محاضرات في التعاون الدولي الجنائي
تقديم أ ,روابحي عمر

المحاضرة  1حول
مجاالت التعاون الدولي الجنائي
يمكن حصر مجاالت التعاون الدولي الجنائي في ما يلي :
 -1األعمال الفنية :
تمس ظاهرة سرقة الممتلكات الثقافية البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء .ويشكل االتجار غير
المشروع بالتراث الثقافي جريمة عبر وطنية تمس البلدان األصلية لهذا التراث وبلدان العبور وبلدان

الوجهة النهائية.

والطلب على األعمال الفنية ،وفتح الحدود بين البلدان ،وتطور شبكات النقل ،وانعدام االستقرار

السياسي في بعض البلدان ،جميعها أمور تسهم في تواصل عمليات االتجار غير المشروع باألعمال

الفنية.

ويعمل اإلنتربول حاليا على توعية المنظمات المعنية وعامة الناس بهذه المشكلة .والمنظمة تشجع

ال أجهزة الشرطة فحسب ،بل أيضا تجار األعمال الفنية والعاديات وأصحابها على االضطالع بدور

فعال في عملية تبادل المعلومات .وستعزز هذه التحركات المشتركة الجهود التي تبذلها المنظمة للحد

من زوال تراثنا الثقافي.

و قد أصدر اإلنتربول أول نشرة بشأن سرقة أعمال فنية في عام  .7491ومنذ ذلك الحين ،تعمل

المنظمة على إقامة نظام فعال للغاية لتعميم المعلومات عبر استحداث قاعدة بيانات متاحة ألجهزة إنفاذ

القانون وألشخاص عاديين يُمنحون حقوقا للوصول إلى بيانات محددة.
 -2األسلحة النارية :

تهدد األسلحة النارية سالمة المواطنين في جميع البلدان وتمثل تهديدا أكبر لألمن والسالم

واالستقرار والتنمية فيها .ويسهل إخفاء األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة ونقلها،
وهي تدرّ أرباحا هائلة على المجرمين الذين يتجرون بها .وما من بلد بمنأى عن العنف المرتبط
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باستخدامها تشكل إساءة استخدام األسلحة النارية تهديدا لسالمة المواطنين في جميع البلدان وتهدد

أيضا ،على نطاق أوسع ،األمن والسلم واالستقرار والتنمية .ومن السهل إخفاء األسلحة النارية ونقلها،
ويدرّ االتجار باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة أرباحا هائلة على المجرمين .وما
من بلد بمنأى عن العنف المرتبط باستخدام األسلحة النارية.

وتُستخدم األسلحة النارية في ارتكاب أكثر من  592 000جريمة قتل سنويا في أنحاء العالم (دون

حساب البلدان التي تمزقها الحروب) .ومع ذلك ،ال يشكل هذا العدد سوى نسبة ضئيلة من جميع

الجرائم المرتكبة بواسطة األسلحة النارية التي تُستخدم على نطاق واسع لمساندة أعمال إجرامية أخرى.

و لدعم موظفي الشرطة المسؤولين عن التحقيقات في الجرائم المتصلة باألسلحة النارية ،يضع

اإلنتربول بتصرف البلدان األعضاء أدوات فعالة يمكن أن تساعدها على تحسين كيفية الحصول على
معلومات االستخبار المتعلقة باألسلحة النارية لمنع ارتكاب الجرائم وكشفها ،وذلك انطالقا من

المعلومات التي تبدو على ظاهر األسلحة النارية والبيانات التي يمكن جمعها من داخلها :


منظومة اإلنتربول لتتبّع األسلحة النارية (التي كانت تُعرف سابقا باسم منظومة اإلنتربول

اإللكترونية لتتبّع األسلحة  (IWeTS)):هي أداة اتصال دولية تتيح أليّ محقق أن يطلب سجل
الملكية المتعلق بأيّ سالح ناري من بلد منشأ هذا السالح أو بلد استيراده القانوني .ويمكن لتتّبع

األسلحة النارية توفير معلومات استخبار قيّمة وقرائن تفيد الشرطة في تحقيقاتها لحل الجرائم.


جدول اإلنتربول المرجعي لألسلحة النارية :توفر هذه األداة التفاعلية على اإلنترنت طريقة

معيارية لتحديد مواصفات األسلحة النارية ،وتمكِّن المحققين من جمع معلومات مفصلة عن

سالح ناري ما أو التحقق منها ،بما في ذلك عالمته التجارية وطرازه وعياره ورقمه

التسلسلي ،األمر الذي يعزز بقدر كبير فرص تحديد سجل ملكيته عند تقديم طلب لتعقبه.

ويتضمن هذا الجدول أكثر من  520.000مرجع لألسلحـة الناريـة وأوصافهـا المفصلـة،

و 21.000صورة عالية الجودة لها.


شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات :يترك كل سالح ناري عالمات مجهرية

فريدة على سطح الرصاصات المقذوفة وأغلفتها .ويمكن للبيانات المتعلقة ببصمات األصابع أن
تربط بين الجرائم والمجرمين عبر الحدود الدولية ،شأنها شأن هذه الشبكة التي تربط بين

أزواج الرصاصات المقذوفة وأغلفتها في غضون دقائق ،وتساعد بالتالي الشرطة في الربط

بين جرائم منفصلة ما كانت لتكشف لوال هذه األداة .وشبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة
بالمقذوفات هي أول شبكة عالمية لتبادل البيانات المتصلة بالمقذوفات وجمعها واإلبالغ عنها

ومقارنتها على الصعيد الدولي.
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و ال يوجد في العالم اليوم مركز وحيد يتولى جمع المعلومات المتعلقة باألسلحة النارية المسروقة

والمفقودة .واإلنتربول ،إدراكا منه ألهمية توفر منظومة كهذه ولضرورة تبادل المعلومات األساسية
المتعلقة بإنفاذ القانون على نحو سريع وموثوق ،يسعى إلى استحداث قاعدة بيانات عالمية تكون في
متناول البلدان األعضاء لإلبالغ واالستفسار عن أسلحة نارية مفقودة ومسروقة ومهربة ومتجر بها.

وتُعرف قاعدة البيانات هذه باسم منظومة اإلنتربول إلدارة سجالت األسلحة غير المشروعة وتعقبها
(iARMS).
وسيتمكن المستخدمون المخوّلون ،بعد ضبط سالح ناري ما ،من تقصي هذه المنظومة للتحقق
بشكل آني مما إذا كان أحد البلدان األعضاء قد أبلغ اإلنتربول عنه.
 -3اإلجرام البيئي :

إن اإلجرام البيئي مشكلة دولية خطيرة ومتنامية تأخذ أشكاال مختلفة عديدة .وبصورة عامة ،تُعرَّف

الجرائم الماسة بالحياة البرية بأنها االستغالل غير المشروع لألصناف البرية النباتية والحيوانية في
العالم ،بينما تُعرَّف جرائم التلوث بأنها االتجار بالنفايات أو الموارد الخطرة أو التخلص منها خالفا

للقوانين الوطنية والدولية.

وإلى جانب هذه الجرائم الواضحة التي نشهدها حاليا ،تنشأ أنواع جديدة من الجرائم البيئية كتجارة

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والجرائم المتصلة بإدارة الموارد المائية.

و ال تقف أي حدود في وجه اإلجرام البيئي الذي قد يلحق الضرار باقتصاد بلد ما وأمنه وحتى

وجوده .وترتكب شبكات إجرامية منظمة نسبة كبيرة من الجرائم الماسة بالحياة البرية وجرائم التلوث،
يحدوها إلى ذلك ما ينطوي عليه ارتكابها من خطر ضئيل ومردود عال.

