شة  باإغلق  اأو  العتباري  ال�شخ�ض  موؤ�ش�شة  باإغلق  الأمر  )ج(   
دائما[؛ ]اإغلقا  موؤقتا[  ]اإغلقا  املعنية  اجلرائم  لرتكاب  ا�شُتخدمت  التي  موؤ�ش�شاته  

]و/اأو[ من احلق يف  العمومية  املناق�شات  العتباري من  ال�شخ�ض  با�شتبعاد  الأمر  )د(   
عمومية؛ م�شاعدة  اأو  منافع  على  احل�شول 

)ه����(  الأم���ر باإ�شق���اط اأهلي���ة ال�شخ�ض العتباري للم�شارك���ة يف ال�شرتاء العمومي �شواء 
دائم؛ اأو  موؤقت  ب�شكل 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&amp;c=33&am :64( ملزي���د م���ن املعلومات, انظر الرابط التايل(

.p;r=3849#art16761

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&amp;c=33&amp;r=3849#art16761
http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&amp;c=33&amp;r=3849#art16761
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)و(    اإ�شق���اط اأهلي���ة ال�شخ����ض العتب���اري ملمار�شة اأن�شطة جتارية اأخرى ]و/اأو[ لإن�شاء 
اآخر؛ اعتباري  �شخ�ض 

املحكمة؛ ال�شادر عن  احلكم  بن�شر  العتباري  ال�شخ�ض  اأمر  )ز(   
�شائبا[. تراه  ح�شبما  الأوامر  هذه  من  مزيد  ]اإ�شدار  )ح(    

م�شوؤوليته. الطبيعي  ال�شخ�ض  العتباري من حتميل  ال�شخ�ض  م�شوؤولية  3- ل متنع 

التعليق
املدنية  امل�شوؤولية  ا�شتيعابها �شمن  اجلائز  ولكن من  اإلزامي  العتباريني حكم  الأ�شخا�ض  م�شوؤولية 
اإلزاميًا. لي�شت �شرطا  امل�شوؤولية اجلنائية للأ�شخا�ض العتباريني  فاإنَّ  اأخرى,  وبعبارة  الإدارية.  اأو 

.10 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
م���ة العابرة للح���دود الوطنية اإىل الت���واري خلف الهيئات  ق���د ي�شع���ى ال�شالع���ون يف اجلرائ���م املنظَّ
العتبارية, من قبيل ال�شركات اأو املنظمات اخلريية اأو جمعيات اأخرى. وميكن, كما ورد يف الأدلة 
الت�شريعية, اأن يطرح هذا حتديات كبرية اأمام اجلهود املبذولة يف جمال العدالة اجلنائية ملواجهة 

الوطنية: للحدود  العابرة  مة  املنظَّ اجلرمية 
ميك���ن بالفع���ل اأن تخف���ي البن���ى املوؤ�ش�شي���ة املعقدة هوية اأ�شحابها احلقيقي���ني اأو الزبائن اأو 
املعام���لت اخلا�ش���ة فيم���ا يتعل���ق بجرائم ترتاوح ب���ني التهريب وغ�شل الأم���وال واملمار�شات 
الفا�ش���دة. وق���د يك���ون ف���رادى املديرين مقيمني خارج البلد ال���ذي يرتكب فيه اجلرم وتكون 
اأنَّ الطريقة  اآخذ يف النت�شار مفاده  راأي  الإثبات. ولذلك, ثمة  اأفراد معينني �شعبة  م�شوؤولية 
مة عرب الوطنية  الوحيدة ل�شتبعاد تلك الأداة وذلك الدرع اللذين حتتمي بهما اجلرمية املنظَّ
هي اعتماد م�شوؤولية الهيئات العتبارية. وميكن اأن يكون لإر�شاء م�شوؤولية الهيئات العتبارية 
ا تاأثري رادع اأي�شا, وذلك من جهة لأنَّ تلطيخ ال�شمعة ميكن اأن يكون بالغ التكلفة, ومن  جنائيًّ
جه���ة اأخ���رى لأن���ه ميك���ن اأن يكون حافزا على اإيجاد اإدارة وبن���ى رقابية اأكرث فعالية ل�شمان 

المتثال.)65(
الإفلت من  املجرمون من  ن  يتمكَّ األَّ  اإىل �شمان  باحلاجة  النطاق  وا�شع  اعرتاف  كان هناك  ولئن 
العدالة بالتواري خلف هياكل قانونية من قبيل ال�شركات, فقد و�شعت الدول طرائق خمتلفة ل�شمان 

العتباريني.  الأ�شخا�ض  على  فر�شها  التي ميكن  العقوبات  ونوع  امل�شاءلة, 
م���ة باأنَّ الدول تتبع ن�ُُهجًا خمتلف���ة اإزاء مو�شوع م�شوؤولية الهيئات  وتع���رتف اتفاقي���ة اجلرمي���ة املنظَّ
العتباري���ة. وتن����ض عل���ى اأن تعتم���د الدول ما قد يلزم من تدابري, مبا يتفق مع مبادئها القانونية, 
لإر�شاء م�شوؤولية الهيئات العتبارية عن امل�شاركة يف اجلرائم اخلطرية التي تكون جماعة اإجرامية 

و23. و8  و6   5 للمواد  وفقا  املجرمة  والأفعال  فيها,  �شالعة  مة  منظَّ
ي�شمل  اأن  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  املادة 10 من  الفقرة 2 من  ورد يف  ال�شروري, كما  ولي�ض من 
الت���زام ال���دول الأط���راف باإر�ش���اء امل�شوؤولي���ة امل�شوؤوليَة اجلنائية. وميكن الوف���اء بهذا اللتزام من 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )65( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.116 ال�شفحة  بها, 
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باإر�شاء  اللتزام  وي�شمل  الإدارية.  اأو  املدنية  اأو  امل�شوؤولية اجلنائية  تر�شي  قوانني حملية  �شن  خلل 
مة �شالعة  م�شوؤولية الهيئات العتبارية: )اأ( امل�شاركة يف جرائم خطرية تكون جماعة اإجرامية منظَّ
فيها؛ و)ب( الأفعال التي جتّرمها الدول الأطراف تطبيقًا للمواد 5 و6 و8 و23؛ و)ج( الأفعال التي 

بالتفاقية.)66( امللحقة  للربوتوكولت  تطبيقًا  الدول  جتّرمها 
العتبارية  الهيئات  تخّل م�شوؤولية  األَّ  ب�شمان  الدول ملزمة  اأنَّ  املادة 10 على  الفقرة 3 من  وتن�ض 
بامل�شوؤولي���ة اجلنائي���ة للأ�شخا����ض الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم. ويرد يف الأدلة الت�شريعية ما 

يلي:
ولذل���ك, ف���اإنَّ م�شوؤولي���ة الأ�شخا�ض الطبيعيني الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية تتقّرر اإ�شافة 
اأيِّ م�شوؤولية موؤ�ّش�شية ول يجب اأن مت�ض بها هذه امل�شوؤولية الأخرية. فعندما يرتكب فرد  اإىل 

كليهما.)67( ومعاقبة  بالإمكان ملحقة  يكون  اأن  يجب  اعتباري,  كيان  با�شم  جرائم 
اأعله. املذكور  احلكم  م�شروع  من   3 الفقرة  هذا يف  ويراعى 

مة على اأن تكفل كل دولة طرف, على وجه  وتن�ض الفقرة 4 من املادة 10 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
اخل�شو�ض, اإخ�شاع الأ�شخا�ض العتباريني الذين ُتلقى عليهم امل�شوؤولية وفقا للمادة 10 "جلزاءات 
النقدية". ويراعى هذا يف  الة ومتنا�شبة ورادعة, مبا يف ذلك اجلزاءات  فعَّ اأو غري جنائية  جنائية 
م�شروع املادة املذكورة اأعله, الذي ين�ض على اإخ�شاع الأ�شخا�ض العتباريني لدفع غرامة وطائفة 

ال�شركات(. قبيل حل  )من  العتباريني  الأ�شخا�ض  عمليات  ت�شتهدف  التي  الأخرى  التدابري  من 
وي�ش���اف ه���ذا اللت���زام اإىل اللت���زام الوارد يف الفقرة 1 م���ن املادة 11, الذي ينطبق على كل من 
الأ�شخا����ض الطبيعي���ني والعتباري���ني, ل�شم���ان اإخ�شاع ارتكاب اأيِّ فعل جمّرم وفقا للمواد 5 و6 و8 

ذلك اجلرم". فيها خطورة  تراعي  "جلزاءات  التفاقية  من  و23 

مثال
يحت���وي القان���ون النموذج���ي ب�ش���اأن غ�ش���ل الأموال ومتويل الإرهاب لع���ام 2005 على احلكم التايل 

العتباريني: الأ�شخا�ض  املتعلق مب�شوؤولية 
العتبارية ال�شخ�شيات  على  ال�شارية  5-2-5 العقوبات  املادة 

)1( ُتفر����ض عل���ى اأيِّ �شخ�شي���ة اعتباري���ة, غ���ري الدولة التي ارُتكب ج���رم غ�شل الأموال 
ومتوي���ل الإره���اب نياب���ة عنه���ا اأو ل�شاحلها من جانب �شخ�ض طبيعي يعمل منفردا اأو كجزء 
م���ن جه���از تاب���ع لل�شخ�شي���ة العتبارية, اأو ي�شغل موقعا قيادّيًا فيه���ا اأو ي�شتند اإىل �شلحية 
بتمثيل ال�شخ�شية العتبارية, اأو لديه تفوي�ض باتخاذ قرارات نيابة عنها, اأو خمّول مبمار�شة 
ال�شيط���رة داخله���ا, ويعم���ل بهذه ال�شفة, غرامة تعادل ]يذكر هنا مقدار امل�شاعفة[ اأ�شعاف 
الأفراد  اأولئك  اأدين  اإذا  النظر عما  الأ�شخا�ض الطبيعيني, ب�شرف  الغرامات املفرو�شة على 

ل. اأم  فيه  بالتواطوؤ  اأو  اجلرم  بارتكاب 
الطبيعي. ال�شخ�ض  م�شوؤولية  العتبارية  ال�شخ�شية  م�شوؤولية  ت�شتبعد  ول 

.119 ال�شفحة  نف�شه,  )66( املرجع 

.120 ال�شفحة  نف�شه,  )67( املرجع 
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)2( اإىل جان���ب احل���الت املن�شو����ض عليه���ا يف الفقرة )1( من ه���ذه املادة, يجوز اأي�شا 
حتمي���ل ال�شخ�شي���ة العتباري���ة امل�شوؤولي���ة عندم���ا يكون ق�ش���ور الإ�ش���راف اأو ال�شيطرة على 
ال�شخ�ض الطبيعي امل�شار اإليه يف الفقرة )1( قد اأتاح ارتكاب غ�شل الأموال اأو متويل الإرهاب 

�شلطتها. يعمل حتت  �شخ�ض طبيعي  ِقبل  من  العتبارية  ال�شخ�شية  تلك  ل�شالح 
التالية: الإ�شافية  العقوبات  العتبارية  ال�شخ�شية  على  تفر�ض  اأن  اأي�شا  يجوز 

�شنوات, موا�شلة  العدد[  ]يذكر هنا  اأق�شاها  ملدة  اأو  دائمة  ب�شورة  عليها,  )اأ( اأن يحظر 
معينة؛ باأن�شطة جتارية  مبا�شرة,  اأو غري  مبا�شرة  ب�شورة  القيام, 

ق�شائي؛ اإ�شراف  تو�شع حتت  اأن  )ب(   
)ج(    اأن توؤمر )اأو ي�شدر حكم اأو قرار( باأن ُتغلق, ب�شورة دائمة اأو ملدة ]يذكر هنا العدد[ 

اجلرم؛ ارتكاب  ا�شتخدمت يف  التي  مرافقها  �شنوات, 
كليا؛ اأعمالها  ت�شّفى  اأن  )د(    

احلكم. باإ�شهار  قرار(  اأو  ي�شدر حكم  )اأو  توؤمر  اأن  )ه�(   

مثال
يف اإط���ار القان���ون اجلنائ���ي الفرن�ش���ي, ل ُي�شاأل الأفراد جنائّيًا اإلَّ عن �شلوكهم ال�شخ�شي. غري اأنَّ 

العتباريني: الأ�شخا�ض  متعلقة مب�شوؤولية  اأحكاما  اأي�شا  هناك 
1-121 املادة 

ال�شخ�شي. �شلوكه  عن  اإلَّ  ا  جنائيًّ اأحد  ُي�شاأل  ل 
2-121 املادة 

الأ�شخا�ض العتباريون, با�شتثناء الدولة, م�شوؤولون جنائّيًا عن اجلرائم التي ترتكبها 
الأجهزة التابعة لهم اأو ممثلوهم با�شمهم, وفقا للفوارق املحددة يف املادتني 121-4 و7-121.

بي���د اأنَّ ال�شلط���ات العمومي���ة املحلية والرابطات التابعة لها ل تتحمل م�شوؤولية جنائية 
اتفاقات تفوي�ض  التي قد مُتاَر�ض عن طريق  اأن�شطتها  ُترتَكب يف �شياق  التي  اإلَّ عن اجلرائم 

عمومية. بتقدمي خدمة 
امل�شوؤولية اجلنائية للأ�شخا�ض  امل�شوؤولية اجلنائية للأ�شخا�ض العتباريني  ت�شتبعد  ول 
الطبيعي���ني الذي���ن يرتكب���ون نف����ض الفعل اأو ي�شاركون فيه, رهنا باأح���كام الفقرة الرابعة من 

.3-121 املادة 
6-435 املادة 

)املدرجة مبوجب القانون رقم 200-595 املوؤرخ 30 حزيران/يونيه 2000, املادة 2, اجلريدة 
)2000 1 متوز/يوليه  بتاريخ  ال�شادرة  الر�شمية 

ميكن اأن يتعر�ض الأ�شخا�ض العتباريون للم�شوؤولية اجلنائية وفقا لل�شروط املن�شو�ض 
و4-435. و3-435   2-435 للمواد  وفقا  املجرمة  بالأفعال  املتعلقة   2-121 املادة  عليها يف 

التالية: للعقوبات  العتباريون  الأ�شخا�ض  ويتعر�ض 
131-38؛ املادة  عليها يف  املن�شو�ض  بالطريقة  غرامة,  دفع   -1
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�شنوات: اأق�شاها خم�ض  ملدة  بحقهم  التالية  الإجراءات  اتخاذ   -2
- حظ���ر القي���ام, ب�ش���كل مبا�ش���ر اأو غري مبا�شر, بالن�ش���اط املهني اأو الجتماعي الذي 

اجلرم؛ ارتكب خلله 
الق�شاء؛ مراقبة  و�شعهم حتت   -

- اإغ���لق املوؤ�ش�ش���ة اأو اإح���دى املوؤ�ش�ش���ات التابعة لل�شركة الت���ي ا�شُتخِدمت يف ارتكاب 
اجلرمية؛

عمومية؛ مناق�شات  امل�شاركة يف  اأهلية  اإ�شقاط   -
- املن���ع م���ن �شح���ب �شيكات, با�شتثناء ال�شي���كات املاأذونة التي تخول �شحب الأموال اأو 

الدفع؛ بطاقات  ا�شتخدام  من  اأو  امل�شدقة,  ال�شيكات 
3- القيام, وفقا لل�شروط املن�شو�ض عليها يف املادة 131-21, مب�شادرة ال�شيء الذي 
ا�شُتخ���دم اأو كان معتزم���ا ا�شتخدام���ه يف ارت���كاب اجلرمي���ة, اأو ال�ش���يء الذي ميثل ناجت تلك 

اأ�شحابها؛ اإىل  ردها  التي ميكن  الأ�شياء  با�شتثناء  اجلرمية, 
)68(.35-131 املادة  املحددة يف  لل�شروط  وفقا  ن�شره,  اأو  القرار  اإ�شهار   -4

مثال
يت�شم���ن القان���ون اجلنائ���ي ال�شوي�شري الأحكام التالية املتعلقة مب�شوؤولية الأ�شخا�ض العتباريني يف 

اجلنائي: القانون  اإطار 
102 املادة 

اجلنائي القانون  اإطار  امل�شوؤولية يف 
1- اإذا ارُتكب���ت جناي���ة اأو جنح���ة يف من�شاأة اأثناء ممار�شة اأن�شطة جتارية وفقا لأغرا�ض 
املن�ش���اأة, ومل يك���ن بالإم���كان اإ�شناد هذا الفعل لأيِّ �شخ�ض طبيعي حمدد ب�شبب عدم تنظيم 
املن�ش���اأة عل���ى نح���و كاف, عندئ���ذ ت�شند اجلناية اأو اجلنح���ة اإىل املن�شاأة. ويف هذه احلالت, 

فرنك. 5 مليني  تتجاوز  ل  لغرامة  املن�شاأة عر�شة  تكون 
2- اإذا كانت اجلرمية املرتكبة تندرج يف اإطار املواد 260 مكررا ثانيا, اأو 260 مكررا رابعا, 
اأو يف اإطار الفقرة 1 من املادة 322  اأو 322 مكررا رابعا  اأو 322 مكررا ثانيا,  اأو 305 مكررا, 
مك���ررا �شاد�ش���ا, اأو اإذا كان���ت جرمي���ة تندرج يف اإطار امل���ادة 4 )اأ(-1 من القانون الحتادي 
املوؤرخ 19 كانون الأول/دي�شمرب 1986 ب�شاأن املناف�شة غري العادلة, تعاَقب املن�شاأة بغ�ض النظر 
عن امل�شوؤولية اجلنائية لأيِّ �شخ�ض طبيعي, �شريطة اأن تكون املن�شاأة م�شوؤولة عن عدم اتخاذ 

تلك اجلرمية. ارتكاب  منع  اأجل  من  مطلوبة  كانت  التي  املعقولة  التنظيمية  التدابري  جميع 
3- تق���وم املحكم���ة بتقيي���م الغرامة ب�شكل خا�ض وفقا خلط���ورة اجلرمية, وخطورة اأوجه 
الق�شور التنظيمي واخل�شارة اأو الأ�شرار الناجمة عن ذلك, وا�شتنادا اإىل القدرة القت�شادية 

الغرامة. دفع  على  للمن�شاأة 
الباب: هذا  املراد يف  املعنى  اإطار  "من�شاأة" يف  بعبارة  ُد  4- ُيق�شَ

التايل: الرابط  على  الطلع  يرجى  املعلومات,  من   )68( ملزيد 

.http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&amp;c=33&r=3627

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&amp;c=33&r=3627


الثالث- اجلرائم  55 الف�شل 

اخلا�ض؛ القانون  اأحكام  قانوين مبوجب  كيان  )اأ( اأيُّ 
املحلية؛ ال�شلطات  با�شتثناء  العام  القانون  اأحكام  قانوين مبوجب  كيان  اأيُّ  )ب(  

ال�شركات؛ )ج(   
الفردية.)69( )د( امللكية 

مثال
القانونية: واجلمعيات  الكيانات  على  غرامات  التايل  الأملاين  القانون  يفر�ض 

الحتادية)70( اأملانيا  الإدارية جلمهورية  اجلرائم  قانون 
القانونية  واجلمعيات  الكيانات  على  املفرو�شة  الغرامة   :30 املادة 

�شخ�ض قام  )1( اإذا 
الوكالة, هذه  ب�شفة ع�شو يف  اأو  قانوين,  كيان  بتمثيل  لها  ماأذون  وكالة  ب�شفة  1- يعمل 
املجل�ض,  هذا  ع�شوا يف  ب�شفته  اأو  قانونية,  �شفة  لها  لي�ض  ب�شفته جمل�ض جمعية  2- اأو 

بالتمثيل,  لها  ماأذون  �شراكة جتارية  �شريكا يف  ب�شفته  3- اأو 
4- اأو ب�شفته ممثل بتفوي�ض كامل, اأو يف من�شب قيادي ب�شفته حامل التفوي�ض التمثيلي, 
اأو ب�شفت���ه وكي���ل عام���ا لكي���ان قان���وين اأو جمعية قانونية كم���ا هو حمدد يف البندين 2 اأو 3, 
بارت���كاب جرمي���ة جنائي���ة اأو اإدارية اأُِخلَّ من خلله���ا بالواجبات املنوطة بالكيان القانوين اأو 
باجلمعي���ة القانوني���ة, اأو اكت�ش���ب من خللها الكيان القانوين اأو اجلمعية القانونية منفعة, اأو 

اجلمعية. اأو  الكيان  على  غرامة  فر�ض  جاز  منفعة,  يكت�شب  اأن  املفرت�ض  من  كان 
الغرامة )2( تكون 

عمدا؛ املرتكبة  اأملاين يف حالت اجلرمية  مارك  مليون  اإىل  ت�شل  1- بقيمة 
2- بقيم���ة ت�ش���ل اإىل خم�شمائ���ة األ���ف م���ارك اأمل���اين يف حالت اجلرمي���ة املرتكبة نتيجة 

للإهمال. 
ر احلد الأق�شى لقيمة الغرامة وفقا للحد الأق�شى لقيمة  ويف ح���الت اجلرمي���ة الإداري���ة يقدَّ
الغرام���ة املفرو�ش���ة عل���ى اجلرمي���ة الإدارية املعنية. وينطبق احلكم الث���اين اأي�شا يف حالت 
اجلرمي���ة الت���ي تع���ّد جنائي���ة واإدارية يف الوقت نف�شه اإذا كان احل���د الأق�شى لقيمة الغرامة 
املفرو�ش���ة عل���ى اجلرمي���ة الإداري���ة يزيد ع���ن احلد الأق�شى لقيمة الغرام���ة املفرو�شة وفقا 

الأول. للحكم 
)3( وتنطبق اأي�شا املادة 17 والفقرة 4 واملادة 18, مع مراعاة ما يقت�شيه اختلف احلال.
اإذا مل تب���داأ الإج���راءات اجلنائي���ة اأو اإجراءات الغرام���ة الإدارية فيما يتعلق بجرمية جنائية 
تقدير  فيمكن  منا�شبة,  اأية عقوبة  ُتعترب  اإذا مل  اأو  الإجراءات,  تلك  توقفت  اإذا  اأو  اإدارية,  اأو 

. www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a102.html التايل:  الرابط  )69( انظر 

. www.oecd.org/dataoecd/62/54/2377479.pdf :70( ترجمة غري ر�شمية. يتاح مزيد من املعلومات على الرابط التايل(
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الغرامة  اأي�شا تقدير قيمة  اأنه يجوز  الغرامة ب�شكل منف�شل. وميكن الن�ض قانونًا على  قيمة 
ب�ش���كل منف�ش���ل يف ح���الت اأخ���رى. غ���ري اأن���ه ي�شَتبَعُد القي���ام ب�شكل منف�ش���ل بتقدير قيمة 
امللحقة  بالإمكان  يكن  اإذا مل  القانونية  اأو اجلمعية  القانوين  الكيان  املفرو�شة على  الغرامة 
 الق�شائية على ارتكاب اجلرمية اجلنائية اأو الإدارية لأ�شباب قانونية؛ ويبقى احلكم الوارد يف

حاله. على   )1(  33 الفقرة 
)5( َيح���ول تقدي���ر الغرام���ة املفرو�ش���ة على الكي���ان القانوين اأو اجلمعي���ة القانونية دون 
م�شادرتهم���ا عم���ل باملادت���ني 73 و73 )اأ( م���ن القانون اجلنائي اأو املادة 29 )اأ( لرتكابهما 

ذاته. الفعل 
واملوؤ�ش�شات ال�شركات  يف  الإلزامية  الرقابة  انتهاك   :130 املادة 

)1( اأيُّ �شخ�ض مل يقم عن عمد اأو عن اإهمال, ب�شفته مالك �شركة اأو موؤ�ش�شة, باتخاذ 
تداب���ري الرقاب���ة اللزم���ة ملنع الإخلل بالواجب���ات يف ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة التي تخ�ض املالك 
ب�شفت���ه تل���ك, وتك���ون العقوب���ة عن ذلك اإما جزاء اأو غرامة, ُيعَترب اأنه ارتكب جرمية اإدارية 
اإذا كان بالإم���كان احليلول���ة دون ارت���كاب تل���ك املخالف���ة اأو اإذا كانت الرقابة املنا�شبة جتعل 
ارتكابها اأ�شعب بكثري. وتت�شمن تدابري الرقابة املطلوبة اأي�شا تعيني موظفي رقابة واختيارهم 

دقيق. ب�شكل  ومراقبتهم 
العامة. املوؤ�ش�شات  و2   1 الفرعيتني  للمادتني  وفقا  املوؤ�ش�شات  اأو  ال�شركات  )2( ت�شمل 

)3( اإذا كان���ت اجلرمي���ة الإداري���ة تخ�ش���ع للعقوبة, فيجوز اأن تك���ون العقوبة عليها بدفع 
غرام���ة ل تزي���د قيمته���ا ع���ن مليون مارك اأملاين. واإذا كان���ت العقوبة على الإخلل بالواجب 
ه���ي دف���ع غرام���ة, فاإنَّ احلد الأق�شى لقيم���ة الغرامة على الإخلل بالرقابة الإلزامية يعتمد 
عل���ى احل���د الأق�ش���ى لقيمة الغرامة املفرو�شة على الإخلل بالواجب. وينطبق احلكم الثاين 
اأي�ش���ا يف حال���ة الإخ���لل بالواجب الذي يعاَقب عليه بجزاء وغرامة يف الوقت نف�شه اإذا كان 

الأول.)71( للحكم  وفقا  الأق�شى  احلد  يتجاوز  الغرامة  لقيمة  الأق�شى  احلد 

مثال
ين����ض القان���ون الإيط���ايل ب�شاأن م�شوؤولية الأ�شخا�ض العتباري���ني )املر�شوم الت�شريعي 2001/231 

يلي: ما  على   )72()2001 8 حزيران/يونيه  املوؤرخ 
الوكالة 5- م�شوؤولية  املادة 

لفائدتها:  اأو  مل�شلحتها  يرتكبها  التي  اجلرائم  م�شوؤولة عن  الوكالة  1- تكون 

.Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen :71( ترجمة غري ر�شمية للفقرة 30 مما يلي(

29 اأيلول/ املوؤرخ   300 رقم  املر�شوم-القانون  لل�شركات من خلل  الإدارية  للم�شوؤولية  نظاما  اإيطاليا  )72( فر�شت 

�شبتم���رب 2000 واملر�شوم-القان���ون رق���م 231 امل���وؤرخ 8 اأيار/ماي���و 2001, املعنون "قواع���د امل�شوؤولية الإدارية للأ�شخا�ض 
العتباري���ني وال�ش���ركات واجلمعي���ات حت���ى التي لي�ض لها و�شع قان���وين, عمل باملادة 11 من القانون رقم 300 املوؤرخ 29 
اأيلول/�شبتم���رب 2000" ال���ذي ن�ش���ر يف اجلري���دة الر�شمي���ة ع���دد 140 املوؤرخ 19 حزيران/يوني���ه 2000. ويتاح مزيد من 

. www.oecd.org/dataoecd/61/31/45508054.pdf التايل:  الرابط  على  املعلومات 
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)اأ( اأ�شخا����ض ي�شغل���ون وظائ���ف متثي���ل الوكالة اأو اإدارتها اأو ت�شيريه���ا اأو وحدة تنظيمية 
م�شتقل���ة عنه���ا مالي���ا ووظيفيا, ومن قبل اأ�شخا�ض يتوّلون, بحكم الواقع اأي�شا, اإدارة الوحدة 

عليها  والإ�شراف 
اأعله(.  اأ  البند  املذكورين يف  الأ�شخا�ض  اأحد  مراقبة  اأو  لإدارة  يخ�شعون  اأ�شخا�ض  )ب(  
 1 الفرعي  البند  اإليهم يف  امل�شار  الأ�شخا�ض  ت�شرف  اإذا  م�شوؤولية  الوكالة  تتحمل  ل     -2

ثالثة. اأطراف  مل�شلحة  اأو  فح�شب  مل�شلحتهم 

مثال
يلي: ما  على  ال�شاد�شة(  )الطبعة   1977  -  5737 الإ�شرائيلي  اجلنائي  القانون  ين�ض 

اعتبارية  لهيئة  اجلنائية  امل�شوؤولية  الرابعة:  املادة 
اعتبارية  لهيئة  اجلنائية  امل�شوؤولية  مدى 

اجلنائية  امل�شوؤولية  العتبارية  الهيئة  )اأ( تتحمل   23
)1( يف اإط���ار البن���د 22, اإذا ارُتكب���ت اجلرمية عل���ى يد �شخ�ض اأثناء قيامه بوظيفته يف 

العتبارية؛ الهيئة 
الذي  الفعل  ُن�شب  اإذا  الإهمال اجلنائيني,  اأو  الق�شد  اإثبات  تتطلب  )2( بالن�شبة جلرمية 
ارتكب به اجلرمية اأو ق�شده اأو اإهماله اجلنائيان, يف ظل ظروف الق�شية ويف �شوء من�شب 
ال�شخ����ض ال���ذي يدير �شوؤون الهيئ���ة العتبارية و�شلطته وم�شوؤوليته, اإىل الهيئة العتبارية اأو 

اجلنائيني. اإهمالها  اأو  ق�شدها 
الهيئة  ارُتكبت اجلرمية ب�شبب ترك فعٍل, عندما يقع اللتزام بالأداء على عاتق  )ب( اإذا 
العتباري���ة مبا�ش���رة, ف���ل يه���م عندئذ ما اإذا كان ممكنا اأو غري ممكن ربط اجلرمية اأي�شا 

العتبارية.)73( الهيئة  يعمل يف  موظف  باأيِّ 

. www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf التايل:  الرابط  على  املعلومات  من  مزيد  )73( يتاح 
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الرابع الف�شل 
التح�ري�ات

ا�شتهاليل تعليق 
مة والتي يلزم  يهدف هذا الف�شل اإىل تي�شري التحقيق يف الأفعال التي تندرج �شمن اجلرمية املنظَّ

وهما:  متداخلتان,  لكنهما  منف�شلتني  م�شاألتني  ويتناول  التفاقية.  جترميها مبوجب 
ي اخلا�شة: اأي اأ�شاليب جمع املعلومات بطريقة ل تثري انتباه الأ�شخا�ض  •  اأ�شاليب التحرِّ

والتحقيق  الك�شف  بغر�ض  القانون  باإنفاذ  املكلَّفون  املوظفون  قها  يطبِّ التي  امل�شتهدفني, 
بهم.  امل�شتبه  والأ�شخا�ض  باجلرائم  يتعلق  فيما 

اأو غريها من الأجهزة( فيما بني الأجهزة  •  التعاون غري الر�شمي )بني اأجهزة ال�شرطة 

القانون. باإنفاذ  املكلَّفة 
التفاقية. من  و27  و20   19 باملواد  م�شمولتان  امل�شاألتان  وهاتان 

���ذ ه���ذه الأح���كام مبعزل عن غريها. لذا م���ن الأهمية مبكان اأن يراعي وا�شعو  ول يتوخ���ى اأن ُتنفَّ
القوان���ني تنفي���ذ ه���ذه الأح���كام اإىل جان���ب قوانني وطنية اأخ���رى, مبا يف ذل���ك القوانني املتعلقة 
ب�شلحيات ال�شرطة عموما, وقانون الإجراءات اجلنائية, وقوانني حماية اخل�شو�شية, والقوانني 
الت���ي تتن���اول و�شائ���ل التعاون على نحو ر�شمي اأك���رث, ول �شيما ما يتعلق منها بامل�شاعدة القانونية 

املطلوبني. وت�شليم  املتبادلة 
ي اخلا�شة على ال�شعيد املحلي ويف  ويتوخ���ى اتخ���اذ ه���ذا الف�شل اأ�شا�شا ت�شريعّيًا لأ�شاليب التحرِّ
ذ هذه الأحكام بالإ�شافة اإىل القواعد العادية  اإطار التعاون الدويل على ال�شواء. كما يتوخى اأن ُتنفَّ

الأجهزة. من  وغريها  القانون  باإنفاذ  املكلَّفة  بالأجهزة  املنوطة  التحقيق  تنظم �شلحيات  التي 
الأ�شاليب م�شتويات خمتلفة من املخاطر  ي اخلا�شة وتتمايز ولكل من هذه  التحرِّ اأ�شاليب  وتتعّدد 
اأن  املنا�شب  املثال, قد يكون من  الإن�شان. فعلى �شبيل  الق�شايا يف جمال حقوق  وقد يثري خمتلف 
ُي���وؤذن باأ�شل���وب الت�شلي���م املراق���ب من ِقبل كبار امل�شوؤولني املكلَّفني باإنفاذ القانون, يف حني تتطلَّب 
ي  املراقبة اللكرتونية عادًة اإذنًا واإ�شرافًا ق�شائيني. وتبعًا لذلك, يتم تناول كل من اأ�شاليب التحرِّ

منها. لكل  منا�شب  نظام  و�شع  يت�شنَّى  على حدة حتى  الرئي�شية  اخلا�شة 
���ة الت�شريعية, اأ�شا�شًا ت�شريعّيًا  ي اخلا�شة, ح�شبما ورد يف الأدلَّ وع���ادًة م���ا تتطلَّ���ب اأ�شالي���ب التحرِّ
دة ب�ش���اأن اخل�شو�شية  لأنه���ا ق���د تك���ون غ���ري م�شروعة خلف ذلك, كم���ا اأنها تثري خماوف حمدَّ

الإن�شان: وحقوق 
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والت�شلي���م املراق���ب مفي���د ب�شكل خا�ض يف احلالت التي ُيك�شف فيها عن املهّربات اأو ُيعرَت�ض 
ني املق�شودين اأو ر�شد  �شبيلها اأثناء العبور, ثم ُت�شلَّم حتت املراقبة من اأجل ك�شف هوية املتلقِّ
مة اإجرامية. ولكن, كثريا ما يلزم وجود اأحكام ت�شريعية  توزيعه���ا بع���د ذل���ك ع���ن طريق منظَّ
اأجهزة  العاملني يف جهاز من  اأحد  قبل  املهّربات من  ت�شليم  اإنَّ  ف, حيث  الت�شرُّ بهذا  ت�شمح 
اإنفاذ القانون اأو �شخ�ض اآخر قد يكون يف حدِّ ذاته جرمية مبقت�شى القانون الداخلي. وميكن 
ا�شتخدام العمليات امل�شَترِتة ]ال�شرية[ عندما يكون مبقدور موظف عامل يف اأحد اأجهزة اإنفاذ 
مة اإجرامية من اأجل جمع الأدلَّة. وتوؤدي  القان���ون اأو �شخ����ض اآخ���ر اأن يت�شلَّ���ل اإىل داخل منظَّ
اأو اعرتا�ض الت�شالت وظيفة مماثلة وكثريا ما  ت  املراقبة الإلكرتونية يف �شكل اأجهزة تن�شّ
اأو حيث  اأن يخرتق جمموعة حمكمة النغلق  لة عندما ل ميكن ل�شخ�ض خارجي  تكون مف�شّ
ي���ات اأو على القائمني بها.  ي�ش���ّكل الت�شّل���ل ج�شدّي���ًا اأو املراقب���ة خطرا غري مقبول على التحرِّ
وع���ادًة م���ا تكون املراقبة الإلكرتونية, بحك���م طبيعتها القتحامية, خا�شعة ل�شيطرة ق�شائية 

ا�شتخدامها.)74( اإ�شاءة  ملنع  عديدة  قانونية  ول�شوابط  �شارمة 
ي اخلا�شة يف ال�شياق الأوروبي؛  وميكن العثور على مزيد من التعليقات على ا�شتخدام اأ�شاليب التحرِّ
يتعلق باجلرائم  فيما  ي اخلا�شة"  التحرِّ "اأ�شاليب  ب�شاأن   Rec(2005)10 اأوروبا  تو�شية جمل�ض  انظر 
اخلط���رية مب���ا يف ذل���ك اأعم���ال الإرهاب. وت�شري هذه التو�شية اإىل �شرورة اإقامة توازن بني �شمان 
ال�شلمة العامة من خلل اإنفاذ القانون و�شرورة �شمان حقوق الأفراد؛ فتقرتح وجود عملية وا�شحة 
لو�شع املعايري التي من �شاأنها اأن تزيد ثقة اجلمهور يف ا�شتخدام "اأ�شاليب التحّري اخلا�شة" هذه, 
قها ال�شلطات املخت�شة يف �شياق التحقيقات اجلنائية بغر�ض  "التقنيات التي تطبِّ ف باأنها  التي ُتعرَّ
املعلومات  بهدف جمع  بهم,  امل�شتبه  والأ�شخا�ض  باجلرائم اخلطرية  يتعلق  فيما  والتحقيق  الك�شف 
بطريق���ة ل تث���ري انتب���اه الأ�شخا����ض امل�شتهدفني". وتعني عبارة "ال�شلطات املخت�شة" يف �شياق هذه 
التو�شية: "ال�شلطات الق�شائية و�شلطات امللحقة الق�شائية و�شلطات التحقيق املعنية باتِّخاذ القرار 

