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  دور منظمة األمم املتحدة يف مكافحة اجلرمية
 (*) املنظمة عرب الوطنية

  خلف رمضان حممد اجلبوري.حممد حسن مخو                            د     
    مدرس القانون الدويل املساعد                  أستاذ القانون الدويل املساعد 

  جامعة املوصل/      كلية احلقوق              جامعة دهوك / كلية القانون   

   املستخلص
   

تعد الجریمة المنظمة واحدة من أكبر التحدیات المعاصرة التي تواجھ         
ًالمجتمع الدولي برمتھ ، نظرا للخطورة التي تشكلھا على مختلف مجاالت الحیاة 

 والجریمة . لخإ…قتصادیة واالجتماعیة والثقافیة السیاسیة ، واألمنیة ، واال
برز الصور التي أومن .  ھي متوغلة في القدم وإنماالمنظمة لیست جریمة حدیثة ، 

یقدمھا لنا التاریخ عن ھذه الجریمة ، جریمة القرصنة البحریة التي كانت وال زالت 
  .األخرىجرائم ترتكب في أعالي البحار ، وجریمة االتجار بالرقیق وغیرھا من ال

لقد لعب التقدم التكنولوجي الذي طرأ على العالم  دورا كبیرا في فسح            
المجال أمام الجماعات اإلجرامیة المنظمة البتكار مظاھر وأنواع جدیدة من ھذه 

  ..الجرائم التي یكون من  الصعوبة مواجھتھا 
 تقتصر على إقلیم دولة وحیث أن آثار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ال        

ًواحدة وإنما تمتد لتمس أقالیم أكثر من دولة األمر الذي یضفي علیھا طابعا دولیا  ً .  
) من خالل منظمة األمم المتحدة(لھذا كان ال بد من تحرك المجتمع الدولي   

ًحیث بذلت منظمة األمم المتحدة جھودا . من أجل الحد من مخاطر ھذه الجریمة
لمجال، وقامت بإنشاء العدید من اللجان المختصة بمكافحة الجریمة حثیثة في ھذا ا

ًفضال عن قیام المنظمة بإبرام ، بصورة عامة والجریمة المنظمة بصورة خاصة
  .كما عقدت العدید من المؤتمرات في ھذا المجال.العدید من االتفاقیات الدولیة 

 

                          

دور المنظمات الدولیة في مكافحة ( ـ ستل من رسالة الماجستیر  الموسومة ببحث م (*)
  .٢٠١٠مقدمة إلى مجلس كلیة جامعة الموصل في ) الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

   .٢٣/٥/٢٠١١قبل للنشر في  *** ٢٧/٣/٢٠١١أستلم البحث  في 
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ABSTERACT 
        Organized crime is one of the biggest contemporary 
challenges facing the international community as a whole, 
given the seriousness posed by the various spheres of political, 
security, economic, social and cultural rights ... etc.. And 
organized crime is not a crime to date, but they are known 
since ancient history. Among the most prominent images 
provided by us to date for this crime, the crime of piracy, 
which was still being committed on the high seas, and the 
crime of the slave trade and other other crimes.  
 Technological advances that occurred in the world played a 
major role to make way for organized criminal groups to 
create the manifestations and new types of these crimes, which 
can be difficult to face .. 
       The effects of transnational organized crime is not 
confined to the territory of one country, but extend to affect 
more regions of the state, which gives it an international 
character.  
So we must move the international community (through the 
United Nations) in order to reduce the risk of this crime. 
Where the United Nations made unremitting efforts in this 
area, and has established several committees relevant to 
combating crime in general and organized crime in particular, 
as well as the conclusion of the organization of many 
international conventions. Also held several conferences in 
this field. 
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 املقدمة
 ، من أجل إنقاذ العالم من ١٩٤٥أبصرت منظمة األمم المتحدة النور عام   

ویالت الحروب ومآسیھا التي یعجز عنھا الوصف ، إال أن التطورات التي طرأت 
ًعلى المجتمع الدولي ، والتي أدت بدورھا إلى إبراز تحدیات جدیدة تشكل تھدیدا ال 

حروب على المجتمع الدولي ، دفعت المنظمة یقل خطورة عن التھدید الذي تشكلھ ال
ًإلى أن تأخذ على عاتقھا مھمة مواجھة ھذه التحدیات ، فلم یعد دورھا قاصرا على 
مواجھة الحروب بل أصبحت الجھاز الدولي الرئیسي الذي یعمل على توحید 
وتنسیق الجھود الدولیة في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة 

ومن ھذا المنطلق دفع ظھور الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  واآلثار السلبیة . افةك
المترتبة علیھا منظمة األمم المتحدة إلى بذل الجھود الحثیثة من أجل التوصل إلى 
ًالحد من مظاھرھا وإخطارھا، سواءا أكان ذلك عن طریق إنشاء اللجان والھیئات 

طریق إبرام االتفاقیات أو عقد المؤتمرات المتخصصة في مكافحة الجریمة أم عن 
الدولیة التي ناقشت سبل مواجة ھذه الجریمة وتطھیر بیئة المجتمع الدولي من 

  .أفتھا
 

  : أھمیة موضوع البحث -ًاوال
ًلموضوع البحث أھمیة كبیرة، لكونھ یتناول موضوعا من المواضیع المھمة       

مم المتحدة في مكافحة الجریمة دور منظمة اال"في عالمنا المعاصر أال وھو
ھذه الجریمة بمظاھرھا المختلفة التي تھدد أمن الدول " المنظمة عبر الوطنیة

 .وتزعزع استقرارھا االقتصادي والسیاسي
       ومما یزید من أھمیة ھذا الموضوع ھو أن  التخطیط لھذه الجریمة والتحضیر 

، بل یتم نسج خیوطھا عبر دول لھا وتنفیذھا ال یتم داخل حدود الدولة الواحدة
متعددة لتنفیذھا في دولة أو دول أخرى، وبالتالي فإن الجریمة المنظمة عبر 
الوطنیة باتت تنتھك سیادة الدول وتھدد استقرارھا االقتصادي والسیاسي بسبب 
األضرار المترتبة على ارتكابھا، األمر الذي یتطلب تظافر الجھود الدولیة 

  .لمكافحتھا
ًرا لألھمیة التي أشرنا إلیھا أعاله، فقد ارتأینا أن نتناول ھذا الموضوع ونظ    

بالبحث وذلك من خالل بیان جھود منظمة االمم المتحدة في ھذا المجال، سواء عن 
طریق تناول االتفاقیات التي أبرمتھا ھذه المنظمة أم المؤتمرات التي عقدتھا ا 

ت ھذه الجھود كافیة لمواجھة الجریمة وكذلك اللجان التي انشأتھا ، وما إذا كان
  .المنظمة عبر الوطنیة، أم أن المطلوب أسالیب ووسائل أخــــرى
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  :إشكالیة البحث :  ثانیا 

  :         تدور إشكالیة موضوع البحث حول إیجاد أجوبة مناسبة للتساؤالت التالیة 
یمة المنظمة ھل تمارس منظمة األمم المتحدة دورھا بصورة كافیة لمكافحة الجر

عبر الوطنیة ؟ وھل یتناسب ھذا الدور مع المركز الذي تحتلھ ھذه المنظمة في 
 المجتمع الدولي ؟

ما ھي أبرز المشكالت التي تواجھ عمل منظمة األمم المتحدة في مجال       
 مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ؟

صة في الحد من مظاھر ھل نجحت منظمة األمم المتحدة ووكاالتھا المتخص      
 الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ؟

 : نطاق موضوع البحث -ثالثا ً
      یشتمل نطاق البحث على دراسة تحلیلیة لدور منظمة األمم المتحدة في مكافحة 
الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  وحیث أن الجریمة المنظمة تتخذ صور وأشكال 

یمة المنظمة وإنما سنقتصر على البعض منھا متعددة فإننا لن تناول كل صور الجر
جریمة غسل األموال ، جریمة االتجار بالمخدرات(والنماذج التي اخترناھا ھي 

  )جریمة نقل ودفن النفایات السامة ،جریمة الفساد،
  : منھجیة البحث ً-رابعا

ى        اعتمدنا في كتابة ھذا البحث على المنھج القانوني التحلیلي، الذي یعول عل
تحلیل االتفاقیات والمعاھدات والنصوص الدولیة الصادرة عن منظمة االمم 
المتحدة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من أجل تقییمھا والتوصل 

وكذلك نشاط اللجان التي تم تشكیلھا لھذا .إلى مدى فاعلیتھا في مكافحة ھذه الجریمة
  . الغرض والمؤتمرات ذات الصلة بالموضوع

  : ھیكلیة البحث ً-سادسا
       لإلحاطة بموضوع البحث من كل جوانبھ ارتأینا تقسیمھ إلى ثالثة مباحث 

  : مسبوقة بمقدمة وعلى النحو االتي
لجان األمم المتحدة المختصة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر : المبحث األول 

  . الوطنیة  
برمتھا منظمة األمم المتحدة في مكافحة االتفاقیات الدولیة التي أ: المبحث الثاني 

  . الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
المؤتمرات الدولیة التي عقدتھا منظمة األمم المتحدة في مكافحة : المبحث الثالث 

  . الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
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  املبحـث األول
  جلان األمم املتحدة املختصة مبكافحة اجلرمية املنظمة

 من میثاق األمم المتحدة المجلس االقتصادي )١(٦٨خولت المادة   
واالجتماعي إنشاء اللجان والھیئات الفرعیة التي تساعده في أداء مھامھ ووظائفھ، 
وقد قام المجلس بإنشاء العدید من ھذه اللجان، ومن بینھا لجنة المخدرات، ولجنة 

حدة بوضع البرامج ًمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، فضال عن قیام منظمة األمم المت
التي تھدف إلى حمایة البیئة، ولعل من أھم تلك البرامج، برنامج األمم المتحدة 

 ونحن لن نتناول بالبحث جمیع اللجان والھیئات التي أنشأھا UNEPلحمایة البیئة 
، المجلس االقتصادي واالجتماعي، وإنما بل سنقتصر على اللجنتین األولى والثانیة 