وغالبا ما تستخدم لتهريب األصناف البرية عبر البلدان والقارات نفس المسالك المستخدمة لتهريب

األسلحة والمخدرات والبشر .وبالتالي ،كثيرا ما تُرتكب مع اإلجرام البيئي جرائم أخرى مثل تزوير
جوازات السفر ،والفساد ،وغسل األموال ،والقتل.
 -4اإلجرام االلكتروني :

إنّ اإلجرام االلكتروني هو أحد مجاالت اإلجرام األسرع نموا .ويزداد عدد المجرمين الذين

يستغلون ما تقدمه التقنيات الحديثة من سرعة وتسهيالت ،وما تتيحه من إمكانيات إخفاء الهوية للضلوع
في مجموعة متنوعة من األنشطة اإلجرامية .وتشمل هذه األنشطة مهاجمة البيانات والمنظومات

الحاسوبية ،وانتح ال الشخصية ،وتعميم صور االعتداءات الجنسية على األطفال ،واالحتيال في مجال
المزادات العلنية على اإلنترنت ،واختراق الخدمات المالية عبر اإلنترنت ،فضال عن نشر الفيروسات،

وبرمجيات ”البوتنت“ الخبيثة ،ومختلف الرسائل اإللكترونية االحتيالية مثل رسائل التصيّد
(Phishing).
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ويتيح الطابع العالمي لإلنترنت للمجرمين ارتكاب أي أنشطة غير قانونية في أي مكان من العالم،

مما يحتم على جميع البلدان تكييف أساليب الرقابة المحلية التي تعتمدها خارج الشبكة لتشمل الجرائم

التي ترتكب في الفضاء السيبيري .فاستخدام اإلرهابيين لإلنترنت ،والسيما للتجنيد والتحريض على
التطرف ،يشكل تهديدا خطيرا لألمن الوطني والدولي.

وفضال عن ذلك ،يجبر التهديد اإلرهابي السلطات على معالجة مواطن الضعف في أمن البني

التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل محطات توليد الطاقة ،والشبكات الكهربائية ،ونظم المعلومات،

والنظم الحاسوبية للهيئات الحكومية والشركات الكبرى.
الطبيعة المتغيرة لإلجرام السيبيري :

في الماضي ،كانت الجرائم السيبيرية تُرتكب من قبل أفراد أو جماعات صغيرة من األفراد .إال

أننا نشهد اليوم توجها جديدا يتمثل في قيام عصابات الجريمة المنظمة التقليدية وفنيي التكنولوجيا ذوي

النزعة اإلجرامية بالعمل معا وحشد الموارد والخبرات.

وكان هذا النهج فعاال للغاية بالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم .ففي عامي  5001و ،5002قُدرت

كلفة اإلجرام السيبيري في العالم بنحو  2مليارات دوالر من دوالرات الواليات المتحدة .أما فيما يخص

التجسس ا لسيبيري على الشركات ،فقد بلغت قيمة ما استولى عليه المجرمون السيبيريون من ملكية
فكرية لشركات تجارية  7تريليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة.
 -5الجريمة المالية :

الجريمة المالية ،التي تُعرف أحيانا باسم إجرام الموظفين اإلداريين ،تشمل طائفة واسعة من

الجرائم الجنائية التي تأخذ طابعا دوليا بشكل عام.

والجرائم المالية ،الوثيقة االرتباط بالجريمة السيبيرية ،غالبا ما تُرتكب عبر اإلنترنت وتؤثر سلبا

إلى حد بعيد في قطاعي المصارف والمالية الدوليين ،بشكليهما الرسمي والبديل.

ويعاني األفراد والشركات والمنظمات وحتى البلدان من الجرائم المالية التي تؤثر سلبا في االقتصاد

والمجتمع بأسرهما بسبب ما تلحقه بهما من خسائر مالية ضخمة.

التحديات :

غالبا ما تقف الشبكات اإلجرامية المنظمة وراء الجريمة المالية ،تستقطبها إلى ذلك فكرة

األرباح الطائلة التي يمكن أن تحققها منه.

وعلى موظفي إنفاذ القانون التحرك بسرعة لجمع األدلة أو تجميد األصول المحصّلة بصورة

غير مشروعة وضبطها .بيد أن عددا من العوامل يجعل تتبع األصول اإلجرامية أو غير المشروعة
مهمة صعبة ،إن لم تكن مستحيلة.

وتعود هذه العوامل إلى الفروق بين البلدان على صعيد التشريعات الوطنية ،وتطبيق االتفاقات

الدولية ،ومستوى خبرة سلطاتها المسؤولة عن التحقيقات والمالحقات الجنائية.
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وإزاء هذه التحديات الدولية فعال التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون يتمثل دور اإلنتربول في:


تبيّن أفضل الممارسات والمعارف المتخصصة في هذا المجال وجمعها ،وإطالع أجهزة إنفاذ



مساعدة الوحدات المتخصصة على تبادل المعلومات العملياتية بسرعة باالستعانة باألدوات

القانون في العالم أجمع عليها؛

والخدمات التي يوفرها اإلنتربول.
 -6الجريمة المنظمة :

يختلف تعريف الجريمة المنظمة اختالفا كبيرا بين بلد وآخر .فالشبكات اإلجرامية المنظمة تنفذ

بشكل عام أنواعا عديدة ومختلفة من األنشطة اإلجرامية في بلدان عدة.

وقد تشمل هذه األنشطة االتجار بالبشر ،واألسلحة ،والمخدرات ،والسطو المسلح ،وتقليد السلع،

وغسل األموال .وفي الواقع ،تتسم األغلبية الساحقة من المجاالت اإلجرامية التي يكافحها اإلنتربول
بطابع التنظيم.

ونركز في هذا القسم على ثالثة مشاريع استحدُثت لمواجهة أنواع محددة من الشبكات اإلجرامية،

يفرض كل منها مجموعة خاصة من التحديات.




بينك بانثرز – السطو المسلح على متاجر المجوهرات
الجريمة المنظمة في آسيا

ميلينيوم – المنظمات اإلجرامية األوروبية اآلسيوية

وتسهّل هذه المشاريع التعاون بين البلدان األعضاء في اإلنتربول ،وتُشجع جميع أجهزة إنفاذ
القانون الوطنية والدولية المعنية بالتصدي لهذه المشكالت على تبادل المعلومات.

وتسعى المنظمة من خالل هذه المشاريع إلى تحقيق األهداف التالية:


توفير خبرات مهنية وفنية؛



جمع البيانات الشرطية ذات الصلة وتحليلها وتعميمها؛



تنسيق التحقيقات الدولية؛



تحديد خبراء في المجال المعني وإقامة عالقات معهم وإدامتها؛



إصدار أدلة وكتيبات وتقارير مخصصة للمحققين.

وفضال عن ذلك ،يواصل اإلنتربول إقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية

األخرى في مجاالت إجرامية محددة ،وينفِّذ معها مشاريع مشتركة على الصعيد الدولي.
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 -7اإلرهاب :

يشكل اإلرهاب تهديدا خطيرا لألمن الوطني ولحياة األفراد في جميع أرجاء العالم.

وينفّذ اإلنتربول عددا من المبادرات الرامية إلى دعم بلدانه األعضاء في إطار الجهود التي تبذلها

لحماية مواطنيها من اإلرهاب بأشكاله المتعددة.

حيث يقوم الخبراء في األمانة العامة بجمع المعلومات بشأن المجموعات واألفراد المشبوهين

وأنشطتهم وتخزينها وتحليلها ،وبإطالع البلدان األعضاء في اإلنتربول ومنظمات دولية أخرى على

البيانات.

ويُعد فريق دمج الجهود من أهم مبادرات اإلنتربول في هذا المجال ،وقد أُنشئ في أعقاب اعتداءات
 77أيلول/سبتمبر التي وقعت في الواليات المتحدة.

و يُعمم اإلنتربول أيضا التنبيهات والتحذيرات بشأن اإلرهابيين والمجرمين الخطيرين

والتهديدات باألسلحة على أجهزة الشرطة في البلدان األعضاء .وتُعرف هذه التنبيهات بالنشرات

البرتقالية.

وفضال عن ذلك ،تُستخدم النشرة الخاصة لإلنتربول  -مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لتنبيه

البلدان األعضاء إلى الكيانات واألفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان ،والمشمولين بقائمة
لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار  ،7521ولمساعدة البلدان على تطبيق التدابير الخاصة بتجميد
األصول ومنع السفر وحظر توريد األسلحة.

وقد تطلب البلدان األعضاء ،في حال تعرّضها العتداء إرهابي ،مساعدة أحد أفرقة اإلنتربول

للتحرك إزاء األحداث .ويمكن ،بالتنسيق مع األمانة العامة ،إيفاد خبراء إلى موقع االعتداء على الفور
لتقديم مجموعة من خدمات الدعم في مجالي التحقيق والتحليل.
 -8االتجار بالبشر:

إن االتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدوالرات وتمثّل

االسترقاق في العصر الحديث.