الوطنية".)75( للت�شريعات  وفقًا  ا�شتخدامها  اأو  عليها  الإ�شراف  اأو  اخلا�شة  ي  التحرِّ اأ�شاليب  ب�شاأن 
د التو�شي���ة ع���ددًا من املب���ادئ لتوجيه الدول عند �شوغ قوان���ني و�شيا�شات وطنية ب�شاأن هذه  وحت���دِّ

ال�شدد:  هذا  التالية يف  الرئي�شية  النقاط  اإىل  وُي�شار  امل�شاألة. 
ي اخلا�شة, من ِقبل ال�شلطات الق�شائية اأو  •  اأهمية املراقبة الوافية لتنفيذ اأ�شاليب التحرِّ

غريه���ا م���ن الهيئ���ات امل�شتقلِّة, وذلك من خلل الإذن امل�شبق والإ�شراف اأثناء التحقيق 
مرحلة لحقة  ال�شتعرا�ض يف  و/اأو 

ي اخلا�ض امل�شتخدم, عند مقارنته بال�شلوك الذي  •  اأهمي���ة �شم���ان تنا�ُش���ب اأ�شلوب التحرِّ

يج���ري التحقي���ق فيه )وفق���ا للمبداأ الذي يق�شي باأن ُي�شتخدم اأقّل اأ�شلوب تدخلي كفيل 
الهدف( بتحقيق 

•  �ش���رورة اأن تق���وم ال���دول ب�شّن قوانني ت�شمح باإبراز الأدلَّة التي حت�شل عليها من خلل 

عادلة احلّق يف حماكمة  احرتام  مع  املحكمة,  اخلا�شة يف  ي  التحرِّ اأ�شاليب 
•  اأهمي���ة توف���ري مب���ادئ توجيهي���ة وتدريب يف املج���ال العملياتي ب�ش���اأن ا�شتخدام اأ�شاليب 

اخلا�شة ي  التحرِّ

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )74( الأدلَّة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.184-183 ال�شفحتان  بها, 
 Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation Rec(2005)10 on “special investigation  )75(

الن�ض متاح على   .techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism, adopted on 20 April 2005
. www.coe.int التايل:  العنوان 
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•  �شرورة اأن ت�شتفيد الدول باأكرب قدر ممكن من الرتتيبات الدولية القائمة ب�شاأن التعاون 

ي اخلا�شة, على اأن ُت�شتكمل  الق�شائ���ي وال�شرط���ي فيم���ا يتعلق با�شتخدام اأ�شاليب التحرِّ
ال�شرورة عند  اإ�شافية  برتتيبات 

ي اخلا�شة. بيد اأنَّ هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية  وثمة العديد من خمتلف اأنواع اأ�شاليب التحرِّ
ز اإلَّ على الأ�شاليب امل�شار اإليها حتديدًا يف التفاقية, اأي: عمليات الت�شليم املراقب, والعمليات  ل تركِّ
]العمليات ال�شرية[ )التي تنطوي على ا�شتخدام هويَّات م�شتعارة(, واملراقبة الإلكرتونية.  امل�شَترِتة 
ي اخلا�شة, يتعنيَّ على وا�شعي القوانني النظر يف  وبالن�شب���ة ل���كل �ش���كل من اأ�شكال اأ�شاليب التح���رِّ

التالية: امل�شائل 
الأ�شلوب على  املوافقة  •  اآلية 

املوافقة  ملنح  الأدنى  •  احلد 

الأ�شلوب ا�شتخدام  •  �شروط 

امل�شوؤولية  ي اخلا�شة باحلماية من  التحرِّ اأ�شاليب  •  مدى متتُّع املوظفني الذي ي�شتخدمون 

واجلنائية  املدنية 
الأ�شلوب ذلك  عليها عن طريق  يتم احل�شول  التي  الأدلَّة  •  ا�شتخدام 

املعلومات  تلك  ن�شر  اإمكانية  •  مدى 

واملراقبة  وال�شتعرا�ض  الإ�شراف  • اآليات 

الدويل •  التعاون 

املراقب 13- الت�شليم  املادة 

���ُد بتعب���ري "الت�شلي���م املراق���ب" يف ه���ذه امل���ادة الأ�شلوب الذي ي�شم���ح ل�شحنات غري  1- ُيق�شَ
اأو  الدولة[  ا�شم  ]يدرج  دولة  اإقليم  اأو معاملت[ باخلروج من  نقدية  ]اأموال  اأو م�شبوهة  م�شروعة 
ي  امل���رور ع���ربه اأو دخول���ه, مبعرفة ]يدرج ا�شم ال�شلط���ات املخت�شة[ وحتت مراقبتها, بغية التحرِّ
 ع���ن ج���رم تنطب���ق عليه هذه الأح���كام الت�شريعية النموذجية وك�شف هوي���ة الأ�شخا�ض ال�شالعني 

ارتكابه. يف 

املادة.  لهذه  وفقًا  به  اأُِذن  ما  اإذا  م�شروعًا  املراقب  الت�شليم  2- يكون 

3- اإذا اأت���ى م�ش���وؤول, اأو �شخ����ض ي�شاع���د هذا امل�شوؤول, �شلوكا ماأُذونا به وفقًا لهذه املادة فل 
ال�شلوك.  هذا  مدنيًّا عن  اأو  ا  جنائيًّ م�شوؤوًل  يكون 

املراقب: بالت�شليم  تاأذن  اأن  التالية  للجهات  4- ميكن 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  62  الأحكام 

اإنف���اذ  جه���از  رئي����ض  ونائ���ب  رئي����ض  مث���ل  املكّلف���ون,  املوظف���ون  )اأ( ]ي���درج 
قا�ش���ي اأو  الع���ام  ع���ي  املدَّ اأو  الف�ش���اد؛  مكافح���ة  جه���از  رئي����ض  و/اأو  املخت����ض   القان���ون 

التحقيق[

له  للتفوي�ض  بالإذن  م�شوؤول خمّول  اإىل  م طلبًا  يقدِّ اأن  القانون  باإنفاذ  مكلَّف  5- يجوز ملوظف 
القانون. لإنفاذ  اأجنبي  اأو جهاز  القانون  اإنفاذ  با�شم جهاز  مراقب  ت�شليم  باإجراء 

6- ل ميك���ن ل���وكلء اأجان���ب ال�شط���لع بعمليات الت�شليم املراق���ب اإلَّ اإذا �شدر الإذن بذلك 
املادة.  هذه  من  ])اأ([   4 للفقرة  وفقًا 

م الطلب باأيِّ و�شيلة, اإلَّ اأنه ينبغي الحتفاظ ب�شجل كتابي لكل طلب والقرار  7- ميكن اأن ُيقدَّ
الرف�ض.  ذلك حالت  ب�شاأنه لحقًا, مبا يف  ذ  ُيتخَّ الذي 

يلي: ما  الطلب  ن  يت�شمَّ اأن  8- يجب 

اأو عدم  ر املوافقة على الطلب  اأن يقرِّ للم�شوؤول املخّول بالإذن  )اأ( معلومات كافية تتيح 
عليه؛ املوافقة 

ل.  اأم  �شابق  مو�شوع طلب  املعنية  امل�شاألة  كانت  اإذا  عما  اإفادة  )ب(  

بالإذن: املخّول  للم�شوؤول  9- ميكن 

)اأ( اأن َياأَذن بالت�شليم املراقب بدون �شروط اأو مرهونًا ب�شروط, مبا يف ذلك ال�شتعا�شة 
اأو جزئّيًا؛ كلّيًا  ال�شحنة  عن 

الطلب. يرف�ض  اأن  )ب(  

رات  10- يجب اأن ل يوافق امل�شوؤول املخول بالإذن على الطلب ما مل يكن مقتنعًا, بناء على مربِّ
يلي: معقولة, مبا 

)اأ( اأنَّ جرمًا تنطبق عليه هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية قد ارُتِكب اأو جاٍر ارتكاُبه 
ُيرتكب؛ اأن  ح  املرجَّ من  اأو 

املراقبة؛ عملية  اإجراء  ران  يربِّ به  املُ�شتبه  الإجرامي  الن�شاط  ومدى  اأنَّ طبيعة  )ب(  

)ج(   اأنَّ اأيَّ ن�ش���اط غ���ري م�ش���روع ينطوي عليه اإج���راء الت�شليم املراقب �شيكون حمدودًا 
الة؛ فعَّ مراقب  ت�شليم  عملية  اإجراء  مع  ق  يت�شِّ اأق�شى حّد ممكن مبا  اإىل 
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)د( اأنَّ العملي���ة �شُتج���رى بطريق���ة تكف���ل, اإىل اأق�شى حّد ممك���ن, اإخ�شاع اأيِّ ب�شائع 
 غ���ري م�شروع���ة ي�شمله���ا الت�شلي���م املراق���ب ملراقب���ة موظ���ف مكلَّ���ف باإنف���اذ القان���ون يف نهاي���ة

املراقب؛ الت�شليم 

ح اأن ت�شتح���ثَّ ال�شخ�ض املعني على  )ه����( اأنَّ الت�شلي���م املراق���ب ل���ن ُيجرى بطريق���ة ُيرجَّ
ذلك؛  لول  ارتكابه  ينوي  يكن  ارتكاب جرم مل 

اإىل: ي  يوؤدِّ لن  املراقب  الت�شليم  عليه  ينطوي  �شلوك  اأيَّ  )و(   اأنَّ 

�شديد؛ �شخ�ض خلطر  اأيِّ  �شلمة  اأو  �شحة  ‘1’ تعري�ض 

به.  �شديد  اأذى  اإحلاق  اأو  �شخ�ض  اأيِّ  وفاة  ‘2’ الت�شبُّب يف 

11- على ]يدرج ا�شم امل�شوؤول/ال�شخ�ض املُكلَّف املنا�شب مثل رئي�ض اجلهاز اأو الوزارة املخت�شة[ 
يلي: عما  برملانية/اجلمهور[  ]الربملان/جلنة  اإىل  ا  �شنويًّ تقريرًا  م  يقدِّ اأن 

مت م���ن اأجل اإجراء عملي���ات الت�شليم  )اأ( ع���دد طلب���ات احل�ش���ول عل���ى اإذن التي ُقدِّ
املراقب؛

عليها؛  ووفق  التي  اإذن  على  طلبات احل�شول  عدد  )ب(  

)ج(   عدد امللحقات الق�شائية التي ا�شُتخِدمت فيها اأدلَّة اأو معلومات مت احل�شول عليها 
املادة.  هذه  ال�شادرة مبوجب  الأذون  اإطار  يف 

التعليق

واملادة  املراقب"(؛  "الت�شليم  الفرعية )ط( )تعريف  الفقرة   ,2 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
اخلا�شة(. ي  التحرِّ )اأ�شاليب   20

اإذا كانت املبادئ  الدول,  مة, ُيطلب من  اتفاقية اجلرمية املنظَّ املادة 20 من  الفقرة 1 من  مبوجب 
الأ�شا�شي���ة لنُظمه���ا القانوني���ة الوطنية ت�شمح بذل���ك, اأن تتيح ال�شتخدام املنا�شب لأ�شلوب الت�شليم 
املراقب, وكذلك ما تراه منا�شبا من ا�شتخدام اأ�شاليب حترٍّ خا�شة اأخرى, مثل املراقبة الإلكرتونية 
اأو غريها من اأ�شكال املراقبة والعمليات امل�شَترِتة ]العمليات ال�شرية[ داخل اإقليمها بغر�ض مكافحة 
د امللحظة التف�شريية ب�شاأن املادة 20 من التفاقية الواردة يف ن�ض "الأعمال  مة. وتوؤكِّ اجلرمية املنظَّ
التح�شريية" اأنَّ الفقرة 1 من املادة 20 ل تعني �شمنًا فر�ض التزام على الدول الأطراف باأن ت�شع 

اخلا�شة.)76( ي  التحرِّ اأ�شاليب  من  املذكورة  الأ�شكال  ا�شتخدام جميع  اأجل  من  اأحكامًا 

مة عرب الوطنية  )76( الأعمال التح�شريية عن املفاو�شات ب�شاأن و�شع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.237 ال�شفحة  بها,  امللحقة  والربوتوكولت 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  64  الأحكام 

وي�شتن���د تعري���ف "الت�شليم املراقب" امل�شتخدم يف هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية اإىل التعريف 
املناظ���ر ال���وارد يف امل���ادة 2 )ط( م���ن التفاقية. وعند تعريف ه���ذا امل�شطلح, قد جتد الدول اأنه 
م���ن املفي���د اأن ُت���درج في���ه اإ�ش���ارة اإىل "تي�شري" امل�شي قدما يف ت�شلي���م ال�شحنات غري امل�شروعة اأو 
امل�شبوه���ة. فف���ي اجتم���اع لفري���ق اخلرباء العامل, ُلوِحظ اأنَّ الت�شليم املراقب ميكن اأن يكون اإغفاًل 
)مبعنى عدم اإيقاف الت�شليم(, كما ميكن اأن يكون فعًل )مبعنى تي�شري امل�شي قدما يف الت�شليم(. 
"تي�شري" من �شاأنه ال�شماح باأ�شكال الت�شليم املراقب التي تندرج يف خانة  ومن ثم, فاإنَّ اإدراج كلمة 

الإغفالت. ل  الأفعال 
وم���ن امله���م اأي�ش���ا النظ���ر يف اإمكاني���ة ال�شتعا�شة عن ال�شحنات غري امل�شروع���ة مبواد م�شروعة اأو 
القيام على  اأجل  بالت�شليم. ومن  القيام  اأثناء  امل�شروعة  ال�شحنات غري  تفاديًا خلطر فقدان  وهمية 
ي امل���واد امل�شتعا�ض عنها, �شيكون من املفيد  ���ال به���ذه ال�شتعا�شة واإلقاء القب�ض على متلقِّ نح���و فعَّ
يها  م ا�شترياد اأو نقل اأو حيازة املواد التي يتم تلقِّ بالن�شبة لبع�ض الدول اأن ت�شع اأحكامًا قانونية جُترِّ
ي املواد امل�شتعا�ض  اأو اقتناوؤها "باعتبارها �شحنات غري م�شروعة". واإل فلن ُيلَقى القب�ض على متلقِّ

م�شروعة.  التي يف حوزته  املواد  لأنَّ  وذلك  املواد,  هذه  عنها حليازته 
م اإىل اأحد كبار  وَي���اأَذن م�ش���روُع ه���ذه امل���ادة با�شتخدام اأ�شلوب الت�شليم املراقب بناء على طلب ُيقدَّ
ل ممار�شة مزيد  امل�شوؤول���ني يف الأجه���زة املخت�ش���ة. ويف بع����ض النظم القانونية الوطني���ة, قد يف�شَّ
اإىل  باحلاجة  موازنة ذلك  ال�شروري  ومن  املثال.  �شبيل  ِقبل هيئة ق�شائية, على  الإ�شراف من  من 
�شمان اإمكانية الإذن بعمليات الت�شليم املراقب على وجه ال�شرعة ويف اأيِّ وقت نهارًا اأو ليًل. وميكن 
اإيجاد توازن من هذا القبيل عن طريق ال�شماح باإعطاء الإذن الأويل من ِقبل امل�شوؤول الأول املكلَّف 
باإنف���اذ القان���ون )اأي اإتاح���ة ا�شتجابة �شريعة(, عل���ى اأن تقوم هيئة ق�شائية بعد ذلك با�شتعرا�شه 

مثًل(. اأيام,  )�شبعة  الزمن  من  ق�شرية  فرتة  بعد  اأجله  ومتديد 
واإل فاإنها  التدقيق,  اإىل م�شتوى معنيَّ من  ي اخلا�شة  التحرِّ اأ�شاليب  اأن تخ�شع  ومن الأهمية مبكان 
ق���د تتي���ح فر�ش���ًا لإ�ش���اءة ال�شتعمال بل والف�شاد. وُتو�شي هذه الأح���كام الت�شريعية النموذجية باأن 
العدل, تقدمي تقرير  اأو من وزارة  القانون,  اإنفاذ  امل�شوؤولني, مثل رئي�ض جهاز  اأحد كبار  ُيطَلب من 
�شن���وي اإىل الربمل���ان اأو جه���ة مكافئ���ة, عن عدد الأذونات املطلوبة وع���دد الأذونات املمنوحة وعدد 
امللحقات الق�شائية التي ا�شُتخِدمت فيها اأدلَّة اأو معلومات مت احل�شول عليها من خلل الأذونات. 
ل ممار�ش���ة مزيد من التدقيق من خلل قيام هيئة اإ�شراف  ويف بع����ض النظ���م القانوني���ة, قد يف�شَّ
ح اأن تدعو احلاجة  م�شتقلَّة مثًل بالإبلغ وال�شتعرا�ض يف هذا ال�شدد. ويف هذه احلالة, من املرجَّ
اإىل اإج���راء ال�شتعرا����ض عل���ى م�شتوي���ني, بحيث يتاح على امل�شت���وى الأول لهيئة ا�شتعرا�ض م�شتقلَّة 
دة اأن جتري ا�شتعرا�شًا كامًل مبا ي�شمل احل�شول على معلومات عملياتية  لديها ولية ت�شريعية حمدَّ
ا�شة؛ يف حني ت�شمل املرحلة الثانية ا�شتعرا�شا علنّيًا يعر�ض على الربملان )على �شبيل املثال(,  ح�شَّ

وامل�شادر. الأ�شاليب  ذلك  العملياتية, مبا يف  املعلومات  ك�شف  مراعاة عدم  مع 

مثال
يلي:  كما  الفرن�شية,  اجلمارك  قانون  ترد يف  املراقب"  الت�شليم  "عمليات  ب�شاأن  اأحكام  ثمة 

الثاين الباب 
اجلمارك  ي  موظفِّ الرابع- �شلحيات  الف�شل 

املراقب الت�شليم  عمليات   -7 الباب 
رًا مكرَّ  67 املادة 
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من اأجل اإثبات ارتكاب جرائم �شد قانون اجلمارك فيما يتعلق با�شترياد اأو ت�شدير اأو حيازة 
وال�شركاء  مرتكبي هذه اجلرائم  هوية  وك�شف  رة,  اأنها خمدِّ على  فة  امل�شنَّ النباتات  اأو  املواد 
فيه���ا وامل�شارك���ني فيه���ا اأي�شا كاأطراف �شاحبة م�شلحة, مبوجب اأحكام املادة 399, واإْعَمال 
ي اجلمارك املاأذونني من ِقبل وزارة  ال�شبطيات املن�شو�ض عليها يف هذا القانون, يجوز ملوظفِّ
دة مبوج���ب مر�شوم, وبعد اإبلغ املدعي العام وحتت  اجلم���ارك القي���ام, يف ظ���ّل ظروف حُمدَّ

النباتات. اأو  املواد  هذه  نقل  بر�شد  مراقبته, 
ول يك���ون موظف���و اجلم���ارك املذكورون م�شوؤولني جنائيًّا عندما يقومون, حتقيقًا لهذه الغاية, 
وبناء على اإذن من املدعي العام وحتت مراقبته, ب�شراء اأو حيازة اأو نقل اأو ت�شليم هذه املواد 
اأو النباتات, اأو بتقدمي الدعم القانوين اأو و�شائل النقل اأو الإيداع اأو الت�شال اإىل الأ�شخا�ض 
حائزي هذه املواد اأو النباتات اأو ارتكاب اجلرائم اجلمركية امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة. 
ول يج���وز اأن مُيَن���ح الإذن اإلَّ فيم���ا يتعل���ق بالإجراءات الت���ي ل تنطوي على ارتكاب اجلرائم 

الأوىل. الفقرة  اإليها يف  امل�شار 
وتنطب���ق اأح���كام الفقرت���ني ال�شابقتني للأغرا�ض نف�شها عل���ى املواد التي ُت�شتخدم يف ال�شنع 
ُت�شتخدم يف  التي  ات  املعدَّ قائمتها مبوجب مر�شوم وعلى  د  التي حُتدَّ رات  للمخدِّ امل�شروع  غري 

هذه.  ال�شنع  عملية 
اإليها يف  امل�شار  الإجراءات  تنفيذهم  اء  لعقوبة جنائية جرَّ فو اجلمارك عر�شة  يكون موظَّ ول 
دة يف املادة 415  الفقرت���ني الأولي���ني فيم���ا يخ�ض الأموال امل�شتعملة لرت���كاب اجلرمية املحدَّ

هذه اجلرمية.)77( ارتكاب  اإثبات  اأجل  ومن 

مثال
ي���رد التعريف���ان التالي���ان ملفهوم���ي "عملي���ة مراقب���ة" و"عملي���ة مراقبة كربى" يف قان���ون اجلرائم 

)الكومنولث(:  1914 لعام  الأ�شرتايل 
مراقبة كربى" و"عملية  مراقبة"  "عملية  مفهومي  معنى   -  15GD الباب 

يلي: ما  مراقبة"  "عملية  مفهوم  من  )1( املق�شود 
القانون؛ باإنفاذ  مكلَّفني  موظفني  م�شاركة  على  تنطوي  )اأ( اأنها 

ي اإىل ملحق���ة �شخ�ض ما ق�شائيًّا  )ب(  اأنه���ا جُت���رى بغر����ض احل�ش���ول على اأدلَّة قد توؤدِّ
لرتكاب���ه جرمي���ة خط���رية م���ن اجلرائم املن�شو����ض عليها على نط���اق الكومنولث اأو جرمية 

احتادي؛ طابع  ذات  لكنها  الوليات  نطاق  على  عليها  املن�شو�ض  اجلرائم  من  خطرية 
�شلوكا من  اآخر  �شخ�ض  اأو  القانون  باإنفاذ  مكلَّف  اإتيان موظف  على  تنطوي  قد  اأنها  )ج(   
املن�شو�ض عليها  ل جرمية من اجلرائم  ي�شكِّ اأن   -  15HA الباب  النظر عن  �شاأنه - ب�شرف 

الأقاليم. اأو  الوليات  نطاق  على  عليها  من�شو�شا  اأو جرمية  الكومنولث  نطاق  على 
يلي: ما  فيها  ح  ُيرجَّ مراقبة  عملية  مراقبة كربى"  "عملية  مفهوم  من  )2( املق�شود 

ني  مة من طرف واحد اأو اأكرث من املوظفِّ )اأ( اأن تنطوي على اخرتاق جماعة اإجرامية منظَّ
اأيام؛  �شبعة  على  تزيد  ملدة  القانون  باإنفاذ  املكلَّفني 

. www.legifrance.gouv.fr التايل:  العنوان  على  ُمتاح  )77( الن�ض 
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اأ�شهر؛  ثلثة  من  اأكرث  ملدة  ت�شتمر  اأن  اأو  )ب(  
الإن�شان.  تهديدًا حلياة  ي�شكل  اأنه  ُي�شَتبه  اإجرامي  ن�شاط  �شد  ه  ُتوجَّ اأن  اأو  )ج(   

م طلبًا اإىل  وي�ش���ع القان���ون الأ�ش���رتايل نظام���ًا ميكن مبوجبه ملوظف مكلَّف باإنف���اذ القانون اأن يقدِّ
امل�شوؤول���ني الكب���ار املكلف���ني م���ن اأجل منحه تفوي�شًا ل ميكن منح���ه اإلَّ اإذا ا�شُتوِفيت �شروط معيَّنة 

التايل: النحو  على 
الخ.  بالإذن",  املخّول  "امل�شوؤول  معنى   -  15GF الباب 

)1( اأيٌّ م���ن الأ�شخا����ض املذكوري���ن اأدناه هو م�شوؤول خمّول بالإذن فيما يخ�ض العمليات 
املراقبة:

)اأ( اإذا كانت العملية عبارة عن عملية مراقبة كربى وكان التحقيق يف اجلرمية مو�شوع 
املفوَّ�ض؛  نائب  اأو  �ض  املفوَّ الأ�شرتالية:  الفيدرالية  ال�شرطة  مهام  من  املراقبة  العملية 

)ب(  اإذا كان���ت العملي���ة لي�ش���ت عملي���ة مراقبة كربى, لكنَّ التحقي���ق يف اجلرمية مو�شوع 
العملي���ة املراقب���ة ه���و من مهام ال�شرط���ة الفيدرالية الأ�شرتالية: اأيُّ م�شوؤول خمّول بالإذن يف 

الأ�شرتالية؛ الفيدرالية  ال�شرطة 
)ج(   اإذا كان التحقي���ق يف اجلرمي���ة مو�ش���وع العملي���ة املراقب���ة م���ن مهام جلنة اجلرمية 

الأ�شرتالية؛ بالإذن يف جلنة اجلرمية  م�شوؤول خمّول  الأ�شرتالية—اأيُّ 
)د( اإذا كانت العملية املراقبة متعلقة بالتحقيق يف ق�شية تنطوي على ممار�شة الف�شاد )يف 
د يف قانون املفّو�ض املعني بالن زاهة يف اإنفاذ القانون لعام 2006(—اأيُّ   اإط���ار املعن���ى املح���دَّ

القانون.  اإنفاذ  بالن زاهة يف  املعنية  الأ�شرتالية  اللجنة  بالإذن يف  م�شوؤول خمّول 
الأ�شرتالية: الفيدرالية  ال�شرطة  بالإذن يف  املخّولون  امل�شوؤولون  يلي  )2( فيما 

)اأ( املفوَّ�ض؛
املفوَّ�ض؛ نائب  )ب(  

)ج(   م�ش���وؤول تنفي���ذي كب���ري يف ال�شرط���ة الفيدرالية الأ�شرتالية يك���ون ع�شوًا يف ال�شرطة 
الفقرة.  هذه  املفوَّ�ض يف حكم  ِقبل  من  كتابي  باإذن  الأ�شرتالية وخمّول  الفيدرالية 

الأ�شرتالية؛ بالإذن يف جلنة اجلرمية  املخّولون  امل�شوؤولون  يلي  )3( فيما 
الأ�شرتالية؛  الأول يف جلنة اجلرمية  التنفيذي  )اأ( امل�شوؤول 

)ب(  موظف يف جلنة اجلرمية الأ�شرتالية يكون من فئة كبار املوظفني التنفيذيني وخمّول 
ب���اإذن كتاب���ي م���ن قب���ل امل�شوؤول التنفي���ذي الأول يف جلنة اجلرمي���ة الأ�شرتالية يف حكم هذه 

الفقرة.
اإنفاذ  بالن زاهة يف  املعنية  الأ�شرتالية  اللجنة  بالإذن يف  امل�شوؤولون املخّولون  يلي  )4( فيما 

القوانني:
بالن زاهة؛ املعني  )اأ( املفوَّ�ض 

بالن زاهة؛ املعني  املفوَّ�ض  م�شاعد  )ب(  
)ج(   موظ���ف يف اللجن���ة الأ�شرتالي���ة املعني���ة بالن زاه���ة يف اإنفاذ القانون يكون من فئة كبار 
املوظفني التنفيذيني وخمّول باإذن كتابي من ِقبل املفوَّ�ض املعني بالن زاهة يف حكم هذه الفقرة.
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مثال
���ن امل���ادة 1-3 م���ن القان���ون النموذجي ب�شاأن غ�شل الأم���وال ومتويل الإرهاب )من اأجل نظم  تت�شمَّ

املراقب: للت�شليم  التايل  التعريف  املدين(  القانون 
���ُد بتعب���ري "الت�شلي���م املراق���ب" اأ�شلوب ال�شماح مبرور ال�شحن���ات اأو النقود غري  لم- ُيق�شَ  
امل�شروع���ة اأو امل�شبوه���ة داخ���ل اأرا�ش���ي ]يدرج هنا ا�شم البل���د[ اأو اخلروج منها اأو عبورها اأو 
ي عن جرم ما وحتديد  الدخول اإليها, بعلم ال�شلطات املخت�شة وحتت مراقبتها, بهدف التحرِّ

فيه. ال�شالعني  الأ�شخا�ض  هوية 
اأما الأحكام النموذجية ب�شاأن غ�شل الأموال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية 
رات واجلرمية  ت من ِقبل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ )من اأجل نظم القانون العام(, التي اأِعدَّ

املراقب. للت�شليم  تعريفًا  ن  تت�شمَّ ل  فاإنها  الدويل  النقد  و�شندوق  الكومنولث  واأمانة 

امل�شتعارة 14- الهويَّات  املادة 

املادة.  لهذه  وفقًا  بها  اأِذن  ما  اإذا  وا�شتخدامها  ة م�شتعارة  امل�شروع احل�شول على هويَّ 1- من 

2- ل يك���ون امل�شوؤول���ون والأف���راد الذين ي�شاعدون على احل�ش���ول على هوية م�شتعارة عر�شة 
املادة. لهذه  وفقًا  به  يوؤذن  ب�شلوك  قيامهم  لدى  جنائية  اأو  مدنية  مل�شوؤولية 

م طلبًا من اأجل  ]تدرج اأ�شماء الأجهزة املكلفة[ اأن يقدِّ 3- يجوز ملوظف مكلَّف باإنفاذ القانون 
ي عن جرمية م�شمولة بهذه الأحكام  احل�ش���ول عل���ى هوّي���ة م�شتعارة اأو ا�شتخدامها بغر�ض التحرِّ

القانون[. لإنفاذ  اأجنبي  با�شم جهاز  اأو  القانون,  اإنفاذ  ]با�شم جهاز  النموذجية  الت�شريعية 

ا�شتخدامها: اأو  م�شتعارة  هوية  على  باحل�شول  َتاأَذن  اأن  التالية  للجهات  4- ميكن 

املخت�ض؛  القانون  اإنفاذ  رئي�ض جهاز  ونائب  رئي�ض  مثل  املكلفون,  املوظفون  )اأ( ]يدرج 
الف�شاد[.  مكافحة  رئي�ض جهاز  و/اأو 

يلي:  ما  نًا  مت�شمِّ كتابًة  الطلب  م  ُيقدَّ اأن  5- يجب 

الطلب؛ �شاحب  )اأ( ا�شم 

املتوخاة؛ امل�شتعارة  الهوية  تفا�شيل  )ب(  

ا�شتخدامها؛ اأو  م�شتعارة  هويَّة  على  تقت�شي احل�شول  التي  الأ�شباب  )ج(   

ي اأو جمع املعلومات ال�شتخبارية التي �شُت�شتخدم الهوية من  )د(   تفا�شيل عملية التحرِّ
معروف(.  هو  ما  اأجلها )يف حدود 
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بالإذن: املخّول  للم�شوؤول  الطلب, ميكن  النظر يف  6- بعد 

)اأ( اأن ي���اأذن باحل�ش���ول عل���ى هوي���ة م�شتعارة اأو ا�شتخدامها, ب���دون �شروط اأو رهنًا 
ب�شروط؛ 

الطلب.  يرف�ض  اأن  اأو  )ب(  

7- ل يج���وز للم�ش���وؤول املخ���ّول بالإذن اأن يواف���ق على الطلب ما مل يكن مقتنعًا بال�شتناد اإىل 
كليهما:  اأو  التاليني  ال�شببني  لأحد  �شرورية  امل�شتعارة  ة  الهويَِّ اأنَّ  معقولة  رات  مربِّ

ي يف جرمي���ة م�شمول���ة بهذه الأحكام الت�شريعي���ة النموذجية مت ارتكابها اأو  )اأ( التح���رِّ
ُترتكب؛ اأن  ح  املرجَّ من  اأو  ارتكابها  جاٍر 

)اأ(.  الفرعية  للفقرة  دعمًا  اإدارية  ة  مهمَّ باأيِّ  القيام  )ب(  

املخت�شة[. الإ�شراف  هيئة  ا�شم  ]يدرج  اإىل  اإذن  كل  من  ن�شخة  تقدمي  8- يجب 

ف مبوج���ب اإذن اأن يطلب امل�شاعدة م���ن �شخ�ض بهدف احل�شول  9- يج���وز ل�شخ����ض يت�ش���رَّ
���ة تثِب���ت هوية م�شتع���ارة متت املوافقة عليها مبوجب هذه املادة. وب�شرف النظر عن اأيِّ  عل���ى اأدلَّ
م اأدلَّة على هوية م�شتع���ارة ا�شتجابة لطلب  قوان���ني اأخ���رى, يج���وز ل�شخ����ض اأن ي�شتح���دث اأو يقدِّ

املادة. هذه  م مبوجب  ُيقدَّ

10- عل���ى امل�ش���وؤول الأول يف ]ت���درج اأ�شم���اء الأجه���زة املخت�شة[ اأن ي�شتعر����ض ب�شكل دوري اأيَّ 
املخت�شني[. املندوبني  تفا�شيل  ]تدرج  مَنَحُه  تفوي�ض 

11- اإذا راأى امل�شوؤول الأول, بعد ا�شتعرا�شه التفوي�ض, اأنَّ التفوي�ض مل يُعد �شروريًا, وجب عليه 
الفقرة[. ]تدرج  التفوي�ض مبوجب  اإلغاء 

12- اإذا راأى امل�شوؤول الأول, بعد ا�شتعرا�شه التفوي�ض, اأنَّ التفوي�ض ما زال �شروريًا, وجب عليه 
كتابًة. ذلك,  ت�شتدعي  التي  والأ�شباب  ال�شاأن  هذا  راأيه يف  ن  يدوِّ اأن 

م تقري���رًا كل ]يدرج عدد الأ�شهر[ اإىل ]يدرج ا�شم  13- عل���ى امل�ش���وؤول الأول يف ]جه���از[ اأن يقدِّ
يلي: عما  الإ�شراف[  هيئة 

الراهن؛ الوقت  بها يف  املاأذون  امل�شتعارة  الهوّيات  عدد  )اأ(  

ال�شتعرا�ض. ذلك  ونتيجة  منها  لكل  ا�شتعرا�ض  اآخر  تاريخ  )ب(   
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م تقريرًا �شنوّي���ًا اإىل ]الربملان/جلنة برملانية/ 14- عل���ى ]رئي����ض جه���از اإنفاذ القانون[ اأن يقدِّ
يلي: عما  علنًا[ 

املمنوحة؛ امل�شتعارة  الهوّيات  )اأ( عدد 

امللغاة؛  امل�شتعارة  الهوّيات  عدد  )ب(  

اأو معلومات من خلل  اأدلَّة  التي مت فيها احل�شول على  الق�شائية  )ج(    عدد امللحقات 
ي اأو امللحقة  ت فيه���ا هوّي���ة م�شتعارة دورًا ما يف التح���رِّ ا�شتخ���دام هوّي���ة م�شتع���ارة ]اأو الت���ي اأدَّ

الق�شائية[.