ًن الرئیسیة، وتلعب دورا◌ مھما في مكافحة الجریمة بصورة لكونھا من اللجا ًَ
لذلك ارتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى . عامة، والجریمة المنظمة بصورة خاصة 

مطلبین سنتناول في أولھما لجنة المخدرات أما المطلب الثاني فسنخصصھ للجنة 
  :منع الجریمة والعدالة الجنائیة

   

  املطلب األول
  جلنة املخدرات 

تعد لجنة المخدرات إحدى اللجان الفرعیة التابعة للمجلس االقتصادي   
واالجتماعي في األمم المتحدة، والھیئة الرئیسیة التي تقرر السیاسة العامة لمراقبة 

 لتحل محل اللجنة االستشاریة ١٩٤٦، وقد أنشئت في شباط عام )٢(المخدرات

                          

ــنص المـــادة ) ١( ــأتي) ٦٨(تـ ــا یـ ــى مـ  المجلـــس االقتــــصادي ینـــشئ: (مـــن میثـــاق األمـــم المتحـــدة علـ
كمـا ینـشئ غیـر . ًواالجتماعي لجانا للـشؤون االقتـصادیة واالجتماعیـة لتعزیـز حقـوق اإلنـسان 

  ) .  ذلك من اللجان التي قد یحتاج إلیها لتأدیة وظائفه
ـــاد . د) ٢( ــة ألبعـ ــدرات ، دراســ ــان المخــ ـــشار وادمــ ـــاهرة انتـ ــي ظـ ـــال فــ ـــة والخیـ ـــسیوني ، الحقیقـ ـــؤاد بـ ٕفـ

   .  ٥٣رفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، بال سنة طبع ، صالمشكلة ، دار المع
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جمعیة العامة لألمم المتحدة والیة وقد أناطت بھا ال. )١(لتجارة األفیون والمخدرات
مھمة من أجل تحقیق األھداف المقررة في مكافحة انتشار المخدرات ، أي مكافحة 
إنتاجھا، واالتجار غیر المشروع بھا، وتعد ھذه اللجنة المسؤولة عن قیادة العمل 

  .   )٢(الدولي في مجال مكافحة المخدرات أمام المجلس االقتصادي واالجتماعي
ریف أكثر بھذه اللجنة ودورھا في مكافحة المخدرات فإننا سنتناولھا بالبحث وللتع

  :من خالل الفروع اآلتیة 

  الفرع األول 
    تشكيل جلنة املخدرات

ً عضوا، ثم تم توسیع نطاق ١٥كانت اللجنة في بدایة تشكیلھا تتكون من   
عدد  بلغ ١٩٧٠ً عضوا، وفي عام ٢١ إلى ١٩٦١العضویة فیھا لتصل في عام 

ً عضوا،ً ثم انضمت إلیھا عشر دول أخرى ٣٠الدول االعضاء في لجنة المخدرات 
 بلغ ١٩٩٢ً عضوا، وفي عام ٤٠ لیصل عدد الدول األعضاء إلى ١٩٨٤في عام 

  . )٣ً( عضوا٥٣عدد الدول األعضاء 
ویتم انتخاب أعضاء لجنة المخدرات من قبل المجلس االقتصادي   

ًا للتوزیع الجغرافي العادل، على أن تمثل فیھا الدول ویختارون طبق. )٤(واالجتماعي
التي یتم فیھا زراعة المخدرات، والدول ذات األھمیة في مجال صناعتھا، إلى 
جانب الدول التي لدیھا مشكالت كبیرة في اإلدمان على المخدرات واالتجار غیر 

 )٤(ة ھيالمشروع بھا ، ھذا وتجدر اإلشارة إلى أن مدة العضویة في ھذه اللجن
ً، وال شك أن ھذا التشكیل الممیز للجنة المخدرات یشكل دلیال قاطعا على )٥(سنوات ً

مدى خطورة المخدرات واالتجار بھا على الجماعة الدولیة  ومدى تعاون الدول 
                          

فائزة یونس الباشا ، الجریمـة المنظمـة فـي ظـل االتفاقیـات الدولیـة والقـوانین الوطنیـة ، أطروحـة ) ١(
   .  ٤٩٤ ، ص٢٠٠١دكتوراه، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

ـــات مكا) ٢( ــ ــ ــ ــدود والی ــ ــ ــ ــابرة للحـ ــ ــ ــ ــة العـ ــ ــ ــ ــة المنظمـ ــ ــ ــ ـــصل ،الجریمـ ــ ــ ــ ـــي فی ــ ــ ـــذكرة براهیمــ ــ ــ ـــا دولیا،مـــ ــ ــ فحتهــ
   .  ٩٠ص، ٢٠٠٤،الجزائر،ماجستیر؛جامعة سعد دحلب

   .  ٩٠المصدرالسابق، ص) ٣(
ـــار ، ط. د) ٤( ــر البحـ ــدرات عبــ ــة للمخــ ـــة الدولیــ ـــه ، المكافحـ ــي طـ ـــد الغنــ ـــد عبـ ـــمیر محمـ  ، دار ١سـ

  .  ٩٠ ، ص٢٠٠٢النهضة العربیة ، القاهرة ، 
   .  ٩٠براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٥(
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فیما بینھا للقضاء على ھذه اآلفة، وھذه اللجنة من إنشاء المجلس االقتصادي 
 بین أعضائھا دول لیست أعضاء في منظمة واالجتماعي، ومن الممكن أن یكون

األمم المتحدة، ومنقطعة الصلة بھا كما ھو الحال بالنسبة لسویسرا عند بدایة 
، وتعقد اللجنة دورة عادیة واحدة كل سنتین، وتعقد )١(ممارسة تلك اللجنة لمھامھا

ًة أحیانا إلى دورة استثنائیة في الفترة الواقعة ما بین الدورتین العادیتین، وتلجأ اللجن
ًعقد دورات غیر رسمیة فیما بین دوراتھا نظرا لضخامة العمل الملقى على عاتقھا 

وفي جمیع األحوال تعقد . )٢(في مجال مكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات
وبما أن . )٣(اللجنة اجتماعاتھا بناء على قرار من المجلس االقتصادي واالجتماعي

زة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي فإن منظمة لجنة المخدرات من األجھ
من االتفاقیة ) ٦(ًوذلك تطبیقا لنص المادة . )٤(األمم المتحدة ھي تتكفل بنفقاتھا

  . )٥(١٩٦١الوحیدة للمخدرات لسنة 
ًومن المعروف أن میزانیة تلك المنظمة تتضمن بندا خاصا للمصاریف    ً

رات، ویجد ھذا البند مصادره في اإلسھامات المتعلقة بالرقابة الدولیة على المخد
المالیة للدول األعضاء وغیر األعضاء في األمم المتحدة إذ قامت الجمعیة العامة 

 بوضع الجداول التي بینت المبالغ الواجب اإلسھام ١٩٥٠لألمم المتحدة منذ عام 
رات بھا من جانب الدول األطراف في االتفاقیات المبرمة في مجال مكافحة المخد

  . )٦(وغیر األعضاء في األمم المتحدة

  الفرع الثاني
                          

د منصور الصاوي ، أحكام القـانون الـدولي فـي مجـال مكافحـة الجـرائم الدولیـة للمخـدرات، محم) ١(
   .  ٥٥٢، ص١٩٨٤دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 

   .  ٩٢براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٢(
   .   ٥٥٢محمد منصور الصاوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
   .  ٩٠براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٤(
تتحمـل (علـى مـا یـأتي ١٩٦١من االتفاقیة الوحیـدة لمكافحـة المخـدرات لـسنة ) ٦(تنص المادة ) ٥(

األمم المتحـدة نفقـات اللجنـة والهیئـة، وبالـشروط التـي تحـددها الجمعیـة العامـة، وتـشترك الـدول 
ــة  ــرى الجمعیـ ــي تـ ــات بالمبـــالغ التـ ــي هـــذه النفقـ ــي األمـــم المتحـــدة فـ األطـــراف غیـــر األعـــضاء فـ

  .  )ور مع حكومات تلك الدول األطراف عدالتها، وتحددها من حین إلى آخر مع التشاالعامة
   .  ٥٥٣-٥٥٢محمد منصور الصاوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٦(
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  اختصاصات جلنة املخدرات
تختص لجنة المخدرات بعدة وظائف تساعد في رسم السیاسة العامة   

  : ولعل أھم تلك الوظائف ما یأتي . لمكافحة المخدرات واالتجار غیر المشروع بھا 
التفاقیات الخاصة مساعدة المجلس االقتصادي واالجتماعي على تنفیذ ا - ١

  .)١(بمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات

تلقي التقاریر السنویة من حكومات الدول األعضاء بشأن كل ما یتعلق  - ٢
 . )٢(بسوء استعمال المخدرات وقضایا الضبط الھامة

تقدیم النصح والمشورة للمجلس االقتصادي واالجتماعي فیما یتعلق بأمور  - ٣
 . )٣(وإعداد مشاریع االتفاقیات في مجال مكافحتھاالرقابة على المخدرات 

اعتماد التقاریر والخطط السنویة ألجھزة األمم المتحدة المعنیة بمكافحة  - ٤
المخدرات ، وتأمین االتصال بین الوكاالت المكلفة بتنفیذ القوانین الخاصة 

 . )٤(بجرائم المخدرات
تماعي من مھام قیام اللجنة بإنجاز ما یكلفھ المجلس االقتصادي واالج - ٥

كما أنھا تقوم بلفت . تتعلق بمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات 
نظر الھیئة الدولیة للرقابة على المخدرات إلى جمیع المسائل التي تتصل 

 . )٥(بوظائفھا
تعدیل الجداول المرفقة باالتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة المخدرات  - ٦

ك باإلضافة أو الحذف أو النقل من جدول والجاري العمل بأحكامھا ، وذل
 . )٦(إلى آخر

                          

   .  ٤٩٤فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص) ١(
 ١المستشار عـزت حـسنین ، المـسكرات والمخـدرات بـین الـشریعة والقـانون ، دراسـة مقارنـة ، ط) ٢(

   .  ٢٣٨م ، ص ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، بال مكان طبع ، 
   .   ٥٥٤محمد منصور الصاوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
   . ٤٩٤فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص)  ٤(
   .  ٤٥٤محمد منصور الصاوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٥(
   . ٩١براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٦(