ويُستدرج ضحايا االتجار بالبشر عن طريق الخداع أو اإلكراه ،ويُتجر بهم بين البلدان والمناطق،

ويحرمون من استقالليتهم وحرّيتهم في التنقل واالختيار ،ويتعرضون لمختلف أشكال اإلساءة الجسدية

والنفسية.

ويقسم االتجار بالبشرإلى ثالثة أنواع رئيسية هي:


االتجار ألغراض السخرة؛



االتجار لالستغالل الجنسي؛



االتجار باألعضاء البشرية.
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وترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة االتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول

أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها وال من المقيمين الدائمين فيها ،للحصول

على مكاسب مالية أو مادية .وبشكل عام ،تنتهي العالقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور

تسديد المبلغ المطلوب.

 -9االتجار بالسلع غير المشروعة :

االتجار بالسلع غير المشروعة هو مصطلح شامل يستخدمه اإلنتربول للتعبير عن االتجار غير

المشروع بجميع أشكاله .فهو يتضمن ممارسات مثل التقليد (انتهاك العالمات التجارية) ،والقرصنة
(التعدي على حقوق التأليف والنشر) ،وتهريب المنتجات المشروعة ،والتهرب من الضرائب .ويتمثل
أحد جوانب هذه الجريمة في بيع المنتجات المزيّفة أو المقلدة على أساس أنها حقيقية؛ وكذلك في بيع

السلع األصلي ة في السوق السوداء للتهرب من دفع الضرائب .والمجرمون الضالعون في هذه األنشطة،
عبر اإلفالت من األنظمة السارية ،يروّجون سلعا غالبا ما تكون خطرة ،دون أيّ اكتراث لصحة

المستهلك وسالمته .وقد تفاقمت هذه الظاهرة إلى حد غير مسبوق وباتت تشكل خطرا جسيما على

المجتمع واالقتصاد العالمي.

ويترك االتجار بالسلع غير المشروعة تبعات على المجتمع بمستوياته كافة .فالتقليد يضر بالشركات

التي تصنّع المنتجات المشروعة وتبيعها ،والحكومات تخسر الدخل الضريبي على المنتجات المصنوعة

أو المباعة في السوق السوداء ،ويتعرض المستهلكون للخطر نتيجة استخدامهم لمنتجات ال تستوفي

المعايير المطلوبة.

 -11الفارّون :

يمثل الفارّون تهديدا خطيرا للسالمة العامة في جميع أنحاء العالم .فهم في تنقل دائم (غالبا ما

يسافرون من بلد إلى آخر مستخدمين وثائق سفر مسروقة أو مزورة) ويستغلون الفرص السانحة

فيمولون فرارهم المستمر من وجه العدالة عن طريق ارتكاب المزيد من األعمال اإلجرامية.

ويقوّض الفارّون أيضا أنظمة العدالة الجنائية في العالم .فقد يدانون بتهمة انتهاك القانون ولكن من

دون أن يُلقى القبض عليهم .وقد يُطلق سراحهم بكفالة فيلوذون بالفرار لتفادي محاكمتهم ،أو ربما
يفرّون من السجن .وعندما يفرّون ،ال يجري الفصل في القضايا التي اتهموا بها ،وال ينصاع
المجرمون المدانون لاللتزامات المفروضة عليهم ،وتُنكَر العدالة على ضحايا جرائمهم.

توفر اإلدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين في اإلنتربول المساعدة االستباقية والمنتظمة

للبلدان األعضاء ولغيرها من الهيئات الدولية ،بهدف تحديد مكان وجود الفارّين الذين يعبرون الحدود

الدولية واعتقالهم .وتضطلع هذه اإلدارة بما يلي:



توفير الدعم للبلدان األعضاء في التحقيقات الجارية بشأن الفارّين الدوليين؛
وضع مبادرات تركّز على مسائل محددة وتنفيذها ،مثل عملية إنفراريد؛
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تنسيق التعاون الدولي في مجال التحقيقات بشأن الفارّين وتعزيزه؛

توفير التدريب وتنظيم المؤتمرات؛

جمع الممارسات الفضلى والمعارف المتخصصة وتعميمها؛

توفير الدعم العملياتي للتحقيقات في جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية

وجرائم الحرب ،التي تجريها البلدان األعضاء في اإلنتربول ،والمحاكم التابعة لألمم المتحدة،
والمحكمة الجنائية الدولية.

النشرات الحمراء الصادرة بشأن أشخاص مطلوبين
تشكل النشرة الحمراء إحدى أدوات اإلنتربول األكثر فعالية لمالحقة الفارّين الدوليين .وتسعى

إلى توقيف األشخاص المطلوبين بصورة مؤقتة بهدف تسليمهم ،وتُعمَّم على أجهزة الشرطة في جميع
البلدان األعضاء في اإلنتربول .وتتضمن النشرات الحمراء تفاصيل ومعلومات قضائية عن هوية

األشخاص المطلوبين.

 -11جرائم سرقة المركبات واستخدامها لغير أغراضها (الجرائم المتصلة بالمركبات )

تمثل الجرائم المتصلة بالمركبات نشاطا إجراميا محكم التنظيم يطال مختلف مناطق العالم وتربطه

عالقة واضحة بالجريمة المنظمة واإلرهاب .فالمركبات ال تسرق بدافع استخدامها فقط ،وإنما يتم أيضا
االتجار بها لتمويل جرائم أخرى .وقد تُستخدم أيضا لنقل قنابل أو الرتكاب جرائم أخرى.

قاعدة بيانات المركبات اآللية المسروقة

إنّ قاعدة البيانات هذه أداة بالغة األهمية في مكافحة سرقة المركبات واالتجار بها على الصعيد

الدولي.

وهي تتيح للشرطة في بلداننا األعضاء التقصي عن مركبة مشبوهة والتحقق فورا مما إن كان قد

أفيد بسرقتها .وإن قاعدة بيانات دولية من هذا النوع هي في غاية األهمية ألن المركبات غالبا ما
يجري االتجار بها عبر الحدود الوطنية ،وينتهي بها المطاف أحيانا على بعد آالف األميال من موقع

سرقتها.

وفي عام  ،5077جرى تحديد سرقة أكثر من  95 000مركبة في العالم بفضل قاعدة بيانات

المركبات اآللية المسروقة .وفي نهاية العام نفسه ،تعدّى عدد السجالت الموجودة في قاعدة البيانات
 1,7ماليين سجل.

 -12الجرائم المتصلة بالمواد الصيدالنية :
نشهد اليوم تزايدا ملحوظا في تصنيع األدوية واألجهزة الطبية المقلدة والمسروقة وغير المشروعة

واالتجار بها وتوزيعها .ويعرّض المرضى في جميع أنحاء العالم صحتهم ،ال بل حياتهم ،للخطر من
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خالل تناولهم من دون علم أدوية مقلدة أو أدوية أصلية جرى التالعب بها أو خُزِّنت بشكل سيء أو

انتهت مدة صالحيتها.

واألدوية غير المشروعة قد تحوي مقادير غير دقيقة من المكونات الفعالة ،أو قد ال تحوي أي

مكونات فعالة على اإلطالق ،أو قد تحوي مكونات فعالة أخرى .وتنطوي هذه األدوية على عدد

من المخاطر  ،ويمكن أن تؤدي في أسوأ الحاالت إلى اإلصابة بنوبة قلبية ،أو الدخول في غيبوبة ،أو

الوفاة.

ومكافحة األدوية المقلدة أمر بالغ األهمية لضمان نوعية المنتجات المعروضة في األسواق وحماية

الصحة العامة على الصعيد العالمي.

وقد اتسعت رقعة انتشار السلع المقلدة وغير المشروعة مع تنامي العمليات التجارية الجارية عبر

اإلنترنت ،حيث يمكن شراء األدوية بسهولة وبأسعار زهيدة دون الحاجة إلى وصفة طبية .ومن
الصعوبة بمكان تبيان حجم هذه المشكلة ،ولكن نسبة السلع الطبية المقلدة قد تصل إلى  00في المائة

من السلع الطبية المعروضة في األسواق في بعض مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

إن األرباح الطائلة التي يمكن تحقيقها من الجرائم المتصلة بالمواد الصيدالنية تستقطب شبكات

الجريمة المنظمة التي تنشط في مجاالت تشمل استيراد األدوية المقلدة وغير المشروعة وتصديرها
وتصنيعها وتوزيعها عبر الحدود الوطنية .لذا ،من األهمية بمكان أن تتعاون مختلف القطاعات على
الصعيد الدولي وتنسّق في ما بينها لكشف المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجرائم والتحقيق معهم

ومقاضاتهم.