الخرتاق 15- عمليات  املادة 

1- يف ه���ذه امل���ادة, تتمث���ل عمليات الخرتاق يف مراقبة اأ�شخا�ض م�شتبه يف ارتكابهم جرائم 
م�شمول���ة به���ذه الأح���كام الت�شريعي���ة النموذجي���ة, ويتوىل تنفي���ذ هذه العمليات �شب���اط مكلفون 
ل لهوؤلء ال�شباط  ]متخ�ش�ش���ون[ يت�شرف���ون كم�شارك���ني يف هذه اجلرائم. وحتقيقًا لذل���ك, ُيخوَّ

اجلرائم. ارتكاب  على  يحث  ب�شكل  الت�شرف  لهم  يجوز  ول  م�شتعارة.  هويات  ي�شتعملوا  اأن 

املادة. لهذه  وفقًا  بها  اأُِذن  اإذا  اإلَّ  قانونية  الخرتاق  عمليات  تكون  2- ل 

جنائية: م�شوؤولية  لأيِّ  يكونوا عر�شة  اأن  دون  املكلفني,  لل�شباط  ل  3- ُيخوَّ

)اأ( احل�شول على مواد ومنتجات ووثائق ومعلومات متاأتية من ارتكاب جرائم م�شمولة 
به���ذه الأح���كام الت�شريعي���ة النموذجي���ة اأو م�شتخدمة يف ارتكابه���ا, اأو حجز تلك املواد واملنتجات 

ت�شليمها؛ اأو  ن�شخها  اأو  نقلها  اأو  واملعلومات  والوثائق 

)ب(   اإتاحة الو�شائل القانونية واملالية وو�شائل النقل والتخزين وال�شكن وو�شائل الت�شال 
اجلرائم؛ تلك  لرتكاب  اللزمة 

ال�شابط  قَبل  ]من  ا  ر�شميًّ ُي�شَتدعون  الذين  الأ�شخا�ض  ت�شمل هذه احل�شانة جميع  )ج(  
الخرتاق. عملية  للم�شاعدة يف  ق[  املحقِّ اأو  املكلف 

بني تدريبًا خا�شًا. املهمة ومدرَّ اإلَّ من قبل �شباٍط مكلفني بهذه  4- ل جُترى عملية الخرتاق 

اإلَّ حتت م�شوؤولية حمقٍق ي�شرف على ال�شباط املكلفني باملهمة.  5- ل جُتَرى عملية الخرتاق 
الخرتاق. عملية  تقريرًا عن  املحقق  هذا  ويعد 
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]يدرج املوظفون املكلفون, مثل رئي�ض ونائب  6- ُيطلب التفوي�ض باإجراء عملية الخرتاق من: 
رئي����ض جه���از اإنف���اذ القانون املعن���ي؛ و/اأو رئي�ض جه���از مكافحة الف�شاد/املدع���ي العام/قا�شي 

التحقيق[.

7- يج���ب عل���ى الوح���دة املتخ�ش�شة/اجله���از املتخ�ش����ض طلب الإذن, الذي ي���رد فيه بيان 
اجلرائم امل�شتبه يف ارتكابها وا�شم املحقق امل�شوؤول ومدة عملية الخرتاق التي ل ميكن اأن تتجاوز 

الخرتاق. عملية  اإىل  احلاجة  و�شبُب  اأ�شهر,   ]...[

ال�شلة(. ذات  ال�شروط  )تدرج  اإذا  اإلَّ  الإذن  مُينح  8- ل 

9- ميكن اإلغاء هذا الإذن يف اأيِّ وقت من ِقبل ]رئي�ض ونائب رئي�ض جهاز اإنفاذ القانون املعني؛ 
و/اأو رئي����ض جه���از مكافح���ة الف�شاد/املدعي العام/قا�شي التحقيق[. ويف نهاية عملية الخرتاق, 
يجب اأن مُينح ال�شابط املكلف باملهمة الوقت اللزم, على األَّ يتجاوز ]...[ اأ�شهر, للرتتيب للقيام 
ًل ل���ه اأثناءها ا�شتخدام هويته امل�شتعارة وارتكاب جرائم  بان�شح���اب اآم���ن ]وه���ي مدة �شيظل خموَّ

.]2 الفقرة  عليه يف  املن�شو�ض  النحو  على 

التعليق
مة, املادة 2, الفقرة الفرعية )ط( )تعريف "الت�شليم املراقب"( واملادة 20   امل�شدر: اتفاقية اجلرمية املنظَّ

اخلا�شة(. التحري  )اأ�شاليب 
مة, اإذا كانت  تق���وم كل دول���ة ط���رف, مبقت�ش���ى الفقرة 1 من املادة 20 م���ن اتفاقية اجلرمية املنظَّ
املب���ادئ الأ�شا�شي���ة لنظامه���ا القان���وين الداخلي ت�شمح بذلك, باإتاحة ما تراه منا�شبا من العمليات 
الة. وتوؤكد  مة مكافحة فعَّ ]العمليات ال�شرية[ داخل اإقليمها بغر�ض مكافحة اجلرمية املنظَّ امل�شترتة 
امللحوظة التف�شريية الواردة يف "الأعمال التح�شريية" للتفاقية اأنَّ الفقرة 1 من املادة 20 ل تعني 
�شمن���ا فر����ض الت���زام عل���ى الدول الأطراف ب���اأن ت�شع اأحكامًا من اأجل ا�شتخ���دام جميع الأ�شكال 

اخلا�شة.)78( التحري  اأ�شاليب  من  املذكورة 
واإنَّ مل���ن ال�ش���روري اأن ينظ���ر وا�شع���و القوانني يف م�شاألة جواز تقدمي الأدلة التي ُيح�شل عليها من 
خ���لل عملي���ات الخ���رتاق والعملي���ات ال�شرية يف املحكم���ة, واإذا كان الأمر كذلك, ما اإذا كان على 
العمي���ل ال�ش���ري اأن يك�ش���ف ع���ن هويته احلقيقية. وتتمثل الطريق���ة الفرن�شية يف ا�شتخدام املحقق 
)ال���ذي لي����ض ه���و العميل ال�ش���ري( كمفوَّ�ض. ويبقى املحقق هو امل�شوؤول عن العملية, وهو ال�شخ�ض 
اأن يديل ب�شهادته  اأمام املحكمة. ويجوز لهذا العميل ال�شري  التقارير وباملثول  الذي يقوم ب�شياغة 
ع���ن طري���ق و�شائ���ل خا�ش���ة ي�شمن من خللها حماية هويته احلقيقي���ة. وثمة م�شاألة اأخرى ل تِقل 
اأهمي���ة ع���ن ال�شابق���ة ينبغ���ي عل���ى وا�شعي القوان���ني الوطنيني اأن ينظروا فيه���ا األ وهي قوة الأدلة 
ل عليها من خلل عمليات الخرتاق: ففي بع�ض البلدان على �شبيل املثال, ل ميكن ال�شتناد  املتح�شَّ
ل عليها من خلل عمليات الخرتاق فقط. ومن املهم يف كل الأحوال  يف الإدانة اإىل الأدلة املتح�شَّ
مة العابرة للحدود الوطنية(  موازنة �شرورات العدالة )مبا يف ذلك احلاجة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

للمتهم. عادلة  �شمان حماكمة  ب�شرورة 

مة عرب الوطنية  )78( الأعمال التح�شريية عن املفاو�شات ب�شاأن و�شع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.237 ال�شفحة  بها,  امللحقة  والربوتوكولت 
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مثال
يلي: ما  على  الفرن�شي  اجلنائي  القانون  ين�ضُّ 

81-706 املادة 
)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, امل���ادة 1, اجلري���دة 
الأول/ ت�شرين   1 النفاذ يف  حيز  الدخول   ,2004 اآذار/مار�ض   10 بتاريخ  ال�شادرة  الر�شمية 

)2004 اأكتوبر 
اأو اجلنح التي تندرج  اأيٍّ من اجلنايات  اأو التحقيق يف  غ احتياجات البحث  ُت�شوِّ عندما 
يف نطاق املادة 706-73, يجوز للمدعي العام للمقاطعة اأو لقا�شي التحقيق املكلف بالق�شية, 
لل�شروط  وفقًا  اإ�شرافهما  اخرتاق حتت  بتنفيذ عملية  ياأذنا  اأن  العام,  املدعي  راأي  �شماع  بعد 

املادة. هذه  عليها  تن�ض  التي 
اإذنًا خا�شًا, بعملية  ال�شرطة الق�شائية, يحمل  اأو عميل يف  والخرتاق هو قيام �شابط 
مراقب���ة للأ�شخا����ض امل�شتب���ه يف ارتكابه���م جناية اأو جنحة, وفق���ًا ل�شروط حمددة مبر�شوم, 
ويخ�ش���ع ل�شلط���ة �شاب���ط ال�شرطة الق�شائية املع���نّي للإ�شراف على العملية, وذلك من خلل 
اأو م�شتِلمي الب�شائع امل�شروقة.  اأو املتواطئني  التظاهر اأمام هوؤلء الأ�شخا�ض باأنَّه من اجلناة 
ل لل�شاب���ط اأو العميل اأن ي�شتعمل هوية م�شتع���ارة ويرتكب, عند  و�شعي���ًا لتحقي���ق ذل���ك, ُيخ���وَّ
القت�ش���اء, الأعم���ال املذك���ورة يف امل���ادة 706-82. ول يجوز اأن ت�شكل هذه الأعمال حتري�شًا 

للبطلن. كانت عر�شة  واإل  اأية جرائم,  ارتكاب  على 
ق العملية تقريرًا ع���ن عملية الخرتاق,  وُيِع���د �شاب���ط ال�شرط���ة الق�شائي���ة ال���ذي ين�شِّ
اأية جرائم, دون تعري�ض �شلمة العميل القائم  يت�شمن فقط العنا�شر اللزمة للإ�شارة اإىل 

للخطر.  ,82-706 للف�شل  وفقًا  املجندين,  الأ�شخا�ض  �شلمة  اأو  بالخرتاق 
82-706 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, امل���ادة 1, اجلري���دة 
الر�شمي���ة ال�ش���ادرة يف 10 اآذار/مار����ض 2004, الدخ���ول حي���ز النف���اذ يف 1 ت�شرين الأول/

)2004 اأكتوبر 
ميك���ن ل�شب���اط اأو عملء ال�شرط���ة الق�شائية املخول لهم تنفيذ عملية اخرتاق القيام 
مب���ا يل���ي يف جمي���ع اأنحاء الأرا�شي الوطنية الفرن�شية دون حتملهم لأيِّ م�شوؤولية جنائية عن 

اأعمالهم:
)1( احل�ش���ول عل���ى اأيِّ م���واد اأو ب�شائع اأو منتجات اأو وثائق اأو معلومات متاأتية من 

ت�شليمها. اأو  توزيعها  اأو  نقلها  اأو  حيازتها  اأو  ارتكابها,  م�شتخدمة يف  اأو  اأيِّ جرائم  ارتكاب 
وال�شكن  والتخزين  النقل  املالية وكذلك و�شائل  اأو  القانونية  امل�شاعدة  )2( ا�شتخدام 

اجلرائم. تلك  يرتكبون  الذين  للأ�شخا�ض  اإتاحتها  اأو  والت�شالت,  واحلفظ 
وينطب���ق الإعف���اء م���ن امل�شوؤولي���ة املن�شو�ض عليه يف الفق���رة الأوىل اأي�شا, فيما يتعلق 
اأو عملء  بالأفعال املرتكبة بهدف الخرتاق فقط, على الأ�شخا�ض املجندين من قبل �شباط 

العملية. هذه  اإجراء  من  التمكني  اأجل  من  الق�شائية  ال�شرطة 
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83-706 املادة 
)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, امل���ادة 1, اجلري���دة 
الر�شمي���ة ال�ش���ادرة يف 10 اآذار/مار����ض 2004, الدخ���ول حي���ز النف���اذ يف 1 ت�شرين الأول/

)2004 اأكتوبر 
ُي�ش���َدر الإذن املمن���وح وفق���ا للم���ادة 706-81 كتابّيًا ويجب اأن يك���ون معّلل, واإل كان 

للبطلن. عر�شة 
ويتطرق هذا الإذن بتف�شيل اإىل اجلرمية اأو اجلرائم التي تربر اتباع هذه الإجراءات, 

اإ�شرافه. العملية حتت  �شتنفذ  الذي  الق�شائية  ال�شرطة  �شابط  هوية  اإىل  بالإ�شافة 
ويجوز  اأ�شهر.  اأربعة  تتعدى  اأن  يجوز  ل  التي  الخرتاق,  عملية  مدة  الإذن  هذا  ويحّدد 
للقا�شي  يجوز  كما  واملدة.  ال�شكل  ال�شروط من حيث  لنف�ض  وفقا  العملية  تنفيذ  جتديد فرتة 

املحددة. املهلة  انق�شاء  قبل  بوقفها  وقت,  اأيِّ  ياأمر, يف  اأن  العملية  هذه  بتنفيذ  اأذن  الذي 
الخرتاق. عملية  من  النتهاء  بعد  الق�شية  الإذن مبلف  وُيرَفق 

84-706 املادة 
)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, امل���ادة 1, اجلري���دة 
الأول/ ت�شرين   1 النفاذ يف  حيز  الدخول   ,2004 اآذار/مار�ض   10 بتاريخ  ال�شادرة  الر�شمية 

)2004 اأكتوبر 
يجب األَّ يك�شف عن الهوية احلقيقية ل�شباط اأو عملء ال�شرطة الق�شائية الذين نفذوا 

العملية. مراحل  من  اأيٍّ  م�شتعارة, يف  بهوية  اخرتاق  عمليات 
ويعاق���ب بال�شج���ن مل���دة خم�ض �شنوات وبغرام���ة قدرها 000 75 يورو على الك�شف عن 

هوؤلء. الق�شائية  ال�شرطة  اأو عملء  �شباط  هوية 
وت�ش���ّدد العقوب���ة لتبل���غ ال�شجن ملدة �شبع �شنوات وغرامة قدرها 000 100 يورو عندما 
ي���وؤدي الك�ش���ف ع���ن الهوية احلقيقية لهوؤلء الأ�شخا����ض اإىل تعر�شهم اأو تعر�ض اأزواجهم اأو 

ال�شرب. اأو  العتداء  اأو  للعنف  اآبائهم  اأو  اأبنائهم 
وت�ش���ّدد العقوب���ة لتبل���غ ال�شج���ن ملدة ع�شر �شنوات وغرامة قدرها 000 150 يورو, دون 
من  الثاين  الكتاب  من  الثاين  الباب  من   1 الف�شل  اأحكام  بانطباق  القت�شاء,  عند  امل�شا�ض, 
القان���ون اجلنائ���ي, عندم���ا يت�شبب الك�شف عن الهوية احلقيقية لهوؤلء الأ�شخا�ض يف وفاتهم 

اآبائهم. اأو  اأبنائهم  اأو  زوجاتهم  وفاة  اأو 
85-706 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, امل���ادة 1, اجلري���دة 
الأول/ ت�شرين   1 النفاذ يف  حيز  الدخول   ,2004 اآذار/مار�ض   10 بتاريخ  ال�شادرة  الر�شمية 

)2004 اأكتوبر 
عندم���ا ُيتَخ���ذ ق���راٌر بوق���ف عملية الخرتاق اأو عندما تنته���ي الفرتة املحددة بوا�شطة 
احلك���م ال���ذي ي�شم���ح بتنفي���ذ العملي���ة دون اأن يتم جتديدها, يجوز للعمي���ل ال�شري اأن ينفذ 
الأن�شطة املذكورة يف املادة 706-82 دون اأن يتحمل م�شوؤولية جنائيًة, لفرتة ل تتجاوز الوقت 
الكاف���ي لي�ش���ع ح���دًا لعملي���ة املراقبة يف ظل ظروف ت�شم���ن �شلمته, على اأن ل تتجاوز هذه 
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الفرتة اأربعة اأ�شهر. ويتم اإعلم القا�شي اأو املدعي العام الذي اأعطى الإذن املن�شو�ض عليه 
يف املادة 706-81 يف اأ�شرع وقت ممكن. ويف حال مل يتمّكن العميل ال�شري القائم بالخرتاق, 
القا�شي  له  ياأذن  اإنهاء عمليته يف ظروف ت�شمن �شلمته,  اأ�شهر, من  الأربعة  نهاية فرتة  يف 

اإ�شافية. اأ�شهر  اأربعة  لفرتة  بتمديد  العام  املدعي  اأو 
86-706 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون. 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, امل���ادة 1, اجلريدة 
الر�شمي���ة ال�ش���ادرة يف 10 اآذار/مار����ض 2004, الدخ���ول حي���ز النف���اذ يف 1 ت�شرين الأول/

)2004 اأكتوبر 
ل ُي�شم���ع �شاب���ط ال�شرط���ة الق�شائي���ة الذي جُترى عملية الخرتاق حت���ت اإ�شرافه اإلَّ 

الق�شية. �شاهدا يف  ب�شفته 
واإذا تب���نيَّ م���ع ذل���ك من خلل التقرير املذك���ور يف الفقرة الثالثة من املادة 81-706 
ط ب�شبب تقارير  اأنَّ ال�شخ����ض قي���د التحقي���ق الق�شائ���ي اأو ال���ذي ميثل اأمام املحكمة قد ت���ورَّ
���ذ بنف�ش���ه عمليات اخرتاق, يجوز لهذا ال�شخ����ض اأن يطلب مواجهة العميل  اأعده���ا عمي���ل نفَّ
وفق���ًا لل�ش���روط املن�شو����ض عليها يف امل���ادة 706-61. ول يجوز اأن يكون الغر�ض من الأ�شئلة 
اأو  مبا�شر  ب�شكل  �شواء  الك�شف عن هويته احلقيقية  املواجهة  ال�شري يف هذه  للعميل  هة  املوجَّ

مبا�شر. غري 
87-706 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, امل���ادة 1, اجلري���دة 
الر�شمي���ة ال�ش���ادرة يف 10 اآذار/مار����ض 2004, الدخ���ول حي���ز النف���اذ يف 1 ت�شرين الأول/

)2004 اأكتوبر 
ل يجوز اإ�شدار حكم بالإدانة بال�شتناد فقط اإىل اإفادات من �شباط اأو عملء ال�شرطة 

اخرتاق. عملية  نفذوا  الذين  الق�شائية 
اأحكام هذه املادة غري قابلة للتطبيق عندما يديل �شباط اأو عملء ال�شرطة الق�شائية 

احلقيقية. بهويتهم  ب�شهادتهم 
مثال

يلي: ما  على  الهولندي  اجلنائية  الإجراءات  قانون  ين�ض 
ال�شرية( التحقيقات  )ومنها  ال�شرية  العمليات 

القانوين: الإطار 
126 )ح(- قان���ون الإج���راءات اجلنائي���ة الهولن���دي )بع���د ارت���كاب جرمية م���ن قبل �شباط 

اأجانب(؛ �شرطة  �شباط  قبل  )من   )4( 126 ح  الهولندية(,  ال�شرطة 
126 )ع(- قانون الإجراءات اجلنائية الهولندية )لي�ض بعد ارتكاب جرمية بال�شرورة, ولكن 
مة خطرية اأو ارتكابها فعل من  فق���ط يف ح���ال وج���ود �شلة بالتخطيط لرتكاب جرائ���م منظَّ

الهولندية(؛ ال�شرطة  �شباط  قبل 
اأجانب(؛ �شرطة  �شباط  قبل  )من   )4( 126 )ع( 

مدنيني(؛ قبل  من  ارتكاب جرمية  )بعد  الهولندي  اجلنائية  الإجراءات  قانون  126 )ث(- 
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126 )خ(- قانون الإجراءات اجلنائية الهولندي )لي�ض بعد ارتكاب جرمية بال�شرورة, ولكن 
مة خطرية اأو ارتكابها فعل من  فق���ط يف ح���ال وج���ود �شلة بالتخطيط لرتكاب جرائ���م منظَّ

مدنيني(. قبل 
الق�شائية الإجراءات  قانون 

اخلا�شة التحري  األف- �شالحيات  الرابع  الباب 
الأول- املراقبة اجلزء 

126 )ز( املادة 
1- يجوز للمدعي العام, ت�شهيًل لإجراء التحقيق, اأن ياأمر �شابط حتقيق بتعقُّب �شخ�ض 

ارتكاب جرمية خطرية. ال�شتباه يف  حال  منتظم, يف  نحو  على  �شلوكه  اأو  وجوده  مراقبة  اأو 
بالنظر  املادة 67,  الفقرة 1 من  املحدد يف  باملعنى  ارتكاب جرمية  ا�شُتبه يف  كان  2- اإذا 
اإىل اأنَّ طبيع���ة ه���ذه اجلرمي���ة اأو �شلته���ا بغريها م���ن اجلرائم التي ارتكبها امل�شتبه به ت�شكل 
اأن يقرر, من  خرقًا خطريًا للنظام القانوين, يجوز للمدعي العام, ت�شهيل لإجراء التحقيق, 
اأجل تنفيذ الأمر امل�شار اإليه يف الفقرة 1, ال�شماح بالدخول اإىل مكان مغلق, على اأن ل يكون 

املالك. من  اإذن  دون  م�شكنا, 
3- يج���وز للمدع���ي الع���ام اأن يق���رر, م���ن اأجل تنفيذ الأمر امل�شار اإلي���ه يف الفقرة 1, باأن 
ل اأيُّ جهاز ب�شخ�ض  ُي�شَتخدم جهاز, على اأن ل ُي�شتخدم لت�شجيل الت�شالت ال�شرية. ول يو�شَ

اإذنه. دون  ما 
4- ي�ش���در الأم���ر مل���دة ل تتج���اوز ثلث���ة اأ�شهر ميكن متديدها يف كل م���رة بثلثة اأ�شهر 

اإ�شافية.
يلي: ما  ويت�شمن  كتابيًّا  املراقبة  اأمر  5- يكون 

)اأ( اجلرمي���ة وا�ش���م امل�شتب���ه ب���ه اأو ت�شمية له تكون دقيقة ق���در الإمكان يف حال 
وجودهما؛

)ب(  الوقائع اأو امللب�شات التي تبني ا�شتيفاء ال�شروط املن�شو�ض عليها يف الفقرة 1؛
)ج( ا�شم ال�شخ�ض امل�شار اإليه يف الفقرة 1 اأو ت�شمية له تكون دقيقة قدر الإمكان؛
)د( اإذا ُطبق���ت الفق���رة 2, الوقائ���ع وامللب�ش���ات الت���ي تب���ني ا�شتيف���اء ال�ش���روط 

اإليه؛ الدخول  املراد  واملكان  الفقرة  تلك  عليها يف  املن�شو�ض 
الأمر؛ تنفيذ  )ه�(  طريقة 
الأمر. مدة �شلحية  )و(   

���ا يف احلالت العاجلة. وي�شع املدع���ي العام الأمر ب�شيغة  6- يج���وز اإ�ش���دار الأم���ر �شفويًّ
احلالت. هذه  اأيام يف  ثلثة  كتابية يف غ�شون 

 7- ينهي املدعي العام تنفيذ الأمر مبجرد اأن ت�شبح ال�شروط املن�شو�ض عليها يف الفقرة 1 
م�شتوفاة. غري 
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8- يجوز تعديل اأو تكميل اأو متديد اأو اإنهاء الأمر كتابّيًا مع بيان الأ�شباب. ويجوز اإ�شدار 
القرار �شفوّيًا يف احلالت العاجلة, وي�شع املدعي العام قراره ب�شيغة كتابيًة يف غ�شون ثلثة 

احلالت. هذه  اأيام يف 
9- يج���وز اأي�ش���ا اإ�ش���دار اأم���ر, ح�شب ما هو م�شار اإليه يف الفقرة 1, ل�شخ�ض يف اخلدمة 
العام���ة لدول���ة اأخ���رى. ويجوز فر�ض �شروط معينة على ذلك ال�شخ�ض مبوجب اأمر تنفيذي. 

احلال. اختلف  يقت�شيه  ما  مراعاة  مع   ,8 اإىل   2 من  الفقرات  ق  وتطبَّ

الثاين- الخرتاق اجلزء 
126 )ح( املادة 

1- يف حال ال�شتباه يف ارتكاب جرمية باملعنى املحدد يف الفقرة 1 من املادة 67, بالنظر 
اإىل اأنَّ طبيع���ة ه���ذه اجلرمي���ة اأو �شلته���ا بغريها م���ن اجلرائم التي ارتكبها امل�شتبه به ت�شكل 
اإىل ذلك  اإذا كانت هناك حاجة ملحة  العام,  للمدعي  القانوين, يجوز  للنظام  خرقًا خطريًا 
املادة 141 ب,  اإليه يف  م�شار  ما هو  ياأمر �شابط حتقيق ح�شب  اأن  التحقيق,  لإجراء  ت�شهيل 
باللتح���اق مبجموع���ة م���ن الأ�شخا����ض الذين ي�شتبه ا�شتباها معق���ول يف تخطيطهم لرتكاب 

اأو مب�شاعدتهم. فعل,  لها  ارتكابهم  اأو  جرائم 
2- ل يج���وز ل�شاب���ط التحقي���ق, عن���د تنفي���ذ الأمر امل�شار اإليه يف الفق���رة 1, اأن يحر�ض 

ارتكابها. فعل  ينوي  التي  ارتكاب جرمية غري اجلرمية  على  �شخ�شًا 
يلي: ما  ويت�شمن  كتابّيًا  الخرتاق  عملية  تنفيذ  اأمر  3- يكون 

)اأ( اجلرمي���ة وا�ش���م امل�شتب���ه ب���ه اأو ت�شمي���ة له تكون دقيقة ق���در الإمكان يف حال 
وجودهما؛

املعنية؛ الأ�شخا�ض  و�شف جمموعة  )ب(  
)ج( الوقائع اأو امللب�شات التي تبني ا�شتيفاء ال�شروط املن�شو�ض عليها يف الفقرة 1؛

)د( طريقة تنفيذ الأمر, مبا يف ذلك الأن�شطة التي ت�شكل جرمية, بقدر ما ميكن 
الأمر, �شدور  وقت  بذلك  التنبوؤ 

الأمر. مدة �شلحية  )ه�(  
:1 الفقرة  اإليه يف  م�شار  هو  ما  اأمر ح�شب  اإ�شدار  4- يجوز 

)اأ( ل�شخ����ض يف اخلدم���ة العام���ة لدولة اأخ���رى يفي بال�ش���روط املن�شو�ض عليها 
تنفيذي؛ اأمر  مبوجب 

)ب(  ل�شاب���ط حتقي���ق ح�ش���ب م���ا هو م�شار اإليه يف امل���ادة 142, �شريطة اأن يتعاون 
ه���ذا ال�شاب���ط, وفق���ًا للبن���د الفرعي 2 من البند 11 م���ن قانون ال�شرطة لعام 1993, 

141 )ب(. املادة  اإليه يف  م�شار  هو  ما  �شباط حتقيق ح�شب  مع 
احلال. اختلف  يقت�شيه  ما  مراعاة  مع  و3   2 الفقرتني  تطبيق  يجب 

5- يج���ب تطبي���ق امل���ادة 126 ز والفقرتني 7 و8 مع مراع���اة ما يقت�شيه اختلف احلال, 
�شفويًا. الخرتاق  عملية  تنفيذ  اأمر  يجوز متديد  ل  اأنَّه  اأ�شا�ض  على 
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126 )ع( املادة 
اإذا كانت  املادة 126 �س،  الفقرة 1 من  اإليها يف  اأُ�ش���ر  العام، يف حالٍة  1- يجوز للمدعي 
اأن ياأمر �شابط حتقيق، ح�شب ما هو  هناك حاجة ملحة اإىل ذلك ت�شهيال لإجراء التحقيق، 

اأو مب�شاعدته. املعني  بالتنظيم  باللتحاق  141 )ب(  املادة  اإليه يف  م�شار 
2- ل يج���وز ل�شاب���ط التحقي���ق، عن���د تنفي���ذ الأمر امل�شار اإليه يف الفق���رة 1، اأن يحر�س 

ارتكابها. ينوي  التي  ارتكاب جرمية غر اجلرمية  على  �شخ�شًا 
يلي: ما  ويت�شمن  كتابّيًا  الخرتاق  عملية  تنفيذ  اأمر  3- يكون 

للتنظيم؛ )اأ( و�شفا 
)ب(  الوقائع اأو املالب�شات التي تبني ا�شتيفاء ال�شروط املن�شو�س عليها يف الفقرة 1؛

)ج( طريقة تنفيذ الأمر، مبا يف ذلك الأن�شطة التي ت�شكل جرمية، بقدر ما ميكن 
الأمر؛ �شدور  وقت  بذلك  التنبوؤ 

الأمر. )د( مدة �شالحية 
:1 الفقرة  اإليه يف  م�شار  هو  ما  اأمر ح�شب  اإ�شدار  اأي�شا  4- يجوز 

)اأ( ل�شخ����س يف اخلدم���ة العام���ة لدولة اأخ���رى يفي بال�ش���روط املن�شو�س عليها 
تنفيذي؛ اأمر  مبوجب 

)ب(   ل�شاب���ط حتقي���ق ح�ش���ب ما ه���و م�شار اإليه يف املادة 141 )ج( اأو املادة 142، 
�شريطة اأن ميتثل هذا ال�شابط ل�شروط الأمر التنفيذي ب�شاأن تدريب �شباط التحقيق 

141 )ب(. املادة  اإليه يف  م�شار  هو  ما  معهم، ح�شب  والتعاون 
احلال. اختالف  يقت�شيه  ما  مراعاة  مع  و3   2 الفقرتني  تطبيق  يجب 

5- يج���ب تطبي���ق امل���ادة 126 ز والفقرتني 7 و8 مع مراع���اة ما يقت�شيه اختالف احلال، 
�شفويًا.)79( الخرتاق  عملية  تنفيذ  اأمر  يجوز متديد  ل  اأنَّه  اأ�شا�س  على 

مثال
ين�س قانون الإجراءات اجلنائية ال�شوي�شري ال�شادر يف 5 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2007 على ما يلي:

ال�شرية التحريات   :5 الباب 
ال�شروط  -286 املادة 

التالية: احلالت  �شرية يف  بتحريات  بالقيام  ياأمر  اأن  العام  للمدعي  1- يجوز 
2؛ الفقرة  مذكورة يف  ارتكاب جرمية  ا�شُتبه يف  )اأ( اإذا 

�شرية؛  بتحريات  القيام  تربر  كانت خطورة اجلرمية  )ب(   اإذا 

. www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcti_questionnaireReplies/Netherlands%20reply.pdf التايل:  العنوان  )79( متاح على 
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)ج(   اإذا مل تنجح التحقيقات ال�شابقة, اأو اإذا مل يكن للتحريات اأيُّ احتمال للنجاح 
معقولة. بدرجة غري  معقدة  كانت  اإذا  اأو 

...
ال�شري التحري  لتكليفهم مبهمة  الأ�شخا�ض  توافرها يف  املطلوب  املوؤهلت  املادة 287- 

ال�شري: التحري  ذكرهم مبهمة  الآتي  الأ�شخا�ض  تكليف  1- ميكن 
الأجنبية؛ اأو  ال�شوي�شرية  ال�شرطة  قوات  )اأ( اأفراد يف 

)ب(  الأ�شخا����ض املكلف���ون ب�ش���كل موؤق���ت مبهمات يف ال�شرطة حتى ولو مل يخ�شعوا 
ال�شرطة. لتدريب 

قيادية. ال�شرطة مبهمات  قوات  اأفراد يف  اآخرين غري  اأ�شخا�ض  تكليف  يجوز  2- ل 
3- عادة ما يخ�شع اأع�شاء قوات ال�شرطة الأجنبية املكلفون بهذه املهمات لإمرة قائدهم 

العادي.
احلقيقية الهوية  اإخفاء  و�شمان  امل�شتعارة  الهوية   -288 املادة 

ال�شري هوية م�شتعارة تكون خمتلفة عن هويته  اأن مينح للمحقق  العام  1- يجوز للمدعي 
احلقيقية. 

2- ت�شمن هذه الهوية امل�شتعارة للمحقق ال�شري اإخفاء هويته احلقيقية حتى لو مثل اأمام 
ب�شهادات. للإدلء  اأو  للإفادة مبعلومات  املحكمة 

3- يف حال ارتكب املحقق ال�شري جرمية يف اإطار مهمته, تقرر حمكمُة التدابرِي الق�شريِة 
اجلنائية. الإجراءات  اعتمادها يف  يجب  التي  املحقق  هويَة 

الت�شريح اإجراءات   -289 املادة 
1- يتطل���ب تكلي���ف اأ�شخا����ض مبهمة التحقيق ال�ش���ري احل�شول على ت�شريح من حمكمة 

الق�شرية. التدابري 
2- يقدم املدعي العام الوثائق التالية ملحكمة التدابري الق�شرية خلل 24 �شاعة من طلب 

ال�شري: التحقيق  تنفيذ 
التحقيق؛ عملية  بتنفيذ  ياأمر  الذي  )اأ( القرار 

ت�شريح. على  للح�شول  اللزمة  الق�شية  وم�شتندات  بالأ�شباب  )ب(   بيان 
3- تق���رر حمكم���ة التداب���ري الق�شرية اأ�شب���اب منح الت�شريح وتقدم بيان���ًا موجزًا بها يف 
غ�شون 5 اأيام من اإ�شدار الأمر باإجراء التحقيق ال�شري. وميكن للمحكمة اأن متنح ت�شريحًا 
موؤقتًا اأو اأن تفر�ض �شروطًا اأخرى على الت�شريح, اأو اأن تطلب معلوماٍت اأو حترياٍت اإ�شافية.

يجوز: كان  اإذا  ما  على  �شراحة  الت�شريح  ين�ض  اأن  4- يجب 
)اأ( اإ�شدار اأو تغيري م�شتندات ر�شمية بهدف خلق هوية م�شتعارة اأو احلفاظ عليها؛

احلقيقية؛ الهوية  اإخفاء  )ب(   �شمان 
ال�شرطة. لتدريب يف  يخ�شعوا  اأ�شخا�ض مل  تكليف  )ج(   
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ويجوز متديد هذا  �شهرًا.  اأق�شاها 12  الق�شرية ت�شريحًا ملدة  التدابري  5- متنح حمكمة 
الت�شريح اأكرث من مرة على اأن ل يتجاوز التمديد 6 اأ�شهر يف كل مرة. ويطلب املدعي العام, 

القائم. الت�شريح  انتهاء  قبل  ذلك,  اأ�شباب  اإىل  م�شريًا  الت�شريح  القت�شاء, متديد  عند 
6- ُينه���ي املدع���ي الع���ام العملي���ة فورًا اإذا مل مُينح الت�شري���ح اأو مل ُيح�شل عليه. ويجب 
اإليها عن طريق  التو�شل  التي يتم  النتائج  ال�شجلت مبا�شرًة. ول يجوز ا�شتخدام  اإتلف كل 

ال�شري. التحقيق 

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

العملية قائد   -291 املادة 
1- اأثناء املهمة, ميتثل املحقق ال�شري لتعليمات القائد املبا�شرة ول يت�شل باملدعي العام 

العملية. قائد  اإلَّ عن طريق 
التالية حتديدًا: باملهام  القائد  2- ي�شطلع 

)اأ(       ُيعِل���م املحق���ق ال�ش���ري با�شتم���رار بتفا�شيل العملية وال�شلحيات وعن كيفية 
امل�شتعارة.  الهوية  م�شاألة  معاجلة 

�م با�ش��تمرار م��دى املخاطر التي تنطوي  حه, وُيَقيِّ ه املحقق ال�ش���ري وين�شَ )ب(     ُيوجِّ
العملية. عليها 

العملية. عن  كامل  ويحتفظ مبلف  ال�شفوية  ال�شري  املحقق  تقارير  ن  )ج(   ُيدوِّ
العملية. �شري  وافية عن  بانتظام مبعلومات  العام  املدعي  )د(     ميّد 

ال�شريني املحققني  مهام  املادة 292- 
1- ينفذ املحققون ال�شريون العملية املوكلة اإليهم وفقًا للمهام التي ي�شطلعون بها ومتا�شيًا 

اإليهم. املوجهة  التعليمات  مع 
2- يبل���غ ه���وؤلء املحقق���ون قائدهم بانتظام مبعلومات وافية ع���ن �شري العملية وبنتائجها 

كاملًة.

به امل�شموح  التدخل  نطاق  املادة 293- 
1- ل يج���وز للمحقق���ني ال�شري���ني ب�ش���كل عام اأن يدفعوا طرفًا اآخر اإىل ارتكاب جرائم اأو 
اأن يحر�ش���وه عل���ى ارت���كاب جرائ���م اأخطر من التي ينوي ارتكابه���ا. ويجب اأن يكتفوا بتنفيذ 

ارتكاب جرمية. فعلية يف  نية  وجود  على  الدليل  اإقامة  منها  الغر�ض  اأن�شطة 
معينة. ارتكاب جرمية  قرار  كبرية يف  اأهمية  لأن�شطتهم  تكون  اأن  يجوز  2- ل 

3- يج���وز له���م, اإذا كان ذل���ك مطلوب���ًا لإجناز املعاملة الرئي�شي���ة, القيام بعمليات �شراء 
ال�شداد.  على  قدرتهم  على  دليل  تقدمي  اأو  جتريب ي 
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4- اإذا جت���اوز املحق���ق ال�ش���ري نطاق العملية امل�شرح بها, تويل املحكمة العتبار الواجب 
لذل���ك عن���د تقديره���ا للعقوبة املفرو�شة على ال�شخ����ض اخلا�شع لتاأثري املحقق, اأو قد ُتعفيه 

العقوبة.  من 

املخدرات قانون  التي جتري مبوجب  التحقيقات  اإطار  التكليف مبهمات يف  املادة 294- 
ل يجوز اإدانة املحققني ال�شريني بجرمية مبوجب املادة 19 واملواد 20-22 من قانون املخدرات 
املوؤرخ 3 ت�شرين الأول/اأكتوبر 1951 اإذا كانوا يت�شرفون يف اإطار حتريات �شرية م�شرح بها. 