  )١٦(، السنة ) ٥١(عدد ، ال) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ونرى انھ من األھمیة بمكان أن نشیر إلى بعض أوجھ نشاطات لجنة 
 بوضع مشروع االتفاقیة الوحیدة للمخدرات ١٩٥٦المخدرات إذ قامت اللجنة سنة 

، وعقدت ١٩٧١ ، كما وضعت مشروع اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة ١٩٦١لسنة 
 ١٩٧١ فبرایر سنة ٢١ ینایر إلى ١١ً دولیا في جنیف خالل المدة من ًمؤتمرا

ًفضال عن قیام . لمناقشة المشروع، وانتھى المؤتمر بإبرام االتفاقیة المذكورة أعاله 
 بلفت النظر إلى ظھور ١٩٧٣اللجنة في دورتھا الخامسة المنعقدة في جنیف سنة 

 أنھا أوصت خالل الدورة طرق جدیدة لالتجار غیر المشروع بالمخدرات كما
نفسھا الدول التي لم تنضم إلى اتفاقیة المؤثرات العقلیة بضرورة االنضمام إلیھا 
بالسرعة الالزمة من أجل توسیع نطاق الرقابة الدولیة على االتجار غیر المشروع 

 . )١(بالمخدرات
بقي أن نشیر إلى أن لجنة المخدرات تمارس مھامھا بالتنسیق مع ھیئتین 

الھیئة الدولیة لمراقبة المخدرات التي تم إنشاؤھا بموجب قرار : سیتین ھمارئی
، وذلك ١٩٦٤ مارس سنة ٤ بتاریخ ١١٠٦المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

وھي تختص بالرقابة . )٢(١٩٦١ًتنفیذا ألحكام االتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 
دول من المخدرات التي واإلشراف على حركة المخدرات ، وتقرر احتیاجات ال

تستعمل لألغراض الطبیة والعلمیة ، وتنظیم ندوات وبرامج تدریبیة لمدیري أجھزة 
  . )٣(مراقبة استعمال العقاقیر المخدرة في الدول النامیة

والھیئة الثانیة ھي برنامج األمم المتحدة لمكافحة المخدرات الذي تم إنشاؤه 
 ویختص البرنامج ١٩٩٠ سنة ٤٥/١٧٩بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

بمساعدة الدول في مكافحة المخدرات، والتنسیق مع المنظمات الدولیة لتحقیق 
  . )٤(التعاون في مجال المكافحة عن طریق تبادل المعلومات والخبرات

  
  
  

                          

   .  ٥٥٦ سابق ، صمحمد منصور الصاوي ، مصدر. د) ١(
   .  ٩٣براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٢(
   .  ٤٩٥-٤٩٤فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص) ٣(
   .  ٩٤براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٤(
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  املطلب الثاني
  جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية 

داخل الھیكل . )١(١٩٩٢أنشئت لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة عام   
 دولة ینتخبھم المجلس ٤٠وھي مكونة من عضویة . )٢(التنظیمي لألمم المتحدة

االقتصادي واالجتماعي للعمل لمدة خمس سنوات كآلیة لتنفیذ برنامج األمم المتحدة 
وسكرتاریتھ إلعداد السیاسات البدیلة، ومركز للخبرة الفنیة الدولیة فیما یتعلق بمنع 

عدالة الجنائیة، وتقدیم إلخبرة الفنیة واالستشاریة للدول إلى جانب تحلیل الجریمة وال
ًالبیانات وجمعھا، فضال عن الجھود التي تبذلھا لتنسیق العالقة بینھا وبین األجھزة 
األخرى التابعة لألمم المتحدة ، كمركز حقوق اإلنسان ، وبرنامج األمم المتحدة 

جھزة األخرى، وتھدف اللجنة إلى توثیق للسیطرة على المخدرات وغیرھا من األ
أواصر التعاون على مختلف األصعدة في مجال منع الجریمة الوطنیة والجریمة 
المنظمة عبر الوطنیة، والعمل على اعتماد مفھوم موحد للجریمة المنظمة وتوحید 

  . )٣(الجھود للتصدي لھا بأشكالھا كافة
نائي في حمایة البیئة ، وتحسین كما أنھا تعمل على تطویر دور القانون الج  

كفاءة وأداء أنظمة إدارة العدالة الجنائیة ، ووضع برنامج لتأھیل المدمنین والتكفل 
  . )٤(بضحایا الجرائم وحمایة األحداث

ولتحقیق أھدافھا قامت لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة بتشكیل حلقتین   
الة الجنائیة في التعامل مع األنشطة إقلیمیتین لدراسة سبل تحسین قدرة نظام العد

اإلجرامیة المنظمة ، وتتبع مصادر األموال غیر المشروعة، والبحث عن آلیة 
للحیلولة دون إتمام عملیات غسل األموال ، وتبادل المعلومات المتعلقة بھذه 

                          

   .  ٤٨٨فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص) ١(
   .  ١٠٧ ص٢٠٠١،االردن،عمان،كوركیس یوسف داود ،الجریمة المنظمة،دار الثقافة . د) ٢(
لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة ، البرنامج المقترح للعمـل فـي میـدان منـع الجریمـة والعدالـة ) ٣(

ــسنتین  ــ ــرة الــ ــ ــة لفتــ ــ ــرقم ١٩٩٧-١٩٩٦الجنائیــ ــ ـــدة ذات الــ ــم المتحـــ ــ ــة األمــ ــ  AICN ، وثیقــ

   .  ٦ ، ص15/1995.10
   .   ٩٥براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٤(



  )١٦(، السنة ) ٥١(عدد ، ال) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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وتجد اإلشارة إلى أن ھذه اللجنة ھي إحدى الھیئات . )١(الجریمة بأبعادھا المختلفة
یة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ویقع مقرھا في العاصمة النمساویة الفن

ھذا وتعقد اللجنة دورة كل سنة، ویكون مقر اجتماعاتھا بمكتب األمم . )٢(فیینا
المتحدة بفیینا، ومن أھم المسائل التي تتناولھا في اجتماعاتھا مسألة مكافحة 

تي عقدتھا لجنة منع الجریمة والعدالة الجریمة المنظمة، ففي الدورة العاشرة ال
 في فیینا رأت اللجنة أن النھج الشامل لمكافحة الجریمة ٢٠٠١الجنائیة في مایو 

المنظمة یشمل الجھود المبذولة من أجل تعزیز اإلطارین المؤسسي والقانوني ، 
م، والتنفیذ الفعال للقوانین والتدابیر من أجل الحد من الفرص المتاحة أمام اإلجرا

وبخاصة جرائم الفساد، وجرائم غسل األموال المتحصلة من األنشطة اإلجرامیة 
وتعمل لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة في مجال مكافحة . بمختلف أشكالھا

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالتنسیق مع آلیتین أساسیتین ھما مؤتمرات األمم 
 ، ومركز األمم المتحدة المعني باإلجرام المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین

  . )٣(الدولي
فعلى صعید المؤتمرات الدولیة عقدت لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة       

العدید من المؤتمرات التي تناولت موضوع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وسبل 
یمة ومعاملة مواجھتھا، ولعل من أھم تلك المؤتمرات المؤتمر الثامن لمنع الجر

 أیلول من العام ٧ آب إلى ٢٧المجرمین الذي انعقد في ھافانا خالل الفترة من 
منع الجریمة والعدالة الجنائیة في سیاق : ( وقد عالج خمسة موضوعات ھي١٩٩٠

التنمیة ، سیاسات العدالة الجنائیة ، السجون والتدابیر االحترازیة ، اتخاذ إجراءات 
الجریمة المنظمة واألنشطة اإلرھابیة ، وقواعد األمم دولیة ووطنیة فعالة ضد 

  . )٤() المتحدة ومبادئھا التوجیھیة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة
ومؤتمر األمم المتحدة المعني بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة   
، ومؤتمر األمم المتحدة لمنع الجریمة المنعقد في العاصمة المصریة القاھرة ١٩٩٤

                          

ة والعدالة الجنائیة ، البرنامج المقترح للعمـل فـي میـدان منـع الجریمـة والعدالـة لجنة منع الجریم) ١(
   .  ٨ ، مصدر سابق ، ص١٩٩٧-١٩٩٦الجنائیة لفترة السنتین 

   .  ٤٨٨فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص) ٢(
   .  ٩٦براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٣(
   .  ٩٥فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص) ٤(
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 والذي أوصى بالتعاون الدولي وتسھیل الكشف عن الحسابات ١٩٩٥ عام
 . )١(المصرفیة
وسنتناول دور ھذه المؤتمرات في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة   

وما صدر عنھا من توصیات بھذا الشأن بالتفصیل في المبحث الثالث من ھذا 
  . الفصل 

مم المتحدة المعني باإلجرام أما آلیة التنسیق الثانیة فتتمثل بمركز األ  
الدولي، وھو یختص بجمیع المسائل المتعلقة بمكافحة اإلجرام ففي مارس من سنة 

 أطلق ھذا المركز البرنامج العالمي لمكافحة الفساد باالشتراك مع معھد ١٩٩٩
األمم المتحدة اإلقلیمي ألبحاث الجریمة والعدالة، ویتألف ھذا البرنامج العالمي من 

متكاملة من الموضوعات تشمل تقدیر المشكلة والتعاون التقني للحد منھا، مجموعة 
  . )٢(وصیاغة استراتیجیة دولیة لمكافحة الفساد

  

  املبحث الثاني
  االتفاقيات الدولية التي أبرمتها منظمة األمم املتحدة

    

أبرمت منظمة األمم المتحدة بوصفھا الجھاز الدولي الرئیسي الذي یعمل        
توحید الجھود الدولیة العدید من االتفاقیات التي كان الغرض منھا مكافحة على 

وعلیھ سنشیر في ھذا . الجریمة بصورة عامة والجریمة المنظمة بصورة خاصة 
المبحث إلى أھم تلك االتفاقیات وذلك من خالل مطلبین سیكون األول مخصصا 

) ٢٠٠٠بالیرمو عام(الوطنیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
أما الثاني فسیكون التفاقیة بازل في شان التحكم في نقل ودفن النفایات الخطرة ،