 -13الجرائم المرتكبة ضد األطفال :

الجرائم المرتكبة ضد األطفال هي شكل من أشكال الجريمة التي تنفيذ على الصعيد المحلي ،ألن
معظمها يُرتكب في نطاق المنزل أو العائلة .ولكنها تتخذ طابعا دوليا في عدد من الحاالت:


الجرائم المرتكبة بواسطة اإلنترنت :يسهّل اإلنترنت ارتكاب الجرائم ضد األطفال،

واستخدامه المتزايد في السنوات األخيرة أدى إلى ارتفاع هذه الجرائم على نحو كبير .فالجناة

ال يستطيعون نشر مواد االعتداء الجنسي على األطفال والحصول عليها على نحو أسهل من
ذي قبل فحسب ،بل يمكنهم أيضا االتصال باألطفال مباشرة ،عبر غرف الدردشة ومواقع

الشبكات االجتماعية .وينفذ اإلنتربول ،بالتعاون مع مزودي خدمة اإلنترنت ،مشروعا لمنع
الوصول إلى مواد االعتداء الجنسي على األطفال على الشبكة.



مرتكبو الجرائم الجنسية المتنقلون :يُعرف هذا الشكل من أشكال الجريمة أيضا باسم

’’السياحة الجنسية‘‘ ويُقصد به ارتكاب مسافرين اعتداءات جنسية على أطفال من بلدان نامية.
فالغنى النسبي للجاني ،المقترن بالجهل أو االفتقار إلى قوانين فعالة ،يجعل من هذه االعتداءات
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أمرا أكثر سهولة منه في بلدان أخرى .وترتبط هذه الجرائم باالتجار باألطفال والجريمة

المنظمة والقتل.

ويطرح هذان الشكالن من أشكال الجريمة تحديا هائال للشرطة في العالم أجمع ،ويتطلبان توفر

مهارات متخصصة وموارد متزايدة .ويُشجع اإلنتربول المحققين في أرجاء العالم على استخدام أدواته
وخدماته إلى أقصى حد ممكن.


تبيّن الضحايا :التقليدية وتحليل الصور .و قاعدة البيانات الدولية الخاصة بصور االستغالل

الجنسي لألطفال ،التي تستخدم برنامجا حاسوبيا متطورا لمقارنة الصور والربط بين الضحايا
واألماكن ،هي في غاية األهمية بالنسبة لهذا العمل.


النشرات الصفراء :يقوم اإلنتربول ،بناء على طلب أحد البلدان األعضاء ،بإصدار نشرة

صفراء للمساعدة على تحديد مكان وجود أشخاص مفقودين ،من القُصَّر بشكل خاص .وهذه

النشرات تُعمَّم على الصعيد الدولي وتُسجَّل في قاعدة بيانات اإلنتربول الخاصة باألطفال

المفقودين والمختطفين.

وفضال عن ذلك ،نوفر التدريب لموظفي الشرطة في بلداننا األعضاء ونشجعهم على تطبيق أفضل

الممارسات .ونجمع كذلك خبراء في فريق اإلنتربول للمتخصصين في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد

األطفال .وقد أُنشئ هذا الفريق في عام  7445وهو يتكون من عدد من األفرقة الفرعية التي تضطلع
بمسائل معينة ويترأسها محققون من جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب ذلك ،نعمل على نحو وثيق مع العديد من األجهزة األخرى الحكومية وغير الحكومية،

ونشارك في العديد من برامج التدريب والمشاريع في العالم أجمع .وأقمنا بشكل خاص شراكة

مع(  CIRCAMPمشروع المواد المتعلقة باستغالل األطفال على اإلنترنت التابع لشبكة COSPOL
(التخطيط االستراتيجي الميداني الشامل للشرطة) ومع فرقة العمل العالمية االفتراضية.

وتجدر اإلشارة إلى أننا نتجنب استخدام مصطلح ’’خالعيات األطفال‘‘ لوصف صور االعتداء

الجنسي على األطفال .ومن بين المصطلحات األخرى المناسب استخدامها في هذا السياق تعبير ’’مواد
االعتداء الجنسي على األطفال‘‘.
 -14الفساد :

يلحق الفساد الضرر بجميع مناطق العالم وبشرائح المجتمع كافة ،ولكن ضرره أفدح في البلدان

النامية .فهذه البلدان تخسر سنويا من  20إلى  700مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة بسبب
الفساد (تقديرات البنك الدولي) 2004 ،

ويقوض الفساد االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي ويهدم الثقة بالمؤسسات والسلطات.

ويذكي أيضا جذوة الجريمة عبر الوطنية .ويحصل اإلرهابيون وأعضاء شبكات اإلجرام المنظم على
المساعدة للقيام بأنشطتهم غير المشروعة نتيجة لتواطؤ موظفين حكوميين فاسدين .ويشكل الفساد مدعاة
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للقلق البالغ ألجهزة الشرطة والسلطات القضائية في العالم ،ألن الفساد في بلد واحد يمكن أن يؤدي إلى

إفشال تحقيق دولي بأكمله.

والمجتمع الدولي يقرّ بوضوح بضر ورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ

القانون من أجل تنسيق أنشطة مكافحة الفساد.
أنشطة اإلنتربول في هذا المجال :

ينفذ اإلنتربول عددا متزايدا من المشاريع والشراكات في سياق تطوير قدراته على مكافحة

الفساد في العالم أجمع .ويزداد تركيز اإلنتربول على تزويد بلدانه األعضاء بالدعم العملياتي.
وتُحدد ثالثة مشاريع رئيسية استراتيجية المنظمة في هذا المجال:


استرداد األصول على الصعيد الدولي :يعكف اإلنتربول على إعداد مبادرات لمساعدة أجهزة

إنفاذ القانون في إعادة األموال العامة المسروقة إلى البلدان التي وقعت ضحية للفساد .وتشكل

مبادرة قاعدة بيانات جهات االتصال العالمية التي يدعمها اإلنتربول ومبادرة ’’ستار‘‘ أداة

أساسية في هذا المجال ،تتيح لموظفين معيّنين في العالم أجمع تبادل المعلومات وتنسيق

التحقيقات بشكل أفضل.


أفرقة التحرك لمكافحة الفساد :تقدم دعما عملياتيا محدد األهداف للبلدان التي تطلبه ،عن

طريق إيفاد فريق خبراء من اإلنتربول بسرعة لدعم ما تجريه تلك البلدان من تحقيقات ميدانية

متصلة بالفساد.


فريق خبراء اإلنتربول المعني بمكافحة الفساد :يضع مبادرات جديدة وينفذها لتعزيز قدرات

أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الفساد .وهذا الفريق متعدد االختصاصات ويضم أعضاء من
جميع مناطق العالم ،ويتولى تنسيق مختلف النُهج الوطنية واإلقليمية لمكافحة الفساد والمواءمة

فيما بينها.

 -15المخدرات :

يستمّر االتجار بالمخدرات والمشاكل المرتبطة به بالنمو في معظم أنحاء العالم.

وقد أصبحت مسألتا تعاطي المخدرات والحصول عليها أكثر تعقيدا على الصعيد العالمي ،إذا إنّ
مسالك االتجار أصبحت أقصر وأكثر تنوعا وأسهل اجتيازا.