معينة معاملت  ملحاكاة  اللزمة  الأموال  املادة 295- 
1- يجوز للحكومة الحتادية, بناء على طلب من املدعي العام, اأن تقدم مبالغ مالية عن 
طري���ق امل�ش���رف الوطني باملقدار وال�ش���كل والفئات املطلوبة لغر�ض حماكاة معاملت معينة 

ال�شداد.  على  القدرة  على  الدليل  وتقدمي 
الق�شية.  لوقائع  مرفقًا مبوجز  الحتادي  ال�شرطة  مكتب  اإىل  الطلب  2- ُيقّدم 

3- يتخذ املدعي العام الحتياطات اللزمة حلماية الأموال املقدمة. ويف حال خ�شارتها, 
امل�شوؤوليَة.  لها  تابعا  العام  املدعي  يكون  التي  املقاطعة  اأو  الحتادية  احلكومة  تتحمل 

العر�شية الكت�شافات  املادة 296- 
التحريات  التحقيق خلل  اأمر  اأدلة على جرمية غري اجلرمية املحددة يف  1- اإذا ظهرت 
للتحقيق يف  �شرية  باإجراء حتريات  اأمر  اإ�شدار  ب�شرط جواز  الأدلة  ا�شتخدام  يجوز  ال�شرية, 

بذلك.  م  ُقدِّ قد  كان  طلبا  اأنَّ  لو  املكت�شفة  اجلرمية 
2- ياأمر املدعي العام باإجراء حتريات �شرية على الفور ويبداأ يف اإجراءات اإ�شدار الإذن. 

العملية انتهاء  املادة 297- 
التالية:  احلالت  الفور يف  على  العملية  العام  املدعي  1- ُينهي 

م�شتوفاة؛  املتطلبات  تعد  )اأ( اإذا مل 
اأو متديده؛  الإذن  اإ�شدار  ُرف�ض  اإذا  )ب(  

)ج(    اإذا مل يق���م املحق���ق ال�ش���ري اأو املوظ���ف امل�ش���وؤول باتب���اع التعليم���ات اأو اأداء 
الواجب���ات باأي���ة طريق���ة اأخرى, وبخا�شة م���ن خلل تقدمي معلومات خاطئة عن عمد 

العام.  املدعي  اإىل 
2- يف احلالت الواردة يف الفقرتني الفرعيتني 1 )اأ( و)ج(, ُيخطر املدعي العام حمكمة 

العملية. باإنهاء  الق�شرية  الإجراءات 
ثالث  اأيِّ طرف  اأو  ال�شري  املحقق  تعر�ض  التاأكد من عدم  اإنهاء عملية ما, يجب  3- عند 

لأية خماطر ميكن جتنبها.  التحريات  �شارك يف 
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الإخطار  -298 املادة 
1- ُيخطر املدعي العام املتهم يف موعد اأق�شاه انتهاء الإجراءات الأولية باأنه كان خا�شعًا 

�شرية.  لعملية حتريات 

2- يج���وز تاأجي���ل الإخط���ار اأو ال�شتغناء عنه, رهنًا مبوافقة حمكمة الإجراءات الق�شرية, 
التالية:  احلالت  يف 

كاأدلة؛  اكت�شافه  ما مت  ا�شتخدام  )اأ(     عدم 

���ا حلماي���ة م�شالح عليا  )ب(     اإذا كان تاأجي���ل الإخط���ار اأو ال�شتغن���اء عن���ه �شروريًّ
اأو خا�شة.  عامة 

 3- يج���وز للأ�شخا����ض الذي���ن خ�شع���وا لعمليات حتريات �شرية تق���دمي اعرتا�ض مبوجب
املواد 393—397. وتبداأ مدة تقدمي العرتا�شات من تاريخ تلقي الإخطار باإجراء التحريات. 

مثال
يلي: ما  على  اأملانيا  اجلنائية يف  الإجراءات  قانون  ين�ض 

ال�شريون[ ]املحققون  110 )اأ(  املادة 
)1(  يجوز ا�شتخدام حمققني �شريني للتحري عن اأعمال اإجرامية عندما تكون هناك وقائع 

كبرية اإجرامي ذي خطورة  عمل  ارتكاب  اإىل  ُت�شري  كافية 

يف جم���ال الجت���ار غ���ري امل�ش���روع باملخ���درات اأو الأ�شلحة, اأو تزوي���ر الأموال اأو   -1
الر�شمية؛ الأختام 

الق�شائي(؛  النظام  قانون  الوطني )املادتان 74 )اأ( و120 من  الأمن  يف جمال   -2

اعتيادي؛  اأو  اأ�شا�ض جتاري  على   -3

مة اأخ���رى. كما يجوز  م���ن خ���لل ف���رد من اأف���راد ع�شابة اأو باأي���ة طريقة منظَّ  -4
ا�شتخ���دام حمقق���ني �شري���ني للتحري عن جنايات عندما توؤك���د بع�ض الوقائع اإمكانية 
تكرارها. ول يكون ا�شتخدام هوؤلء مقبوًل اإلَّ اإذا مل يكن احتمال جناح و�شائل اأخرى 
للتحري عن الفعل الإجرامي اخلطري قائمًا اأو كانت تلك الو�شائل اأ�شد �شعوبة بكثري. 
ويج���وز اأي�ش���ًا ا�شتخ���دام حمققني �شريني للتحري عن اجلنايات عندما حتّتم خطورة 

قائمًا.  اأخرى  و�شائل  احتمال جناح  يكون  ول  العملية  تنفيذ  اجلرمية 

)2(  يكون املحققون ال�شريون م�شوؤولني يف قوة ال�شرطة يقومون بتحريات با�شتخدام هوية 
الهويات. هذه  با�شتخدام  قانونية  يقوموا مبعاملت  اأن  ويجوز  لهم.  مُتنح  ثابتة  م�شتعارة 

)3(  يجوز حترير وثائق ذات �شلة وتعديلها وا�شتخدامها عندما يكون هذا �شرورّيًا لإحداث 
عليها. احلفاظ  اأو  الهوية  هذه 
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الب���اب 110 )ب( ]موافق���ة مكت���ب املدع���ي الع���ام؛ موافق���ة املحكم���ة؛ ع���دم الك�شف عن 
الهوية[

اإلَّ بعد احل�شول على موافقة مكتب املدعي  )1( ل يكون ا�شتخدام حمققني �شريني مقبوًل 
العام. ويتم احل�شول على هذا القرار دون تاأخري يف الظروف املُلّحة اإذا كان من غري املمكن 
احل�ش���ول عل���ى ق���رار مكت���ب املدعي العام يف الوقت املنا�شب؛ وُينه���ى العمل بالتدبري اإذا مل 
مينح مكتب املدعي العام موافقته خلل ثلثة اأيام عمل. ومُتنح املوافقة كتابًة لفرتة حمددة. 

ال�شريني.  املحققني  ا�شتخدام  �شروط  تطبيق  ال�شتمرار يف  ب�شرط  مقبوًل  التمديد  ويكون 

ال�شريني  املحققني  )2( ا�شتخدام 

يتعلق مبتهم حمدد؛  1- فيما 

 2- اأو ال���ذي ي�شم���ل دخ���ول املحق���ق ال�ش���ري اإىل مب���ان خا�شة غ���ري مفتوحة اأمام
اجلمهور

يتطل���ب موافق���ة املحكم���ة. ويف الظروف املُلّحة ُيكَتفى مبوافقة مكتب املدعي العام. واإذا كان 
م���ن غ���ري املمك���ن احل�شول على قرار مكت���ب املدعي العام يف الوقت املنا�شب, يتم احل�شول 
عل���ى ه���ذا الق���رار دون تاأخ���ري. وُينهى العمل بالتدبري اإذا مل متن���ح املحكمة موافقتها خلل 
ما  مع مراعاة  الفرعية )1(  الفقرة  والرابعة من  الثالثة  وتنطبق اجلملتان  اأيام عمل.  ثلثة 

احلال.  اختلف  يقت�شيه 

)3( يجوز اإبقاء هوية املحقق ال�شري طي الكتمان حتى بعد انتهاء العملية. ويجوز اأن يطلب 
ا�شتخدام حمقق  املوافقة على  ب�شاأن  اإ�شدار قرار  امل�شوؤولة عن  العام واملحكمة  مكتب املدعي 
�ش���ري ك�ش���َف الهوي���ة لهما. ويف جميع احل���الت الأخرى, يكون احلفاظ على �شرية الهوية يف 
الإج���راءات اجلنائي���ة مقب���وًل مبوجب الباب 96, وبخا�شة عندما توجد اأ�شباب للعتقاد باأنَّ 
الك�ش���ف ع���ن الهوي���ة يعّر����ض حياة املحقق ال�ش���ري اأو �شخ�ض اآخ���ر اأو �شلمتهما البدنية اأو 

للخطر.)80( ال�شري  املحقق  ا�شتخدام  موا�شلة  ُيعّر�ض  اأو  للخطر,  حريتهما 

الإلكرتونية 16- املراقبة  املادة 

1- ت�شمل املراقبة الإلكرتونية يف حكم هذه املادة ر�شد الر�شائل اأو الإ�شارات املنقولة بوا�شطة 
بها.  التلعب  اأو  ن�شخها  اأو  اعرتا�شها  اأو  اإلكرتونية  و�شائل 

املادة.  لهذه  وفقًا  بها  اأُذن  اإذا  م�شروعة  الإلكرتونية  املراقبة  2- تكون 

التايل: ال�شبكي  املوقع   )80( انظر 

. www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/german_code_of_criminal_procedure.pdf
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اأو  امل�شوؤولني  على  املادة  لهذه  وفقًا  به  اأُذن  �شلوك  ب�شاأن  اأو جنائية  مدنية  م�شوؤولية  تقع  3- ل 
ي�شاعدونهم.  الذين  العتباريني  الأ�شخا�ض  اأو  الأفراد 

4- يج���وز ]لكب���ار امل�شوؤول���ني[ يف ]ي���درج ا�ش���م الأجهزة املعنية[ تقدمي طل���ب اإىل ]يدرج ا�شم 
ال�شلطات املخت�شة اأو الق�شائية املعنية[ للح�شول على ]اأمر[ للقيام باملراقبة الإلكرتونية. ويجب 

يلي:  ما  الطلب  يحدد  اأن 

املقرتحة؛  املراقبة  )اأ( نوع 

املراقبة؛ هذه  اإجراء  من  الغر�ض  )ب(  

املتوقع جمعها؛  املعلومات  )ج(   طبيعة 

املراقبة؛  ت�شتهدفها,  التي  الأجهزة  اأو  ت�شتهدفهم,  الذين  الأفراد  )د(   

)ه����(  التداب���ري املو�شوع���ة ل�شمان حماية خ�شو�شية الأفراد وغريها من حقوق الإن�شان 
الإمكان.  بقدر 

5- يج���وز ل�]ال�شلط���ة املخت�شة/الق�شائية[, ح�شب تقديرها, اإ�شدار اأمر للت�شريح با�شتخدام 
الإلكرتونية.  املراقبة 

املخولة.  بال�شلحيات  ملحقة  �شروط  اأيَّ  ]الأمر[  يت�شمن  اأن  6- يجوز 

7- يح���دد ]الأم���ر[ الف���رتة الزمنية لل�شلحية بحد اأق�ش���ى يبلغ ]تدرج فرتة زمنية معقولة[. 
الأمر.  بتجديد  تقدمي طلب  ويجوز 

8- تنظر ]ال�شلطة املخت�شة[ ]ال�شلطة الق�شائية[, عند ممار�شتها ل�شلطتها التقديرية مبوجب 
يلي:  فيما   ,2 الفقرة 

الظروف؛  ومنا�شبة يف جميع  معقولة  املطلوبة  ال�شلحيات  تكون  )اأ( اأن 

)ب(  �شمان حماية حقوق الإن�شان للأ�شخا�ض املعنيني كافة, ومنها احلق يف اخل�شو�شية, 
القائمة.  الظروف  اأق�شى حد ممكن يف ظل  اإىل 

الرقابية[.  الهيئة  ا�شم  ]يدرج  اإىل  اأمر  كل  من  ن�شخة  تقدمي  9- وجوب 

10- يج���وز لكب���ري املوظف���ني يف اجله���از الت�شريح كتابًة ملوظفني وغريهم م���ن الأفراد بالقيام 
الأمر.  باأن�شطة مبوجب 

11- يج���وز مل�ش���وؤوٍل اأن يطل���ب امل�شاعدة من �شخ�ض م���ا, مبا يف ذلك مقدمو خدمات الت�شال 
بها.  ح  امل�شرَّ املراقبة  عملية  لتنفيذ  الإلكرتونية, 
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12- ل يج���وز ن�ش���ر املعلوم���ات املح�شل عليها من خلل املراقبة الإلكرتونية خارج ]جهاز اإنفاذ 
القانون املعني[ دون موافقة ]رئي�ض جهاز اإنفاذ القانون اأو من ُينيُبه[. ول يجوز منح هذه املوافقة 

التالية:  للأغرا�ض  اإلَّ 

ق�شائيا؛  مرتكبيها  اأو ملحقة  ]جرمية خطرية[  )اأ( منع 

ق�شائيا؛ مرتكبيها  اأو ملحقة  ]جرمية خطرية[  ملنع  الدويل  التعاون  تعزيز  )ب(  

اجلهاز.  اأن�شطة  على  اللزمة  الرقابة  )ج(   �شمان ممار�شة 

13- يجب اأن يتاأكد ]رئي�ض جهاز اإنفاذ القانون[ من اإتلف املعلومات التي ح�شل عليها مبوجب 
اأو ملحقة  ]جرمية خطرية[  اأجهزة مراقبة والتي ل تكون ذات �شلة مبنع  اأمر ُي�شرح با�شتعمال 
مرتكبيه���ا ق�شائي���ا, وذل���ك يف اأق���رب وقت معقول ويف موع���د اأق�شاه �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء 

الأمر.  �شلحية 

تاريخ  اأ�شهر من  �شتة  تقرير خلل  تقدمي  القانون[ من  اإنفاذ  ]رئي�ض جهاز  يتاأكد  اأن  14- يجب 
انته���اء �شلحي���ة اأم���ر الت�شريح باأجهزة مراقب���ة اإىل ]يدرج ا�شم ال�شلطة املخت�شة, مثل املدعي 
العام[ حول الأن�شطة التي متت ا�شتنادًا اإىل الأمر وفائدة املعلومات املح�شل عليها مبوجبه. وُترفع 

الرقابية[.  الهيئة  ا�شم  ]يدرج  اإىل  التقرير  من  ن�شخة 

���ا اإىل ]الربملان/اللجنة الربملانية/علنًا[  15- يق���دم ]رئي����ض جهاز اإنف���اذ القانون[ تقريرًا �شنويًّ
يلي:  ما  حول 

املطلوبة؛  املراقبة  اأوامر  )اأ( عدد 

املمنوحة؛  الأوامر  عدد  )ب(  

)ج(   ع���دد امللحق���ات الق�شائي���ة الت���ي ا�شُتخدمت فيها اأدلة اأو معلومات حم�شل عليها 
مراقبة. اأمر  مبوجب 

التعليق

.20 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
�شيغ���ت ه���ذه امل���ادة على افرتا�ض اأنَّ لدى معظ���م الدول بالفعل قوانني ُتتيح اإجراء مراقبة مادية. 

املو�شوع.  هذا  القائمة حول  القوانني  ا�شتكمال  اإىل  تهدف  وهي 
ت���وؤدي املراقب���ة الإلكرتوني���ة يف �ش���كل اأجهزة تن�شت اأو اعرتا����ض الت�شالت وظيفة مماثلة 
لة عندما ل ميكن ل�شخ�ض خارجي اأن يخرتق جمموعة حمكمة النغلق  وكثريًا ما تكون مف�شّ
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القائمني  اأو على  التحريات  اأو املراقبة خطرا غري مقبول على  ا  الت�شلل ج�شديًّ اأو حيث ي�شكل 
به���ا. وع���ادة م���ا تكون املراقب���ة الإلكرتونية, بحك���م طبيعتها القتحامي���ة, خا�شعة ل�شيطرة 

ا�شتخدامها.)81( اإ�شاءة  ملنع  عديدة  قانونية  ول�شوابط  �شارمة  رقابية  ق�شائية 
وم���ن امله���م عن���د تعري���ف املراقبة الإلكرتوني���ة يف القانون الوطني اأن ياأت���ي التعريف حمايدًا فيما 
يتعل���ق بالتكنولوجي���ا؛ وم���ن َث���م تو�شي هذه الأح���كام الت�شريعية النموذجية بالإ�ش���ارة اإىل "ر�شائل 
واإ�شارات منقولة بوا�شطة و�شائل اإلكرتونية". ويف حالة حتديد قائمة بالتكنولوجيات, من املهم اأي�شًا 
ا�شتخدام �شيغة لغوية �شاملة )"ومنها ..."( لتاأخذ بعني العتبار التقدم التكنولوجي يف امل�شتقبل.

ُيعر�ض  اإنَّ هذا قد  اإذ  رقابة عامة كاملة,  اإىل  ال�شرية  العمليات  اإخ�شاع  اأبدًا  املمكن  يكون من  ولن 
للخطر العمليات والو�شائل وامل�شادر اللزم حمايتها والتي قد تكون هناك حاجة لإعادة ا�شتخدامها. 
���ع يف م�ش���روع هذه املادة على ا�شتخدام م�شتويني من التدقيق يف ا�شتخدام املراقبة  وم���ن ث���م, ي�شجَّ
الإلكرتوني���ة, ي�شم���ل اأولهم���ا تقدمي تقارير اإىل هيئ���ة رقابية ُيعهد اإليها بالتدقيق يف ا�شتخدام هذه 
التقني���ات. وميك���ن للتقاري���ر املرفوعة اإىل هذه الهيئة التطرق اإىل العمليات بتف�شيل, وتقوم الهيئة 
الرقابي���ة بعده���ا باإج���راء تقييم م�شتق���ل خا�ض بها حول ما اإذا اتُّبعت الإجراءات ال�شليمة. وي�شمل 
امل�شت���وى الث���اين وظيف���ة اإبلغ اأعم هي اإبلغ الربملان بعدد اأوامر املراقبة املطلوبة واملمنوحة, دون 

وامل�شادر.  الأ�شاليب  معلومات حول  تقدمي 

مثال
التحريات  اإجراء  بتنظيم �شلحيات  املتعلق  القانون  انظر  الإلكرتونية,  باملراقبة  يتعلق  فيما 

.)www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents( )2000( املتحدة اململكة  يف 

القانون اإنفاذ  الدويل يف جمال  17- التعاون  املادة 

اأجهزة  م�شاعدة  املعنية[  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  ا�شم/اأ�شماء جميع  ]يدرج  وظائف  1- تت�شمن 
اإنف���اذ القان���ون الأجنبي���ة واملنظمات الدولية والإقليمية املخت�ش���ة والتعاون معها مبا يتما�شى مع 
النظ���م القانوني���ة والإداري���ة املحلية, لتحديد اجلرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية 

ومكافحتها. ومنعها  النموذجية 

2- يج���وز ل�]ي���درج ا�ش���م جهاز اإنفاذ القانون الوطني[, دون الإخلل باأيِّ قانون اآخر, التعاون 
مع جهاز اإنفاذ قانون اأجنبي تابع لدولة اأخرى, ومنظمات اإقليمية دولية, عند ال�شرورة, وتقدمي 
معلوم���ات �شخ�شي���ة وغريه���ا من املعلومات اإليها بغر�ض حتديد اجلرائم التي تنطبق عليها هذه 

ومكافحتها.  ومنعها  الق�شائيتني  الوليتني  من  اأيٍّ  النموذجية يف  الت�شريعية  الأحكام 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )81( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

و184.  183 ال�شفحتان  بها, 
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3- يج���وز اأي�ش���ا ل�]ي���درج ا�شم جهاز اإنفاذ القان���ون الوطني[ التعاون مع �شلطة اإنفاذ القانون 
يلي:  يتعلق مبا  فيما  دولية  اإقليمية  مة  منظَّ اأو  الأجنبية 

التحقيق؛ اأو  التحليل  لأغرا�ض  �شجلت  اأو  وثائق  اأو  مواد  اأو  بنود  )اأ( تقدمي 

ات�شال؛ �شباط  وتعيني  اإتاحة خرباء  منها  بطرائق  املوظفني,  تبادل  اأو  انتداب  )ب(  

م�شرتكة؛[ ]اإجراء حتقيقات  )ج(   

باحلماية؛ امل�شمولني  ال�شهود  اإقامة  اأماكن  تغيري  ذلك  ال�شهود, مبا يف  )د(   حماية 

الإدارية.  امل�شاعدة  من  اأخرى  اأ�شكال  )ه�(  

4- يج���وز ل���� ]ي���درج ا�شم �شلطة اإنفاذ القانون الوطني���ة[ التفاو�ض مع �شلطات اإنفاذ القانون 
الأجنبي���ة اأو منظم���ات اإقليمي���ة دولي���ة واإب���رام اتفاق���ات معه���ا بغر�ض تعزيز التع���اون يف جمال 
اإنف���اذ القان���ون لتحدي���د اجلرائم التي تنطبق عليها هذه الأح���كام الت�شريعية النموذجية ومنعها 

ومكافحتها.

التعليق

.27 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

القانونية  والنظم  يتفق  بينها, مبا  فيما  بالتعاون  الدول  التفاقية  من   27 املادة  من   1 الفقرة  تلزم 
والإداري���ة الداخلي���ة ل���كل منها, من اأجل تعزيز فاعلية تداب���ري اإنفاذ القانون الرامية اإىل مكافحة 
اجلرائ���م امل�شمول���ة به���ذه التفاقية. كم���ا تلزم التفاقية الدول اأي�شًا باتخ���اذ تدابري اأكرث حتديدًا 

يلي:  تتعلق مبا 
)اأ( تعزي���ز قن���وات الت�ش���ال ب���ني �شلطاتها واأجهزتها ودوائرها املخت�ش���ة, واإن�شاء تلك 
القن���وات عن���د ال�ش���رورة, من اأجل تي�شري تبادل املعلومات ب�شورة ماأمونة و�شريعة )الفقرة 1 )اأ( 

27(؛ املادة  من 
)ب(  التعاون فيما يتعلق بتحديد هوية الأ�شخا�ض امل�شتبه بهم واأماكن وجودهم, وعائدات 

27(؛ املادة  من  1 )ب(  )الفقرة  فيها  امل�شتخدمة  والأدوات  اجلرائم 

ويف بع�ض ال�شياقات, قد ُيخ�شى من اأنَّ التعاون مع اأجهزة اإنفاذ القانون الأجنبية يتجاوز اخت�شا�ض 
�شلطة/�شلط���ات اإنف���اذ القان���ون الوطني���ة. ويف هذه احلالت, قد يكون م���ن املفيد اأن تن�ض الدولة 
قانونًا على اأنَّ اأحد مهام هذه ال�شلطة هو التعاون مع نظرياتها من اأجهزة اإنفاذ القانون الأجنبية, 
مة الدولية  اإىل املنظَّ مة, بالإ�شافة  اأجهزة الدول الأع�شاء الأخرى يف اتفاقية اجلرمية املنظَّ ومنها 

املعنية.  الإقليمية  املنظمات  من  وغريها  )الإنرتبول(  اجلنائية  لل�شرطة 
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واإذا كان���ت الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 27 ت�شري فق���ط اإىل مكافحة اجلرائم امل�شمول���ة بهذه التفاقية, 
بالتما�شي مع تركيز التفاقية على املنع )انظر املادة 1 من التفاقية(, فاإنَّ هذه الأحكام الت�شريعية 
النموذجي���ة تو�ش���ي بتمك���ني �شلطات اإنفاذ القان���ون من التعاون مع نظرياتها فيما يخ�ض "حتديد" 

ومكافحتها".  "ومنعها  الأحكام  عليها  تنطبق  التي  اجلرائم 
وترم���ي الفق���رة 2 م���ن م�شروع احلكم هذا اإىل جّب الأحكام املتعلقة باخل�شو�شية/ال�شرية, ل اإىل 
التعاوَن  يتيح هذا  اأن  وُيتوخى  باملعلومات.  املتعلق  التعاون  الفقرة  وتغطي  بتقدمي معلومات.  الإلزام 
ب�ش���اأن جمي���ع البن���ود ال���واردة ب�ش���كل اأكرث حتديدًا يف الفقرة 1 )ب( من امل���ادة 27 من التفاقية, 

ل احل�شر: املثال  �شبيل  على  ت�شمل,  والتي 
)اأ( هوي���ة اجلماع���ات الإجرامي���ة املنّظمة اأو طبيعتها اأو تركيبتها اأو بنيتها اأو مكانها اأو 

26(؛ املادة  من   ’1‘ 1 )اأ(  )الفقرة  اأن�شطتها 
 )ب(  ال�ش���لت, مب���ا فيه���ا ال�ش���لت الدولي���ة, ب���اأيِّ جماع���ات اإجرامية منّظم���ة اأخرى 

26(؛ املادة  من  1 )اأ( ‘2’  الفقرة 
)ج(   اجلرائم التي ارتكبتها اأو قد ترتكبها اجلماعات الإجرامية املنّظمة )الفقرة 1 )اأ( ‘3’ 

26(؛ املادة  من 
املنّظمة, مبا يف  الإجرامية  ت�شتخدمها اجلماعات  التي  املحّددة  والأ�شاليب  الو�شائل  )د(   
ذلك الدروب وو�شائط النقل, وا�شتخدام هويات مزّيفة, اأو وثائق مزّورة اأو مزّيفة, اأو و�شائل اأخرى 

27(؛ املادة  من  1 )ه�(  )الفقرة  اأن�شطتها  لإخفاء 
وت�ش���ري التفاقي���ة اإىل اإب���رام ال���دول الأع�ش���اء لتفاق���ات ثنائي���ة لتي�شري التعاون يف جم���ال اإنفاذ 
القان���ون ب�ش���كل عام )ملكافحة اجلرائ���م امل�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية(, بالإ�شافة 

يلي:  ما يتعلق مبا  اإىل 
)اأ( تعزي���ز قن���وات الت�ش���ال ب���ني �شلطاتها واأجهزتها ودوائرها املخت�ش���ة, واإن�شاء تلك 
القن���وات عن���د ال�ش���رورة, من اأج���ل تي�شري تبادل املعلومات ب�شورة ماأمونة و�شريعة عن كل جوانب 

النموذجية؛ الت�شريعية  الأحكام  بهذه  امل�شمولة  اجلرائم 
ات�شال؛  �شباط  تعيني  ذلك  من اخلرباء, مبا يف  وغريهم  العاملني  تبادل  ت�شجيع  )ب(  

)ج(   تب���ادل املعلوم���ات ح���ول الو�شائ���ل والأ�شالي���ب املحّددة الت���ي ت�شتخدمها اجلماعات 
الإجرامي���ة املنّظم���ة, ومنه���ا الدروب وو�شائط النقل, وا�شتخدام هويات مزّيفة, اأو وثائق مزّورة اأو 

اأن�شطتها. لإخفاء  اأخرى  و�شائل  اأو  مزّيفة, 
وترم���ي الفق���رة 3 م���ن م�ش���روع احلكم هذا اإىل متكني اأجه���زة اإنفاذ قانون حمددة من اإبرام هذه 
وتبادل  التعاون  اإر�شال طلبات  كيفية  النظر يف  اأي�شًا يف  يرغبون  القوانني  وا�شعي  ولعل  التفاقات. 
املعلومات, من خلل منظومة ات�شالت الإنرتبول العاملية I-24/7( 7/24( اأو عرب اأيِّ قنوات اإقليمية 

املثال. �شبيل  على 

اأمثلة
يعترب قانون ال�شرطة الحتادية الأ�شرتالية لعام 1979 )الكومنولث( اأنَّ من مهام ال�شرطة حتديدًا 

الأجنبية: القانون  اإنفاذ  اأجهزة  اإىل  وامل�شاعدة  الدعم  تقدمي 
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8- املهام
يلي: كما  الأ�شرتالية  الحتادية  ال�شرطة  مهام  تكون    )1(

)اأ(  ...
)ب/و( تق���دمي خدم���ات ال�شرط���ة وخدمات دعم ال�شرطة بغر�ض م�شاعدة اجلهات 

معها: والتعاون  الأجنبية  اأو  الأ�شرتالية  التالية 
القانون؛  اإنفاذ  اأجهزة   ’1‘

الأمنية؛  الأجهزة  اأو  ال�شتخبارات  اأجهزة   ’2‘
]...[ احلكومية؛  الرقابي  التنظيم  اأجهزة   ’3‘

امل�شرتكة 18- التحقيقات  املادة 

1- يج���وز ل���� ]ي���درج ا�ش���م �شلطة اإنفاذ القان���ون[, عند القت�شاء, عق���د ترتيبات مع �شلطات 
 اإنف���اذ القان���ون الأجنبي���ة واملنظمات الدولية والإقليمية املعني���ة فيما يخ�ض تاأ�شي�ض هيئة حتقيق

م�شرتكة.

2- اإ�شافة اإىل احلكم الوارد يف الفقرة 1, يجوز ل� ]يدرج ا�شم �شلطة اإنفاذ القانون الوطنية[ 
عقد اتفاقات اأو ترتيبات مع �شلطات اإنفاذ القانون الأجنبية اأو املنظمات الدولية والإقليمية املعنية 
واحدة  دولة  النموذجية يف  الت�شريعية  الأحكام  عليها هذه  تنطبق  التي  يتعلق مبنع اجلرائم  فيما 

ق�شائيًا. مرتكبيها  وملحقة  فيها  والتحقيق  اأكرث,  اأو 

3- يف حال���ة عق���د ه���ذه التفاق���ات اأو الرتتيبات ]اأو على اأ�شا�ض كل حالة على حدة حتى دون 
وج���ود اتفاقي���ة[, يج���وز ل� ]�شلطة اإنفاذ القانون الوطنية[ ]اإجراء عمليات/حتقيقات[ م�شرتكة مع 

املعنية. الإقليمية  اأو  الدولية  املنظمات  اأو  املعنية  الدولة 

التعليق

اختياري. حكم 
.19 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

اإذا كانت املادة 27 من التفاقية تركز على ت�شجيع وتي�شري التعاون عرب احلدود الوطنية يف جمال 
امل�شرتكة. التحقيقات  ا�شتخدام  على  ب�شكل خا�ض   19 املادة  تركز  عامة,  ب�شورة  القانون  اإنفاذ 
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مة الدول الأع�شاء على عقد اتفاقات اأو ترتيبات لتي�شري  وت�شجع املادة 19 من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
اإن�ش���اء هيئ���ات حتقي���ق م�شرتك���ة, واإن كانت ل ُتلزمها بهذا. وميكن له���ذه الهيئات اأن تكون جهات 
ات�ش���ال ميك���ن لل���دول م���ن خللها اإجراء حتقيقات م�شرتكة فيما يتعل���ق بامل�شائل التي هي مو�شع 
اأكرث. واإذا مل تكن هنالك اتفاقات من  اأو  حتقيقات وملحقات واإجراءات ق�شائية يف دولة واحدة 
هذا القبيل, ت�شّلم الدول الأع�شاء يف التفاقية باإمكانية القيام بهذه التحقيقات امل�شرتكة بالتفاق 
يف كل حال���ة عل���ى ح���دة. ويكون على ال���دول الأطراف اأن تكفل احرتام �شيادة الدولة الطرف التي 

اإقليمها.  التحقيقات يف  هذه  جتري 
اأنه قد ل تكون هناك حاجة اإىل ت�شريعات كثرية لتنفيذ املادة 19 من  وت�شري الأدلة الت�شريعية اإىل 
الأمر يف �شوء  النظر يف  ومع ذلك, يجب  مة من خلل حتقيقات م�شرتكة.  املنظَّ اتفاقية اجلرمية 

اعتماده.  الدول يف  ترغب  التي  امل�شرتكة  التحقيقات  منوذج 
وقد ُعقد اجتماع للفريق العامل غري الر�شمي من اخلرباء املعني بالتحريات امل�شرتكة يف فيينا يف 
الف���رتة م���ن 2 اإىل 4 اأيلول/�شبتم���رب 2008 قب���ل انعقاد الدورة الرابعة ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية 
مة عرب الوطني���ة. وحدد اخلرباء خلل الجتماع منوذجني  الأمم املتح���دة ملكافح���ة اجلرمي���ة املنظَّ

هما:  امل�شرتكة  للتحقيقات  اأ�شا�شيني 
اإطار هذا النموذج, تقوم  )اأ(  التحقيقات املتوازية واملن�شقة وذات الهدف امل�شرتك. يف 
�شلط���ات اإنف���اذ القان���ون يف كل دول���ة باإجراء حتقيقات متوازية يف اإقليم كل منها, قد ت�شاعد فيها 
�شبك���ة ات�ش���ال اأو تك���ون امل�شاعدة من خلل الت�شالت ال�شخ�شية. وُت�شَتكمل هذه التحقيقات من 
املحققون  يكون  ل  النموذج,  اإطار هذا  ويف  الأدلة.  لنقل  املتبادلة  القانونية  امل�شاعدة  خلل طلبات 
موجودين يف موقع موحد. وقد تكون احلاجة اإىل و�شع اأ�شا�ض قانوين للتحقيقات املتوازية واملن�شقة 

منعدمة.  اأو  حمدودة 
)ب(   اأفرق���ة التحقي���ق امل�شرتك���ة املدجمة. يف اإطار ه���ذا النموذج, ي�شمل فريق التحقيق 
ُيدمج موظف  فاعلة )حيث  اإما غري  النوع  الأفرقة من هذا  وتكون  الأقل.  دولتني على  موظفني من 
اأو فاعلة  ا�شت�شاريا(,  للدولة امل�شيفة, ويكون دوره  تابعني  املثال, مع موظفني  من دولة, على �شبيل 
)يت�شم���ن الفري���ق, عل���ى �شبي���ل املثال, موظفني من وليتني ق�شائيتني على الأقل, يكون لهم جميعا 
ال�شلحية القانونية للقيام على الأقل ببع�ض ال�شلحيات العملياتية يف الإقليم اأو الولية الق�شائية 
لأفرقة  قانوين  اأ�شا�ض  و�شع  اإىل  تكون هناك حاجة  اأن  املحتمل  ومن  بداخلها(.  الفريق  يعمل  التي 

املدجمة.  امل�شرتكة  التحقيق 
يلي:  ما  امل�شرتكة  بالتحريات  املعني  من اخلرباء  الر�شمي  العامل غري  الفريق  وقد لحظ 

عادة ما ت�شرتك الأفرقة املدجمة يف موقع موحد, يف حالة الأفرقة املدجمة/اللفاعلة؛ ويكون 
هذا ا�شتنادًا اإما اإىل ت�شريع وطني يتيح تعيني/تكليف موظف اأجنبي, اأو اإىل اتفاق للم�شاعدة 
التقنية. ويف حالة الأفرقة املدجمة/الفاعلة, يجوز اأي�شًا تكليف موظفني اأجانب ا�شتنادًا اإىل 
ت�شري���ع وطن���ي اإذا كان ه���ذا الت�شريع يت�شمن اأحكاما وافية. وت�شتند الت�شريعات ذات ال�شلة 
اأجنبي منتدب لديه القدرة  يف الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي اإىل مفهوم وجود �شابط 
الدولة  فريق من  رئي�ض  رقابة  تقديرية, حتت  ل�شلطة  مع اخل�شوع  على ممار�شة �شلحيات, 
امل�شيفة التي يتم بها الن�شاط العملياتي. وي�شف اأحد اخلرباء منوذج الفريق املدمج/الفاعل 
باأنه بنية حتتية من�شاأة لغر�ض حمّدد متك�ّّن امل�شوؤولني من بلدين على الأقل من العمل داخل 
ولي���ة ق�شائي���ة واح���دة م���ن خلل بع�ض ال�شلحيات العملياتي���ة املكافئة على الأقل. ويعتمد 
املوظف���ون الذي���ن ُي�شم���ح لهم بامل�شاركة يف فريق م���ن هذا القبيل على النظام املذكور. فعلى 
�شبيل املثال, ت�شم الأفرقة امل�شكلة من موظفني من نظم القانون املدين التحقيقي يف العادة 