  .١٩٨٩لعام 
  
  

                          

 ، منـشأة المعـارف ، اإلسـكندریة ٢المستشار عبد الفتاح سـلیمان ، مكافحـة غـسل األمـوال ، ط) ١(
   .   ٤٤ ، ص٢٠٠٨، 

   .  ٩٨براهیمي فیصل ، مصدر سابق ، ص) ٢(
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  املطلب األول
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

   )٢٠٠٠بالريمو(
الجمعیة اعتمدت ھذه االتفاقیة وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار   

 تشرین ١٥في الدورة الخامسة والخمسین المؤرخ في ) ٢٥(العامة لألمم المتحدة 
  . )١() ٢٠٠٠(الثاني لسنة 

ًنظرا ألھمیة ھذه االتفاقیة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة   
  . ارتأینا أن نتناول ما جاءت بھ من أحكام 

ة الغرض من إبرامھا وھو تعزیز فقد بینت المادة األولى من ھذه االتفاقی  
التعاون الدولي من أجل منع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ومكافحتھا بمزید من 

  . الفاعلیة 
وقد عبرت االتفاقیة عن ضرورة اتساق السیاسات الجنائیة الوطنیة   

  : لمواجھة انتشار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ویتضح ذلك من خالل ما یأتي 
  : ثت االتفاقیة في المادة الخامسة الدول األطراف على أن  ح-ًأوال

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم        
ًاألفعال اآلتیة جنائیا عندما ترتكب عمدا  ً :  

ًأي من الفعلین اآلتیتین أو كلتیھما ، باعتبارھما فعلین متمیزین جنائیا عن الجرائم 
 . ي تنطوي على الشروع في النشاط اإلجرامي أو إتمامھ الت

االتفاق مع شخص أو أكثر على ارتكاب جریمة خطیرة ، لغرض لھ صلة        
مباشرة أو غیر مباشرة بالحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى وینطوي 

اعد على على فعل یقوم بھ احد المشاركین یس) إذ ما یشترط القانون الداخلي ذلك(
 . تنفیذ االتفاق ، أو تكون ضالعة فیھ جماعة إجرامیة منظمة 

یة منظمة ونشاطھا اإلجرامي قیام الشخص عن علم بھدف جماعة إجرام       
  : ، أو بعزمھا على ارتكاب الجرائم المعنیة ، بدور فاعل في العام

  
 

                          

ــب القـــانون رقــــم )  ١( ــذه االتفاقیـــة بموجـ ــى هــ  المنـــشور فــــي ٢٠٠٧لـــسنة ) ٢٠(صـــادق العـــراق علـ
   . ١٧/٦/٢٠٠٧في ) ٤٠٤١(جریدة الوقائع العراقیة ، العدد 
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 .  األنشطة اإلجرامیة للجماعة اإلجرامیة المنظمة - أ
ة أخرى تضطلع بھا الجماعة اإلجرامیة مع علمھ بأن مشاركتھ  أي أنشط- ب

  . ستسھم في تحقیق الھدف اإلجرامي المبین أعاله 
تنظیم ارتكاب جریمة خطیرة تكون ضالعة فیھا جماعة إجرامیة منظمة أو           

 : اإلشراف أو المساعدة أو التحریض علیھ أو تیسیره أو إسداء المشورة بشأنھ 
یستدل على العلم أو القصد أو الھدف أو الغرض أو االتفاق المشار إلیھا            

 . من ھذه المادة ، من المالبسات والوقائع الموضوعیة ) أ(ًجمیعا في الفقرة 
تكفل الدول األطراف التي یشترط قانونھا الداخلي ضلوع جماعة              

، من ھذه ) ١ ، أ ، ١( الفقرة إجرامیة منظمة لتجریم األفعال المنصوص علیھا في
المادة وشمول قانونھا الداخلي جمیع الجرائم الخطیرة التي تضطلع فیھا جماعات 
إجرامیة منظمة، وتبادر تلك الدول األطراف ، وكذلك الدول األطراف التي یشترط 
قانونھا الداخلي إتیان فعل یساعد على تنفیذ االتفاق لتجریم األفعال المنصوص 

، من ھذه المادة إلى إبالغ األمین العام لألمم المتحدة ) ١، أ ، ١( الفقرة علیھا في
بذلك وقت توقیعھا على ھذه االتفاقیة أو وقت إیداعھا صكوك التصدیق علیھا أو 

 . قبولھا أو إقرارھا االنضمام إلیھا 
  عملت االتفاقیة على تجریم غسل األموال وبینت تدابیر مكافحتھا، ففي مجال- ًثانیا

التجریم أوجبت االتفاقیة في المادة السادسة على كل دولة طرف في االتفاقیة أن 
ًتتخذ، وفقا للمبادئ األساسیة في قانونھا الداخلي، التدابیر التشریعیة وغیرھا مما 

 . ًیلزم لتجریم األفعال اآلتیة عندما ترتكب عمدا 
یمة بغرض إخفاء أو تحویل أو نقل أموال مع العلم بأنھا متحصلة من جر        

  . تمویھ مصدرھا 
إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة لألموال أو مصادرھا أو مكانھا أو حركتھا أو       

 . ملكیتھا
ولتطبیق ھذه األحكام أضافت المادة السادسة في فقرتھا الثانیة أن على كل        

نھا األموال محل دولة طرف أن تتوسع في مكافحة الجرائم األصلیة التي تتحصل م
 . الغسل 

 بمقتضى المادة ٢٠٠٠أما في مجال المكافحة فقد أضافت اتفاقیة بالیرمو لعام       
السابعة إلى جانب العقاب على ھذه الجریمة، أنھ یجب على الدول األطراف أن 
ًتنشئ نظاما داخلیا شامال للرقابة واإلشراف على البنوك والمؤسسات المالیة فضال  ً ً ً

ئر الھیئات األخرى المعرضة بشكل خاص لغسل األموال في حدود عن سا
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اختصاصھا وذلك بغرض منع وكشف جمیع أشكال غسل األموال المتحصلة من 
  .  )١(الجریمة

ولم تغفل االتفاقیة جریمة الفساد بوصفھا صورة من صور الجریمة،            
تعتمد كل دولة طرف . ١: ( التي تنص على ما یأتي) ٨(المنظمة وذلك في المادة 

ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم األفعال اآلتیة جنائیا عندما 
  -: ًترتكب عمدا 

وعد موظف عمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھا إیاه بشكل . أ
مباشر أو غیر مباشر سواء لصالح الموظف نفسھ أم لصالح شخص آخر أو 

ي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن ھیئة أخرى، لك
  .نطاق ممارستھ مھامھ الرسمیة 

التماس موظف عمومي أو قبولھ بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة ،غیر . ب
مستحقة سواء لصالح الموظف نفسھ أو لصالح شخص آخر أو ھیئة أخرى لكي 

 بفعل ما ضمن نطاق ممارستھ یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام
  )*. مھامھ الرسمیة 

ھذا في مجال التجریم ، أما في مجال المكافحة فقد أضافت االتفاقیة إلى           
تدابیر أخرى من خالل إلزامھا كل ) ٨(جانب التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

ا القانوني دولة من الدول األطراف في االتفاقیة باعتماد ما یتناسب مع نظامھ
الداخلي من تدابیر الزمة لتعزیز نزاھة الموظفین العمومیین، ومنع فسادھم، 
وكشفھ والمعاقبة علیھ، إلى جانب اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان قیام سلطاتھا بدور 
فعال لمنع الفساد الوظیفي، وكشفھ، والمعاقبة علیھ، عن طریق منح تلك السلطات 

   . )٢( التأثیر غیر السلیم على تصرفاتھااالستقاللیة الكافیة لردع

                          

ورقــة خلفیـة مقدمــة ) جـرائم الفـساد وغــسل األمـوال(النیابـة العامـة ، جمهوریــة مـصر العربیــة ، )  ١(
المنعقـدة فـي شــرم )برنــامج تعزیـز حكـم القــانون فـي بعـض البلـدان العربیــة(الـى النـدوة االقلیمیـة 

   . ٢١ ص٢٠٠٧،،أكتوبر٢٢ـ١٢الشیخ في مصر للفترة من 
ًتعبیــر الموظـــف العمــومي وفقـــا لهــذه االتفاقیـــة أي موظــف عمـــومي أو شــخص یقـــدم    یقــصد ب)*(

خدمـــة عمومیـــة ، حـــسب تعریفهـــا فـــي القـــانون الـــداخلي، وحـــسبما تطبـــق فـــي القـــانون الجنـــائي 
  .للدولة الطرف التي یقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظیفة فیها 

  .من االتفاقیة ) ٩(من المادة  ) ٢،١: ( ینظر )  ٢(
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أما في مجال المصادرة والضبط، فقد أوجبت االتفاقیة على الدول األطراف،        
وفي حدود نظامھا القانوني الداخلي، اتخاذ ما یلزم من التدابیر لمصادرة العائدات 

ادل قیمتھا، المتأتیة من الجرائم المشمولة بھذه االتفاقیة، أو الممتلكات التي تع
إضافة إلى الممتلكات أو المعدات التي استخدمت أو یراد استخدامھا في الجرائم 

  . )١(المشمولة بھذه االتفاقیة
وفي مجال التعاون الدولي بینت االتفاقیة التزام الدول بالتعاون فیما بینھا           

  : في عدد من المجاالت أھمھا 
  . )٢(التعاون الدولي ألغراض المصادرة

 . )٣(تسلیم المجرمین 
 . )٤(المساعدة القانونیة المتبادلة

 . )٥(التعاون في مجال إنفاذ القانون
 : وقد تمیزت ھذه االتفاقیة بجملة من الخصائص ولعل من أھمھا ما یأتي 

إن االتفاقیة لم تقتصر على تجریم نشاطات الجماعات اإلجرامیة المنظمة أو        
 أو تفعیل مالحقة ھذه األفعال ، بل اشتملت على مالمح ظواھر إجرامیة بعینھا

استراتیجیة وقائیة تستھدف منع وتقلیل فرص وقوع مثل ھذه الجرائم، فھي لم 
ِتكتف على سبیل المثال بتجریم وعقاب غسل األموال غیر النظیفة، بل تقرر 