واالتجار بالمخدرات يعني مزارعين ومنتجين وناقلين ومورّدين وتجارا ومتعاطين ،ويمس الناس

في جميع البلدان األعضاء الـ  740تقريبا.
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المحاضرة  2حول:
أدوات التعاون الدولي الجنائي
( االطالع على الملخص في ملف الباوربونت )
المحاضرة  3حول :
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
((االنتربول)) (())Interpol
المقدمة
ال تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمة أو الحد منها ،السيما إذا كانت عابرة
للحدود ,ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى ،مما
يقلل من فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم .ومرجع ذلك وجود العديد من المبادئ
الجنائية التي تنص عليها القوانين الجنائية (الجزائية) ،ومن هذه المبادئ ((مبدأ إقليمية القانون
الجنائي))  ،والذي يقضي بوجوب سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في إقليم
الدولة – برياً ,بحرياً ,جوياً – وبغض النظر عن جنسية مرتكبها سواء كان وطنيا أم أجنبيا ،مع وجود
بعض االستثناءات على هذا المبدأ – وال يسري هذا القانون على إقليم دولة أخرى ،فسيادة الدولة تقف
عند حدودها وال تتعداها إلى دولة أخرى ,وهذا هو جوهر مبدأ ((سيادة الدولة)) ،والذي أكدت عليه
قواعد القانون الدولي.
ومن أهم االستثناءات التي ترد على مبدأ اإلقليمية ،االختصاص العيني أو ما يسمى (مبدأ عينية
القانون الجنائي) ،والذي يقصد به ((ضرورة تطبيق القانون الجنائي للدولة على أية جريمة تمس
المصالح األساسية لها أيا كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها))  ،إن هذا المبدأ ال يمكن تطبيقه ما لم
توجد اتفاقيات توجب تسليم المجرمين إذا ما فروا إلى دولة أخرى ،وهذا األجراء كان يتم في بادئ
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األمر عن طريق االتفاقيات الثنائية بين دولتين في نطاق محدد وفي أنواع محددة من الجرائم ،ووفقا
آلليات يتفاهم عليها الطرفان ،ثم تطور األمر وأصبحت إلى جانب هذه االتفاقيات ،اتفاقيات جماعية
توجب تسليم المجرمين أينما وجدوا ،ووفقا لطلبات تسليم تقدم إلى أجهزة خاصة ((كاالنتربول)).
كما كان للحروب والنزاعات المسلحة منها والخارجية اثر كبير في ظهور وانتشار صور جديدة من
الجرائم ،والتي احتاجت إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية لتجريمها ((كجرائم دولية)) مثل جرائم اإلبادة
الجماعية ،والتهجير ألقسري والجرائم اإلرهابية ،والجرائم المنظمة ،والتعقيم الجنسي ....الخ ،مع
ملحوظة مهمة إن هذه االتفاقيات لوحدها ال تكفي ،األمر الذي يتطلب وجود إلزاماً قانونياً بتعقب
ومالحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم ،وإلقاء القبض عليهم ،والعمل على تسليمهم إلى الجهات
المعنية ،وبغض النظر عن جنسياتهم ومناصب هم الوظيفية ،ويتم ذلك من خالل جهاز أو منظمة دولية،
تتولى تنفيذ األحكام الصادرة من الجهات المختصة في الدول المعنية.
ومن جانب آخر ساهمت التطورات التكنولوجيا الحديثة التي شهدها العالم بعد الحربين
العالميتين ،وبالتحديد بعد النصف الثاني من القرن العشرين ,في تطور األساليب اإلجرامية المستخدمة
في ارتكاب الجرائم وظهور أنواع جديدة من الجرائم كتلك المتعلقة بوسائل االتصاالت الحديثة
كاالنترنيت وغسيل األموال.
فالتصدي ألشكال الجريمة في عصرنا الحديث من المهمات الصعبة والخطيرة ،وبذلك تطرح
المشكلة على الصعيد الجنائي الدولي ،لتبني إجراءات أكثر فعالية في هذه السياسة ،ألنها تستلزم تنسيقًا
قوياً للوسائل القانونية والمادية ،من أجل الكشف عن الجرائم ،وإلقاء القبض على المجرمين ،ومعاقبتهم
ومنع خطرهم على الفرد والمجتمع.
جميع هذه األمور المتقدمة تتطلب إيجاد واستحداث أساليب حديثة لمكافحة الجريمة والحد منها
على الصعيدين الداخلي (الوطني) والدولي ،وهذا األمر ال يتم إال من خالل خلق أو إنشاء جهاز أو
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منظمة دولية تأخذ على عاتقها مكافحة الجريمة والمجرمين من خالل تعقبهم تمهيداً إللقاء القبض عليهم
وتسليمهم إلى الجهات المختصة ،وتعمل هذه المنظمة وفقا لقواعد وأصول قانونية توافق عليها جميع
الدول التي تنظم إلى االتفاقية المنشأة لها ،ويتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذه المنظمة من
اجل تحقيق األهداف المتوخاة من إنشائها ،وبالنظر لخلو المكتبة القانونية من دراسة تعني بتوضيح
ماهية هذا الجهاز أو المنظم ة ،وكيفية تكوينها وما هي اآلليات المتبعة في العمل ،وما هي األهداف
المراد تحققها ،وجدنا من الضروري التطرق لهذا الموضوع في بحثنا المتواضع هذا.
ويقتضي لهذا الموضوع تقسيمه على مبحثين ،يسبقهما مبحث تمهيدي نتناول فيه التأصيل
التأريخي لإلنتربول ،أما المبحث األول فنتطرق فيه لمفهوم االنتربول ونقسمه على أربعة مطالب،
نبحث في األول منها التعريف باالنتربول ونبين في الثاني أهداف االنتربول واختصاصاته ،أما الثالث
فنتحدث فيه عن الطبيعة القانونية لالنتربول ،ونشير في الرابع إلى النشرات التي يصدرها االنتربول
اما المبحث الثاني فنتطرق فيه لتكوين منظمة االنتربول (أجهزتها) ،ونقسمه على خمسة مطالب،
نتناول في األول منها الجمعية العامة ،وندرس في الثاني اللجنة التنفيذية ،ونبحث في الثالث األمانة
العامة ،أما الرابع فنبين فيه المكاتب المركزية الوطنية ،ونترك االخير لتوضيح المستشارين.

مبحث تمهيدي  /التأصيل التاريخي لالنتربول
المنظمة الدولية للشرط الجنائية لم تكن وليد الساعة ،بل مرت بمراحل متعددة بد ًء من ظهورها
كفكرة في بداية القرن التاسع عشر ،مروراً بتبني هيكليتها التي تطورت هي األخرى إلى أن وصلت
إلى ما هي عليه اآلن ،ومن أجل تسليط الضوء على هذه النشأة والتطور ،سنقسم هذا المبحث على
مطلبين ،نتناول في أولهما ،نشوء المنظمة كفكرة ،ونخصص ثانيهما ،لتطور المنظمة.

14

المطلب االول /نشوء المنظمة كفكرة
بدأت ((منظمة االنتربول)) كفكرة منذ مطلع القرن العشرين ،وبالتحديد في عام ( )1914عندما
عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي ،عقدته (الجمعية الدولية للقانون الجنائي
( )Criminal Police Commission internationalفي مدينة (موناكو) الفرنسية ،وضم
االجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين واألساتذة من أربعة عشر بلد ،وتمت مناقشة العديد من
المواضيع المتعلقة بالتعاون األمني بين الدول ،ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها ومالحقة
المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم ،وتسليم المجرمين ،وبحث االجتماع أيضا إمكانية إنشاء مركز
دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول ،وبالفعل تم إنشاء (اللجنة
الدولية للشرطة الجنائية) ( ،)1إال إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندالع الحرب العالمية األولى.
وفي عام ( )1923عقد في العاصمة النمساوية ((فينا)) مؤتمرا للجمعية الدولية للقانون الجنائي،
بمبادرة من الدكتور ((يوهانز شوبار)) رئيس شرطة مدينة فينا ( ،)2لمناقشة التعاون الدولي في
المجال الجنائي ،إال أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت (.)3
وفي عام ( )1925عقد اجتماع في مدينة ((برلين)) إلنشاء مركز للمعلومات ،وقد تم تبني هذا األمر
بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام (.)1927
واستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون
الدولي في مجال األمن الجنائي ،فعقدت العديد من المؤتمرات بين األعوام ( ،)4( )1956 – 1931إال
أن نقطة التحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة األمم المتحدة ،وبالتحديد في
عام ( )1956عندما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها (الخامسة والعشرين) والتي
عقدت في العاصمة النمساوية ((فينا)) للفترة من ( / 13 – 7حزيران  ،)1956 /قراراً خاصاً باعتماد
النظام األساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – االنتربول (،)5
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))))Criminal police organiZation International
الذي اعتمد هذه التسمية بدال عن التسمية السابقة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية
(())Criminal police Commission International
وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من ( ،)6( )1956/6/13فأصبحت المنظمة منذ ذلك التأريخ
تع مل بشكل دائم ومستقر ،إلى أن وصل عدد أعضائها إلى مائة وست وثمانون دولة لحد االن (وقت
كتابة البحث) (.)7