القانون.  باإنفاذ  معنيني  موظفني  على  العامني علوة  املدعني  اأو  الق�شاة  اأحد 
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بينها: باإجراء حتقيقات م�شرتكة, من  تتعلق  العامل عدة معوقات قانونية  وقد حدد فريق اخلرباء 
•  غي���اب اإط���ار قان���وين وا�ش���ح اأو ت�شريع حم���دد مُيّكن من التعامل م���ع اإجراء حتقيقات 

م�شرتكة 
•  غي���اب الو�ش���وح فيم���ا يتعلق بالرقابة العملياتية, مثل ما يتعلق باملوظفني الذين يقومون 

�شرية  بعمليات 
امل�شرتكة  التحقيقات  تكاليف  عن  • امل�شوؤولية 

ال, حيث  املدمج/الفعَّ النموذج  ب�شاأن و�شع  ت�شريعات  اإىل و�شع  تكون هناك حاجة  اأن  املرجح  ومن 
اإن���ه يتطل���ب ال�شتعان���ة عل���ى م�شتوى العملي���ات مبوظفني من وليات ق�شائي���ة اأجنبية. وقد ُحددت 

ال:  املدمج/الفعَّ بالنموذج  يتعلق  فيما  التالية  امل�شائل  بخ�شو�ض  ت�شريعات  اإىل  احلاجة 
والأجانب  الوطنيني  القانون  اإنفاذ  موظفي  بني  متكافئة  • �شلحيات 

عاتقها على  تقع  التي  واجلهة  العمليات  • اإدارة 

•  جمع موظفي اإنفاذ القانون الأجانب للأدلة )وبخا�شة با�شتخدام و�شائل الإكراه( ومدى 

اإجراءات لحقة اأية  قبولها يف 
•  اإمكانية قيام اأحد اأع�شاء الفريق بجمع الأدلة يف وليته الق�شائية الوطنية دون احلاجة 

املتبادلة  القانونية  للم�شاعدة  ر�شمي  اإىل طلب 
الأجانب  القانون  اإنفاذ  ملوظفي  واجلنائية  املدنية  • امل�شوؤوليتان 

تبادلها  بعد  املعلومات  هذه  على  والرقابة  العملياتية  املعلومات  • تبادل 

واأُ�ش���ري يف اجتم���اع الفري���ق العام���ل من اخلرباء املعني بالتحريات امل�شرتكة اإىل احلاجة اإىل تناول 
م�شاأل���ة ال�شلحي���ات املتكافئ���ة يف القان���ون قبل اأن ت�شارك ال���دول يف حتقيقات م�شرتكة مدجمة. 
وتوجد عدة خيارات ب�شاأن الكيفية التي ميكن اأن يجري بها ذلك. وقد اأ�شار فريق اخلرباء العامل 

يلي:  ما  اإىل 
ال�شلحيات  املكلفني, مبوجب  الأجانب  املوظفني  فاإنَّ  العامل  واقع جتربة فريق اخلرباء  من 
وا�شتنادًا  الفريق املدمج/الفاعل(  القائمة )واإن كان هذا ل يكفي عمومًا لأغرا�ض  القانونية 
اإىل ت�شريع���ات الحت���اد الأوروب���ي, كموظفني منتدبني, ميار�ش���ون الخت�شا�شات حتت رقابة 
الدول���ة امل�شيف���ة. ويف داخ���ل الحت���اد الأوروب���ي, تعت���رب م�شاأل���ة م���ا اإذا كان ميكن للموظف 
)الأجنب���ي( املنت���دب امل�شارك���ة يف اإج���راءات التحقي���ق اأو التواج���د اأثناء القي���ام باإجراءات 
التقديرية املخولة قانونًا  بال�شلطة  الإجراءات, م�شاألة متعلقة  ا�شتبعاده من هذه  اأو  التحقيق, 
يف معظ���م احل���الت وُت���رتك لقائد فريق التحري���ات امل�شرتكة الذي يتوىل الإدارة اليومية له, 

قا�شية. ق�شرية  �شلطة  مار�شوا  موظفني  على  اأمثلة حمددة  توجد  ول 
واأُ�ش���ري يف من���اذج اأخ���رى مقدم���ة م���ن خرباء من ال���دول الأع�شاء يف الحت���اد الأوروبي اإىل 
اأنَّ املوظف���ني املنتدب���ني ل ي�شتطيع���ون جت���اوز �شلحياتهم الوطني���ة. اأي اأنه ل ميكن منحهم 
�شلحيات يف الدولة امل�شيفة اأكرث مما يحق لهم ممار�شته يف ولياتهم الق�شائية الوطنية, ول 
توجد اأحكام ت�شريعية حمددة تتناول م�شاألة حمل ال�شلح يف دول الحتاد الأوروبي الأع�شاء 
املمثل���ة يف فري���ق اخل���رباء العامل؛ و�ش���وف يتم تناول هذا املو�شوع يف التفاق التنفيذي على 

ال�شاري.  الوطني  الت�شريع  اأ�شا�ض 
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اأمثلة
متتلك اأيرلندا قانونًا خا�شًا ينظم تقدمي وتلقي طلبات اإن�شاء اأفرقة التحقيق امل�شرتكة ومهام هذه 
الأفرق���ة و�شلحياته���ا )قان���ون العدالة اجلنائية )اأفرقة التحقي���ق امل�شرتكة( لعام 2004(.)82( 
ويت�شم���ن القان���ون املعاي���ري التي حتدد متى ميكن اإن�شاء اأفرق���ة حتقيق م�شرتكة وكذلك املعلومات 
الواج���ب تقدميه���ا م���ن قب���ل الدولة الطالبة لإن�ش���اء فريق التحقيق امل�شرتك. وي���رد احلكم املعني 
بتق���دمي طل���ب يف امل���ادة 3 )ال���واردة اأدن���اه(, وتوجد مادة مقابلة ب�شاأن تلق���ي الطلبات يف املادة 4 

هنا(:  واردة  )غري 
باأنه— املخت�شة  ال�شلطة  تقتنع  عندما   )1(—3

)اأ( اإما—
اأ�شبابا معقولة لل�شتباه باأنَّ جرمية قد ارتكبت,  اأنَّ هناك  اأو  اأن جرمية قد ارتكبت,      ’1‘
واحدة  بدولة  له �شلت  ارتكابها  امل�شتبه يف  اأو اجلرمية  التحقيق يف اجلرمية  واأن  الدولة  يف 

الأع�شاء, الدول  من  اأكرث  اأو 
‘2’     اأن �شل���وكًا ُي�ش���كل جرمي���ة ل���و كان ارُتك���ب يف الدول���ة ق���د ارُتكب فع���ًل, اأو اأنَّ هناك 
اأ�شباب���ا معقول���ة لل�شتب���اه ب���اأنَّ �شلوكا من هذا القبيل قد حدث جزئيًّا يف كل من الدولة ويف 

اأكرث, اأو  اأخرى  ع�شو  دولة 
)ب(   هن���اك اأ�شب���اب معقول���ة للعتق���اد باأنه من ال�شالح الع���ام, مع الأخذ بعني العتبار 
املنفع���ة الت���ي ميك���ن اأن تع���ود على التحقيق يف اجلرمية املعنية اأو اجلرمية املعنية امل�شتبه يف 
ارتكابه���ا اأو ال�شل���وك املعن���ي, اإن�شاُء فريق حتقيق م�شرتك مع الدولة الع�شو/الدول الأع�شاء 

ب�شبب— املذكورة  الأخرى 
‘1’     اإجراء جزء من التحقيق, اأو من املتوقع اإجراء جزء منه, يف الدولة الع�شو اأو الدول 

املذكورة,  الأخرى  الأع�شاء 
‘2’     اأو اأنَّ التحقي���ق يتطل���ب اإج���راءات من�شق���ة ومت�شاف���رة من قبل الدول الأع�شاء )مبا 

املعنية, الدولة(  ذلك  يف 
ويج���وز لل�شلط���ة املخت�ش���ة اأن تطل���ب اإىل ال�شلطة اأو ال�شلط���ات املخت�شة يف الدولة الع�شو اأو 
الدول الأع�شاء الأخرى اإن�شاء فريق حتقيق م�شرتك للتحقيق يف اجلرمية املعنية اأو اجلرمية 

املعني. ال�شلوك  اأو  ارتكابها  امل�شتبه يف  املعنية 
يلي:  ما   )1( الفرعية  الفقرة  املقدم مبوجب  الطلب  يحدد     )2(

للطلب,  املقدمة  املخت�شة  ال�شلطة  )اأ(    
الطلب,  من  )ب(    الغر�ض 

فيه,  التحقيق  املراد  ال�شلوك  )ج(    
)د(       هوي���ة ال�شخ����ض اأو الأ�شخا����ض امل���راد التحقي���ق يف �شلوكه���م وجن�شيتهم )اإذا كانت 

معروفة(,
امل�شرتك,  التحقيق  فريق  بع�شوية  تتعلق  )ه�(    مقرتحات 

. www.irishstatutebook.ie/pdf/2004/en.act.2004.0020.pdf التايل:  الرابط  )82( انظر 
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امل�شرتك خللها.  التحقيق  فريق  عمل  اأداء  املطلوب  )و(      الفرتة 
)3(  تقدم ال�شلطة املخت�شة اإىل ال�شلطة املخت�شة اأو ال�شلطات املخت�شة الأخرى املعنية 
معلوم���ات اأخ���رى )اإن وج���دت( بح�ش���ب م���ا ُيَح���دد لل�شلطة املخت�شة وما ه���و مطلوب ب�شكل 
معق���ول م���ن ه���ذه ال�شلط���ة اأو ال�شلطات بغي���ة اأن تقرر ما اإذا كانت تواف���ق على اإن�شاء فريق 

م�شرتك.  حتقيق 
)4(  يف احل���الت الت���ي ين�ش���م فيه���ا اأيٌّ من ال�شلطات املخت�شة اإىل طلب مقدم مبوجب 
الفقرة الفرعية )1(, يجوز لل�شلطة املخت�شة, مبوجب هذا القانون, التفاق مع هذه ال�شلطة 
وغريها من ال�شلطات املخت�شة على اإن�شاء فريق حتقيق م�شرتك للتحقيق يف اجلرمية املعنية 

املعني.  ال�شلوك  اأو  ارتكابها  امل�شتبه يف  املعنية  اأو اجلرمية 
)5(  يجوز لل�شلطة املخت�شة, اأو ال�شلطة اأو ال�شلطات املخت�شة املعنية اإن�شاء فريق حتقيق 

 .)4( الفرعية  للفقرة  وفقًا  اتفاق  م�شرتك مبوجب 

م�شرتك:  فريق حتقيق  اإن�شاء  باتفاق  اخلا�شة  املتطلبات  كذلك  الأيرلندي  الوطني  القانون  ويحدد 
تك���ون التفاق���ات املعنية باإن�ش���اء فريق حتقيق م�شرتك وفقًا للفقرتني 3 )4( اأو   )1(—8

يلي: ما  وتبني  مكتوبة   )3( 4
التفاق؛ اأطراف  )اأ(  

اأجلها؛ من  الفريق  ين�شاأ  التي  الأغرا�ض  )ب(   
)ج(     هوي���ة ال�شخ����ض اأو الأ�شخا����ض امل���راد التحقي���ق يف �شلوكهم وجن�شيتهم )اإذا كانت 

معروفة(؛
)د(     ع�شوية الفريق, مبا يف ذلك هوية الع�شو )اإذا كانت معروفة( الذي �شيتوىل رئا�شة 
والتي  الفريق  توؤ�ش�ض  التي  الدولة(  الأع�شاء )مبا يف ذلك يف  الدول  دولة من  كل  الفريق يف 

فيها؛ اأو جزئّيًا  كلّيًا  الفريق  يعمل 
الفريق خللها؛ �شيعمل  التي  الفرتة  )ه�(   

)و(  الرتتيب���ات املالي���ة للفري���ق, مب���ا يف ذل���ك ترتيب���ات �ش���داد اأج���ور اأع�شائه وبدلت 
م�شروفاته���م )اإن وج���دت(, و�ش���داد امل�شروف���ات الأخرى التي ق���د يتحملها الفريق يف اأداء 

مهامه؛
)ز(  امل�شاركون يف الفريق )اإن وجدوا( ومدى انطباق الفقرة 7 )5( على هوؤلء امل�شاركني؛ 
)ح(  ال�شروط والأحكام الأخرى )اإن وجدت( التي تتفق عليها ال�شلطة املخت�شة وغريها 

املعنية.  املخت�شة  ال�شلطات  من 
)2(  اإذا ُمددت الفرتة التي يعمل خللها فريق التحقيق امل�شرتك مبوجب الفقرة 5 )1(, 

لذلك.  تبعا   )1( الفقرة  الفريق مبوجب  اإن�شاء  اتفاق  ل  ُيعدَّ
اإذا اتفقت ال�شلطة املخت�شة وفقًا للفقرة 5 )3( مع غريها من ال�شلطات املخت�شة    )3(
ل اتفاق اإن�شاء الفريق  املعنية على تعديل التفاق املن�شاأ فريق التحقيق امل�شرتك مبوجبه, ُيعدَّ

لذلك.  تبعا  الفقرة )1(  مبوجب 
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)4(  اإذا ان�شم���ت الدول���ة اإىل فري���ق حتقي���ق م�شرتك وفقًا لتفاق منعقد مبوجب الفقرة 
الفرعي���ة )4( م���ن امل���ادة )5(, يك���ون اتفاق اإن�شاء الفريق املعن���ي, ب�شيغته املعدلة بالتفاق 

.)1( الفرعية  للفقرة  وفقًا  عملّيًا  معقول  هو  ما  بقدر  الفرعية,  الفقرة  مبوجب 
 )5( اإذا ان�شم���ت دول���ة ع�ش���و اأخ���رى اإىل فري���ق حتقي���ق م�ش���رتك مبوجب اتف���اق وفقًا 
اإن�شاء الفريق مبوجب الفقرة )1( لو�شع التفاق مبوجب الفقرة  ل اتفاق  للفقرة 5 )5(, ُيعدَّ

العتبار. 5 )5( يف 

مثال
اأفرقة حتقيق م�شرتكة.  تاأ�شي�ض  ويتيح  الدويل  التعاون  اأحكامًا حول  الوطني  يت�شمن قانون رومانيا 

يلي:  ما  على  ومكافحتها  مة  املنظَّ املعني مبنع اجلرمية   2003/39 رقم  القانون  وين�ض 
اأو ال�شلطات املخت�شة يف  املادة 26-)1(  بناء على طلب من ال�شلطات الرومانية املخت�شة 
دول اأخ���رى, ميك���ن اإج���راء حتقيقات م�شرتكة يف اإقليم رومانيا بغر�ض منع اجلرائم العابرة 

ومكافحتها.  مة  منظَّ اإجرامية  قبل جماعات  من  املرتكبة  الوطنية  للحدود 
ثنائية  وفقًا لتفاقيات  الفقرة )1(  املن�شو�ض عليها يف  امل�شرتكة  التحقيقات  )2( جتري 

املخت�شة.  ال�شلطات  من  موقعة  الأطراف  متعددة  اأو 
)3( يجوز ملمثلني عن ال�شلطات الرومانية املخت�شة امل�شاركة يف حتقيقات م�شرتكة جتري 

الدول.)83( هذه  بت�شريعات  اللتزام  مع  اأخرى,  دول  اأقاليم  يف 

مثال
يت�شمن القانون الوطني ال�شويدي حكمًا ينظم اإن�شاء اأفرقة حتقيق م�شرتكة )القانون املعني باأفرقة 

)84(:)2003 الأول/دي�شمرب  كانون   18 بتاريخ  ال�شادر  اجلنائية  التحقيقات  امل�شرتكة يف  التحقيق 
م�شرتك فريق حتقيق  اإن�شاء 

2 املادة 
زمنية حمدودة. ولفرتة  لغر�ض حمدد  م�شرتك  فريق حتقيق  ُين�شاأ 

3 املادة 
اإذا كان هناك ن�شاط اإجرامي قيد التحقيق الأويل يف ال�شويد بوا�شطة فريق حتقيق م�شرتك, 
يكون املدعي العام اأو الهيئة امل�شوؤولة عن التحقيق امل�شرتك اجلهَة امل�شوؤولة عن اإبرام التفاق 

م�شرتك. فريق حتقيق  باإن�شاء  املعني 
واإذا مل يت�ش���ّن اإن�ش���اء فري���ق حتقي���ق م�ش���رتك مبوجب الفقرة الأوىل, يج���وز للجهات التالية 

فريق: لإن�شاء  اتفاق  اإبرام 

. www.diicot.ro/pdf/legislatie/en/law_39_2003.pdf التايل:  العنوان  على  )83( متاح 

 www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Act%20on%20Joint :84( املزي���د م���ن املعلومات متاح على العنوان الت���ايل(

20Investigation%20Teams.pdf%؛ انظ���ر اأي�ش���ًا املر�ش���وم املعن���ي باأفرق���ة التحقيقات امل�شرتك���ة يف التحقيقات اجلنائية 
www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Ordinance%20on%20Joint%20( 2003 ال�ش���ادر يف 18 كان���ون الأول/دي�شم���رب

.)Investigation%20Teams%20.pdf

www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Act%20on%20Joint %20Investigation%20Teams.pdf
www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Act%20on%20Joint %20Investigation%20Teams.pdf
www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Ordinance%20on%20Joint%20Investigation%20Teams%20.pdf
www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Ordinance%20on%20Joint%20Investigation%20Teams%20.pdf
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1- مكت���ب املدع���ي الع���ام اأو املكتب الإقليمي للمدعي الع���ام املعني من قبل مكتب املدعي 
العام,

الوطنية, ال�شرطة  قبل جمل�ض  من  املعينة  ال�شرطة  هيئة  اأو  الوطنية  ال�شرطة  2- جمل�ض 
ال�شويدية, اجلمارك  3- دائرة 

ال�شويدية.  ال�شواحل  4- قوات خفر 
ويحدد التفاق بو�شوح املوظفني الذين ي�شبحون اأع�شاًء يف فريق التحقيق امل�شرتك والفرتة 

يعمل خللها. التي  الزمنية 

الأجانب  القانون  اإنفاذ  ملوظفي  منح �شالحيات   -19  املادة 
امل�شرتكة التحقيقات  يف 

1- اإذا ]كان ل���دى ال���دول املعني���ة اتفاٌق يت�شم���ن منح �شلحيات اأثناء التحقيقات امل�شرتكة[, 
يج���وز من���ح موظف���ني م���ن اأجهزة اإنفاذ القانون الأجنبية اإحدى ال�شلحيات التالية اأو اأكرث التي 

الدولة[:  ا�شم  ]يدرج  لقانون  وفقًا  الدولة[,  ا�شم  ]يدرج  بعد يف  فيما  ميكنهم ممار�شتها 

)اأ( ]�شلحي���ة تلق���ي معلوم���ات واإف���ادات, وفق���ًا لقانون الدولة, ب�ش���رط األَّ يكون ذلك 
الدولة[[؛  ا�شم  ]يدرج  قانون  حمظورًا مبوجب 

)ب(  ]�شلحي���ة توجي���ه التهم/قي���د الته���م يف ال�شج���ل الر�شمي, بطرائ���ق منها ال�شكل 
املن�شو����ض علي���ه يف القان���ون الوطني, ب�ش���رط األَّ يكون ذلك حمظورًا مبوجب قانون ]يدرج ا�شم 

الدولة[[؛
ال�شرية/الخرتاق[. العمليات  و/اأو  باملراقبة  القيام  ]�شلحية  )ج(   

دة اإىل موظف من جهاز اإنفاذ قانون اأجنبي مبوجب الفقرة  2- يف حالة منح �شلحيات حمدَّ
1, يتمتع هذا املوظف بنف�ض اأ�شكال احلماية التي يتمتع بها موظفو اإنفاذ القانون الوطنيني مبوجب 

ال�شلة[. ذات  الوطنية  القوانني  عناوين  ]تدرج 

التعليق

اختياري. حكم 
.19 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

تطلب املادة 19 من الدول الأطراف النظر يف اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف 
تن�ض  ترتيبات كهذه,  اأو  اتفاقات  باإن�شاء هيئات حتقيق م�شرتكة. ويف حال عدم وجود  يتعلق  فيما 
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املادة 19 على اأنه "يجوز القيام بالتحقيقات امل�شرتكة بالتفاق يف كل حالة على حدة. وتكفل الدول 
الأطراف املعنية الحرتام التام ل�شيادة الدولة الطرف التي �شيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها."
ولعل من ال�شروري, من الناحية العملية, اأن تقوم الدول التي ترغب يف القيام بتحقيقات م�شرتكة 
بالنظ���ر يف كفال���ة م�شارك���ة موظفي اإنفاذ القانون الأجانب م�شاركة قانونية يف الإجراءات املحلية, 
يكون منح �شلحيات لفرتة زمنية ق�شرية  ت�شرتط هذا. وقد  التفاقية ل  املادة 19 من  واإن كانت 

مفيدًا. خيارًا 
يلي: ما  الأخرى  العتبارات  وتت�شمن 

وم�شوؤولياتهم؛ املنتدبني  املوظفني  واأدوار  بالإ�شراف  يتعلق  فيما  الو�شوح  )اأ( �شمان 
اأداوؤها. املنتدبني  للموظفني  التي ميكن  الأن�شطة  )ب(  و�شع حدود 

وهن���اك م�شاأل���ة اأخ���رى ه���ي ما اإذا كان املوظفون الذين يقومون ب�شلوك م�شموح به يف اإطار حتقيق 
ا اأو مدنّيًا عن هذا ال�شلوك. وُيقرتح يف هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية  م�شرتك م�شوؤولني جنائيًّ
اأخذ هذه امل�شاألة يف العتبار مبنح بع�ض اأ�شكال احلماية للموظفني الأجانب املنتدبني, تكون مكافئة 

املعينون حمليًا.  القانون  اإنفاذ  موظفو  بها  يتمتع  التي  احلماية  لأ�شكال 

مثال
املتعلقة  امل�شائل  امل�شرتكة(  التحقيق  )اأفرقة   2004 لعام  الأيرلندي  اجلنائية  العدالة  قانون  يتناول 

امل�شرتكة:  التحقيق  اأفرقة  لأع�شاء  واجلنائية  املدنية  امل�شوؤولية  من  بكل 
13—)1( تك���ون الدول���ة م�شوؤول���ة ع���ن اأية اإ�شابات اأو خ�شائر اأو اأ�شرار تقع يف دولة ع�شو 
اأخ���رى م���ن قب���ل اأع�ش���اء فريق حتقيق م�شرتك اأو جزء من هذا الفري���ق اأثناء اأداء مهامهم 
اأو جزء منه مبوجب قانون الدولة الع�شو التي يعمل بها الفريق  كاأع�شاء منتدبني يف الفريق 

منه.  اأو جزء 
)2(  ت���ُرّد الدول���ة اإىل دول���ة ع�شو اأخ���رى بالكامل اأية مبالغ تدفعها الدولة الع�شو املعنية 
 اإىل اأيِّ �شخ����ض تعوي�ش���ًا ع���ن الإ�شاب���ات اأو اخل�شائ���ر اأو الأ�ش���رار امل�ش���ار اإليه���ا يف الفقرة 

 .)1( الفرعية 
)3( اإذا حدث���ت اإ�شاب���ات اأو خ�شائ���ر اأو اأ�ش���رار اأثناء اأداء الأع�شاء املنتدبني ملهامهم يف 
فري���ق التحقي���ق امل�ش���رتك العام���ل يف الدول���ة اأو يف ج���زء من الفريق يعم���ل يف الدولة, تكون 
الدولة م�شوؤولة عن �شداد التعوي�شات اأو جرب ال�شرر بطريقة اأخرى منا�شبة فيما يتعلق بهذه 
الإ�شاب���ات اأو اخل�شائ���ر اأو الأ�ش���رار, عل���ى نف�ض النحو واإىل نف�ض املدى )اإذا انطبق احلال( 
الل���ذان كان���ت �شتتحم���ل فيهما امل�شوؤولية عن �شداد التعوي�ض اأو جرب ال�شرر فيما يتعلق بهذه 
الإ�شاب���ات اأو اخل�شائ���ر اأو الأ�ش���رار ل���و ت�شبب فيها اأع�شاء الفريق اأو جزء منه اأثناء اأدائهم 

الفريق.  كاأع�شاء يف  ملهامهم 
)4(  ل حتول الفقرة الفرعية )3( دون �شعي الدولة اإىل ا�شرتداد اأيٍّ من مبالغ التعوي�ض 

الفرعية من— الفقرة  هذه  التي حتملتها مبوجب  الأخرى  اخل�شائر  اأو  دفعتها  التي 
)اأ( ال�شلط���ة املخت�ش���ة يف الدولة الع�شو التي عينت الأع�شاء املنتدبني يف فريق 
التحقي���ق امل�ش���رتك اأو يف ج���زء من���ه املت�شببني يف الإ�شابات اأو اخل�شائر اأو الأ�شرار 

املعنية, 
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)ب(  اأ�شخا����ض, بخ���لف دول���ة ع�ش���و اأخ���رى اأو �شلطته���ا املخت�ش���ة, قد يكونون 
املعنية. الأ�شرار  اأو  اخل�شائر  اأو  الإ�شابات  عن  م�شوؤولني 

اأمثلة
ُتن�ش���ئ فرن�ش���ا بانتظ���ام اأفرق���ة حتقيق م�شرتكة. وقد اأ�شبحت ع�شوًا يف فريق من هذا النوع للمرة 
الأوىل يف عام 2004 مع اإ�شبانيا. وبنهاية عام 2008, كانت فرن�شا قد ان�شمت اإىل ع�شوية ع�شرين 
مة, وت�شعة  فري���ق حتقي���ق م�ش���رتك. ويتعلق اأحد ع�شر فريقًا من الأفرق���ة الع�شرين باجلرمية املنظَّ
واأربعة مع بلجيكا,  اإ�شبانيا,  اأفرقة بالأن�شطة الإرهابية )اأُن�شئ اثنا ع�شر فريق حتقيق م�شرتك مع 
 )Nougaro وفريقان مع اأملانيا, وفريق واحد مع هولندا, واآخر مع رومانيا(. وكانت بلجيكا )عملية

الإرهاب.)85( ملكافحة  م�شرتك  فريق حتقيق  اأن�شاأ  من  اأول   )Artigat )عملية  وفرن�شا 
وت�شع القوانني التالية, الواردة يف قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�شي, الأ�شا�ض القانوين ال�شروري 

فرن�شا: م�شرتك يف  فريق حتقيق  لإن�شاء 
2-695 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رق���م 2004-204 املوؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, املادة 17, اأوًل, 
)2004 اآذار/مار�ض   10 ال�شادرة يف  الر�شمية  اجلريدة 

يف ح���ال احلاج���ة, يف �شي���اق ملحق���ة ق�شائي���ة فرن�شية, اإىل اإج���راء حتريات معقدة 
اأع�شاء بتحريات  اأو عند قيام عدة دول  اأخرى,  اأع�شاء  تتطلب ح�شد موارد هائلة وتهم دول 
ب�شاأن جرائم ت�شتدعي القيام باإجراءات من�شقة ومت�شافرة فيما بني الدول الأع�شاء املعنية, 
وباحل�ش���ول عل���ى موافق���ة م�شبقة من وزير الع���دل وموافقة الدولة الع�شو اأو الدول الأع�شاء 

م�شرتك.  فريق حتقيق  اإن�شاء  املخت�شة  الق�شائية  لل�شلطة  يجوز  املعنية, 
يج���وز اإ�شن���اد امله���ام التالية للموظف���ني الأجانب املنتدبني من قب���ل دولة ع�شو اأخرى 
لللتح���اق بفري���ق حتقي���ق م�شرتك, يف اإطار حدود ال�شلحيات املمنوحة لهم بحكم دورهم, 

ككل:  الوطني  الإقليم  نطاق  على  املخت�شة,  الق�شائية  ال�شلطات  رقابة  وحتت 
توجي���ه الته���م اإىل مرتكب���ي اأي���ة جنايات اأو جن���ح اأو جرائم ب�شيطة, وقيدها يف   -1

الأمر؛  اقت�شى  اإن  دولتهم  قانون  عليه يف  املن�شو�ض  بال�شكل  ر�شمي,  �شجل 
تلق���ي التقاري���ر الر�شمي���ة ع���ن اأيِّ اإف���ادات يقدمها اإليه���م اأيُّ �شخ�ض ميكن اأن   -2
يزوده���م مبعلوم���ات ب�ش���اأن احلقائق املتحرى عنها, بال�شكل املن�شو�ض عليه يف قانون دولتهم 

الأمر؛  اقت�شى  واإن 
مهامهم؛ اأداء  اأثناء  فرن�شيني  ق�شائية  �شرطة  �شباط  انتداب   -3

رح لهم بذلك, وفقًا لل�شروط الواردة يف املواد  القيام باملراقبة, والخرتاق اإذا �شُ  -4
و8-694.   7-694 املادتني  لتطبيق  واللزمة  بعدها,  وما   81-706

ويج���وز للموظف���ني الأجان���ب امللتحق���ني بفري���ق حتقيق م�شرتك اأداء ه���ذه املهام رهنًا 
انتدابهم.  قرار  نفذت  التي  الع�شو  الدولة  مبوافقة 

.Europol Annual Report 2007, p. 55  )85(
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ول يج���وز له���وؤلء املوظف���ني تنفي���ذ عملي���ات غري العملي���ات التي ُكلفوا به���ا. ول يجوز 
���ا م���ن ال�شلحي���ات الت���ي هي حكر عل���ى �شابط ال�شرط���ة الق�شائية الفرن�شي  تفوي�شه���م اأيًّ

الفريق. عن  امل�شوؤول 
وُترف���ق الن�شخ���ة الأ�شلي���ة من ال�شجلت الر�شمية التي يقومون باإعدادها, والتي يجب 

الق�شية.  اإليها, مبلف  ترجمتها  اأو  الفرن�شية  باللغة  �شياغتها 
3-695 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رق���م 2004-204 املوؤرخ 9 اآذار/مار����ض 2004, املادة 17, اأوًل, 
)2004 اآذار/مار�ض   10 ال�شادرة يف  الر�شمية  اجلريدة 

يجوز, يف �شياق فريق حتقيق م�شرتك, ل�شباط ال�شرطة الق�شائية الفرن�شيني واملوظفني 
امللحق���ني بفري���ق التحقي���ق امل�شرتك القيام بالعمليات التي ياأم���ر بها رئي�ض الفريق يف اإقليم 
القانون.  هذا  لهم مبوجب  املمنوحة  ال�شلحيات  باأكمله, يف حدود  بها  يعملون  التي  الدولة 

وحت���دد مهامه���م �شلط���ات الدول الأع�شاء املخت�شة باإدارة فريق التحقيق امل�شرتك يف 
الفريق. به  يعمل  الذي  الإقليم 

ويج���وز له���م تلق���ي اإفادات وت�شجيل جرائم بال�ش���كل املن�شو�ض عليه يف هذا القانون, 
اإقليمها. يعملون يف  التي  الدولة  رهنًا مبوافقة 



اخلام�ض الف�شل 
بالتفاقية امل�شمولة  اجلرائم  ب�شاأن  الق�شائية  املالحقة 

ا�شتهاليل تعليق 
يت�شم���ن ه���ذا الف�ش���ل اأحكام���ًا يتوخ���ى منها معاجلة بع����ض امل�شائل الإجرائية الت���ي تن�شاأ خلل 
امللحق���ة الق�شائي���ة ب�ش���اأن اجلرائ���م امل�شمولة بالتفاقي���ة, ومنها ال�شلط���ة التقديرية فيما يتعلق 

معينة. ومنح احل�شانة يف ظروف  بامللحقة 

الق�شائية باملالحقة  يتعلق  فيما  التقديرية  ال�شالحيات  20- ممار�شة  املادة 

تراعي ]ال�شلطة املخت�شة[, عند ممار�شة �شلحياتها التقديرية فيما يتعلق بامللحقة الق�شائية 
ب�شاأن جرمية تنطبق عليها اأحكام هذه الت�شريعات النموذجية, اعتبار هذه اجلرائم من اجل�شامة 

امل�شاألة.  هذه  ب�شاأن  ملزم  دويل  اتفاق  مو�شع  تكون  بحيث 

التعليق

.2 الفقرة   ,11 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
ل متتلك جميع الدول نظامًا ي�شمح للنيابة العامة مبمار�شة �شلحيات تقديرية فيما يتعلق بتوقيت 
امللحقة الق�شائية. ولكن الفقرة 2 من املادة 11 تتطلب, كما ورد يف الأدلة الت�شريعية, من الدول 

يلي:  ما  ال�شلحيات  من  النوع  هذا  تخول  التي 
يج���ب عل���ى ه���ذه ال���دول بذل اجلهد للت�شجيع على تطبي���ق القانون اإىل اأبعد حد ممكن من 
اأج���ل ردع ارت���كاب اجلرائ���م الرئي�شي���ة الأربع امل�شمولة بالتفاقي���ة, واجلرائم املقررة وفقًا 
للربوتوكولت الثلثة امللحقة بالتفاقية, )طاملا كانت الدول اأطرافا فيها(, وكذلك اجلرائم 

اخلطرية.)86(

97

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )86( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.133 ال�شفحة  بها, 
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يتعلق بامللحقة, من الأهمية مبكان  العامة فيما  للنيابة  التي تخول �شلحيات تقديرية  الدول  ويف 
اأن تنفذ الدول تدابري, منها مبادئ توجيهية, بغية كفالة الت�شاق يف عملية �شنع القرار و�شمان اأن 
اإليهم التهام والتهم التي ُيف�شل توجيهها متخذة بعناية,  تكون جميع القرارات املتعلقة مبن يوجه 
م���ع املراع���اة التام���ة للوقائ���ع, واإيلء العتبار الواجب لل�شالح الع���ام فيما يتعلق باأيٍّ من اجلرائم 

النموذجية. الت�شريعية  الأحكام  بهذه  امل�شمولة 

الق�شائية املالحقة  واحل�شانة من  الّلني  21- اإبداء  املادة 

1- رهن���ًا بالأح���كام ال���واردة يف الفقرة 5, يجوز ل�]ال�شلط���ة املخت�شة[, يف نطاق �شلحياتها 
التقديري���ة, ]اأن متن���ح ح�شان���ة م���ن امللحقة ل�[ ]اأن تقرر عدم ملحقة[ �شخ�ض يقدم معلومات 
مفيدة ويثبت اأنه يتعاون بفعالية فيما يتعلق باإجراءات التحقيق اأو امللحقة ب�شاأن اإحدى اجلرائم 
التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية, اأو جرائم اأخرى يك�شف عنها نتيجة لهذا 

التعاون.

]يدرج  اأو ملحقة يف  التعاون متعلقًا بتحقيق  اإذا كان  النظر عما  املادة بغ�ض  2- تنطبق هذه 
اأخرى.  دولة  اأيِّ  اأو يف  الدولة[  ا�شم 

التعاون  يندرج  اأن  اأخرى, جاز  ودولة  الدولة[  ا�شم  ]يدرج  ما بني  اتفاقية  كانت هناك  3- اإذا 
م���ع ال�شلط���ات املخت�ش���ة يف تل���ك الدولة يف خانة تقدمي عوٍن كبري. وجاز للدول اإبرام اتفاق قبل 

بعده.  اأو  املعنية  امللحقة  بدء 

4- اإذا تع���اون �شخ����ض طواعي���ة بتق���دمي معلوم���ات مفي���دة وم�شاعدة اأجهزة اإنف���اذ القانون 
يف التحقي���ق و/اأو امللحق���ة فيم���ا يتعل���ق بجرائ���م اأخ���رى تنطبق عليها هذه الأح���كام الت�شريعية 
النموذجي���ة, ج���از للقا�ش���ي اأن يق���رر اإب���داء الل���ني يف ما ي�ش���دره من اأحكام يف حق���ه اإذا ثبتت 
فعالي���ة التع���اون يف الك�ش���ف ع���ن م�شاركة اآخرين يف جماعة اإجرامي���ة منّظمة اأو اإثبات ذلك, اأو 
 اإيج���اد �شحاي���ا اجلرائ���م الذي���ن ما زالوا اأحي���اء, اأو ا�شرتداد نواجت اجلرمي���ة اأو عائداتها, كليًّا

اأو جزئيًّا.