إلشراف منظومة كاملة لتدابیر مكافحة غسل األموال كإنشاء نظم داخلیة للرقابة وا
  . على المصارف والمؤسسات المالیة 

إن االتفاقیة قد ربطت بین ھدف مكافحة الجریمة، ووسائل التعاون ألجل        
بلوغ ھذا الھدف، وتمثلت أھم ھذه الوسائل في مجاالت التدریب والمساعدة 

  . )٦(المتبادلة

                          

  .من االتفاقیة ) ١٢(المادة : ینظر )  ١(
  .من االتفاقیة ) ١٣(المادة : ینظر )  ٢(
  .من االتفاقیة ) ١٦(المادة : ینظر )  ٣(
  .من االتفاقیة ) ١٨(المادة : ینظر )  ٤(
  .من االتفاقیة ) ٢٧(المادة : ینظر )  ٥(
ــة لل. د) ٦( ـــوعیة واإلجرائیـــ ــب الموضـ ــنعم ، بعـــــض الجوانــ ــد المــ ـــلیمان عبــ ــر سـ ــة عبـــ ـــة المنظمــ جریمـ

ــة  ــى النـــدوة اإلقلیمیـ المنعقـــدة فـــي القـــاهرة خـــالل ) الجریمـــة المنظمـــة(الوطنیـــة ، بحـــث مقـــدم إلـ
   . ٥-٤، ص ٢٠٠٧ مارس ٢٩-٢٨الفترة من 
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الجریمة، كما إن االتفاقیة لم تقتصر على مصادرة المعدات المستخدمة في ارتكاب 
وإنما نصت  ) ١٩٧١ ، واتفاقیة ١٩٦١اتفاقیة ( ھو الحال في االتفاقیات السابقة 

على تجرید الجاني من األموال والعائدات التي حصل علیھا من وراء ارتكاب تلك 
الجرائم، وھذا یمثل في نظرنا وسیلة فعالة لمكافحة الجریمة المنظمة ذلك الن 

ھا عصابات اإلجرام المنظم تشكل الحافز األساس األموال الطائلة التي تجنی
 . ًالرتكاب ھذه الجرائم وبالتالي فان حرمانھا من ھذه األموال یشكل رادعا قویا لھا 

تجدر اإلشارة إلى أنھ إلى جانب اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة         
ساد ، أبرمت ًالمنظمة عبر الوطنیة والتي تضمنت أحكاما تتصدى لجریمة الف

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( المنظمة اتفاقیة خاصة لمكافحة ھذه الجریمة 
١( )٢٠٠٣(.  

 وھي تعد من أكثر ١٤/١٢/٢٠٠٥وقد دخلت ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ في      
ًاتفاقیات األمم المتحدة تفصیال، إذ تضمنت تعریفا لألنماط والممارسات التي  ً

اد، واألشخاص الذین تنطبق علیھم صفة الموظفین العمومیین، كما توصف بالفس
ًأولت االتفاقیة اھتماما خاصا بالتعاون الدولي ودوره في مكافحة الفساد من خالل  ً
تسھیل إجراءات تبادل المعلومات واإلجراءات القضائیة، وتسلیم المجرمین 

 التنفیذ الواضحة المتمثلة والتدریب والمساعدة الفنیة، وقد تمیزت االتفاقیة بالیات
ًبمؤتمر الدول األعضاء الذي یعد جھازا متكامال لھ مكاتب متخصصة وقوانین  ً

   .)٢(ولوائح ملزمة
  املطلب الثاني

  ١٩٨٩اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عام 
تشكل جریمة نقل ودفن النفایات السامة واحدة من أخطر الجرائم التي   
 الجماعات اإلجرامیة المنظمة، إذ تقوم ھذه الجماعات بنقل ھذه النفایات من ترتكبھا

ًالدول المتقدمة صناعیا إلى دولة أخرى تتمثل بشكل رئیسي بدول العالم الثالث 
ًونظرا لخطورة ھذه الجریمة واآلثار السلبیة المترتبة علیھا . مقابل مبالغ باھظة 

، أبرم المجتمع الدولي برعایة منظمة األمم بالنسبة للبیئة واإلنسان على حد سواء

                          

ــى شـــبكة االنترنـــت علـــى ) ١( ــر نـــصها المنـــشور علـ للمزیـــد مـــن التفـــصیل حـــول هـــذه االتفاقیـــة ینظـ
  الموقع اآلتي

 www. un.org/Arabic.com   
   .١٤٣محمد أمین البشرى، مصدر سابق، ص . د) ٢(
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سنشیر في ھذا . المتحدة العدید من االتفاقیات التي تھدف إلى مكافحة ھذه الجریمة 
المطلب إلى أھم تلك االتفاقیات وھي اتفاقیة بازل لحمایة البیئة من نقل النفایات 

  .السامة 
ي مدینة بازل بسویسرا تم إبرام ھذه االتفاقیة من قبل منظمة األمم المتحدة ف  

تعد اتفاقیة بازل من االتفاقیات الدولیة التي تھدف إلى حمایة البیئة . )١(١٩٨٩عام 
من النفایات الخطرة، وھي أول نص دولي یتناول مسألة الرقابة على نقل ودفن ھذه 

  . )٢(النفایات
ا جاءت ًونظرا ألھمیة ھذه االتفاقیة في حمایة البیئة ارتأینا أن نتناول أھم م  

بھ من أحكام، حیث أكدت االتفاقیة في دیباجتھا على أن الطریقة المثلى لحمایة 
البیئة والصحة اإلنسانیة من مخاطر النفایات السامة ھي تقلیل إنتاجھا إلى الحد 
ًاألدنى، وتحقیقا لذلك ألزمت االتفاقیة الدول األطراف باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  . )٣(لخطرة إلى الحد األدنىللوصول بإنتاج النفایات ا
ومن المبادئ المھمة التي نصت علیھا االتفاقیة، تسھیل التخلص من   

النفایات الخطرة في دولة اإلنتاج، إذ ورد ھذا المبدأ في صلب المعاھدة، إذ نصت 
 على أنھ تلتزم الدول األطراف في االتفاقیة بوضع الترتیبات المناسبة ٤/٢المادة 

  . )٤(ًات وفقا لإلجراءات المتاحة في إقلیمھاللتخلص من النفای
كما ألزمت االتفاقیة الدول األطراف بوجوب التعاون فیما بینھا، ومع سائر   

المنظمات المتخصصة، بما في ذلك نشر المعلومات عن حركة النفایات السامة 
عبر الحدود، من أجل تحسین اإلدارة السلیمة لھذه النفایات وتحقیق منع االتجار 

  . )٥(یر المشروع بھاغ

                          

  : نص االتفاقیة المنشور على شبكة االنترنت على الموقع اآلتي: للمزید من التفصیل ینظر ) ١(
 www. Eeaa. Gor. Eg/ cmuic/ Arabic/ main/ basel. asp 

الـدولي، مـصدر صالح محمد بدر الدین ، المسؤولیة عـن نقـل النفایـات الخطـرة فـي القـانون . د) ٢(
  . ٨٣سابق ، ص

  . من االتفاقیة )) أ/(٤/٢(المادة : ینظر ) ٣(
ــوث ، مـــصدر ســـابق ، . د) ٤( ــة مـــن التلـ ـــدولي بحمایـــة البیئـ ــزام ال ـــدین ، االلتـ صـــالح محمـــد بـــدر ال

   . ١٩٠ص
  . من االتفاقیة )) ح/(٤/٢(المادة : ینظر ) ٥(



  )١٦(، السنة ) ٥١(عدد ، ال) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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كما نصت االتفاقیة على حظر تصدیر النفایات السامة أو غیرھا من   
  . )١(النفایات األخرى إلى الدول التي تقرر حظر استیراد تلك النفایات

كما حثت اتفاقیة بازل الدول األطراف، والجماعة الدولیة على ضرورة   
ات السامة، وحتى یتم تفعیل النظام االھتمام بوجود نظام رقابي فعال على نقل النفای

الرقابي، وضعت االتفاقیة بعض القواعد المھمة التي تتمثل بقاعدة البیانات الشاملة 
ار الكتابي، وقد نصت على ھذه السابقة على النقل بالموافقة على االستیراد واإلخط

من االتفاقیة إذ تلتزم الدولة المصدرة بإخطار الدولة المستوردة ) ٦(القواعد المادة 
ًبالبیانات الالزمة عن شحنة النفایات المتفق على نقلھا، وأن یتم اإلخطار كتابیا عن 

  . )٢(ًطریق السلطة المختصة وفقا للقانون الداخلي
التي تنص ) ١٠(إلى أحكام التعاون الدولي في المادة وقد أشارت االتفاقیة   

  : على ما یأتي 
ًتتعاون األطراف بعضھا مع بعض من أجل تحسین وتحقیق اإلدارة السلیمة بیئیا 

  . للنفایات الخطرة والنفایات األخرى 
 : ولھذا الغرض ، على األطراف أن 

م متعدد األطراف تتیح المعلومات ، عند الطلب ، سواء على أساس ثنائي أ - أ
ًبغرض النھوض باإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة والنفایات األخرى ، بما 
في ذلك تدقیق المعاییر والممارسات التقنیة لإلدارة المالئمة للنفایات الخطرة 

 . والنفایات األخرى 
  .تتعاون في رصد آثار إدارة النفایات الخطرة على الصحة البشریة والبیئة  - ب
ً تتعاون ، وفقا لقوانینھا وأنظمتھا وسیاساتھا الوطنیة، في استحداث وتطبیق - ج

ًتكنولوجیا جدیدة منخفضة النفایات وسلیمة بیئیا، وفي تحسین التكنولوجیات 
القائمة بغرض القضاء ، بالقدر العلمي على تولید النفایات الخطرة والنفایات 

فاءة لضمان إدارتھا على نحو األخرى، والتوصل إلى طرق أكثر فعالیة وك
ًسلیم بیئیا، بما في ذلك دراسة اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة العتماد 

 . تلك التكنولوجیات الجدیدة أو المستخدمة 
ً تتعاون بنشاط ، وفقا لقوانینھا وأنظمتھا وسیاساتھا الوطنیة ، في نقل التكنولوجیا - د