المبحث األول  :مفهوم االنتربول
تعد منظمة االنتربول من األجهزة التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،وتعمل تحت رعايتها
وإشرافها ،كونها قد أنشأت بقرار صادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية ((األمم المتحدة)) ،والبحث
في مفهوم هذه المنظمة يقتضي منا التعريف بها من حيث التسميات التي تطلق عليها ،وعدد األعضاء
فيها ،والمقر الذي تتخذه لممارسة أعمالها وأداء وظائفها ،وكيفية الحصول على التمويل الالزم
الستمراريتها وديمومتها كم ا يتطلب األمر تناول األهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها
واالختصاصات والمهام التي تمارسها ،ولالحاطة بالمفهوم من جميع جوانبه البد من بيان الطبيعة
القانونية لالنتربول ،والتطرق أيضا للنشرات التي يصدرها عليه سوف نقسم هذا المبحث على أربعة
مطالب نتناول فيها هذه المواضيع بالتعاقب ،فنتناول في األول ،التعريف باالنتربول ،ونحدد في الثاني
أهداف االنتربول واختصاصاته ،ونبين في الثالث الطبيعة القانونية ونتطرق في الرابع للنشرات التي
يصدرها االنتربول.
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المطلب األول  :التعريف باالنتربول
للتعريف بهذه المنظمة ،سوف نقسم هذا المطلب على خمسة فروع نتناول في أولها التسميات
التي تطلق عليها ،ونتطرق في ثانيها إلى مقر المنظمة ،ونوضح في ثالثها أعضاء المنظمة ولغاتها
الرسمية ،وفي رابعها نشير إلى تمويل المنظمة ،ونترك الخامس لشعار المنظمة وعلمها.
الفرع األول :تسميات المنظمة
نصت المادة األولى من النظام األساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على
مايأتي- :
((تدعي المنظمة المسماة " اللجنة الدولية للشرطة الجنائية "من اآلن فصاعدا" المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية – االنتربول ،ومقرها في فرنسا" ( )8أو بعبارة أخرى ((المنظمة التي دعيت باللجنة الدولية
للشرطة الجنائية ستعرف اعتبارا من اآلن – بعد عام  ،1956تاريخ إقرار ميثاق المنظمة – بالمنظمة
الدولية للشرطة الجنائية)) ومقرها في فرنسا))(.)9
فمن خالل نص المادة األولى نجد أن ميثاق المنظمة قد أشار إلى التسمية القديمة التي أطلقت
على المنظمة عند ظهورها وهي ((اللجنة الدولية للشرطة الجنائية)) أو لجنة الشرطة الجنائية
الدولية))  ،كما أشارت المادة ذاتها وبصراحة إلى التسمية التي ستعتمد ابتداءً من تاريخ إقرار ميثاق
المنظمة في عام  1956وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) ،وقد جسدت كلتا التسميتين بشكل
حروف مختصرة على شعار المنظمة ،في الجهة اليسرى العليا مختصر التسمية القديمة ( O. I. P.
 ،)Cوفي الجهة اليمنى العليا التسمية الحالية (.)I. C. P. O) (10
أما بالنسبة لموقف الكتاب القانونين ،فقد اختلفوا في التسمية التي تطلق على المنظمة بسبب
اختالفهم في الترجمة للمصطلح االنكليزي الذي أشارت إليه المادة األولى من ميثاق المنظمة ،فهناك
من يرى أن التسمية الدقيقة للمنظمة في ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) ( ،)11في حين يرى
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فريق آخر أن التسمية األصح هي ((منظمة الشرطة الجنائية الدولية)) ( ،)12ويطلق عليها آخرون
تسمية ((البوليس الدولي)) أو ((الشرطة الدولية)) ( ،)13وهو المختصر االنكليزي الذي يستخدم
بصورة شائعة للداللة على اسم المنظمة ( )interpolوهو مختصر لكلمتي ،أي ((الشرطة الدولية))
()international; police( )14
ويرى جانب آخر من الكتاب إن التسمية األفضل هي ((المنظمة الجنائية للشرطة الدولية))
( )15ومرجع الخالف حول التسمية كما أسلفنا خالف حول الترجمة الدقيقة للمصطلحات االنكليزية
المستخدمة ،وهو خالف ال يقتصر على تسمية االنتربول فقط بل له جذوره التاريخية فهناك خالف بين
فقه اء القانون الدولي والجنائي حول تسمية القانون الدولي الجنائي أم القانون الجنائي الدولي ،والحال
نفسه حول تسمية المحكمة الدولية الجنائية أم المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما األساسي) لعام
 ، 1998ففقهاء القانون الدولي يقدمون مصطلح الدولي على الجنائي ،بينما فقهاء القانون الجنائي
يقدمون مصطلح الجنائي على الدولي (.)16
ومهما يكن الخالف حول تسمية المنظمة ،فهو ليس ذا تأثير كما نراه هنا ،وان كنا نفضل
اعتماد التسمية التي تم تبنيها رسميا عام  1956في ميثاق المنظمة من قبل الجمعية العامة لألمم
المتحدة وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) ،وذلك كونها التسمية األدق من حيث الترجمة
القانونية ،وما يدل على صحة وجهة نظرنا هذه ما تضمنه شعار المنظمة من أحرف مختصرة للتسمية
الجديدة ()C. P. O I .
وكذلك نص المادة األولى من ميثاق المنظمة.
الفرع الثاني - :مقر المنظمة
قبل إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) بصفة رسمية ،كان مقرها بادئ األمر
في العاصمة النمساوية ((فينا)) ،وذلك في عام ( ،)1923ثم انتقلت إلى مدينة ((برلين)) في عام
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( )1942بسبب السيطرة النازية ،في ذلك الوقت ( )17وعند إنشاء االنتربول بصفة رسمية بموجب
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين عام ( ،)1956أصبحت العاصمة
الفرنسية ((باريس)) مقراً رسمياً للمنظمة وذلك بموجب نص المادة األولى من الميثاق والتي جاء فيها
((...ومقرها في فرنسا)) ( ،)18وفي عام ( )1989انتقلت المنظمة إلى مقرها الحالي في مدينة
((ليون)) الفرنسية(.)19
وينظم الوضع القانوني لمقر المنظمة ،اتفاقية دولية أبرمت بين المنظمة االنتربول)) والحكومة
الفرنسية عام ( ،)1972منحت المنظمة بموجبها بعض المزايا والحصانات داخل فرنسا ( ،)21وهذه
االتفاقية هي االتفاقية المنظمة لمقر ومكان المنظمة ،شأنها في ذلك شأن االتفاقية المعقودة بين الواليات
المتحدة األمريكية ومنظمة األمم المتحدة ( ،)21ويتمتع مقر المنظمة بالحصانة الدولية ،وتوفر له
الحماية الالزمة من قبل الحكومة الفرنسية ،من أي اعتداء يطال المبنى أو العاملين فيه باعتبارهم
موظفين دوليين يتمتعون بالحماية والحصانة الدبلوماسية وفقا لالتفاقية المبرمة بين الطرفين،
واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة بموضوع الحصانات(.)22
الفرع الثالث :اعضاء المنظمة ولغاتها
في بداية تأسيسها كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) تتكون من عدد محدد من
الدول ،إما اليوم فقد أ صبحت تضم في عضويتها معظم دول العالم ،فبلغ عدد الدول األعضاء في
الجمعية العامة للمنظمة مائة وست وثمانون دولة ( - )186وقت كتابة هذا البحث – وهو قابل للزيادة
والتوسع ,ويوجد في كل دولة عضو مكتب وطني مركزي للمنظمة يقوم باالتصال بالمكتب الرئيس
للمنظمة في مدينة (ليون) من خالل شبكة اتصاالت حديثة ،لطلب المعلومات ،أو لتزويد الرئيس
بالمعلومات المطلوبة حول جرائم أو مجرمين معينين وتعد جمهورية العراق إحدى الدول األعضاء في
المنظمة (.)23
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أما اللغات الرسمية التي يتم عن طريقها التواصل بين المكاتب الوطنية والمركز الرئيس فهي
اللغات األربع اآلتية (اإلنكليزية ،الفرنسية ،العربية ،االسبانية) فتصدر نشرات المنظمة ،وتعقد
مؤتمراتها ،وتجري اتصاالتها ،وفقا لهذه اللغات األربع فقط ,ويتم ترجمة المراسالت والنشرات إلى
هذه اللغات ( .)24ونرى انه كان من األنسب اعتماد اللغات الرسمية المعتمدة في األمم المتحدة ,وعدم
االقتصار على اللغات األربع ,السيما وان هذه المنظمة دولية وتضم في عضويتها معظم دول العالم,
وهي جهاز يعمل تحت أشراف ومتابعة األمم المتحدة وان لم يكن تابع لها تبعية مباشرة ،وهي تعتمد
لغات أكثر سعة وانتشارا ( ،)25وعليه نقترح تعديل نص المادة ( )54من النظام العام للمنظمة الدولية
للشرطة الجنائية ،وجعل اللغات السبع المتعمدة في األمم المتحدة هي ذاتها اللغات الرسمية لالنتربول.
الفرع الرابع :مالية المنظمة وتمويلها
تعد منظمة (االنتربول) منظمة دولية مستقلة في ماليتها وموازنتها ،ويتم تحديد هذه الموازنة
من قبل (الجمعية العامة) للمنظمة ( ، )26وفقا لحصص ونسب مئوية تدفع من قبل الدول األعضاء
( )186دولة ،استنادا على تقديرات أو تخمينات يحددها األمين العام للمنظمة ( ،)27وتقوم حكومات
الدول األعضاء بدفع مساهمات مئوية تحسب وفقا لمعايير وضوابط محددة سلفا ومتفق عليها،
استرشادا بما تدفعه هذه الدول في منظمة األمم المتحدة( ،)28وميزانية المنظمة تبعا لذلك تختلف من
سنة إلى أخرى ( ،)29تبعا للمساعدات والهبات والتركات التي تتلقاها المنظمة ومساهمات األعضاء
المالية والموارد األخرى التي توافق عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة (.)31