5- ل مُتنح احل�شانة من امللحقة باأيِّ حال من الأحوال للمّدعى عليهم الذين قاموا بتنظيم 
قادة اجلماعة  كانوا  اأو  مة,  منظَّ اإجرامية  فيها جماعة  تورطت  تنظيم جرمية خطرية  اأو  ارتكاب 

مة. املنظَّ الإجرامية 



بالتفاقية  99 امل�شمولة  اجلرائم  ب�شاأن  الق�شائية  اخلام�ض- امللحقة  الف�شل 

التعليق
اختياري. حكم 

.3 الفقرة   ,26 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
كبري من  اإىل حد  مة  املنظَّ التحقيق يف اجلرمية  م�شاعدة  اأنه ميكن  اإىل  الت�شريعية  الأدلة  ي�شار يف 
خ���لل تع���اون اأع�ش���اء اجلماعات الإجرامية وغريهم من امل�شاركني فيها. وينطبق ذلك اأي�شا على 
م���ة, حي���ث ميك���ن اأن توؤدي املعلومات م���ن الداخل اإىل اإحباط  احليلول���ة دون وق���وع اجلرمي���ة املنظَّ
عملي���ات اإجرامي���ة كان يعت���زم تنفيذه���ا.)87( وم���ن ث���م, تتطلب التفاقية من ال���دول اتخاذ تدابري 
لت�شجي���ع تع���اون الأ�شخا����ض من الداخ���ل, مبا يتوافق مع املبادئ القانونية الأ�شا�شية لكل دولة. ويف 
���ع عل���ى التعاون م���ع ال�شلطات من خلل منح ح�شانة م���ن امللحقة, ويف دول  بع����ض ال���دول, ي�شجَّ
اأخرى من خلل تخفيف الأحكام على مرتكبي اجلرائم الذين يتعاونون بهذا ال�شكل. وتن�ض الأدلة 
اأن  اإليها  الدول, فُيطلب  لتقدير  ]مرتوكة[  اتخاذها  الواجب  املحّددة  "اخلطوات  اأنَّ  الت�شريعية على 

بذلك".)88( ملزمة  تكون  اأن  دون  الت�شاهل,  اأو  على احل�شانة  تن�ض  اأحكامًا  تعتمد 
يلي: ما  على  كذلك  الت�شريعية  الأدلة  وتن�ض 

ق���د يقت�ش���ي من���ح احل�شان���ة م���ن امللحقة )الفقرة 3 من امل���ادة 26( يف حالة تنفيذه, �شن 
ت�شري���ع اإم���ا ين�ش���ئ ال�شلحية التقديرية لعدم امللحقة يف احلالت املنا�شبة اأو ينظم ما هو 
املراجعة  ما من  �شكل  الن�ض على  يلزم  وقد  التقديرية.  ال�شلحية  َقْبل من هذه  موجود من 
الق�شائي���ة والت�شدي���ق, بغي���ة و�شع �شروط اأيِّ ترتيبات غري ر�شمية و�شمان اأن تكون قرارات 

ملزمة.)89( منح احل�شانة 
وعند النظر يف م�شاألة احل�شانة من امللحقة, على وا�شعي القوانني مراعاة عدد من العتبارات. 
فف���ي معظ���م البل���دان الت���ي مُتنح فيها احل�شانة, تكون احل�شان���ة م�شروطة اأو حمدودة ب�شكل ما. 
فعل���ى �شبي���ل املث���ال, قد ُي�شرتط باأن يكون التع���اون قائما على اآراء يوؤمن �شاحبها ب�شحتها )حتى 
التي مُتنح  اأو ي�شرتط وجود �شلة ما بني اجلرمية  املعلومات غري �شحيحة(,  اأنَّ  بعد  ولو تبني فيما 
احل�شان���ة ب�شاأنه���ا واجلرمي���ة التي ي���ديل امل�شتبه به ب�شهادة ب�شاأنها. وق���د تكون هناك حاجة اإىل 
تداب���ري خمتلف���ة ا�شتن���ادًا اإىل قيم���ة الأدلة التي يقدمها امل�شتبه به وتاأثريها الفعلي )مثل اإيقاف اأو 
منع ارتكاب جرمية(. ومتنح بع�ض البلدان ح�شانة مقابل ال�شهادة, مبعنى اإبداء اللني يف الأحكام 

العقوبة.  تخفيف  اأنواع  من  نوعًا  لي�ض  وهذا  وكاملة.  �شادقة  �شهادة  ُقدمت  اإذا  ال�شادرة 
بجرائم  يتعلق  فيما  تاأييده  اأو  مثل منح عفو  امل�شاءلة,  ملنع  تدابري  الأع�شاء  الدول  تتخذ  األَّ  وينبغي 

الإن�شان. انتهاكات خطرية حلقوق  اأو  دولية 

مثال
تن����ض امل���ادة 371-1 م���ن قانون الإج���راءات اجلنائية يف الحتاد الرو�شي عل���ى اأنه يحق للم�شتبه 
ب���ه اأو املته���م تق���دمي التما����ض لعق���د اتفاق تعاون �شابق للمحاكمة. ويو�ش���ح امل�شتبه به اأو املتهم يف 
ه���ذا اللتما����ض اخلط���وات الت���ي �شيتخذها للم�شاعدة يف التحقي���ق للك�شف عن اجلرمية والتحقيق 

.165 ال�شفحة  نف�شه,  )87( املرجع 

نف�شه. )88( املرجع 

.175 ال�شفحة  نف�شه,  )89( املرجع 
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فيه���ا, وجت���رمي ال�ش���ركاء الآخرين فيه���ا وملحقتهم, بالإ�شافة اإىل البحث ع���ن املمتلكات املتاأتية 
من اجلرمية.

وين����ض القان���ون اجلنائ���ي للحت���اد الرو�ش���ي كذلك عل���ى اأنَّ ال�شخ�ض الذي يتوق���ف طواعية عن 
امل�شارك���ة يف ع�شاب���ة اإجرامي���ة اأو يف هيكله���ا التنظيم���ي اأو يف اجتم���اع منظميه���ا اأو من يديرونها 
)قادته���ا( اأو غريه���م م���ن ممثليه���ا, والذي ي�شاعد بفعالية يف الك�شف عن هذه اجلرائم اأو منعها, 

اأركان اجلرمية. من  اآخر  ركنا  يرتكب  اإذا مل  اجلنائية  امل�شوؤولية  من  ُيعفى 



ال�شاد�ض الف�شل 
الإثبات وقواعد  اخلا�شة  الإجراءات 

ا�شتهاليل تعليق 
يت�شّم���ن ه���ذا الف�ش���ل اأحكامًا ُيتوخى اأن ُتتخذ اأ�شا�شًا قانونيًّا للإجراءات اخلا�شة وقواعد 
مة العابرة للحدود  الة ب�شاأن اجلرمية املنظَّ الإثب���ات الت���ي ق���د تي�شر امللحقة الق�شائية الفعَّ
الوطنية, مثل اإتاحة وقت اأطول قبل ا�شتهلل امللحقة وقبول الأدلة املح�شل عليها باأ�شاليب 

اخلا�شة. التحّري 

التقادم 22- مّدة  املادة 

1- وفق���ًا للفق���رة 2, ت�شق���ط بالتقادم الإجراءات اجلنائية الت���ي تنطبق عليها هذه الأحكام 
ارتكاب اجلرمية. من  ال�شنوات[  عدد  ]يدرج  مرور  بعد  النموذجية  الت�شريعية 

2- ]اإذا �شعى اأحد امل�شتبه بهم عمدًا اإىل الفرار من وجه العدالة فيما يتعلق بجرمية تنطبق 
].1 الفقرة  دة يف  املحدَّ التقادم  العمل مبدة  ُعلِّق  النموذجية,  الت�شريعية  الأحكام  هذه  عليها 

التعليق

اختياري. حكم 
.5 الفقرة   ,11 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

للدول نهوج خمتلفة فيما يتعلق مب�شاألة احلدود الزمنية املتعلقة با�شتهلل امللحقة. فلدى بع�ض 
ال���دول م���دة تق���ادم حت���دد امل���دة الزمنية ال���ذي يجب البدء يف هذه امللحق���ات خللها, يف حني 

املدة. هذه  اأخرى  دول  ل حتدد 
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وتتطل���ب التفاقي���ة م���ن ال���دول الت���ي لديها مدة تق���ادم, كما ي�شار يف الأدل���ة الت�شريعية, اأن حتدد 
فرتات طويلة فيما يتعلق بجميع اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية, وبخا�شة بالن�شبة للجناة الذين 
ل توجد  التي  الدول  من   11 املادة  من   5 الفقرة  تتطلب  ول  العدالة.  وجه  من  للفرار  عمدًا  ي�شعون 

املدة.)90( هذه  اأن حتدد  تقادم  مدة  بها 
د اإذا فر املتهم اأو تخّلف عن احل�شور  ويف بع�ض الدول, قد يوقف العمل بهذه احلدود الزمنية اأو متدَّ

يلي: ما  على  الت�شريعية  الأدلة  وتن�ض  الإجراءات.  يف 
د  وينبغي اأن تو�شع هذه العوامل يف العتبار لدى حتديد فرتات التقادم, اإن وجدت, واأن حتدِّ
املتهم من  فيها  يفّر  التي  ب�شاأن احلالت  اأطول  بالفعل حدودًا زمنية فرتات  ت�شع  التي  الدول 
اإطالة املدة, التي ميكن اأن جتعل الدفاع  الإجراءات الق�شائية. ويف مثل هذه احلالت, تكون 

املتهم.)91( �شلوك  ب�شوء  �شعوبة, مربرة  اأكرث  التهم  وجه  يف 

اأمثلة
تن�ض املادة 1 )�شقوط احلق يف توجيه التهام بالتقادم )2003/297(( من الف�شل الثامن )مدة 

يلي: ما  على   ,1189/39 رقم  لفنلندا  اجلنائي  القانون  من  التقادم( 
)1( ل ي�شق���ط بالتق���ادم احل���ق يف توجيه التهام بارتكاب جرمية تكون العقوبة الق�شوى 

احلياة )2008/212(.  مدى  ال�شجن  عنها 
التهامات:  ه  توجَّ اإذا مل  بالتقادم  التهام  توجيه  احلق يف  )2( ي�شقط 

لفرتة  ال�شجن  الق�شوى على اجلرمية  العقوبة  كانت  اإذا  �شنة,  )1( خلل ع�شرين 
�شنوات,  ثماين  على  تزيد  حمددة 

)2(  خ���لل ع�ش���ر �شن���وات, اإذا كان���ت العقوبة الق�شوى ال�شج���ن لفرتة تزيد على 
�شنوات,  ثماين  اأق�شاه  وبحد  �شنتني 

)3(  خلل خم�ض �شنوات, اإذا كانت العقوبة الق�شوى ال�شجن لفرتة تزيد على �شنة 
�شنتان, اأق�شاه  وبحد  واحدة 

)4(  خ���لل �شنت���ني, اإذا كان���ت العقوبة الق�شوى ال�شجن لفرتة �شنة واحدة اأو دفع 
غرامة. 

)3( ت�ش���ري العقوب���ة الق�ش���وى اإىل اأق�شى عقوبة ت�شري على اجلرمية من�شو�ض عليها يف 
التطبيق.  الواجب  احلكم 

)4( ي�شقط بالتقادم احلق يف توجيه اتهام يف اجلرائم املرتكبة اأثناء اأداء املهام الر�شمية 
بعد فرتة خم�ض �شنوات على الأقل. وي�شقط بالتقادم احلق يف توجيه اتهام يف جرائم الإ�شرار 
بالبيئة واجلرائم البيئية واجلرائم املتعلقة بحماية املباين بعد فرتة ع�شر �شنوات على الأقل. 
اأجنبية يف  بالبيئة من قبل �شفن  الإ�شرار  اتهام يف جرائم  بالتقادم احلق يف توجيه  وي�شقط 
املنطق���ة القت�شادي���ة الفنلندي���ة امل�ش���ار اإليها يف املادة 28 من قان���ون مكافحة التلوث الناجت 
ع���ن ال�شف���ن )1979/300( والإ�ش���رار امل�شدد بالبيئة واملخالفات البيئي���ة والإ�شرار بالبيئة 

.135 ال�شفحة  نف�شه,  )90( املرجع 

نف�شه. )91( املرجع 



الإثبات  103 وقواعد  اخلا�شة  ال�شاد�ض- الإجراءات  الف�شل 

ب�شب���ب الإهم���ال بع���د ف���رتة ثلث �شنوات على الأقل. وي�شقط بالتقادم احلق يف توجيه اتهام 
الفنلندية بعد فرتة  املنطقة القت�شادية  الأجنبية يف  ال�شفن  التي ترتكبها  ال�شيد  يف جرائم 

الأقل. )2005/1161( على  �شنوات  ثلث 
)5( ل يجوز اإ�شقاط احلق بالتقادم يف توجيه اتهام يف جرائم النتهاك اجلن�شي للأطفال 
اأو النتهاك اجلن�شي امل�شدد للأطفال قبل بلوغ املدعي �شن الثامنة والع�شرين. وينطبق الأمر 
نف�شه على جرائم الغت�شاب والغت�شاب امل�شدد والإكراه على اجلماع املرتكبة �شد اأ�شخا�ض 

�شنة. )2005/1161( ع�شرة  ثماين  اأعمارهم عن  تقل 
يلي:  ما  على  الأملاين  اجلنائي  القانون  من  اخلام�ض  الف�شل  من  التقادم(  )فرتة   78 املادة  تن�ض 

)1( ُي�شتبع���د فر����ض عقوب���ات وتدابري )املادة 11 )1( رقم 8( عند انتهاء فرتة التقادم, 
76 اأ )2(. املادة  من  واحد  رقم  من  الأوىل  باجلملة  الإخلل  دون 

ملدة  م�شددة حمددة(  )القتل يف ظروف   211 املادة  الواردة يف  اجلنايات  تخ�شع  )2( ل 
التقادم. 

للتقادم: الق�شائية  امللحقة  فيه  تخ�شع  الذي  بالقدر  يلي  كما  التقادم  مدة  )3( تكون 
احلياة؛ مدى  ال�شجن  عقوبتها  تكون  التي  اجلرائم  �شنة يف  ثلثني   -1

ع�شرين �شنة يف اجلرائم التي تكون العقوبة الق�شوى عنها ال�شجن لفرتة تزيد   -2
�شنوات؛ ع�شر  على 

ع�شر �شنوات يف اجلرائم التي تكون العقوبة الق�شوى عنها ال�شجن لفرتة تزيد   -3
�شنوات؛ ع�شر  اأق�شاه  وبحد  �شنوات  على خم�ض 

خم�ض �شنوات يف اجلرائم التي تكون العقوبة الق�شوى عنها ال�شجن لفرتة تزيد   -4
�شنوات؛ اأق�شاه خم�ض  وبحد  واحدة  �شنة  على 

الأخرى. اجلرائم  �شنوات يف  ثلث   -5
)4( تتما�شى الفرتة مع العقوبة املن�شو�ض عليها يف القانون الذي يحدد اأركان اجلرمية, 
بغ����ض النظ���ر ع���ن الظ���روف امل�شددة اأو املخففة املن�شو�ض عليه���ا يف اأحكام اجلزء العام اأو 

اخلا�ض. اجلزء  املخففة يف  اأو  امل�شددة  باجلرائم  املتعلقة 

اجلنائية الإجراءات  23- نقل  املادة 

اأجنبية: ق�شائية  ولية  من  اجلنائية  الإجراءات  بنقل  يتعلق  1- فيما 

)اأ( يجوز اأن يقّرر ]املّدعي العام اأو ال�شلطة املركزية اأو وزارة العدل ...[ ت�شّلم امللحقة 
الق�شائية جلرمية م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية جتري امللحقة الق�شائية ب�شاأنها 
يف ولي���ة ق�شائي���ة اأجنبي���ة ]وتكون للمحاكم الوطنية ولية ق�شائي���ة عليها[ ]وينطبق عليها قانون 
]...[[, اإذا اعُترب اأنَّ هذا يف �شالح اإقامة العدل ح�شب الأ�شول ]وعندما تطلب ال�شلطات الأجنبية 

ذلك[؛
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)ب(   ل يج���وز ت�شّل���م ملحق���ة �ش���د �شخ����ض اأُدين بالفعل ونفذ حكم���ًا بناء على نف�ض 
الوقائع.

اأجنبية: ق�شائية  ولية  اإىل  اجلنائية  الإجراءات  بنقل  يتعلق  2- فيما 

)اأ( يجوز اأن يقّرر ]املّدعي العام اأو ال�شلطة املركزية اأو وزارة العدل ...[ نقل اإجراءات 
امللحقة الق�شائية جلرمية م�شمولة بهذه الأحكام الت�شريعية النموذجية اإىل ولية ق�شائية اأجنبية 
اإذا اعُت���رب اأنَّ ه���ذا يف �شال���ح �شلم���ة اإقام���ة العدل ح�شب الأ�ش���ول وعندما تطلب �شلطات ولية 
دة  اأو جرائم حمدَّ وقائع  على  اجلنائية  الإجراءات  نقل  يقت�شر  اأن  ويجوز  ذلك.  اأجنبية  ق�شائية 

دين؛ بهم[ حمدَّ ]اأ�شخا�ض/م�شتبه  اأفراد  اأو 

)ب(  ُيتخذ قرار نقل اإجراءات ملحقة ق�شائية قبل ]حتدد هنا املرحلة من الإجراءات 
التهام[؛ توجيه  مرحلة  مثل  معقول,  بعدها غري  الق�شية  نقل  يكون  التي 

)ج(   عند الإمكان, ي�شمح ]املّدعي العام اأو ال�شلطة املركزية اأو وزارة العدل ...[ للم�شتبه 
به؛ القيام  املزمع  الإجراءات  نقل  وب�شاأن  املزعومة  ب�شاأن اجلرمية  اآرائه  بعر�ض  ]املتهم[  به 

)د(    عن���د الإم���كان, ي�شم���ح ]املّدع���ي الع���ام اأو ال�شلط���ة املركزي���ة اأو وزارة العدل ...[ 
ل�شحاي���ا اجلرمي���ة املزعوم���ة بعر����ض اآرائهم ب�شاأن هذه اجلرمية وب�ش���اأن نقل الإجراءات املزمع 
ا اأو دون  ل�شم���ان ع���دم ت�ش���ّرر حقوقهم ]يف احل�شول على تعوي����ض وجرب اأ�شرار منا�شبني[ �شلبيًّ

مربر؛ 

���ق ق���راُر النق���ِل امللحقَة الق�شائية دون اإخلل باإج���راء املزيد من التحقيقات  )ه����(  يعلِّ
متبادلة؛ قانونية  م�شاعدة  وطلب 

اأو وزارة  اأو ال�شلطة املركزية  ]املّدعي العام  )و(    تنتهي امللحقة الق�شائية عندما يبلَّغ 
قطعي. ب�شكل  املنقولة  الق�شية  ف�شلت يف  قد  الأجنبية  الق�شائية  الولية  باأنَّ   ]... العدل 

 
التعليق

اختياري. حكم 

.21 واملادة  15؛  املادة  من   5 الفقرة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
ب�شاأنها  التحقيق يف نف�ض اجلرمية وامللحقة الق�شائية  البدء يف  من املمكن لأكرث من دولة واحدة 
اإحداها  تنقل  اأن  اإمكانية  الدول يف  باأن تنظر  املادة 21  التحقيق وامللحقة. وتق�شي  وموا�شلة هذا 
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اإىل الأخ���رى اإج���راءات امللحق���ة يف احل���الت الت���ي ُيعترب فيها ذلك النق���ل يف �شالح اإقامة العدل 
ح�شب الأ�شول, وخ�شو�شًا عندما يتعلق الأمر بعّدة وليات ق�شائية, وذلك بهدف تركيز امللحقة.
ومن وجهة نظر عملية, قد يلزم اتخاذ عدة خطوات حتى يت�شنى نقل اإجراءات امللحقة اإىل دولة 
���اًل. اأوًل, يح���ب عل���ى الدولتني الت�شاور فيما بينهما يف اأم���ور منها تبادل املعلومات  اأخ���رى نق���ًل فعَّ
والأدلة ونقلها. وتن�ض الفقرة 5 من املادة 15 من التفاقية على اأن تقوم دولتان جتريان حتقيقا اأو 
تقومان مبلحقة ق�شائية اأو تتخذان اإجراءات ق�شائية ب�شاأن ال�شلوك ذاته, بالت�شاور فيما بينهما, 
ح�ش���ب القت�ش���اء, به���دف تن�شي���ق ما تتخذه من تدابري. ثاني���ًا, اإذا كانت امل�شاألة قد بلغت املحاكم 
بالفع���ل يف اإح���دى الدولت���ني, يك���ون م���ن ال�شروري اأن "توقف" املحكم���ة اأو تعلَّق امللحقة اإىل حني 
�ش���دور الق���رار ب�شاأنه���ا يف دول���ة اأخرى. ويهدف م�شروع هذه املادة اإىل تي�شري هذه العملية. وجتدر 
الإ�ش���ارة اأي�ش���ًا اإىل اأنَّ الف�ش���ل يف الق�شي���ة امل�شار اإليه يف الفقرة 2 )و( ي�شمل احلكم بالرباءة اأو 

الدعوى. رد  اأو  بالإدانة 
كما اأنَّ معاهدة الأمم املتحدة النموذجية ب�شاأن نقل الإجراءات يف امل�شائل اجلنائية )قرار اجلمعية 

اأي�شًا. متاحة  املرفق(   ,118/45 العامة 
فهذه  ال�شياق.  هذا  �شلة يف  ذات  اجلرم  نف�ض  على  مرتني  املحاكمة  جواز  قاعدة عدم  ُت�شبح  وقد 
القاع���دة ج���زء م���ن القان���ون الدويل, مبا ي�شمل القانون الدويل حلق���وق الإن�شان. وتن�ض الفقرة 7 
العامة 2200  وال�شيا�شية )قرار اجلمعية  املدنية  الدويل اخلا�ض باحلقوق  العهد  املادة 14 من  من 

يلي: ما  على  املرفق(  )د-21(,  األف 
ل يج���وز تعري����ض اأح���د جم���ددًا للمحاكم���ة اأو للعقاب على جرمية �شب���ق اأن اأدين بها اأو برئ 

بلد.  كل  اجلنائية يف  وللإجراءات  للقانون  وفقًا  نهائي  بحكم  منها 
الدويل: التعاون  عن  اآ�شيا  �شرق  اأمم جنوب  رابطة  كتّيب  يلي يف  ما  ويرد 

منذ  را�شخة  قاعدة  نف�ض اجلرم  على  املحاكمة مرتني  قاعدة عدم جواز  اأنَّ  من  الرغم  على 
وق���ت طوي���ل, ف���ل زالت هناك نقا�شات كثرية تدور ب�شاأن تطبيقها. وامل�شاألة التي تطرح اأكرث 
اأو  بنف�ض اجلرمية  تتعلق  املزعومة  الثانية"  الق�شائية  "امللحقة  كانت  اإذا  ما  من غريها هي 
نف�ض �شبب رفع الدعوى بحيث يجب اللجوء اإىل مبداأ عدم جواز املحاكمة مرة ثانية. وكثريًا 
ما ُتثار هذه امل�شاألة اإذا ُوجهت تهمة لحقة تتعلق بنف�ض ال�شلوك مع ت�شنيف اجلرمية ب�شكل 

اأدلة جوهرية جديدة.)92( اإذا ظهرت  اأو  خمتلف 
وميكن جتّنب هذه امل�شكلة اأو التقليل من حدوثها من خلل �شياغة الت�شريعات ذات ال�شلة بعناية. 
ى مبا يل���ي يف الفقرة 52 من الدليل املنّقح اخلا�ض باملعاهدة النموذجية  فعل���ى �شبي���ل املث���ال, يو�شَ
لت�شلي���م املجرم���ني, فيم���ا يخ�ض اإعداد ت�شريعات تتعلق بتنفي���ذ قاعدة عدم جواز املحاكمة مرتني 

اجلرم:  نف�ض  على 
لع���ّل ال���دول ترغ���ب يف النظر يف املعاي���ري واملعلومات ال�شتدللية التي تك���ون منا�شبة ولزمة 
لقيا����ض م���ا اإذا كان���ت املحاكم���ة الثانية هي عن نف�ض اجلرمية, وبخا�شة يف اجلرائم املعقدة 

املجموعات.)93( نف�ض  املندرجة يف  واجلرائم 

 Pauline David, Fiona David and Anne Gallagher, ASEAN Handbook on International Legal Cooperation )92(

. www.aseansec.org التايل:  العنوان  على  متاح   .in Trafficking in Persons Cases p. 122

. www.unodc.org التايل:  ال�شبكي  املوقع  )93( انظر 
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مثال
يلي: ما  على  �شلوفاكيا  اجلنائي يف  القانون  ين�ص 

ونقلها جنائية  ق�شية  ت�شّلم  الثالث:  الباب 

اخلارج من  جنائية  ق�شية  ت�شّلم 

383 )اأ( املادة 

ي�ش���در املّدع���ي الع���ام ق���رارًا ب�شاأن طلب مقّدم من اجلهة ذات ال�شلة يف بلد اأجنبي لت�شليم 
املذكور  البلد  اإقليم  ارُتكبت يف  �شلوفاكيا عن جرائم  رعايا جمهورية  اأحد  اإجراءات مالحقة 
م على  اإىل اجله���ات ذات ال�شل���ة يف جمهوري���ة �شلوفاكي���ا، ويف ح���ال املوافقة على الطلب ُيقدِّ
الف���ور التما�ش���ًا اإىل اجله���ة ذات الخت�شا�ص املو�شوعي والإقليم���ي لبدء املالحقة الق�شائية 

القانون. هذا  لأحكام  وفقًا 

اأجنبي  بلد  اإىل  جنائية  ق�شية  نقل 

383 )ب( املادة 

اإذا ج���رت مالحق���ة اأح���د رعايا بلد اأجنبي عن جرمية ارُتكبت يف اإقليم جمهورية �شلوفاكيا، 
يجوز للمدعي العام، بعد توجيه التهام من طرف وزارة العدل، نقل اإجراءات املالحقة اإىل 

رعاياه. من  املتهمون  الأ�شخا�ص  يكون  الذي  الأجنبي  البلد  املعنية يف  الهيئة 

اخلارج املالحقة يف  بغر�ص  النقل 

383 )ج( املادة 

العليا قرارها  املحكمة  تتخذ  بغر�ص املالحقة،  اإىل اخلارج  نقل �شخ�ص  اأجنبي  بلد  اإذا طلب 
الثاين،  الباب  اأحكام  وتنطبق  الأجنبي.  البلد  بناء على طلب مقدم من  النقل  ب�شاأن مقبولية 

الأمنية. والتدابري  النقل  مقبولية  قرار  على  القت�شاًء،  ح�شب 

واإعادته �شلوفاكيا،  اإقليم جمهورية  بغية مالحقته يف  اأجنبي  بلد  من  �شخ�ص  َت�َشلُّم 

383 )د( املادة 

/1/ اإذا كان ح�شور �شخ�ص �شرورّيًا بغر�ص مالحقة جنائية يف اإقليم جمهورية �شلوفاكيا، 
عقوبة  فرتة  يق�شي  اأو  اخلارج  ال�شخ�ص حمتجزًا يف  هذا  وكان  للمواجهة،  اأو  لل�شهادة  �شواء 
اأثناء الإجراءات ال�شابقة للمحاكمة بناء على طلب من  بال�شجن يف اخلارج، ي�شدر القا�شي 
باحتجاز  اأمام حمكمة، قرارًا  املعرو�شة  الإجراءات  الق�شاة يف  رئي�ص هيئة  اأو  العام،  املدعي 
العدل  وزارة  اإىل  ويطلب  املوؤقت،  النقل  �شلوفاكيا خالل  اإقليم جمهورية  املذكور يف  ال�شخ�ص 

اأخرى.  تدابري  اتخاذ  �شلوفاكيا  يف جمهورية 

/2/ ين�ص القرار ال�شادر مبوجب الفقرة 1 عن القا�شي، اأو رئي�ص هيئة الق�شاة يف حالة 
املذكور.  ال�شخ�ص  ت�شّلم  يوم  الحتجاز من  يبداأ  اأن  اأمام حمكمة، على  املعرو�شة  الإجراءات 
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/3/ تت�شلم هيئة ال�شجون وهيئة قوات احلر�ض العديل ال�شخ�ض املنقول ب�شكل موؤقت من 
تاأخري.  دون  بت�شّلمه  الحتجاز  لقرار  املُ�شِدرة  الهيئة  وتخطر  اأجنبي  بلد 

البلد  اأق�شى يحدده  املذكور يف موعد  ال�شخ�ض  يعاد  اللزمة  الإجراءات  اإمتام  /4/ بعد 
الأجنبي. 

/5/ ترتِّب وزارة العدل يف جمهورية �شلوفاكيا لإعادة ال�شخ�ض املذكور اإىل البلد الأجنبي 
 .1 الفقرة  ال�شادر ح�شب  الحتجاز  من  اإطلقه  قرار  بعد 

اخلارج اإجراءات يف  اإمتام  بغر�ض  يحمل جن�شية  ل  متهم  �شخ�ض  اأو  اأجنبي  متهم  نقل 

383 )ه�( املادة 

/1/ يج���وز, بن���اء عل���ى طل���ب مقدم من بلد اأجنبي, نقل مته���م اأجنبي اأو متهم ل يحمل 
جن�شي���ة يك���ون حمتج���زًا اأو يق�ش���ي حكمًا بال�شج���ن اإىل اإقليم بلد اأجنب���ي ب�شكل موؤقت بغية 

املواجهة.  اأو  بال�شهادة  الإدلء 

التالية:  ال�شروط  اإذا حتققت  موؤقت  ب�شكل  ال�شخ�ض  هذا  نقل  /2/ يجوز 

النقل,  هذا  على  موافقته   1 الفقرة  املذكور يف  ال�شخ�ض  )اأ(  مينح 

�شلوفاكيا,  اإقليم جمهورية  املنفذ يف  احلكم  اأو  الحتجاز  من غر�ض  تغّيبه  يغري  األ  )ب(   

)ج(    األ يوؤدي النقل املوؤقت اإىل متديد فرتة الحتجاز املنفذ يف اإقليم جمهورية �شلوفاكيا 
لئق. متديدا غري 

)د(     األ ي���وؤدي النق���ل املوؤق���ت اإىل متدي���د فرتة تنفيذ احلكم بال�شجن يف اإقليم جمهورية 
لئق. �شلوفاكيا متديدا غري 

/3/ اأثناء الإجراءات ال�شابقة للمحاكمة, ي�شدر املدعي العام جلمهورية �شلوفاكيا قرارًا 
ا�شتيفاء  بعد  املادة,  الفقرة 1 من هذه  اإليه يف  امل�شار  لل�شخ�ض  املوؤقت  بالنقل  ال�شماح  ب�شاأن 
العدل يف جمهورية  القرار عن وزارة  الفقرتني 1 و2 منها, وي�شدر هذا  الواردة يف  ال�شروط 
�شلوفاكيا اأثناء الإجراءات املنظورة اأمام حمكمة. وترتِّب وزارة العدل يف جمهورية �شلوفاكيا 

املعنية.  الأجنبي  البلد  هيئات  اإىل  املذكور  ال�شخ�ض  لنقل 

/4/ حت���دد الهيئ���ة الت���ي ت�شدر قرار النقل املوؤقت لل�شخ�ض امل�شار اإليه يف الفقرة 1 من 
ه���ذه امل���ادة, يف نف����ض الوقت, الفرتة امللئمة الت���ي يعاد ال�شخ�ض املنقول موؤقتًا خللها اإىل 

يومًا.  ثلثني  الفرتة عن  هذه  تزيد  ول  �شلوفاكيا.  اإقليم جمهورية 

/5/ يبق���ى ال�شخ����ض املنق���ول حمتجزًا يف اإقليم البلد الأجنبي وُيَن�ض على ذلك يف قرار 
الهيئ���ة ال�ش���ادر وفق���ًا للفقرة 3 من ه���ذه املادة. وينطبق نف�ض الأمر اأي�شًا اإذا مت ا�شطحاب 

ثالث.  بلد  اإقليم  املذكور عرب  ال�شخ�ض 



مة املنظَّ ملكافحة اجلرمية  النموذجية  الت�شريعية  108  الأحكام 

/6/ ل حتت�ش���ب م���دة الحتج���از يف اخل���ارج يف الفرتة املحددة وفق���ًا للفقرتني 1 و2 من 
اأو من القا�شي بناء على طلب من املدعي  املادة 71. وي�شدر قرار بهذا ال�شاأن من املحكمة, 
الحتجاز  اأنَّ مدة  بيد  املادة 71(.  7 من  )الفقرة  للمحاكمة  ال�شابقة  الإجراءات  اأثناء  العام 
يف اخل���ارج م�شمول���ة يف ف���رتة العقوبة املنفذة يف جمهوري���ة �شلوفاكيا. وت�شدر املحكمة التي 

امل�شاألة. هذه  قرارًا حول  الأحكام  بتنفيذ  تاأمر 

باجلرائم يتعلق  فيما  اجلناة  فرار  عدم  24- �شمان   املادة 
بالتفاقية امل�شمولة 

تنظر  النموذجية,  الت�شريعية  الأحكام  تنطبق عليها هذه  فيه بجرمية  ُيتهم م�شتبه  1- عندما 
املحاكمة.  قبل  الحتجاز  م�شاألة  املخت�شة[ يف  ]املحكمة/ال�شلطة 

زمنية[. فرتة  ]تدرج  قدرها  فرتة  على  املحاكمة  قبل  الحتجاز  2- يقت�شر 

3- عن���د النظ���ر يف م�شاأل���ة الحتج���از قب���ل املحاكمة, تراع���ي ]املحكمة/ال�شلط���ة املخت�شة[ 
التالية:  الحتمالت 

جنائية لحقة؛  اإجراءات  اأثناء  به  امل�شتبه  )اأ(  عدم ح�شور 

الأدلة؛ اأو  ال�شهود  يخ�ض  فيما  التلعب  )ب(   

اآخر. �شكل  باأيِّ  العدالة  �شري  باإعاقة  به  امل�شتبه  قيام  )ج(    

4- اإذا مل يوؤمر بالحتجاز قبل املحاكمة, يجوز ل�]ال�شلطة الق�شائية/ال�شلطة املخت�شة[ فر�ض 
�ش���روط عل���ى امل�شتب���ه بهم على ذمة املحاكمة اأو ال�شتئن���اف ل�شمان ح�شورهم اأثناء الإجراءات 

ذلك:  ومن  العدل,  اإقامة  ول�شمان  اللحقة  اجلنائية 

بال�شفر؛  املتعلقة  الهوية  وثائق  من  وغريها  ال�شفر  )اأ(  م�شادرة جوازات 

واملغادرة؛  الدخول  نقاط  املعنية يف  ال�شلطات  اإخطار  )ب(   

كبرية؛  قيمة  ذي  كفالة  �شند  )ج(    احتجاز 

احلركة؛  على  قيود  فر�ض  )د(    

العدالة. �شري  وعرقلة  بال�شهود  يتعلق  فيما  التلعب  ملنع  اأخرى  تدابري  )ه�(   
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التعليق
و4.  3 الفقرتان   ,11 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