ً السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة والنفایات األخرى ونظم اإلدارة المتصلة باإلدارة

                          

  . من االتفاقیة )) ب/(٤/١(المادة : ینظر ) ١(
ًلح محمـد بــدر الـدین ، المــسؤولیة عـن نقــل النفایـات الخطــرة وفقـا للقــانون الـدولي ، مــصدر صـا) ٢(

   . ١١٩سابق ، ص
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ًوتتعاون أیضا في تنمیة القدرة التقنیة فیما بین األطراف المتعاقدة ، والسیما . 
  . األطراف التي تحتاج إلى المساعدة التقنیة وتطلبھا في ھذا المیدان 

  . مارسة  تتعاون في وضع مبادئ توجیھیة تقنیة مناسبة أو مدونات قواعد الم-ھـ
ً تستخدم األطراف سبال مالئمة للتعاون من اجل مساعدة البلدان النامیة على تنفیذ 

  ) . ٤(من المادة ) ٢(من الفقرة ) د(و) ج(و ) ب(و ) أ(الفقرات الفرعیة 
تراعى احتیاجات البلدان النامیة وتشجع التعاون بین األطراف والمنظمات الدولیة 

 جملة أمور، بالنھوض بالوعي العام وتنمیة المتخصصة من اجل القیام، ضمن
ًاإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة والنفایات األخرى واعتماد تكنولوجیات 

 . جدیدة منخفضة النفایات 
أما فیما یتعلق بالمسؤولیة والتعویض عن األضرار الناجمة عن النفایات         

من االتفاقیة إذ دعت الدول األطراف إلى ) ١٢(السامة، فقد تناولتھا بالتنظیم المادة 
التعاون فیما بینھا من اجل اعتماد بروتوكول خاص بالمسؤولیة والتعویض عن 

  .)١(األضرار الناجمة عن نقل ھذه النفایات والتخلص منھا عبر الحدود
 والشك أن اتفاقیة بازل كان لھا ابلغ األثر في تحدید مضمون مشكلة التلوث      

 السامة والتصدي القانوني لھا، ولكن مع ذلك یؤخذ على ھذه االتفاقیة أنھا بالنفایات
ًلم تحظر كلیا عملیة استیراد وتصدیر النفایات السامة بل ما ھي إال ضوابط للتقلیل 
من الخسائر التي تنجم عن نقل ھذه النفایات من دولة ألخرى، وكان من األجدر أن 

رة تامة خاصة للدول النامیة التي تفتقر تنص على حظر االستیراد والتصدیر بصو
  .إلى اإلمكانیات الالزمة للتعامل مع ھذه النفایات والتخلص من اآلثار الضارة لھا 

   ومن الجدیر بالذكر أن ھناك العدید من المنظمات الدولیة التي تعمل على     
ھ تنظیم وتشجیع الدراسة والبحث في موضوع التلوث للحد والتقلیل من خطورت

منظمة الغذاء والزراعة ، المنظمة الدولیة ( والحمایة منھ، ومن ھذه المنظمات  
لالستشارات البحریة، الیونسكو، المنظمة الحكومیة لعلوم المحیطات ، المنظمة 

  .)٢() الدولیة لألنواء الجویة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
  

                          

خالـــد ســـید متـــولي محمـــد، نقـــل النفایـــات الخطـــرة والـــتخلص منهـــا فـــي ضـــوء أحكـــام القـــانون . د) ١(
   .   ٩٢، ص ٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١الدولي، ط

ـــي الف) ٢( ــد علــ ــ ـــایل محمـ ـــار ، دار الفصــ ــوث البحــ ــ ــاض، تلـ ــ ـــان، األردن، یـ ــان، عمــ ــ ، ص ٢٠٠٢رقـ
١٧٨.  
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  املبحث الثالث
  م املتحدةاملؤمترات التي عقدتها منظمة األم

عقدت منظمة األمم المتحدة، إدراكا منھا لخطورة الجریمة المنظمة عبر   
الوطنیة واآلثار المدمرة لھا، عدة مؤتمرات دولیة من اجل تحقیق التعاون الدولي 
وتنسیق الجھود الدولیة في سبیل القضاء على ھذه الجریمة أو الحد من مظاھرھا، 

ي ھذا الصدد المؤتمر الرابع لمنع الجریمة ولعل من أھم المؤتمرات المعقودة ف
، المؤتمر الخامس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین ) ١٩٧٠(ومعاملة المجرمین 

 ، ١٩٨٠ ، المؤتمر السادس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین ١٩٧٥جنیف 
، المؤتمر ١٩٩٤المؤتمر العالمي المعني بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

ونحن لن . )١(٢٠٠٠ ، المؤتمر العاشر ١٩٩٥ ، المؤتمر التاسع ١٩٩٠الثامن 
نتناول بالبحث جمیع تلك المؤتمرات، وإنما سنتطرق إلى أھمھا والتي یمكن 
اعتبارھا بمثابة نقطة تحول مھمة نحو إیجاد سیاسة فعالة تحقق التعاون الدولي في 

  .  الحد من مظاھرھا سبیل مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أو على األقل
والمؤتمرات التي سنتناولھا بالبحث ھي اثنین فقط وھي المؤتمر الوزاري   

العالمي المعني بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الذي عقد في نابولي عام 
   :وذلك في مطلبین وعلى النحو اآلتي ) ١٩٩٥(  ، والمؤتمر التاسع القاھرة ١٩٩٤

  
  
  
  

                          

تجــدر اإلشــارة إلــى أن أول مــؤتمر دولــي تنــاول موضــوع الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیــة هــو )  ١(
"  ، تحـت عنـوان ١٩٧٥ سـبتمبر ١٢-١المؤتمر الخامس المنعقـد فـي جنیـف، فـي الفتـرة مـن 

للمزیـد مـن " .  الـذي سـاد الربـع األخیـر مـن القـرن منع الجریمـة والـسیطرة علیهـا، ذلـك التحـدي
التفصیل حول هـذا المـؤتمر وغیـره مـن المـؤتمرات األخـرى المعنیـة بمكافحـة الجریمـة المنظمـة 

  .  وما بعدها ٩٠فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص: ینظر . عبر الوطنیة 
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  املطلب األول

   )١()١٩٩٤نابويل (متر املعني باجلرمية املنظمة عرب الوطنية املؤ
عقد المؤتمر الوزاري المعني بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة بمدینة   

 بناء على توصیة من ١٩٩٤ تشرین الثاني ٢٣-٢١نابولي بإیطالیا خالل الفترة من 
رار المجلس االقتصادي ًلجنة األمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة وتنفیذا لق

لمواجھة المشكالت واألخطار التي تطرحھا الجریمة / ١٩٩٣/٢٩واالجتماعي رقم 
   . )٢(المنظمة عبر الوطنیة في مختلف مناطق العالم

وقد طالب المؤتمر بوجوب اتخاذ تدابیر ووضع استراتیجیات لمنع ومكافحة         
تھا، كما طالب المؤتمر بضرورة غسل األموال، واستخدام عائدات الجریمة ومكافح

التعاون بین السلطات المكلفة بتنظیم القطاعین المالي واالقتصادي والسلطات 
المكلفة بإنفاذ القوانین، واعتماد تدابیر تشریعیة لمصادرة العائدات غیر المشروعة، 
والنظر في اتخاذ تدابیر تحد من السریة المالیة لفرض رقابة فعالة على تبییض 

  . ال األمو
اعرف عمیلك، والكشف عن : وأوصى المؤتمر بضرورة تطبیق قاعدة  

الصفقات المالیة المشبوھة، وإجراء الدراسات والبحوث من اجل معرفة المؤسسات 
   . )٣(التجاریة التي یمكن أن تستخدم في تبییض األموال

                          

تكبهــا المافیــا التــي تــسیطر علــى تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا المــؤتمر قــد بحــث الجــرائم التــي تر) ١(
ًفـــضال عـــن . بعـــض مـــصادر اإلنتـــاج والتوزیـــع والمتحكمـــة بأســـعار المـــواد ونوعیتهـــا وكمیتهـــا 

ـــوذ  ــ ـــة، ونفـ ــ ـــي الدولـ ــ ــزهم فـ ــ ـــستغلون مراكــ ــذین یـــ ــ ـــوذ الــ ــ ــــشاطات ذوي النفـ ـــؤتمر نــ ــ ـــث المـ ــك بحـــ ــ ذلــ
ســائل المؤسـسات االقتــصادیة الكبــرى للقیــام بــصفقات تجاریــة تــستعمل فــي تحقیقهــا مختلــف الو

ًغیر المشروعة، كما بحث المـؤتمر أیـضا◌ الجـرائم المتعلقـة بالبیئـة ، ینظـر  أحمـد محمـد . د: َ
ـــوم  ـــا، مجلــــة العلـ ـــا والوقایــــة منهـ ــرق مكافحتهـ ــا وطــ ــشهداني ، الجــــرائم االقتــــصادیة ، أنواعهــ المــ

   . ١٣٥-١٣٤ ، ص ٢٠٠٥، لسنة ) ١(القانونیة ، المجلد العشرین ، العدد 
د ، اإلجــرام المعاصــر ، أكادیمیــة نــایف العربیــة للعلــوم األمنیــة، الریــاض، محمــد فتحــي عیــ. د) ٢(

   . ١٢٤ ، ص١٩٩٩
 ، مزیــدة ومنقحــة ٢نــادر عبــد العزیــز الــشافي ، جریمــة تبــیض األمــوال ، دراســة مقارنــة ، ط. د) ٣(

   . ٤٥١ ، ص٢٠٠٥، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، 



  )١٦(، السنة ) ٥١(عدد ، ال) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ة ویعد مؤتمر نابولي نقطة انطالق وتحول مھمة في مجال مكافحة الجریم       
المنظمة عبر الوطنیة، من خالل تكثیف الجھود على المستوى الدولي، وقد أسفر 

تضمنت الخطة التنفیذیة الموجھة ) إعالن نابولي(المؤتمر عن إصدار وثیقة اسمھا 
لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، والتي أبرزت األخطار التي تھدد دول 