أما علم المنظمة فقد بدأ استخدامه منذ عام ( )1951أيضا ،ويتمثل باللون األزرق الفاتح
(ألسمائي) وفيه أربع ومضات متماثلة موزعة على األركان األربعة للعالم ،وفي منتصف شعار
المنظمة – سالف الذكر.
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وتعبر الومضات األربع عن االتصال السريع لتسهيل أعمال المنظمة ،أما خلفية العلم األزرق
الفاتح فتدلل على إشارات المنظمة المتميزة.
والسؤال الذي يطرح هنا هل هناك حماية قانونية لشعار المنظمة وعلمها؟
الجواب على هذا السؤال يتمثل باإليجاب ,إذ توجد حماية قانونية وذلك بموجب نص المادة ()6
من اتفاقية باريس لعام ( ،)1883والتي صادقت عليها اغلب الدول األعضاء في المنظمة فوافقت على
عدم جواز استعمال الشعارات في أغطية األسلحة أو غيرها من المشاريع إال بتفويض من قبل المنظمة
ويجب أن يكون هذا التفويض محدد المدة ،ويقوم بإعطائه األمين العام للمنظمة ،وان يتم استخدام هذه
الشعارات دون تعديل ،وللمنظمة إلغاء هذا التفويض عند اإلخالل بشروطه من قبل الطرف اآلخر ،أو
إن هذا التفويض يضر بسمعة المنظمة ومكانتها (.)33

المطلب الثاني  :أهداف االنتربول واختصاصاته
تسعى (االنتربول) ،إلى تعزيز وتشجيع التعاون األمني الدولي الشرطي ،أي مساعدة أجهزة في
الدول األعضاء على التعاون مع بعضها البعض ،والعمل معاً على مكافحة اإلجرام ،والسيما العابر
للحدود والمنظم ،وبالنظر للدور المتميز الذي يجب أن تقوم به (االنتربول) على الصعيد الدولي ،فأن
القواعد القانونية المنظمة لها (ميثاق المنظمة)  ،يحظر عليها التدخل في أي نشاطات ذات طابع سياسي
أو عسكري أو ديني أو عنصري ،وعليه سوف نقسم هذا المطلب على فرعين ،نتطرق في األول،
ألهداف االنتربول ،ونتناول في الثاني اختصاصاتها.
الفرع االول ::اهداف االنتربول
تعرضت المادة (الثانية) من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) لبيان الهدف
األساس من إنشاء المنظمة بقولها(( - :إن هدف المنظمة هو:
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أوال :تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية ،في حدود
القوانين القائمة في البالد المختلفة ،واالهتداء بروح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
ثانيا :إقامة وتنمية النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال ومؤثر في منع ومكافحة جرائم القانون
العام)).
يتضح من هذه المادة إن المنظمة تعمل على تأكيد وتشجيع التعاون الدولي بين سلطات الشرطة
في الدول األعضاء ،نتيجة لما الم بالجماعة الدولية من تطورات في المجاالت كافة ،وخاصة في مجال
المواصالت والتي كان لها أثرها في سهولة انتقال المجرمين بين الدول ،بعد ارتكابهم لجرائمهم في
البلدان المختلفة ،األمر الذي يتطلب التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول كافة ،لمكافحة مثل هذه
ا ألعمال وهذا التعاون يتم في إطار القوانين النافذة في كل دولة وذلك لمكافحة جرائم القانون العام
( ، )34وهي الجرائم المعروفة عالميا بانتهاكها للقانون الطبيعي في أي مجتمع ,فتدخل االنتربول يعود
لطبيعة الجريمة التي قد يسهم عنصر أجنبي كونها عابرة للحدود ،فقد يقترف شخص ما جريمة على
ارض دولة ثم يهرب إلى دولة أخرى ،أو عندما تكون الجريمة مرتكبة في عدة دول على مراحل،
وهذا التعاون يجب أن يكون في إطار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وبعيدا عن األمور السياسية
والدينية والعنصرية ( ،)35ويمكننا تلخيص أهداف االنتربول بما يأتي- :
( )1العمل على تأمين وتنمية التعاون الدولي بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في الدول األعضاء.
( )2إنشاء وتفعيل كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام
ومكافحتها.
( )3العمل على منع الجرائم الدولية ،أو الحد منها عن طريق مكافحة اإلجرام العابر للحدود ،عن
طريق تعقب المجرمين والجرائم المرتكبة ،وتسهيل عمليات إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات
المختصة(.)36
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( )4إن الغاية األساسية لالنتربول ،هي العمل على قيام عالم أكثر أمنا وسالماً بعد إن انتشرت العمليات
اإلجرامية وامتدت إلى عد د كبير من الدول ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ضعف أو محدودية
الجهود األمنية المحلية في التحدي لإلجرام والسيما المنظم منه ،وهذه هي أهم األسباب التي دعت إلى
ظهور المنظمة (.)37
الفرع الثاني:اختصاصات االنتربول وصالحياته
لالنتربول اختصاصات وصالحيات تقوم بها بواسطة األجهزة التي تتكون منها – والتي
سنتناولها في المبحث الثاني – فدور االنتربول يتمثل بتقديم العون لهيئات الشرطة في الدول األعضاء
فيها ،ويتم هذا العمل بصورة مباشرة عبر المكتب المركزية الوطنية في البلدان أل ( )186األعضاء
في المنظمة.
والالفت للنظر إن ميثاق ال منظمة لم يتطرق في مواده لبيان وظائف واختصاصات االنتربول
( )38وهو نقص يجب تداركه بتضمين الميثاق نصوصاً صريحة تشير إلى اختصاصات المنظمة
ووظائفها وصالحياتها ،ويمكننا استخالص هذه الوظائف واالختصاصات من خالل وظائف
واختصاصات األجهزة المكونة لبناء وهيكلية المنظمة ،والتي تتلخص باالتي:
أوال :جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين ،وذلك عن طريق المعلومات التي تتسلمها
المنظمة – المكتب الرئيس في ليون – من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول
األعضاء ،ويتم ذلك عبر وسائل االتصال المختلفة ،كالهاتف والفاكس والتلكس واالنترنيت (البريد
االلكتروني) ( ،)39وشبكة اتصاالت تتم بواسطة منظومة اتصاالت حديثة جدا تدعى (منظومة
اتصاالت االنتربول العالمية – .)I – 24 / 7) (40
ثانيا :التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين ،من خالل إصدار النشرات الدولية بمختلف
أنواعها (الحمراء ،الصفراء ،الزرقاء ،الخضراء ،البرتقالية) ،إضافة إلى ((النشرة الخاصة لالنتربول –
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مجلس األمن) ( )41إضافة إلى النشرات الدولية المخصصة للمخدرات والنقد المزيف ( ،)42ومكافحة
اإلرهاب ( )43وتهريب األسلحة ،وغسيل األموال ( ،)44واإلجرام المالي المرتكب بواسطة
التكنولوجيا المتقدمة (.)45
ثالثا :تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية ،بهدف تبادل الخبرات من اجل تحسين وتشجيع التعاون
الدولي الجنائي (.)46
رابعا :تقديم الخدمات في مجال األدلة الجنائية ،كبصمات األصابع ( ،)47والحمض النووي ( )DNA
 ،)(48وبيان ضحايا الكوارث من خالل االحتفاظ بسجالت الجرائم الدولية.