تن����ض الفق���رة 3 م���ن امل���ادة 11, فيما يتعلق بالأفعال املجرمة وفق���ًا لهذه التفاقية, على اأن تتخذ 
الدفاع,  الواجب حلقوق  اإيلء العتبار  الداخلي ومع  لقانونها  كل دولة طرف تدابري ملئمة, وفقًا 
�شمانًا لأن تراعي يف ال�شروط املفرو�شة فيما يتعلق بالقرارات اخلا�شة بالإفراج على ذمة املحاكمة 

اللحقة. اجلنائية  الإجراءات  عليه يف  املدعي  كفالة ح�شور  �شرورة  ال�شتئناف  اأو 
مة, كما ورد يف الأدلة الت�شريعية, اأرباٌح  وقد تتاأتى من العمليات الإجرامية جلماعات اجلرمية املنظَّ
كب���رية ينت���ج عنه���ا اإتاحة مبالغ كبرية للمدعى عليهم. ويف هذه احلالت, قد تقّل فعالية ا�شتخدام 
الكفالة كاأ�شلوب ل�شمان عدم فرار املدعى عليهم من وجه العدالة قبل املحاكمة. وبناء على ذلك, 

التفاقية من   11 املادة  من   3 الفقرة  اأنَّ  الت�شريعية  الأدلة  يرد يف 
ت�ش���ري اإىل ه���ذا الحتم���ال املتمثل يف ال�شتخدام غري املتب�شر لتدابري الإفراج قبل املحاكمة 
وقب���ل ال�شتئن���اف, وتق�ش���ي ب���اأن تتخذ كل دولة التدابري امللئمة مب���ا يتفق وقانونها ويراعي 

العدالة.)94( وجه  من  فرارهم  ل�شمان عدم  عليهم  املدعى  حقوق 
وقد يلزم النظر اأثناء اتخاذ القرارات املتعلقة بالإفراج اأو الحتجاز قبل املحاكمة يف قدرة امل�شتبه 
ب���ه عل���ى التلع���ب فيم���ا يتعلق بال�شهود اأو الأدلة اأو اتخاذ خطوات اأخرى من �شاأنها تقوي�ض اإقامة 
الع���دل, واإن كان���ت التفاقي���ة ل ت�ش���رتط هذا. ومن ثم, يت�شمن ه���ذا اخليار املتعلق بال�شياغة يف 

فيها. النظر  بغر�ض  العوامل  هذه  النموذجية  الت�شريعية  الأحكام 

عن  ال�شابقة  الإدانة  باأحكام  املتعلقة  25- الأدلة   املادة 
بالتفاقية م�شمولة  جرائم 

يج���وز للمحكم���ة وفق���ًا ل�شلحياتها التقديرية, يف اأيِّ اإجراءات تتعلق بجرمية تنطبق عليها هذه 
الأحكام الت�شريعية النموذجية, قبول اأدلة متعلقة باأحكام اإدانة �شابقة عن ]تدرج قائمة باجلرائم 
]اإذا  ]اأيِّ دولة طرف يف التفاقية[,  ]اأيِّ دولة[  اأخرى[ يف  ]اأو جرائم خطرية  بالتفاقية[  امل�شمولة 

الإجراءات[. على  �شار  تاأثري  من  لها  يكون  قد  ما  تفوق  الأدلة  لهذه  الإثباتية  القيمة  كانت 

التعليق
.22 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

اعتقاد  اإىل  توؤدي  اأن  تاأثري �شار, حيث ميكنها  �شابقة  اإدانة  باأحكام  املتعلقة  للأدلة  يكون  اأن  ميكن 
املحكم���ة اأو املحلف���ني ب���اأنَّ ال�شخ����ض املعني ق���د ارتكب جرمية اأخرى ومن ث���م فاإنه بال�شرورة قد 
ارتكب اجلرمية التي يحاكم عليها اأي�شًا. بيد اأنَّ هناك ظروفا قد جتعل من تقدمي اأدلة على اإدانة 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة  )94( الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

.134 ال�شفحة  بها, 
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امل�شتب���ه ب���ه يف جرمي���ة يف ولي���ة ق�شائية اأخرى اأمرًا وجيها. فعلي �شبيل املثال, قد يكون من املهم 
بالن�شب���ة للقا�ش���ي ال���ذي ُي�ش���در احلكم اأن يكون على علم باأنَّ اجلاين قد ارتكب هذه الأفعال من 
َقْب���ل يف بل���دان اأخ���رى. ويف هذه احلالت, يج���ب تقدير القيمة الإثباتية للأدلة بعناية باملقارنة مع 
م���ا ق���د يك���ون له���ا م���ن تاأثري �شار على �شري العدالة. ومن ثم, ُي�شار اإىل هذه العتبارات على وجه 

التفاقية. من   22 املادة  لتنفيذ  بال�شياغة  املتعلق  اخليار  هذا  التحديد يف 
وم���ن وجه���ة نظ���ر عملية, قد يكون من ال�ش���روري اأن ت�شع الدول اإجراءات اإدارية ميكن احل�شول 
م���ن خلله���ا عل���ى معلوم���ات ب�شاأن اأحكام الإدان���ة ال�شابقة من دول اأخرى. وميكن اأن يتم هذا من 
خ���لل عملي���ة امل�شاع���دة القانوني���ة املتبادلة, اأو قد يكون من املج���دي اأي�شا النظر يف و�شع اإجراء 

بهذا. للقيام  اآخر 

مثال
تن����ض امل���ادة 6 م���ن الق���رار الإط���اري ملجل�ض الحت���اد الأوروب���ي JHA/2009/315 ال�ش���ادر بتاريخ 
26 �شباط/فرباي���ر 2009 ب�ش���اأن تنظي���م وحمتوى تبادل املعلومات امل�شتخرجة من ال�شجل اجلنائي 

يلي: ما  على  الأع�شاء  الدول  بني  فيما 
عن���د طل���ب معلوم���ات م���ن ال�شجل اجلنائي لدولة ع�شو بغر����ض تنفيذ اإجراءات جنائية �شد 
�شخ����ض اأو لأيِّ غر����ض اآخ���ر بخ���لف الإجراءات اجلنائية, يج���وز لل�شلطة املركزية يف هذه 
الدول���ة الع�ش���و القي���ام, وفق���ًا لقانونها الداخلي, بتقدمي طل���ب اإىل ال�شلطة املركزية يف دولة 

اجلنائي. ال�شجل  من  �شلة  ذات  وبيانات  معلومات  ل�شتخراج  اأخرى  ع�شو 



ال�شابع الف�شل 
ال�شهود حماية 

ا�شتهاليل تعليق 

تقت�شي الفقرة 1 من املادة 24 من كل دولة طرف اأن تتخذ "تدابري ملئمة يف حدود اإمكانياتها" 
الة لل�شهود )ولأقاربهم و�شائر الأ�شخا�ض الوثيقي ال�شلة بهم, ح�شب القت�شاء(  لتوفري حماية فعَّ
الذي���ن يدل���ون يف الإج���راءات اجلنائية ب�شه���ادة بخ�شو�ض اجلرائم امل�شمول���ة بالتفاقية من اأيِّ 
املادة 24, �شحية يف  الفقرة 4 من  ُي�شتنتج يف  ال�شاهد, كما  اأو ترهيب حمتمل. وقد يكون  انتقام 

.24 املادة  اأحكام  تنطبق  وعندها  الظروف,  بع�ض 
وتعط���ي الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 24 م���ن التفاقية مثالني على تلك التداب���ري, الأول هو و�شع قواعد 
اإجرائي���ة لتوف���ري احلماي���ة اجل�شدي���ة لهم من خ���لل و�شعهم حتت حماية ال�شرط���ة اأو اإدراجهم 
يف برام���ج ر�شمي���ة حلماي���ة ال�شهود, والثاين هو توفري قواع���د خا�شة بالأدلة تتيح لل�شهود الإدلء 
ب�شهاداته���م عل���ى نح���و يكفل �شلمتهم. وهناك العديد من ال�شرتاتيجيات الأخرى التي قد تكون 
اأكرث فائدة. وتورد هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية اأمثلة متنوعة عن ال�شرتاتيجيات الت�شريعية 

ال�شهود. ب�شاأن حماية  قانون منوذجي  و�شع  على  حالّيًا  املكتب  ويعكف  ا�شتخدامها.  التي ميكن 
اإنَّ مق���درة اأيِّ �شاه���د عل���ى الإدلء ب�شهادت���ه يف حميط ق�شائي, اأو على التعاون مع �شلطات اإنفاذ 
القوان���ني يف التحقيق���ات م���ن دون خ���وف من جراء الرتهي���ب اأو النتقام, عامل اأ�شا�شي يف �شون 
�شيادة القانون كما ورد يف املمار�شات اجليدة ب�شاأن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة 
م���ة. وي�شم���ل مفهوم حماية ال�شه���ود العديد من التدابري املتنوعة التي ترتاوح بني  باجلرائ���م املنظَّ

اأكرب:  ر�شمي  طابع  ذات  ال�شهود  وبرامج حلماية  مكلفة  ب�شيطة غري  تدابري 
وق���د تك���ون احلماي���ة ب�شيطة, كتوفري ال�شرطة حرا�شًة لل�شاه���د ترافقه اإىل قاعة املحكمة,   
اأو توف���ري م���كان اإقام���ة موؤقت���ة له يف بيت اآم���ن, اأو ا�شتخدام تكنولوجي���ا الت�شالت احلديثة 
)كاملداولة بالفيديو( للإدلء بال�شهادة. غري اأنَّ هنالك حالت اأخرى يكون فيها تعاون �شاهٍد 
دة  املهدِّ الإجرامية  والقوة لدى اجلماعة  الوا�شلة  اليد  التحقيق, لكن  عامًلً حا�شمًا يف جناح 
تكون �شديدة ال�شطوة جّدًا مما ي�شتلزم اتخاذ تدابري ا�شتثنائية ل�شمان �شلمة ال�شاهد. ويف 
تل���ك احل���الت, ق���د يك���ون اللجوء اإىل اإعادة توطني ال�شاهد بهوية �شخ�شية جديدة, يف مكان 
اأو حتى يف اخلارج, هو البديل الوحيد املتاح.)95( اإقامة جديد ل يف�شح عنه, يف البلد نف�شه, 

111

مة )2008(,  )95( املمار�ش���ات اجلي���دة ب�ش���اأن حماي���ة ال�شه���ود يف الإج���راءات اجلنائية املتعلقة باجلرائ���م املنظَّ

.1 ال�شفحة 
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ال�شهود 26- �شالمة  املادة 

ال�شاهد يف  اأو  ال�شحية  ل�شمان ح�شول  املنا�شبة  التدابري  املخت�شة[ جميع  ]ال�شلطة  1- تتخذ 
جرمية تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية وعائلته على احلماية الكافية, اإذا كانت 
�شلمت���ه معر�ش���ة للخط���ر, مبا يف ذل���ك التدابري الرامية اإىل حمايته من الرتهيب والنتقام من 

واأعوانهم. واملجرمني  فيهم  امل�شتبه 

2- مينح ال�شحايا وال�شهود يف اجلرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية 
ال�شهود. قائمة حلماية  تدابري  اأو  برامج  باأيِّ  �شمولهم  حق 

التعليق

.24 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 
اإلزامي. حكم 

الة لل�شهود من النتقام اأو الرتهيب هو واجب اإلزامي. بيد  واج���ب اتخ���اذ تداب���ري لتوف���ري حماية فعَّ
���ذ يف اإط���ار م���ا ه���و معقول ويف حدود اإمكانيات البلد املعن���ي. والق�شد من هذا احلكم هو  اأن���ه ينفَّ
ال�شلة بهم( حق احل�شول على احلماية  الوثيقي  ال�شهود )والأ�شخا�ض  بب�شاطة فر�ض �شرط منح 
عند القت�شاء, وُيتوخى حتديد معايري اأيِّ برنامج بتف�شيل يف اإطار اأنظمة/قوانني فرعية تكميلية.

وت�ش���ري ه���ذه امل���ادة اإىل تعري���ف "ال�شاهد" ال���وارد يف باب التعاريف من هذه الأح���كام الت�شريعية 
النموذجية.

وكما يلَحظ يف املمار�شات اجليدة ب�شاأن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم 
الق�شائية  للإجراءات  مهمة  معلومات  �شخ�شًا يف حيازته  ال�شاهد—ب�شفته  وظيفة  فاإنَّ  مة,  املنظَّ
اأو اجلنائية—ه���ي امل�شاأل���ة الوثيق���ة ال�شل���ة باملو�ش���وع, ل و�شعه اخلا�ض اأو �شيغ���ة ال�شهادة التي 
وامل�شاركون  العدالة )املخربون,  املتعاونون مع  اإىل ثلث فئات رئي�شية:  ال�شهود  وينق�شم  بها.  يديل 
الآخ���رون يف ال�شل���وك الإجرام���ي( وال�شحايا-ال�شه���ود, واأنواع اأخرى من ال�شه���ود )املارة الأبرياء 

وغريهم(.  وال�شهود اخلرباء 
وكما يلَحظ يف املمار�شات اجليدة ب�شاأن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم 
مة, فاإنَّ من ال�شروري التمييز بني برنامج حماية ال�شهود, وتدابري م�شاعدة ال�شهود اأو دعمهم.  املنظَّ

التايل:  النحو  على  ال�شهود  برنامج حماية  الدليل  ويعرف 
ما  يوفر  قبول �شارمة,  ملعايري  ر�شميا, يخ�شع  ُمن�شاأ  �شري  برنامج  ال�شهود":  "برنامج حماية 
يلزم لتغيري اأماكن الإقامة بنقل الأ�شخا�ض اإىل اأماكن اإقامة جديدة, وكذلك تغيري هويتهم, 
فيم���ا يخ����ض ال�شه���ود املعر�شة حياتهم للخطر من جراء تهديدهم من قبل جماعة اإجرامية 

القوانني. اإنفاذ  �شلطات  مع  تعاونهم  ب�شبب 
ومن املهم النظر فيما اإذا كانت احلماية موفرة للموظفني مثل موظفي املحكمة واملرتجمني ال�شفويني 
ومدوين املحا�شر ومعدي تقارير املحكمة والق�شاة واملحلفني. ويف معظم البلدان, ل يكون الق�شاة 
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واملدع���ون العام���ون والعم���لء ال�شريون وال�شهود اخلرباء واملرتجم���ون ال�شفويون م�شمولني بربامج 
حماي���ة ال�شه���ود اإلَّ يف ظ���روف ا�شتثنائي���ة. ذلك اأنَّ حالت الرتهيب اأو الأخطار التي تهدد حياتهم 
تعت���رب ذات �شل���ة مبنا�شبه���م وب���اأداء واجباته���م. ومع اأنهم ميكن اأن يكون���وا موؤهلني لأن توفر لهم 
التي  احلماية  فاإنَّ  املبكر,  والتقاعد  احلالية  الوظيفة  من  والنقل  ال�شرطة  بوا�شطة  احلماية  تدابري 

للأخطار. املعر�شني  لل�شهود  املخ�ش�شة  احلماية  تدابري  بطبيعتها عن  تختلف  لهم  توفر 
املرج���ع: دلي���ل "املمار�ش���ات اجليدة ب�شاأن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم 

واجلرمية, )2008(. باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  ال�شادر عن  مة",  املنظَّ

لل�شهود الق�شائية  27- احلماية  املادة 

يج���وز ملحكم���ة تنظ���ر يف م�شائل تت�شل بجرمية تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية 
اأن ت�ش���در اأوام���ر حلماي���ة �شاه���د م���ا ]قبل[ الإج���راءات ]واأثناءها وبعدها[, مب���ا يف ذلك اأوامر 

يلي: متعلقة مبا 

املحكمة؛ جل�شات  )اأ( اإغلق 

اآخر؛ اأو حاجز  �شا�شة  وراء  من  بال�شهادة  الإدلء  )ب(  

)ج(    الإدلء بال�شهادة عن طريق و�شلت الفيديو اأو غريها من و�شائل الت�شال عن ُبعد؛

و�شفويني؛ ال�شتعانة مبرتجمني حتريريني  )د(   

ال�شاهد؛ هوية  الك�شف عن[  ]اإخفاء/عدم  )ه�(   

الوجه؛ وملمح  ال�شوت  اأجهزة متويه  )و(    ا�شتخدام 

ال�شاهد؛ مل�شاندة  اأ�شخا�ض  )ز(    ح�شور 

املحاكمة؛ �شجلت  )ح(   ختم 

منا�شبة. اأو  �شرورية  املحكمة  تراها  اأخرى  م�شائل  اأيِّ  )ط(  

التعليق

اختياري. حكم 
.24 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

م���ن امله���م التاأك���د م���ن اأنَّ باإمكان ال�شه���ود امل�شاركة باأمان ودون ترهي���ب يف اأيِّ اإجراءات للعدالة 
اجلنائية.
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ويف ح���ال مل يك���ن ل���دى املحكم���ة �شلطة تقديرية طبيعية لتوفري حماية لل�شهود "داخل املحكمة" يف 
تلك احلماية. وقد  يتيح  املادة  فاإنَّ م�شروع هذه  الوطنية,  للحدود  العابرة  مة  املنظَّ ق�شايا اجلرمية 
�شي���غ احلك���م عل���ى نحو ف�شفا�ض جّدًا ل�شمان تخوي���ل املحكمة �شلطة تقديرية للقيام بكل ما تراه 
الك�شف عن  ب�شاأن عدم  اأوامر  اإ�شدار  املثال,  ي�شمل ذلك, على �شبيل  ال�شهود. ول  �شروريًّا حلماية 

الوجه.)96( بتمويه ملمح  وال�شماح  بل  فح�شب  ال�شهود  وعناوين  اأ�شماء 
مثال

تتيح املادتان 376 و389 من قانون الإجراءات اجلنائية للحتاد الرو�شي, وكذلك القانون الحتادي 
اإطار  FZ-39 لعام 2011, ا�شتخدام التداول عن طريق الفيديو. وين�ض القانون الحتادي, يف  رقم 

كليهما. بالفيديو  الت�شال  على طريف  قا�ض  وجود  على  الإجرائية,  ال�شمانات 
وال�شهود وغريهم  لل�شحايا  الدولة احلماية  بتوفري  FZ-119 )املعني  رقم  القانون الحتادي  وين�ض 

التالية: الأمنية  التدابري  على   ,2004 لعام  اجلنائية(  الإجراءات  امل�شاركني يف  من 
ومل�شكنه وممتلكاته؛ لل�شخ�ض  الأمن  )اأ( توفري 

باخلطر؛ والإنذار  والت�شالت  اجل�شدية  احلماية  ب�شاأن  تدابري خا�شة  اتخاذ  )ب(  
باحلماية؛ امل�شمول  بال�شخ�ض  املتعلقة  املعلومات  �شرية  �شمان  )ج(   

الإقامة؛ مكان  تغيري  )د(   
الوثائق؛ تغيري  )ه�(   
املظهر؛ )و( تغيري 

التعليم؛ تلقي  ومكان  )الوظيفة(  العمل  مكان  )ز(  تغيري 
اآمن؛ مكان  موؤقتًا يف  ال�شخ�ض  )ح(  و�شع 

)ط(   تطبي���ق تداب���ري اأمني���ة اإ�شافية فيما يتعل���ق بال�شخ�ض امل�شمول باحلماية الذي يكون 
اأو مكان ق�شاء  نقله من مكان الحتجاز  الذي يق�شي فرتة عقوبته, مبا يف ذلك  اأو  حمتجزا 

اآخر. مكان  اإىل  العقوبة 

)96( ميك���ن الط���لع عل���ى مزي���د م���ن املعلومات يف دليل املمار�ش���ات اجليدة ب�شاأن حماية ال�شه���ود يف الإجراءات 

مة. املنظَّ باجلرائم  املتعلقة  اجلنائية 



الثامن الف�شل 
بالتفاقية  امل�شمولة  اجلرائم  �شحايا   تعوي�ض 

اأ�شرارهم وجرب 

ا�شتهاليل تعليق 
يت�شم���ن ه���ذا الف�ش���ل اأحكام���ًا يتوخى منه���ا م�شاعدة الدول على تنفيذ الفق���رة 1 من املادة 25 
اإجرائية  اأن ت�شع قواعد  الدول الأطراف  مة. ويقت�شي هذا احلكم من  اتفاقية اجلرمية املنظَّ من 
التعوي�ض وجرب الأ�شرار. ملئمة توفر ل�شحايا اجلرائم امل�شمولة بالتفاقية �شبل احل�شول على 

الأ�شرار من جانب اجلاين و/اأو جرب  28- التعوي�ض  املادة 

1- يف حال اإدانة �شخ�ض بارتكاب جرمية تنطبق عليها هذه الأحكام الت�شريعية النموذجية, 
يج���وز للمحكم���ة اأن تاأم���ر اجلاين بدفع تعوي����ض اإىل ال�شحية اأو جرب الأ�شرار التي حلقت بها, 

عنها. عو�شًا  اأو  املحكمة  بها  تاأمر  اأخرى  عقوبة  اأيِّ  اإىل  اإ�شافة 

2- تاأخ���ذ املحكم���ة يف احل�شب���ان, لدى فر�ض التعوي�ض اأو ج���رب الأ�شرار, اإمكانيات اجلاين 
وقدرت���ه عل���ى دف���ع التعوي����ض اأو جرب الأ�شرار ]وتعطى الأولوي���ة لأمر التعوي�ض اأو جرب الأ�شرار 

الغرامة[. على 

3- الغر�ض من اإ�شدار اأمر بجرب الأ�شرار هو ا�شتعادة ال�شحية قيمة املكا�شب غري امل�شروعة 
اجلاين. عليها  التي ح�شل 

اأمر  يت�شمن  وقد  بها.  اأيِّ خ�شارة حلقت  ال�شحية عن  تعوي�ض  هو  التعوي�ض  من  4- الغر�ض 
اأو جزئيًّا: ا  كليًّ يلي  ما  لتغطية  مبالغ  دفع  التعوي�ض 

)اأ( م���ا حتتاج���ه ال�شحي���ة م���ن تكاليف العلج الطب���ي اأو الطبيعي اأو العلج يف اإطار 
النف�ض؛ علم  اأو  النف�شي  الطب 
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)ب(  ما حتتاجه ال�شحية من تكاليف العلج بالعمل اأو العلج الطبيعي اأو اإعادة التاأهيل؛

)ج(   تكاليف ما يلزم من نقل اأو رعاية موؤقتة للأطفال اأو �شكن موؤقت اأو انتقال ال�شحية 
املوؤقتة؛ الآمنة  الإقامة  مكان  اإىل 

)د(     فقدان الدخل والأجور امل�شتحقة وفقا للقانون الوطني والقواعد التنظيمية املتعلقني 
بالأجور؛

)ه�(    الر�شوم القانونية وغريها من التكاليف اأو امل�شاريف املتكبدة, مبا يف ذلك التكاليف 
اجلنائية؛ وامللحقة  التحقيق  عملية  ال�شحية يف  املت�شلة مب�شاركة 

)و(      التعوي�ش���ات ع���ن الأ�ش���رار غ���ري املادي���ة, الناجمة عن الإيذاء املعنوي اأو املادي اأو 
املرتكبة يف حقها؛ نتيجة اجلرمية  بال�شحية  تلحق  التي  واملعاناة  والأمل  النف�شي 

)ز(      اأيِّ تكالي���ف اأو خ�شائ���ر اأخ���رى تتكبده���ا ال�شحي���ة كنتيجة مبا�شرة ل�شلوك اجلاين 
للمحكمة. معقول  تقييم  على  بناء 

5- ل يح���ول و�ش���ع ال�شحي���ة كمهاجر اأو عودتها اإىل بلدها الأ�شلي اأو عدم وجود ال�شحية يف 
املادة. لهذه  وفقا  الأ�شرار  و/اأو جرب  التعوي�ض  دفع  دون  الق�شائية  الولية 

6- يف ح���الت ع���دم دف���ع اجلاين للتعوي�ض, يحق لل�شحي���ة احل�شول على تعوي�ض من ]يدرج 
العام[. ال�شندوق  ا�شم 

ا ُنفذت اأفعاله التي ت�شكل جرمية مبوجب هذه الأحكام  7- عندما يكون اجلاين موظفًا عموميًّ
الت�شريعي���ة النموذجي���ة حت���ت �شلطة الدول���ة الفعلية اأو الظاهرية, يجوز للمحكمة اأن تاأمر الدولة 
بدف���ع تعوي����ض لل�شحي���ة ]وفق���ا للت�شريعات الوطنية[. وميكن للأمر الذي يفِر�ض على الدولة دفع 
الواردة  البنود  اأو اجلزئية جلميع  الكلية  التغطية  اأن ي�شمل دفع مبالغ  املادة  تعوي�ض مبوجب هذه 

منها. اأيٍّ  اأو  )اأ(-)ز(   4 الفقرة  يف 

التعليق
.1 الفقرة   ,25 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

اإلزامي. حكم 
اأن تنظر فيها عند و�شع  اإر�شادات ب�شاأن امل�شائل التي قد تود الدول  اإىل تقدمي  يهدف هذا احلكم 
دفعات  عبارة عن  الأ�شرار  وجرب  وتعوي�شهم.  مة  املنظَّ �شحايا اجلرمية  اأ�شرار  ب�شاأن جرب  قوانني 



اأ�شرارهم  117 وجرب  بالتفاقية  امل�شمولة  اجلرائم  �شحايا  الثامن- تعوي�ض  الف�شل 

ي�شدده���ا اجل���اين لتعوي����ض ال�شحاي���ا عن اخل�شائر التي حلقت بهم. ويف بع����ض النظم القانونية, 
ق���د يتوق���ف ت�شدي���د دفع���ات جرب الأ�شرار على �شدور حكم بالإدانة. اأما التعوي�ض فعادة ما تدفعه 
الدولة, وهو يتوقف اأحيانًا على �شدور حكم بالإدانة ول يحتاج اأحيانًا اأخرى ل�شدور ذلك احلكم. 
القوانني  كانت  اإذا  اإلَّ  وتعوي�ض  للأ�شرار  ب�شاأن �شمان احل�شول على جرب  اأحكام  اإدراج  يتعني  ول 

القبيل. هذا  من  اأحكامًا  الواقع  تت�شمن يف  ل  الوطنية 

مثال
ين�ض قانون عام 2000 )اإ�شدار الأحكام( يف اململكة املتحدة املعني ب�شلحيات املحاكم اجلنائية 

يلي:  ما  على 
مدانني. اأ�شخا�ض  التعوي�ض يف حق  اأوامر   -130 املادة 

)1( يج���وز للمحكم���ة الت���ي اأ�شدرت حكم اإدانة على �شخ����ض اأو التي �شدر احلكم بحقه 
اأمامه���ا لرتكاب���ه جرمي���ة, اأن ت�ش���در اأمرًا )ي�ش���ار اإليه يف هذا القان���ون ب�"اأمر التعوي�ض"( 
تفر����ض في���ه عل���ى امل���دان م���ا يلي, بدًل من التعامل معه باأيِّ طريق���ة اأخرى اأو بالإ�شافة اإىل 

ذلك: اأو خلف  على طلب  بناء  التعامل,  ذلك 
)اأ(  دف���ع تعوي�ش���ات عّم���ا يلح���ق بال�شخ����ض من اإ�شاب���ة اأو خ�شارة اأو �ش���رر ب�شبب تلك 

العقوبة؛ احل�شبان يف حتديد  املحكمة يف  تاأخذها  اأخرى  اأيِّ جرمية  اأو  اجلرمية 
ب�شبب جرمية من  بوفاة  املرتبطة  الفجيعة  التعوي�ض عن  اأو  تكاليف اجلنازة  دفع  )ب( اأو 

الطريق؛ على  عربة  وجود  به  يت�شبب  الناجمة عن حادث  الوفاة  عدا حالت  القبيل,  هذا 
اأدناه.  131 واملادة  املادة  هذه  من  التالية  للأحكام  يخ�شع  ذلك  ولكن 





التا�شع الف�شل 
عليهم املحكوم  الأ�شخا�ض  نقل 

ا�شتهاليل تعليق 

مة الدول الأطراف على اأن تنظر يف اإبرام اتفاقات  ت�شج���ع امل���ادة 17 م���ن اتفاقي���ة اجلرمية املنظَّ
وترتيبات ب�شاأن نقل الأ�شخا�ض املحكوم عليهم لرتكابهم جرائم م�شمولة بالتفاقية. وتعد م�شاألة 
نقل الأ�شخا�ض املحكوم عليهم م�شاألة معقدة تتطلب على الأرجح اإبرام اتفاقات ثنائية اأو اتفاقات 
اأخرى ودعم الت�شريعات املحلية. ويت�شمن هذا الف�شل الأ�شا�شيات التي قد يلزم تناولها يف قانون 
وطني ب�شاأن هذه امل�شاألة. وميكن اأن ُيتخذ هذا الف�شل اأ�شا�شًا لقانون م�شتقل ُيعنى بنقل ال�شجناء, 

القائمة. اجلنائية  القوانني  اإدراجه يف  اأو ميكن 
وهن���اك العدي���د م���ن الأ�شب���اب العملية وراء دعم نقل الأ�شخا�ض املحكوم عليهم. فوفقًا ملا ورد يف 

املكتب: اأعده  الذي  عليهم  للمحكوم  الدويل  بالنقل  اخلا�ض  الدليل 
بافرتا����ض بق���اء الأم���ور على ما هي عليه, يح�شل الأ�شخا�ض املحكوم عليهم الذين يق�شون 
ف���رتة عقوبته���م داخ���ل بلدانهم الأ�شلية على فر�شة اأف�ش���ل لإعادة تاأهيلهم واندماجهم يف 
املجتم���ع م���ن اأيِّ م���كان اآخر خ���ارج بلدانهم الأ�شلية. وهذا �شب���ب اإيجابي لنقل الأ�شخا�ض 
املحك���وم عليه���م اإىل اإح���دى الدول التي لديه���م فيها روابط اجتماعية من اأجل ق�شاء فرتة 
عقوبتهم. وقد يوؤدي �َشْجن ال�شخ�ض يف بلد اأجنبي, بعيدًا عن اأ�شرته واأ�شدقائه, اإىل نتائج 
عك�شية اأي�شًا؛ فاأ�شرة ال�شجني توفر له �شندًا ودعمًا اجتماعيًا, مما يزيد من احتمال النجاح 

واإدماجه.)97( توطينه  اإعادة  يف 
وعلى الرغم من اأنَّ الأهداف املتعلقة باإعادة التاأهيل يف غاية الأهمية, فاإنَّ نقل الأ�شخا�ض املحكوم 
عليهم ميكن اأي�شًا اأن يحقق عددا من الأهداف الدبلوما�شية والعملية الأخرى. فعلى �شبيل املثال, 
اأحد  اأن يخفف من التوتر الدبلوما�شي الذي قد ين�شاأ عندما ي�شجن بلد ما  ميكن لنقل �شجني ما 
رعاي���ا بل���د اآخ���ر. وعملي���ة النقل هي اأي�شا اآلية ميكن اأن ت�شتخدمه���ا الدول لتاأمني عودة رعاياها 
التي  العملية  الأعباء  اأي�شا من  النقل  ويخفف  لاإن�شانية.  اأو  قا�شية  ي�شجنون يف ظروف  قد  الذين 
ترتب���ط بحب����ض الرعاي���ا الأجانب والتي تن�شاأ, على �شبيل املثال, عن العوائق اللغوية واحلاجة اإىل 
تلبي���ة الحتياج���ات الديني���ة والثقافي���ة والغذائية لل�شجناء الأجانب. ولنق���ل املحكوم عليهم فوائد 
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البلد املنفذ للحكم يح�شل على معلومات قيمة حول مواطنه  اإنَّ  اإذ  القانون,  اإنفاذ  هامة يف جمال 
العائد ما كان ليح�شل عليها لو بقي ذلك ال�شخ�ض يق�شي عقوبته يف اخلارج, ثم عاد اإىل الوطن. 
تتيح  اأن  النقل  لعملية  الأ�شلي ميكن  بلده  اإىل  ُيعاد جمرم خطري جّدًا  اأنه عندما  اإىل  اأخريا  وي�شار 

املنقول. املجرم  ذلك  ملراقبة  بها  معمول  واإجراءات  قوانني  اأية  من  ال�شتفادة  فر�شة  البلد  لذلك 
الإن�شان.  القانون الدويل حلقوق  اأ�شا�ض قوي يف  اإىل  الأ�شخا�ض املحكوم عليهم  وت�شتند عملية نقل 
فعل���ى �شبي���ل املث���ال, تن����ض الفق���رة 3 م���ن املادة 10 من العه���د الدويل اخلا����ض باحلقوق املدنية 
ق علي���ه اأو ان�شم اإليه 167 بل���دا حتى تاريخ 31 اآب/اأغ�شط�ض 2012, على  وال�شيا�شي���ة, ال���ذي �ش���دَّ
اأن يراع���ي نظ���ام ال�شج���ون معاملَة امل�شجون���ني معاملة يكون "هدفها الأ�شا�ش���ي اإ�شلحهم واإعادة 
تاأهيله���م الجتماع���ي". وع���لوة عل���ى ذل���ك, فاإنَّ اإع���ادة تاأهيل املحكوم عليه���م لرتكابهم جرائم 
 3 الفقرة  تن�ض  التي  مة  املنظَّ املعلنة لتفاقية اجلرمية  الأهداف  اأحد  اأي�شا  هو  بالتفاقية  م�شمولة 
اإدماج الأ�شخا�ض املدانني باأفعال  اإعادة  اإىل تعزيز  "ت�شعى الدول الأطراف  اأن  من مادتها 31 على 

املجتمع". التفاقية يف  بهذه  م�شمولة  اإجرامية 
ووفق���ًا مل���ا ورد يف الدلي���ل اخلا����ض بالنقل الدويل للمحك���وم عليهم, فاإنَّ العديد من الدول ان�شمت 
اإىل خط���ط متع���ددة الأط���راف واأبرمت اتفاقات ثنائية ت�شّهل نقل املحكوم عليهم.)98( وعلى الرغم 
م���ن اأنَّ ج���زءا كب���ريا م���ن الإطار املتعلق بنق���ل الأ�شخا�ض املحكوم عليهم ي���رد يف املعاهدات ذات 
ال�شلة, على غرار اأ�شكال اأخرى من التعاون الدويل, فيمكن ال�شتعانة بالت�شريعات املحلية لتكميل 
ال���ة لعملي���ة نق���ل الأ�شخا�ض املحكوم عليهم. ووفق���ًا ملا ورد يف الدليل اخلا�ض  و�شم���ان الإدارة الفعَّ

فاإنه: عليهم,  للمحكوم  الدويل  بالنقل 
ال لنقل املحكوم عليهم.  ميكن لتنفيذ الت�شريعات الوطنية اأن ي�شاعد اأي�شًا على اإن�شاء نظام فعَّ
فالإطار القانوين املحلي يعنّي ال�شلحيات وي�شمن الو�شوح فيما يتعلق باملبادئ الكامنة وراء 

ال�شرعية.)99( ومينحها  النقل  عملية 
التالية  اأن تتناول امل�شائل  وينبغي للقوانني الوطنية, �شمانًا لكفاءة نقل الأ�شخا�ض املحكوم عليهم, 
الطلبات  لتلقي  الهامة جّدًا؛ وحتديد وتعيني �شلطة مركزية  اأدنى: تعريف جميع امل�شطلحات  كحد 
والرد عليها؛ وتعداد متطلبات النقل؛ و�شمان الو�شوح يف التطبيق والإجراءات الأخرى؛ واخلطوات 
والإج���راءات الت���ي ينبغ���ي للبل���د اأن يتبعها يف اإدارة برنامج النقل وجتهيز الطلبات واتخاذ قرارات 

الدولة.  تلك  بها  تنفرد  دة  متطلبات حمدَّ اأيَّ  ُتدِرج  األَّ  للدولة  الوطنية  للقوانني  وينبغي  النقل. 
وهناك اعتبارات اأخرى ذات �شلة ت�شمل: ما اإذا كان يحق لل�شجني اأن ميثله حمام, واإذا كان الأمر 
اأيِّ مرحلة من مراحل الدعوى؛ واإمكانية نقل الأحداث واملر�شى عقليًا, واإذا كان الأمر  كذلك, يف 
كذل���ك, م���ا اإذا كان���ت تنطبق اإجراءات وتدابري حماية خا�ش���ة؛ واإمكانية نقل ال�شجناء اخلا�شعني 
للإفراج امل�شروط اأو للو�شع حتت املراقبة اأو لأيِّ �شكل من اأ�شكال الإفراج امل�شروط؛ واأثر النقل على 
احلق���وق املدني���ة اأو ال�شيا�شي���ة اأو املدنية للمواطنني العائدين وو�شع ال�شجناء املنقولني كمهاجرين؛ 
وحتدي���د القي���ود املفرو�ش���ة عل���ى امللحقات الق�شائية اللحقة ب�شاأن ال�شل���وك الذي ي�شكل اأ�شا�ض 
له. ذة  املنفِّ اأو  للحكم  امل�شِدرة  البلدان  ب�شاأن  اإبلغ حمددة  متطلبات  واأي  مرتكبه,  املنقول  اجلرم 

عليهم. للمحكوم  الدويل  بالنقل  اخلا�ض  الدليل  واجلرمية,  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  )98( مكتب 

نف�شه. )99( املرجع 
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29- الغر�ض املادة 

الغر����ض م���ن ه���ذا الف�شل ه���و ت�شهيل نقل ال�شجناء اخلا�شعني حلك���م جنائي نهائي ]لرتكابهم 
جرائ���م خط���رية[ والذي���ن ي�شتوفون ال�ش���روط الأ�شا�شية الأخرى للنق���ل املن�شو�ض عليها يف هذه 

الأحكام.