 وطالبت الدول بوضع االستراتیجیات العالم نتیجة استفشاء نشاط ھذه الجریمة،
وأكد إعالن نابولي على . والسیاسات والتشریعات واإلجراءات الكفیلة بمكافحتھا 

أھمیة إثارة وتنمیة الوعي العام الكامل، والمعرفة الشاملة باألبعاد الحقیقیة لھذه 
الجریمة، ومنظماتھا، وأسالیب عملھا، وعلى ضرورة جمع وتحلیل ونشر 

   .)١(ت واإلحصائیات الموثوق بھاالمعلوما
وأوضح اإلعالن أن على المجتمع الدولي أن یساعد البلدان النامیة، والبلدان         

التي تمر اقتصادیاتھا بمرحلة تحول، وبوجوب دعم ھذه البلدان من أجل جعل 
مؤسساتھا وأنظمتھا الخاصة بالعدالة الجنائیة قادرة على مكافحة الجریمة المنظمة، 

ضافة إلى معاونتھا في سن التشریعات العقابیة أو تعدیلھا بحیث تسایر األحكام إ
 والمبادئ والقواعد التي نادى بھا إعالن بازل ١٩٨٨الواردة في اتفاقیة 

واإلجراءات التي أوصت باتخاذھا التوصیات األربعین للجنة العمل المالي الدولي، 
لي للتنسیق بین أحكام التشریعات وكشف اإلعالن عن رغبة المجتمع الوطني والدو

الموضوعیة واإلجرائیة المتعلقة بالجریمة المنظمة، وترسیخ التعاون الدولي على 
مستوى الشرطة والنیابة العامة والقضاء وصوغ اتفاقیات دولیة بشأن الجریمة 

  . )٢(المنظمة
ة، وفي الواقع أن مؤتمر نابولي قد أعلن شبھ حرب عالمیة على الجریمة المنظم

فألول مرة اخذ ممثلو القارات الخمس فكرة واضحة عن خطورة ھذه الجریمة 
وأھمیة المشاركة في مكافحتھا، وعلى الرغم من أن إعالن نابولي لیس لھ قوة 
ّالقانون الدولي إال انھ حمل األمم المتحدة مھمة مواجھة ھذه المشكلة الخطیرة، 

ًوجعل الدول المشاركة توقع قرارا مشتركا لل تصدي لھا، وأدى إلى التغلب على ً
الشكوك والمقاومة التي أبداھا البعض وھذه مكاسب حقیقیة ال یمكن التقلیل من 

   . )٣(شأنھا، وخطوة مھمة إلى األمام في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

                          

الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة ، دار الفكـر الجـامعي ، اإلسـكندریة نسرین عبد الحمید نبیـة ، ) ١(
   . ١٦٤ ، ص٢٠٠٦، 

   . ١٢٩محمد فتحي عید ، اإلجرام المعاصر، مصدر سابق ، ص . د) ٢(
   . ١٦٢نسرین عبد الحمید نبیه ، مصدر سابق ، ص) ٣(
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  املطلب الثاني 
  ) ١٩٩٥القاهرة (املؤمتر الدويل التاسع ملنع اجلرمية 

 وكان ضمن الموضوعات ١٩٩٥ر في القاھرة عام عقد ھذا المؤتم  
   .)١(المدرجة في جدول أعمالھ موضوع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

وقد طالب المؤتمر بضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة   
 ، كما طالب السلطات المصرفیة )٢(بصفة عامة وتبییض األموال بصفة خاصة

عضاء بتسھیل عملیة الكشف عن الحسابات السریة، حتى ال والقانونیة في الدول األ
   . )٣(یساء استخدامھا للتستر على الجریمة وإخفاء حقیقة الدخل غیر المشروع

وانصب االھتمام األكبر في الموضوعات المطروحة في ھذا المؤتمر على   
 تزاید الصالت بین الجماعات اإلرھابیة ومھربي المخدرات والعصابات المسلحة،

ًمما یشكل تھدیدا للمؤسسات الدستوریة للدول وحقوق اإلنسان، كما ناقش المؤتمر 
سبل تطویر الدور االستشاري الذي یضطلع بھ برنامج األمم المتحدة لمنع الجریمة 
بھدف التوصل إلى سد الثغرات القانونیة التي یستغلھا المجرمون كمالذ آمن 

    .)٤(للتھرب من الوقوع تحت طائلة العقاب
إضافة إلى ما سلف فقد نجح المؤتمر في تحدید الجرائم ألخطیرة المكونة   

للجریمة المنظمة عبر الوطنیة، على سبیل المثال ال الحصر، في تسع عشرة 
جریمة غسل األموال ، األنشطة اإلرھابیة ، االتجار غیر المشروع : (جریمة ھي 

ملیات االختطاف البریة ، باألسلحة ، اختطاف الطائرات ، القرصنة البحریة ، ع
االتجار باألشخاص ، االتجار بأعضاء جسم اإلنسان ، االتجار غیر المشروع 
بالمخدرات ، التسلل إلى األعمال المشروعة ، إفساد الموظفین العمومیین 
وإرشائھم ، سرقة التحف واآلثار الحضاریة ، سرقة الممتلكات الفكریة ، جرائم 

                          

   . ١٢٨محمد أمین البشرى ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
ـــة ) ٢( ــشو، جریمــ ــد امعطــ ـــبكة فریــ ـــى شــ ـــشورة علـ ــة منــ ــ ـــا، مقال ـــا ومكافحتهـ ــوال ، مفهومهــ ـــسل األمــ غـ

  : االنترنت على الموقع اآلتي
 www.almanarah.com.   

   . ٤٥٢نادر عبد العزیز الشافي ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
ســناء خلیــل وآخــرون ، المــؤتمر التاســع لمنــع الجریمــة ومعاملــة المجــرمین ، عــرض وتقــدیم . د) ٤(

  .  وما بعدها ١٢ ، ص١٩٩٥بحوث االجتماعیة والجنائیة ، القاهرة ، المركز القومي لل
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س ، االحتیال في مجال التأمین ، الجرائم البیئیة ، إفساد الحاسوب ، اإلفالس بالتدلی
وإرشاء مسؤولي األحزاب السیاسیة والنواب المنتخبین ، الجرائم األخرى التي 

   . )١() ترتكبھا العصابات اإلجرامیة
  

  : وفي ختام المؤتمر أقرت التوصیات اآلتیة 
اعیة لمواجھة الجریمة حث الدول األطراف إلبرام االتفاقیات الثنائیة والجم    

  . المنظمة بأشكالھا كافة
مراعاة أوجھ التقارب بین جرائم الشركات والجریمة المنظمة التي تأكد قیامھا      

بأنشطة إجرامیة مع األخذ في االعتبار صعوبة اكتشاف أنشطتھا اإلجرامیة 
ة المنظمة وأن اإلستراتیجیة المثلى للتصدي للجریم . )٢(المحاطة بالسریة والكتمان

 : عبر الوطنیة ھي التي تراعي شقین 
رسم السیاسة االجتماعیة الوقائیة للحیلولة دون وقوع الجریمة أو  : الشق األول

  . )٣(على األقل التقلیل من فرص وقوعھا
تطویر السیاسة الجنائیة لزیادة فعالیتھا وقدرتھا على مالحقة النشاط  : الشق الثاني

قبة كل األشخاص القائمین على المنظمات اإلجرامیة، اإلجرامي المنظم، ومعا
األمر الذي لن یتحقق ما لم تنجح أجھزة تنفیذ القانون في اختراق الشبكات 
اإلجرامیة المنظمة، والعمل على تكامل معاییر االختصاص الجنائي الدولي مع 

   . )٤(القوانین الجنائیة الوطنیة
ور الذي یمكن أن تؤدیھ األمم المتحدة، وبذلك أكد المؤتمر على أھمیة الد      

ًوالدول األعضاء التزاما بالمسؤولیات التي تقع على عاتقھا في مجال منع الجریمة 
والعدالة الجنائیة، والتصدي االیجابي للجریمة المنظمة عبر الوطنیة بكل أنواعھا 

   .)٥(وصورھا

                          

   . ٩٩فائزة یونس الباشا ، مصدر سابق ، ص) ١(
ممــدوح خلیــل البحــر ، جریمــة غــسل األمــوال صــورة مــن صــور الجریمــة المنظمــة ، القــانون . د) ٢(

   . ٦٧ ، ص٤٢/٢٠٠٦المقارن ، العدد 
   . ١٠٠ق ، صفائزة یونس الباشا ، المصدر الساب) ٣(
خالد حمد محمد الحمادي ، غسیل األموال فـي ضـوء اإلجـرام المـنظم ، أطروحـة دكتـوراه ، . د) ٤(

   .  ٣٠٥ ، ص ٢٠٠٥كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة، 
   . ١٦٣نسرین عبد الحمید نبیه ، مصدر سابق ، ص) ١(
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  اخلامتـة 
لمناسب أن نذكر أھم النتائج نجد من ا، أخیرا وبعد أن انتھینا من ھذا البحث  

التي توصلنا إلیھا ثم أھم التوصیات التي نرتئیھا في نطاق تعزیز دور األمم 
  -:المتحدة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وكما یلي 

  
  :االستنتاجات:أوال

یؤخذ على اتفاقیات األمم المتحدة في مجال مكافحة صور ومظاھر              
منظمة عبر الوطنیة أنھا قاصرة وغیر كافیة لمكافحة الجریمة المنظمة الجریمة ال

عبر الوطنیة ذلك ألن ھذه االتفاقیات ذات أثر نسبي من حیث سریانھا على الدول، 
مما یعني أنھا ال تلزم الدول التي ) على الدول األطراف(إذ وردت فیھا عبارة 

ًلیست طرفا فیھا، وھذا بحد ذاتھ یعد قصورا یحول  دون مكافحة الجریمة المنظمة ً
 . عبر الوطنیة بصورة فعالة 

في مجال غسیل األموال فإن سریة الحسابات المصرفیة التي تتمسك بھا                
غالبیة المؤسسات المالیة تعد من أھم المعوقات التي تقف بوجھ دور منظمة االمم 

ھذه السریة تحول دون المتحدة، وھي بصدد مكافحة جریمة غسل األموال ، ألن 
تتبع رؤوس ھذه األموال من أجل الكشف عن مصدرھا غیر المشروع، ومن ثم 

 . العمل على مكافحتھا 
تشتت جھود منظمة االمم المتحدة بسبب تعدد االتفاقیات الدولیة،                  

ب من وااللتزامات الناتجة عنھا مما یثقل كاھل الدول األطراف فیھا وبالتالي التھر
 . تنفیذھا 

 بشأن التحكم في نقل ودفن النفایات السامة لم ١٩٨٩إن اتفاقیة بازل لسنة               
ًتحظر كلیا عملیات تصدیر واستیراد ھذه النفایات، وإنما قامت بوضع الضوابط 

كوجوب اإلخطار المسبق لتصدیر النفایات السامة (المتعلقة بحركة ھذه النفایات 
من اجل التقلیل من ) تم التصدیر إلیھا وغیرھا من الضوابط األخرىللدول التي سی

األخطار البیئیة الناجمة عن تصدیر ھذه النفایات ، ومع ذلك فإن غالبیة الدول 
ًالمتقدمة تقوم سنویا◌ بتصدیر كمیات كبیرة من ھذه النفایات إلى بلدان العالم الثالث  ً

 . دون أن تقوم بأي إخطار مسبق 
عدم وجود جھاز حكومي دولي في إطار منظمة األمم المتحدة یختص              

بمكافحة جریمة الفساد على الرغم من خطورة ھذه الجریمة وطغیانھا على المجتمع 
البنك وصندوق (الدولي برمتھ ، مع مالحظة أن جھود المؤسسات المالیة الدولیة 

ة، ألن ھذه الجھود تقتصر قاصرة وغیر كافیة لمكافحة ھذه الجریم) النقد الدولیین
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على مجال اختصاصھا والتمثل بتقدیم القروض وغیرھا من أوجھ الدعم المالي 
للدول األعضاء ، حیث توقف أو تعلق ھذه المؤسسات مساعداتھا المالیة للدول التي 

  .  ٍیثبت فیھا وجود الفساد وھذا بحد ذاتھ غیر كاف لمكافحة ھذه الظاھرة 
 

  :  التوصیات -ثانیا
ضرورة سعي المجتمع الدولي في إطار منظمة األمم المتحدة إلى إبرام اتفاقیة .١

جدیدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  تنطوي على تنظیم جدید لمختلف 
جوانب ھذه الجریمة، ویجب أن تكون ھذه االتفاقیة من قبیل االتفاقیات الشارعة 

ً كانت ھذه الدول طرفا أم ال في ھذه التي تلزم الدول كافة بصرف النظر عما إذا
االتفاقیة ، وأن تكون عباراتھا من المرونة بحیث تكون متسقة مع التطورات التي 

ًعلى أن تكون ھذه االتفاقیة المقترحة بدیال عن جمیع . تطرأ على المجتمع 
االتفاقیات السابقة علیھا المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أو أي 

   .ھر من مظاھرھا مظ
ضرورة السعي في إطار منظمة األمم المتحدة إلى أنشاء لجنة               

متخصصة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بمختلف صورھا وأشكالھا، 
والعمل على توفیر الدعم الفني والمالي الالزمین لھا، من اجل تحقیق األھداف 

ًن ھذه اللجنة المقترحة بدیال عن جمیع اللجان المتوخاة من إنشائھا على أن تكو
 . السابقة علیھا 

ضرورة سعي الدول كافة إلى صیاغة تشریعات تجرم الجریمة المنظمة              
عبر الوطنیة، وتعمل على مكافحتھا، ذلك ألن جھود منظمة االمم المتحدة ال 

ھود الداخلیة للدول ، تكفي لوحدھا لمكافحة ھذه الجریمة ما لم تكن مدعومة بالج
على أن تراعي ھذه الدول في صیاغتھا لتلك التشریعات ما تقرره االتفاقیات 

المؤتمرات من توصیات متعلقة باإلجراءات  الدولیة من التزامات، وما تصدره
الواجب اتخاذھا للحد من مخاطر ھذه الجریمة وتطھیر بیئة المجتمع الدولي من 

 . آفتھا 
یف من غلو قاعدة سریة الحسابات المصرفیة التي تتمسك بھا العمل على التخف.٤

المؤسسات المالیة ، وذلك من خالل مد الجھات المختصة بمكافحة جریمة غسل 
األموال بالمعلومات الالزمة عن رؤوس األموال المشكوك في شرعیتھا عند 

 . ًأسھاما من ھذه المؤسسات لمكافحة ھذه الجریمة . طلبھا
ًورة قیام المجتمع الدولي متمثال بمنظمة األمم المتحدة بإنشاء نظام ضر            

رقابي فعال على عملیات نقل ودفن النفایات السامة ، إلى جانب أنشاء محكمة 
ًدولیة متخصصة بالنظر في ھذه الجرائم ، والجرائم البیئیة بصورة عامة ، نظرا 
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 .   ٍ على حد سواء لما تشكلھ ھذه الجرائم من تھدید للبیئة واإلنسانیة
ًضرورة سعي المجتمع الدولي متمثال بمنظمة األمم المتحدة إلى إنشاء           

جھاز دولي حكومي یختص بمكافحة جریمة الفساد مع توفیر الدعم المالي والفني 
الالزمین لھُ من أجل تحقیق األھداف التي أنشئ من أجلھا ، إلى جانب أنشاء 

 . ر في قضایا الفساد الدولي محكمة دولیة تختص بالنظ
  

  املصـادر
   :  الكتب-ًأوال

خالد السید متولي محمد ، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص . د .١
 ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١منھا في ضوء القانون الدولي ، ط

)٢٠٠٥ . (  
بحار ، سمیر محمد عبد الغني طھ ، المكافحة الدولیة للمخدرات عبر ال. د .٢

 ) .٢٠٠٢(، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١ط
صالح محمد محمود بدر الدین ، االلتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث . د .٣

على ضوء قواعد القانون الدولي للبیئة وقرارات وتوصیات المنظمات 
 ) . ٢٠٠٦(الدولیة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

البحار ، دار الفرقان ، عمان ، األردن ، صایل محمد علي ، تلوث .د .٤
)٢٠٠٢ ( 

 ، منشأة المعارف ، ٢عبد الفتاح سلیمان ، مكافحة غسل األموال ، ط.د .٥
 ) . ٢٠٠٨(اإلسكندریة ، 

 ١عزت حسنین ، المسكرات بین الشریعة والقانون ، دراسة مقارنة ، ط.د .٦
  . ١٩٨٦، بال مكان طبع ، 

مان المخدرات ، دراسة ألبعاد المشكلة فؤاد بسیوني ، ظاھرة انتشار وإد. د .٧
 .  ، دار المعرفة الجامعیة ، بال سنة طبع ١، ط

كوركیس یوسف داود ، الجریمة المنظمة ، دار الثقافة ، عمان ، األردن .د .٨
 ،)٢٠٠١ . ( 

محمد فتحي عید ، اإلجرام المعاصر ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم . د .٩
   .١٩٩٩األمنیة، الریاض ، 

حمد منصور الصاوي ، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة م. د .١٠
الجرائم الدولیة للمخدرات ، دراسة عربیة لمنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة 

  . ١٩٨٤، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة ، 



  )١٦(، السنة ) ٥١(عدد ، ال) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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٣١٤

نادر عبد العزیز الشافي ، جریمة تبییض األموال ، دارسة مقارنة ، . د .١١
، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،  ، مزیدة ومنقحة ٢ط
)٢٠٠٥ . ( 

نسرین عبد الحمید نبیھ ، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، دار الفكر . د .١٢
  . ٢٠٠٦الجامعي ، اإلسكندریة ، 

  
 :  الرسائل و األطاریح الجامعیة - ًثانیا

ھا إبراھیمي فیصل ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود وآلیات مكافحت. د. .١
ًدولیا ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة سعد وحلب ، الجزائر، 

)٢٠٠٤ . ( 
خالد محمد حمادي ، غسل األموال في ضوء اإلجرام المنظم ، أطروحة . د .٢

 ) . ٢٠٠٥(دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
القوانین فائزة یونس الباشا ، الجریمة المنظمة في ظل االتفاقیات الدولیة و.د .٣

 . ) ٢٠٠١(الوطنیة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
  

  :  البحوث والدوریات- ًثالثا
أحمد محمد المشھداني ، الجرائم االقتصادیة ، أنواعھا وطرق مكافحتھا . د .١

، لسنة ) ١(والوقایة منھا، مجلة العلوم القانونیة ، المجلد العشرین ، العدد 
٢٠٠٥،   

بعض الجوانب الموضوعیة واإلجرائیة للجریمة (لیمان عبد المنعم س. د .٢
الجریمة (بحث مقدم إلى الندوة اإلقلیمیة بعنوان ) المنظمة عبر الوطنیة
 ٢٩-٢٨المعقودة في القاھرة خالل الفترة من ) المنظمة عبر الوطنیة

 ) . ٢٠٠٧(مارس 
لجریمة ممدوح خلیل البحر ، جریمة غسل األموال صورة من صور ا. د .٣

 ) ..٢٠٠٦( لسنة ٤٢المنظمة ، القانون المقارن ، العدد 
 

  
  

  :  االتفاقیات والمواثیق الدولیة - رابعا ً
  ١٩٤٥میثاق األمم المتحدة  لعام   .١
  . ١٩٦١ االتفاقیة الدولیة للمخدرات  .٢
  . ١٩٧١ اتفاقیة المؤثرات العقلیة  .٣
ت والمؤثرات العقلیة  اتفاقیة فیینا لمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرا .٤
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٣١٥

١٩٨٨ . 
  . ١٩٨٩ اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل ودفن النفایات السامة  .٥
 اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالیرمو  .٦

 )٢٠٠٣(اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ). ٢٠٠٠(
  

 :  الوثائق والتقاریر الدولیة -خامسا 
  CA/CN/1995/10 م المتحدة ذو الرقموثیقة األم .١

   : المواقع االلكترونیة - سادسا 
فرید معطشو ، جریمة غسل األموال مفھومھا وجھودھا مكافحتھا  .١

 : مقالة منشورة على االنترنت على الموقع اآلتي 
www.almaunaran.com=813   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