التعليق
.17 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

اختياري. حكم 
ال�شجناء. بنقل  املتعلقة  الأحكام  تف�شري  توجيه  بالأغرا�ض يف  بيان  اإدراج  يفيد  قد 

مثال
يلي: ما  على  اأ�شرتاليا  )الكومنولث( يف   1997 لعام  لل�شجناء  الدويل  النقل  قانون  ين�ض 

القانون اأغرا�ض    -3
القانون هي: هذا  اأغرا�ض 

)اأ( ت�شهيل نقل ال�شجناء بني اأ�شرتاليا وبع�ض البلدان التي اأبرمت اأ�شرتاليا معها 
التي  البلدان  ال�شجن يف  تنفيذ عقوبة  لل�شجناء  ال�شجناء بحيث ميكن  لنقل  اتفاقات 

اجتماعية؛ بعلقات  فيها  يرتبطون  التي  البلدان  اأو يف  يحملون جن�شيتها 
)ب(  ت�شهي���ل نق���ل ال�شجن���اء اإىل اأ�شرتاليا من بلدان يق�شي ال�شجناء فيها اأحكاما 

بع�ض حماكم جرائم احلرب. فر�شتها  بال�شجن 

امل�شطلحات وا�شتخدام  30- التعاريف  املادة 

الف�شل: هذا  يف 

ي" الدولُة التي تواف���ق على تنفيذ احلكم  ���ذ" اأو "املتلقِّ ���ُد بتعب���ري البل���د "املنفِّ )اأ( ُيق�شَ
اإنفاذه؛ اأو  املحّول 

املعنية  الهيئة احلكومية  اأو  ال�شلطة  ا�شم  ]يدرج  املركزية"  "ال�شلطة  ب�تعبري  ُد  )ب(  ُيق�شَ
عليهم[؛ املحكوم  الأ�شخا�ض  بنقل  املخت�شة  الوطنية  ال�شلطة  وظيفة  توؤدي  التي 

���ُد بتعب���ري "ازدواجي���ة التجرمي" اأنَّ جرمية اجلاين التي اأدين ب�شببها ل تزال  )ج(   ُيق�شَ
تاأخذ  ببلد  يتعلق  ]وفيما  اأي�شًا.  املتلقي  البلد  الناقل وجرمية يف  البلد  نقله, جرمية يف  وقت  تعد, 
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احلكومة فيه �شكًل احتاديًا, يعد الفعل جرمية يف ذلك البلد اإذا اعُترب جرمية مبقت�شى القوانني 
فيه[؛ مقاطعة  اأو  ولية  اأيِّ  قوانني  اأو  الحتادية 

ُد بتعبري "�شدر حكم نهائي يف حقه" اأنَّ ال�شجني قد اأدين و�شدر حكم نهائي  )د( ُيق�شَ
يف حقه, واأنه مل يعد له اأيُّ حق يف تقدمي طعن مبا�شر اأو غري مبا�شر ينتظر احل�شم ب�شاأن احلكم 

انق�شت؛ قد  للطعن  املحددة  املهلة  واأن  الإدانة,  اأو 

ُد بتعبري "احلب�ض" عقوبٌة تفر�شها حمكمة يحب�ض الفرد مبوجبها يف موؤ�ش�شة  )ه�(   ُيق�شَ
ما؛

اأ�شكال  اآخر من  اأو ب�شكل  "ال�شجني" �شخ�ٌض يق�شي حكما باحلب�ض  ُد بتعبري  ُيق�شَ )و(    
امل�شروط؛ الإفراج 

ُد بتعبري "احلكم" اأيُّ عقوبة اأو اإجراء ينطوي على حرمان �شخ�ض من حريته  )ز(     ُيق�شَ
دة مبوجب اأمر ت�شدره حمكمة اأو هيئ���ة ق�شائية يف اإطار ممار�شتها  دة اأو غ���ري حم���دَّ مل���دة حم���دَّ

اجلنائية؛ الق�شائية  لوليتها 

���ُد بتعب���ري الدول���ة "امل�شِدرة للحكم" اأو" الناقلة" الدولُة التي فر�شت عقوبة  )ح(    ُيق�شَ
احلب�ض؛

���ُد بتعب���ري "النق���ل" نق���ُل �شخ����ض بغر����ض تنفيذ عقوبة يف بل���د ما فر�شتها  )ط(   ُيق�شَ
اآخر. بلد  حمكمة يف 

التعليق
.17 املادة  مة,  املنظَّ اتفاقية اجلرمية  امل�شدر: 

مثال
يلي: ما  على  موري�شيو�ض  2001 يف  لعام  ال�شجناء  نقل  قانون  ين�ض 

يلي: ما  "احلب�ض"  ي�شمل 
الأحداث  املادة 25 من قانون  اإليه يف  امل�شار  )اأ( اإيداع حدث يف مكان الحتجاز 

اجلانحني؛
)ب(   عقوبة احلب�ض بناء على اأمر �شادر مبوجب املادة 115 من قانون الإجراءات 

اجلنائية؛
معني؛ بلد  يطبق يف  احلرية  تقييد  اأ�شكال  من  اآخر مماثل  �شكل  اأي  )ج(   
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:" "اجلاين 
�شخ�ض - به  ُد  )اأ( ُيق�شَ

من مواطني موري�شيو�ض اأو اأيِّ �شخ�ض يرى الوزير اأنَّ نقله قرار وجيه   ’1‘
الوثيقة مبوري�شيو�ض؛  ال�شخ�ض  ذلك  بارتباطات  متعلقة  لعتبارات 

بلد معني- و�شدر يف حقه حكم يف  اأدين  قد  ويكون   ’2‘
)األ���ف( باحلب����ض مل���دة ل يق���ل ما تبقى منها عند تق���دمي طلب نقله 

6 اأ�شهر؛ عن 
ملدة غري حمددة؛ باحلب�ض  اأو  )باء( 

ب�شروط؛ عنه  يعفى  الذي  اجلاين  ي�شمل  )ب(  
اأيُّ جمرم؛)100( اأو  اأجنبي  "ال�شجني" جمرم  بتعبري  ُد  ُيق�شَ

مثال
يلي: ما  على  اأ�شرتاليا  )الكومنولث( يف   1997 لعام  لل�شجناء  الدويل  النقل  قانون  ين�ض 

���ُد بتعب���ري "حك���م باحلب����ض" اأي���ة عقوبة اأو اإجراء ينطوي عل���ى حرمان من احلرية ملدة  ُيق�شَ
حم���ددة اأو غ���ري حم���ددة مبوج���ب اأمر ت�شدره حمكمة اأو هيئة ق�شائي���ة يف اإطار ممار�شتها 
لوليتها الق�شائية اجلنائية, وي�شمل اأيَّ توجيه اأو اأمر ي�شدر عن املحكمة اأو الهيئة الق�شائية 

الإجراء. اأو  العقوبة  بتطبيق  بالبدء  يتعلق  فيما 
وي�شمل: باحلب�ض,  يق�شي حكما  و�شفه(  كان  )اأيًّا  �شخ�ض  "ال�شجني"  بتعبري  ُد  ُيق�شَ  

عقليًا؛ املري�ض  )اأ( ال�شجني 
م�شروطا. اإفراجا  عنه  املفرج  وال�شخ�ض  )ب(  

النقل 31- �شروط  املادة 
كان: اإذا  ال�شجني  نقل  ميكن 

اأو املتلقية؛ للحكم  ذة  املنفِّ الدولة  رعايا  )اأ( من 

ذة للحكم اأو املتلقية كاأن يكون فيها اأقارب مقّربون  )ب(  اأو لديه روابط هامة بالدولة املنفِّ
]بعد اأن اأقام لعدد من ال�شنوات يف تلك الدولة, اأو �شبق اأن در�ض اأو عمل فيها, اأو لديه ممتلكات 

اإىل ذلك[؛ وما  مهنية,  تراخي�ض  على  فيها  اأو ح�شل  فيها 

. www.unodc.org التايل:  العنوان  على  )100( متاح 
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التالية: ال�شروط  ي�شتويف جميع  اأو  )ج(  

نهائية؛ والعقوبة  نهائي  ‘1’ احلكم 

ذة للحكم  ‘2’  موافق���ة جمي���ع اجلهات املعنية, اأْي الدول���ة امل�شِدرة للحكم والدولة املنفِّ
النقل؛ على  وال�شجني, 

التجرمي؛ ‘3’ ازدواجية 

معلق؛ ت�شليم  اأيِّ طلب  ‘4’ البت يف 

اأكرث. اأو  اأ�شهر  �شتة  املتبقية  العقوبة  ‘5’ مدة 

التعليق
م���ة", املادة 17؛ بالإ�شاف���ة اأي�شا اإىل العهد ال���دويل اخلا�ض باحلقوق  امل�ش���در: "اتفاقي���ة اجلرمي���ة املنظَّ
ال�شيا�شية, واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية 

املهينة. اأو  اللاإن�شانية  اأو 

ووفق���ًا مل���ا ورد يف الدلي���ل اخلا����ض بالنقل الدويل للمحكوم عليهم, لطامل���ا كانت موافقة ال�شخ�ض 
الدويل: النقل  لعمليات  م�شبقًا  �شرطا  دائمًا  عليه  املحكوم 

وا�ش���رتاط موافق���ة ال�شجن���اء عل���ى عملي���ة النقل ي�شمن ع���دم ا�شتغلل النق���ل و�شيلًة لطرد 
�ع���ة لعمليات الت�شلي���م. وعلوة على ذلك, ونظرًا للتباين الكبري يف  ال�شجن���اء, اأو و�شيل���ًة ُمق��نَّ
ظروف ال�شجن ح�شب البلد, واحتمال عدم رغبة ال�شجني لأ�شباب �شخ�شية جّدًا يف اأن ُينقل, 
اأنَّ  ُتظهر  التجربة  اأنَّ  كما  املوافقة.  �شرط  اإىل  النقل  اتفاقات  ت�شتند  اأن  امل�شتح�شن  يبدو من 
اأكرث عندما يقت�شر النقل على املحكوم عليهم  تاأهيل ال�شجناء اجتماعيًّا تنجح  اإعادة  عملية 

نقلهم.)101( على  يوافقون  الذين 
وللتاأك���د مم���ا اإذا كان���ت موافق���ة ال�شجني عن طواعية وعل���م, يجب متكني ال�شجني من الت�شاور مع 

قانوين. م�شت�شار 
وي���رتك ل���كل دول���ة اأن حت���دد اإىل اأيِّ ح���د ترغ���ب يف تو�شيع نطاق النقل لي�شم���ل اأ�شخا�شا من غري 
مواطنيها. فعلى �شبيل املثال, تن�ض املعاهدة النموذجية ب�شاأن نقل الإ�شراف على املجرمني املحكوم 
عليهم باأحكام م�شروطة اأو املفرج عنهم اإفراجًا م�شروطًا على اأنَّ نقل ال�شجناء ل يتاح اإلَّ للمحكوم 

للحكم. املنفذة  الدولة  اعتيادية" يف  اإقامة  "املقيمني  من  عليهم 

مثال
تقت�شي املادة 469 من قانون الإجراءات اجلنائية للحتاد الرو�شي �شدور قرار من حمكمة لل�شماح 
مل���دان ب���اأن يق�ش���ي عقوبت���ه يف الدولة التي يحمل جن�شيته���ا. وقد ُيرف�ض النقل يف حال عدم وجود 

عليهم. للمحكوم  الدويل  بالنقل  اخلا�ض  الدليل  واجلرمية,  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  )101( مكتب 
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ازدواجي���ة التج���رمي. ول ميك���ن تنفي���ذ العقوب���ة يف دول���ة اأجنبية اإذا مل ترد �شمان���ات ب�شاأن تنفيذ 
احلكم, اأو اإذا مل يوافق املحكوم عليه, اأو اإذا كان لدى املحكوم عليه مكان اإقامة دائمة يف الحتاد 

الرو�شي.

مثال
يلي:  ما  على  املتحدة  تن زانيا  2004 يف جمهورية  لعام  ال�شجناء  نقل  قانون  ين�ض 

)4( اإذا ق���دم �شج���ني طلب���ًا ب�ش���اأن نقله اإىل تن زانيا اأو اأعطى �شخ�ض, بالنيابة عن ال�شجني, 
موافقته على نقله اإىل تن زانيا, واإذا كان ذلك ال�شجني من املقيمني اإقامة اعتيادية يف زجنبار 
)جمهوري���ة تن زاني���ا املتح���دة(, يت�ش���اور الوزير, قبل اتخاذ اأيِّ ق���رار, مع الوزير امل�شوؤول عن 
احتج���از املجرم���ني يف حكوم���ة زجنب���ار الثورية ب�شاأن التطبي���ق, واإذا كان هناك توافق قبول 
النقل, مع مراعاة ما يقت�شيه اختلف احلال.  القانون على عملية  اأحكام هذا  النقل, تطبق 

اإذا  )5( وعند النظر يف طلب النقل مبوجب الفقرة )1(, ل يوافق الوزير على نقل ال�شجني 
ا�شتثنائية. اإلَّ يف ظروف  اأ�شهر,  �شتة  من  اأقل  عليه  املتبقية  احلكم  مدة  كانت 

نقل بطلب  التقدم  يف  باحلق  32- الإ�شعار  املادة 

يحق لل�شجناء املوؤهلني للنقل اأن يبلَّغوا باأهليتهم للتقدم بطلب للنقل يف غ�شون ]تدرج فرتة زمنية 
نهائيًا. وي�شبح  احلكم  ي�شدر  اأن  بعد  معقولة[ 

التعليق
من املهم توعية ال�شجناء الأجانب, الذين قد يكونون موؤهلني للنقل, بهذا الإجراء وبالطريقة التي 

لنقلهم. تقدمي طلب  اإىل  ال�شعي  بها  ميكنهم 

النقل 33- تقدمي طلب  املادة 
1- يج���وز لل�شج���ني اأو ممثل���ه ]القان���وين[ اأو البلد الذي يحمل ال�شجني جن�شيته اأن يقدم طلبًا 

الف�شل. هذا  اأخرى مبوجب  دولة  اإىل  نقله  لبدء  املركزية[  ]ال�شلطة  اإىل 
يلي: ما  الطلُب  ن  2- ُي�شمَّ

اإليه؛ النقل  ُيطلب  الذي  البلد  )اأ( ا�شَم 
العلقات الجتماعية. اأو  البلد من حيث اجلن�شية  الرتباط بذلك  ب�شاأن  )ب(  معلوماٍت 
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التعليق
يج���ب دع���م عملي���ة نق���ل ال�شجناء بعملية لتخاذ القرارات الإداري���ة. وينبغي اإيلء الهتمام لو�شع 
تطبيق موحد ي�شمل على �شبيل املثال ل احل�شر البحث عن معلومات حول اجلن�شية ومكان تواجد 
اأفراد الأ�شرة وتواريخ الإقامات ال�شابقة واخللفية التعليمية واملهنية والروابط الجتماعية الأخرى, 

اجلن�شية. مزدوج  ال�شجني  كان  اإذا  وما 

اأمثلة
عليهم: املحكوم  الأ�شخا�ض  نقل  ب�شاأن  يلي  ما  على  فرن�شا  اجلنائية يف  الإجراءات  قانون  ين�ض 

2-728 املادة 
)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رقم 2004-204 املوؤرخ 9 اآذار/مار�ض 2004, املادة 162, اأول-

رابع���ا, اجلري���دة الر�شمي���ة ال�ش���ادرة يف 10 اآذار/مار�ض 2004, الدخ���ول حيز النفاذ يف 1 
)2005 الثاين/يناير  كانون 

يف احل���الت الت���ي ينق���ل فيها �شخ�ض حمتجز من اأجل تنفيذ حكم �شادر عن حمكمة 
العقوبة يف  بقية  لق�شاء  الفرن�شية  الأرا�شي  اإىل  اتفاق دويل,  اأو  دولية  وفقا لتفاقية  اأجنبية, 

الف�شل. هذا  القانون, وحتديدًا  هذا  لأحكام  وفقا  العقوبة  تنفذ  فرن�شا, 
3-728 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رقم 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار�ض 2004, املادة 162, اأول, 
اجلري���دة الر�شمي���ة ال�ش���ادرة يف 10 اآذار/مار����ض 2004, الدخ���ول حي���ز النفاذ يف 1 كانون 

)2005 الثاين/يناير 
ُيعر����ض املحك���وم علي���ه املحتجز, مبجرد و�شول���ه اإىل الأرا�شي الفرن�شية, على املدعي 
الع���ام للمقاطع���ة الت���ي ي�ش���ل اإليها, فيقوم املدعي العام با�شتجواب���ه فيما يتعلق بهويته ويعد 
املحكوم  ال�شخ�ض  فيحب�ض  فورا,  ال�شتجواب  اإجراء  ا�شتحال  اإذا  اأما  بذلك.  ر�شمّيًا  حم�شرًا 
عليه حب�شًا احتياطيًا, ول يجوز احتجازه يف ذلك املكان لأكرث من اأربع وع�شرين �شاعة. وعند 
انق�شاء تلك املدة, يقوم مدير ال�شجن, من تلقاء ذاته, بعر�شه على املدعي العام للمقاطعة.

ول���دى اط���لع املدع���ي العام على وثائق التفاق ب���ني الدولتني ب�شاأن نقل ذلك ال�شخ�ض 
وموافق���ة ال�شخ����ض املعن���ي, اإ�شاف���ة اإىل الن�شخ���ة الأ�شلية من احلكم الأجنب���ي اأو ن�شخة عنه 
مرفقة, اإذا لزم الأمر, برتجمة ر�شمية, ياأمر املدعي العام للمقاطعة باحلب�ض الفوري لل�شخ�ض 

عليه. املحكوم 
4-728 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رقم 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار�ض 2004, املادة 162, اأول, 
النفاذ يف 1 كانون  الدخول حيز  اآذار/مار�ض 2004,  بتاريخ 10  ال�شادرة  الر�شمية  اجلريدة 

)2005 الثاين/يناير 
ت�شب���ح العقوب���ة املفرو�ش���ة عل���ى الأجنبي قابلة للتنفيذ مبا�شرة وف���ورا على الأرا�شي 
الفرن�شية الوطنية فيما يتعلق باملدة املتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها يف الدولة الأجنبية, 

دويل. اتفاق  اأو  دولية  باتفاقية  عمًل 
اأم���ا اإذا كان���ت العقوب���ة املفرو�شة اأ�شد, من حيث نوعيتها اأو طول مدتها, من العقوبة 
املن�شو�ض عليها يف القانون الفرن�شي لنف�ض اجلرمية, جاز ملحكمة اجلنح يف مكان الحتجاز 
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الت���ي حت���ال الق�شي���ة اإليها من جانب املدعي الع���ام للمقاطعة اأو ال�شخ�ض املحكوم عليه, اأن 
ت�شتعي����ض عنه���ا باأق���رب عقوب���ة مناظرة لها يف القانون الفرن�شي, اأو اأن تخف�ض تلك العقوبة 
تنفيذها,  الواجب  واملدة  العقوبة  نوع  القابل للإنفاذ. كما حتدد  القانوين  الأق�شى  اإىل احلد 

الأجنبية. الدولة  العقوبة يف  من  املتبقية  املدة  �شمن حدود 
5-728 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رقم 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار�ض 2004, املادة 162, اأول, 
النفاذ يف 1 كانون  الدخول حيز  اآذار/مار�ض 2004,  بتاريخ 10  ال�شادرة  الر�شمية  اجلريدة 

)2005 الثاين/يناير 
تف�ش���ل املحكم���ة يف جل�ش���ة مفتوحة, بعد ال�شتماع اإىل املدعي العام واملحكوم عليه و, 
على طلبه.  بناء  من�شبه  بحكم  املعني  اأو  عليه  املحكوم  يختاره  الذي  املحامي  النطباق,  عند 

مقدم. ا�شتئناف  اأيِّ  من  الرغم  على  فورا  احلكم  ذ  وينفَّ
6-728 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رقم 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار�ض 2004, املادة 162, اأول, 
النفاذ يف 1 كانون  الدخول حيز  اآذار/مار�ض 2004,  بتاريخ 10  ال�شادرة  الر�شمية  اجلريدة 

)2005 الثاين/يناير 
ي�شتقط���ع الوق���ت ال���ذي ي�شتغرقه نقل املحكوم عليه باأكمله من مدة العقوبة املنفذة يف 

فرن�شا.
7-728 املادة 

)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رقم 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار�ض 2004, املادة 162, اأول, 
النفاذ يف 1 كانون  الدخول حيز  اآذار/مار�ض 2004,  بتاريخ 10  ال�شادرة  الر�شمية  اجلريدة 

)2005 الثاين/يناير 
ت���وَدع اأيُّ اعرتا�ش���ات اإجرائي���ة مقدمة فيم���ا يتعلق بتنفيذ ما تبقى من عقوبة ال�شجن 

الحتجاز. مكان  اجلنح يف  لدى حمكمة  فرن�شا  عليه يف  املحكوم  اأن يق�شيها  ر  يقرَّ التي 
القانون. هذا  من   711 املادة  اأحكام  ق  وتطبَّ

8-728 املادة 
)املدرج���ة مبوج���ب القان���ون رقم 2004-204 امل���وؤرخ 9 اآذار/مار�ض 2004, املادة 162, اأول, 
النفاذ يف 1 كانون  الدخول حيز  اآذار/مار�ض 2004,  بتاريخ 10  ال�شادرة  الر�شمية  اجلريدة 

)2005 الثاين/يناير 
القانون. هذا  لأحكام  العقوبة  اإنفاذ  يخ�شع 

النقل عملية  اأثناء  ال�شجناء  34- حماية  املادة 
اأو فعلية[ لل�شجني مع القانون الدويل, مبا  رة  ]مقرَّ اأيِّ عملية نقل  ت�شمن ال�شلطة املركزية ات�شاق 
يف ذل���ك حق���وق الإن�ش���ان وقان���ون اللجئني والقانون الإن�شاين, وي�شمل ذل���ك مبداأ عدم الإعادة 
ق�ش���رًا, ومب���داأ ع���دم التميي���ز, واحل���ق يف احلياة, وحظر التعذيب وغريه م���ن �شروب املعاملة اأو 

بطفل. الأمر  يتعلق  وعندما  املهينة,  اأو  اللاإن�شانية  اأو  القا�شية  العقوبة 
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التعليق

امل�شدر: التفاقية املتعلقة مبركز اللجئني, والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية, واتفاقية 
حق���وق الطف���ل, واتفاقي���ة مناه�شة التعذيب وغريه من �ش���روب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو اللاإن�شانية 

املهينة. اأو 

ق���د يث���ري نق���ل ال�شجن���اء م�شائل تتعلق بحق���وق الإن�شان وقانون اللجئني. وم���ن ثم, فمن املهم اأن 
ال�شجناء. نقل  النظر يف  عند  اللتزامات  هذه  الدول  تراعي 

املنقولة العقوبات  اإنفاذ   -35  املادة 
تنفيذها اأو 

1- عندما ُينقل �شجني, يجوز ل�]النائب العام/تدرج ال�شلطة املعنية امل�شوؤولة عن تنفيذ العقوبة 
يلي: تعليمات مبا  ي�شدر  اأن  املنقولة[ 

اأجنبية كما لو كانت �شادرة عن حمكمة  ذ العقوبة التي تفر�شها ولية ق�شائية  )اأ( تنفَّ
]يدرج ا�شم الدولة[, �شريطة األَّ تكون مدة العقوبة اأطول من املدة الق�شوى للعقوبة عن نف�ض  يف 

الدولة[؛ ا�شم  ]يدرج  اجلرمية يف 

)ب(  اأو ي�شتعا�ض عن العقوبة التي يفر�شها البلد الناقل بعقوبة حب�ض خمتلفة, ا�شتنادًا 
اإىل الوقائع التي خل�شت اإليها املحكمة يف الدولة الناقلة ولكن وفقا لقوانني ]يدرج ا�شم الدولة[.

اأو  للطعن  منه عر�شة  ُنقل  الذي  البلد  عليه يف  املفرو�شة  والعقوبة  ال�شجني  اإدانة  تكون  2- ل 
الدولة[. ا�شم  ]يدرج  املراجعة يف  اأ�شكال  من  �شكل  اأيِّ 

العقوبة  الناقلة من مدة  الدولة  املق�شية يف  للحرمان من احلرية  الكاملة  الفرتة  3- ت�شتقطع 
الدولة[. ا�شم  ]يدرج  املنفذة يف 

التعليق
�شيلزم على الأرجح و�شع قوانني وطنية اأي�شًا ل�شمان اأن يكون اأيُّ حكم ي�شدر يف بلد ما معرَتفًا به 
ونافذًا قانونا يف البلد الذي يت�شلم املحكوم عليه. وهناك, كما ورد يف الدليل اخلا�ض بالنقل الدويل 
للمحك���وم عليه���م, نوع���ان م���ن العرتاف بالأح���كام الأجنبية وهما متابعة اإنف���اذ احلكم وحتويله. 

يلي:  كما  ذلك  الدليل  ويو�شح 
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���ُد ب�"متابع���ة الإنف���اذ" عملي���ة تعمد" الدولة املنفذة" مبوجبها, ع���ن طريق اأمر ت�شدره  ُيق�شَ
حمكم���ة اأو اأم���ر اإداري, اإىل اإنف���اذ العقوب���ة ال�شادرة عن الدول���ة امل�شِدرة للحكم, فل تغري 
الدول���ة املنف���ذة ع���ادة احلكم. اأما اإذا كانت تلك العقوبة, نظرًا لطبيعتها اأو ملدتها, تتعار�ض 
م���ع قان���ون الدول���ة املنفذة اأو كان قانونها ي�شرتط ذلك, فيجوز للدولة املنفذة تكييف احلكم 
ليتنا�ش���ب م���ع عقوب���ة من�شو����ض عليه���ا يف قانونها ب�شاأن جرمية مماثل���ة. وينبغي اأن يتوافق 
د ذلك احلكم, بطبيعته  احلك���م بع���د تكييف���ه مع احلكم الأ�شلي قدر الإمكان. ويجب األَّ ي�شدِّ
اأو مدته, العقوبة املفرو�شة يف الدولة امل�شِدرة للحكم, واأل يتجاوز احلد الأق�شى من العقوبة 
ذة. وه���ذا يعني عملّيًا اأنه يف ح���ال اختارت الدولة  املن�شو����ض عليه���ا يف قان���ون الدول���ة املنفِّ
ذة متابعة العرتاف, فاإنَّ �شلحياتها ب�شاأن تغيري احلكم الأ�شلي تكون حمدودة للغاية. املنفِّ

التايل: النحو  على  الأجنبي  احلكم  عملية حتويل  اأي�شًا  الدليل  ويف�شر 
ذة, من خلل اإجراء ق�شائي  ت�شري عملية "حتويل احلكم" اإىل عملية تفر�ض فيها الدولة املنفِّ
اإليها املحكمة يف الدولة امل�شِدرة  اإداري, عقوبة جديدة ا�شتنادًا اإىل الوقائع التي خل�شت  اأو 
���ذة ملزمة بهذه الوقائع ولكنها تفر�ض العقوبة اجلديدة ا�شتنادًا  للحك���م. وتك���ون الدولة املنفِّ
اإىل قانونه���ا الوطن���ي. ويج���وز اأن تك���ون تل���ك العقوبة اأقل, ل اأكرث, ت�ش���ددًا من العقوبة التي 
تك���ون الدول���ة امل�ش���ِدرة للحك���م قد فر�شته���ا يف البداية. وعادة ما تك���ون هناك قيود اأخرى 
كذل���ك. فعل���ى �شبي���ل املثال, تن�ض التفاقية الأوروبية ب�شاأن الإ�شراف على املجرمني املحكوم 
عليه���م باأح���كام م�شروط���ة اأو املفرج عنهم اإفراج���ًا م�شروطًا على اأنه ل ميكن للدولة املنفذة 
مق�شية  اأيَّ فرتة  ت�شتقطع  اأن  عليها  يجب  واأنه  مالية  بعقوبة  بال�شجن  عقوبة  ال�شتعا�شة عن 
يف ال�شج���ن م���ن ف���رتة العقوبة اجلديدة. بيد اأنَّ الدولة املنفذة غري ملزمة بتطبيق العقوبات 
الدنيا التي تن�ض عليها قوانينها كعقوبات على جرائم مماثلة. ومع ذلك, يجوز للدولة املنفذة 
اأق�شى حد قانوين تفر�شه الدولة على  اأن تكّيف عقوبة ما عن جرمية معينة بتخفي�شها اإىل 

تلك اجلرمية. مرتكبي 
النموذجني. لكل  ال�شياغة  من حيث  خيارات  الف�شل  هذا  وترد يف 

مثال
تن�ض املادة 4105 من قانون الوليات املتحدة )املعني بنقل املجرمني الذين يق�شون عقوبة حب�ض( 

يلي:  ما  على 
)اأ( عند نقل جمرم يق�شي عقوبة حب�ض يف بلد اأجنبي اإىل عهدة املدعي العام يظل ذلك 
املجرم, ما مل ُين�ض على خلف ذلك يف هذه املادة, حمتجزًا يف نف�ض الظروف ولنف�ض املدة 
املنطبق���ة عل���ى جم���رم تكون حمكمة يف الوليات املتح���دة قد اأحالته اإىل عهدة املدعي العام 

للحكم. امل�شِدرة  املحكمة  فر�شتها  التي  للمدة 
مثال

يلي: ما  على  موري�شيو�ض  2001 يف  لعام  ال�شجناء  نقل  قانون  ين�ض 
النقل  على  املرتتب  الأثر    -6

)1( يف احلالت التي ينقل فيها اجلاين اإىل موري�شيو�ض, تعترب الإدانة والعقوبة امل�شجلتان 
لدى املحكمة يف البلد املعني الذي ُنقل اجلاين منه مبثابة اإدانة م�شجلة لدى حمكمة خمت�شة 

.)2( الفرعية  ال��م��ادة  منها, مبق��ت�ش�ى  مفرو�شة  وعقوبة  موري�شيو�ض  يف 
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)2(   مبقت�ش���ى الفق���رة )3(, ل ُيقب���ل يف �ش���اأن الإدان���ة ال�ش���ادرة يف حق اجلاين املنقول 
موري�شيو�ض. املراجعة يف  اأ�شكال  من  �شكل  اأيُّ  اأو  اأيُّ طعن  عليه  املفرو�شة  والعقوبة 

)3(   يج���وز ملج���رم منق���ول, اإذا كان���ت العقوبة املفرو�شة عليه بطبيعتها اأو مدتها تتعار�ض 
موري�شيو�ض,  قانون  مع  لتتوافق  العقوبة  تعديل  القا�شي  اإىل  يطلب  اأن  موري�شيو�ض,  قانون  مع 
ويتعني على القا�شي, بعد ال�شتماع اإىل الطلب, اأن يوافق على ذلك الطلب ح�شبما يرى ذلك 

كافة. الظروف  منا�شبًا مبراعاة 

- املفرو�شة  العقوبة  تعديل  القا�شي  يقرر  )4(   عندما 

البلد  املفرو�ض يف  تبدو من احلكم  كما  اإليها  التي مت اخللو�ض  بالوقائع  ملَزمًا  )اأ( يكون 
للحكم؛ امل�شدر 

مالية؛ عقوبة  اإىل  احلرية  من  عقوبة حرمان  يحّول  ل  )ب(  

ق�شاها؛  قد  املجرم  يكون  التي  احلرية  من  احلرمان  لعقوبة  الكاملة  الفرتة  )ج(   يقتطع 

)د(   ل يك���ون ملزم���ًا باحل���د الأدن���ى من احلب�ض ال���ذي ين�ض القانون عليه يف موري�شيو�ض 
املرتكبة. اجلرائم  اأو  املرتكب  اجلرم  ب�شاأن 

مثال
يلي:  ما  على  كندا  2004 يف  لعام  للمجرمني  الدويل  النقل  قانون  ين�ض 

)13( ي�شتمر اإنفاذ عقوبة اجلاين الكندي وفقا للقوانني الكندية كما لو كانت حمكمة كندية 
عليه. العقوبة  وفر�شت  اأدانته  التي  هي 

)14( مبقت�ش���ى الفق���رة 17 )1(, وامل���ادة 18, اإذا كان���ت العقوبة التي فر�شها كيان اأجنبي 
العقوبة الق�شوى املن�شو�ض عليها  اأطول من  الوزير طلبا بنقله  تلقي  على جمرم كندي وقت 
يف القانون الكندي عن جرمية مماثلة, ُيفر�ض على املجرم الكندي ق�شاء املدة الأق�شر فقط. 

)15( يح���دد الوزي���ر, بغر����ض تطبي���ق اأيِّ قان���ون �ش���ادر ع���ن الربملان على جم���رم كندي, 
اأدين  الذي  النقل من املجرم, اجلرم  الوزير طلب  تلقي  تعادل, وقت  التي   اجلرمية اجلنائية 

مبوجبه.)102(

مثال
ي�شم���ح القان���ون الأ�شرتايل للنقل الدويل لل�شجناء لعام 1997 )الكومنولث( بتنفيذ الأحكام 

العام: النائب  توجيهات  على  بناء  ال�شواء,  على  املبا�شر وحتويلها 

.http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-20.6.pdf التايل:  العنوان  على  )102( متاح 



عليهم  131 املحكوم  الأ�شخا�ض  التا�شع- نقل  الف�شل 

اأ�شرتاليا الأحكام يف  42- اإنفاذ  املادة 
يجوز للنائب العام اأن ي�شدر تعليمات باإنفاذ عقوبة ال�شجن املفرو�شة على �شجني من جانب 
حمكمة اأو هيئة ق�شائية يف بلد النقل, اأو على �شجني هيئة ق�شائية من جانب هيئة ق�شائية, 

القانون:  هذا  اأ�شرتاليا مبوجب  اإىل  ال�شجني  نقل  عند 
)اأ( دون اأيِّ تعديل ملدة عقوبة احلب�ض اأو طبيعتها القانونية, اأو باإجراء تعديلت على مدة 
اأو على طبيعتها القانونية بح�شب ما يراه النائب العام �شروريًّا فقط ل�شمان ات�شاق  العقوبة 
اإنفاذ احلكم مع القانون الأ�شرتايل )وهو ما ي�شمى يف هذا القانون بطريقة موا�شلة الإنفاذ(؛
)ب(  اأو بال�شتعا�ش���ة ع���ن العقوب���ة املفرو�شة من البل���د الناقل اأو الهيئة الق�شائية الناقلة 

الإنفاذ(.)103( القانون طريقة حتويل  هذا  ي�شمى يف  ما  )وهو  بعقوبة حب�ض خمتلفة 

اأخرى مراجع 
انظر اأي�شا املعاهدة النموذجية ب�شاأن نقل الإ�شراف على املجرمني املحكوم عليهم باأحكام م�شروطة 

.)119/45 العامة  اجلمعية  قرار  )مرفق  م�شروطًا  اإفراجًا  عنهم  املفرج  اأو 

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