المطلب الثالث  :الطبيعة القانونية لالنتربول
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) ،كيان قانوني دولي يتمتع بالشخصية القانونية
الدولية المستقلة عن الدول األعضاء ،وهذه االستقاللية أكد عليها ميثاق المنظمة ( ،)49وبالتالي فهي ال
تخضع ألية دولة أو منظمة دولية أخرى ،بل تعمل بالتعاون مع تلك الدول والمنظمات الدولية ،على
تحقيق األهداف التي نص عليها ميثاقها (المادة  ،)2ففي  2117 /4 / 31عقد األمينان العامان
لالنتربول واألمم المتحدة لقاء لمناقشة سبل التعاون بين المنظمتين ،بعد أن أدى هذا التعاون إلى
استخدام النشرة الخاصة لالنتربول – مجلس األمن التابع لألمم المتحدة التي تستهدف المجموعات
واألفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان (.)51
كما أن منظمة االنتربول تتعاون مع األجهزة التي أنشاتها األمم المتحدة كالمحكمة الجنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة ،فقد اصدر االنتربول نشرة بحث حمراء عن مجرم دولي فر من سجن في البوسنة
بتاريخ  / 25أيار  1996 /هو (رادوفان ستانكوفج) ،وكان المكتب الوطني المركزي في ((سراييفو))
قد أرسل رسالة عاجلة إلى كافة البلدان ا ألعضاء في االنتربول ،يعلمهم فيه عن فرار هذا المجرم ،كما
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صدرت نشرة حمراء بحق الجنرال الصربي (زادرافكوتولمر) ،كما أن االنتربول لها ممثل خاص في
األمم المتحدة ،كل هذه األمور تدلل على أن االنتربول منظمة مستقلة غير خاضعة ألية جهة ومنها
المنظمة الدولية األمم المت حدة هذا من جانب ومن جانب آخر هناك وثائق دولية تؤكد إن المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) ،رغم كونها منظمة مستقلة ،لكن استقالليتها ليست تامة فهي
تخضع إلشراف وتوجيه المنظمة الدولية األمم المتحدة كونها قد انشات بقرار من الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،وتعمل بالتعاون والتنسيق معها على تحقيق األهداف التي نص عليها ميثاق المنظمة ،وهو أمر
البد منه ،كون األمم المتحدة المنظمة إالم ،وال يمكن تحقيق ذلك أال بالتعاون والتنسيق معها ،كما أن
األمم المتحدة قامت في عام ( )1971بالتدخل في إعادة ترتيب وتنظيم االنتربول بصفته منظمة تتعامل
مع الحكومات في الدول األعضاء (.)51
فاالنتربول يتكون من أجهزة تعمل من خاللها على تحقيق أهدافها وهذه األجهزة تتمثل
بالجمعية العامة ،اللجنة التنفيذية ،األمانة العامة ،المكاتب الوطنية المركزي ،المستشارون ،وتدار
المنظمة بواسطة مكتب اللجنة التنفي ذية ومقره في مدينة ليون الفرنسية وتعد المكاتب الوطنية بمثابة
فروع للمنظمة في الدول األعضاء وتدخل وظائف هذه المكاتب في نطاق عمل المنظمة ،والدول
األعضاء في المنظمة هي دول ذات سيادة وجدت من الضروري التعاون فيما بينها من اجل وتظافر
الجهود الدولية والوطنية في م كافحة الجريمة والمجرمين ،فاختارت االنضمام إلى المنظمة ،فالتعاون
الدولي الجنائي (الشرطي) بين أعضاء المنظمة يحكمه مبدأ (السيادة الوطنية)للدول األعضاء (.)52
وهناك من يرى أن االنتربول ال تعد شخصا دولياً ،لكن المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع
لألمم المتحدة أعترف لها منذ سنة  1949بطابع المنظمة غير الحكومية ذات النظام االستشاري وأجيز
لها أن تشارك في أعماله()53
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مما تقدم يمكننا القول أن (االنتربول) منظمة دولية لها ميثاقها الخاص بها (نظامها األساسي)،
ولها أنظمتها العامة الخاصة بالية العمل فيها ،ولها أجهزتها التي تتكون منها وتقوم عليها وتعمل من
خاللها على تحقيق أهدافها المنشودة ،وبالتالي تتمتع هذه المنظمة بكافة الحصانات واالمتيازات التي
تتمتع بها المنظمات الدولية ،كونها قد انشات بقرار صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،كما أن
االنتربول ليست دولة فوق الدول االعضاء ،وليست حكومة دولية جنائية عالمية وإنما هي جهاز دولي
(منظمة) تعمل تحت إشراف األمم المتحدة بما يحقق األهداف المقررة في ميثاقها ،فالمنظمة ال تتدخل
في الشؤون الداخلية للدول األعضاء ،ويخطر عليها خطرا مطلقا التدخل في المسائل والشؤون ذات
الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري (.)54

المطلب الرابع  :النشرات التي يصدرها االنتربول
من ابرز المهام التي تقوم بها منظمة االنتربول ،مساعدة أجهزة الشرطة في الدول األعضاء
على تبادل المعلومات الهامة المتعلقة باإلجرام ،ووسيلتها في تحقيق هذا األمر إصدار ((نشرات
االنتربول الدولية))  ،والمعلومات المتبادلة ،تخص األشخاص المطلوبين الرتكابهم جرائم خطرة ,كما
تخص المفقودين والجثث المراد معرفتها والتهديدات المحتملة واألساليب اإلجرامية ( ،)55كما تستخدم
النشرات لتنبيه الشرطة إلى أشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها األمم المتحدة على تنظيم
القاعدة وحركة طالبان ،وتستخدمها المحاكم الدولية في يوغسالفيا ورواندا وسيراليون للبحث عن
أشخاص مطلوبين ،النتهاكات جسيمة للقوانين الدولية اإلنسانية ،والنشرات التي تصدرها االنتربول
تصدر بألوان مختلفة لكل نوع منها داللة معينة وتصدر وفقا آللية معينة.عليه سوف نقسم هذا المطلب
على فرعين ،نتناول في األول ،أنواع النشرات ،ونتطرق في الثاني آللية إصدار النشرات.
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الفرع االول :انواع النشرات
هناك سبعة أنواع من النشرات الدولية التي تصدرها منظمة االنتربول ،ولكل نوع لون يميزه
عن اآلخر ،ويصدر لغرض يختلف عن غيره ،وتتمثل هذه األنواع باالتي:
أوال :النشرة الحمراء – وتصدر لطلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت،
تمهيدًا لتسليمه استناداً إلى مذكرة توقيف.
ثانيا :النشرة الزرقاء – وتصدر لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة
في سياق قضية جنائية.
ثالثا :النشرة الخضراء – وتصدر للتزويد بتحذيرات ومواد استخبار جنائي ،بشأن أشخاص ارتكبوا
جرائم جنائية ،ويرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى.
رابعا :النشرة الصفراء – للمساعدة على تحديد مكان أشخاص مفقودين ،السيما القاصرين ،أو على
تبين هوية أشخاص عاجزين عن التعريف بأنفسهم.
خامسا :النشرة السوداء – وتصدر لتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية ،من مواد خطرة
أو أحداث أو أعمال إجرامية ،يمكن أن تمثل خطرا على سالمة الجمهور.
سادساً  -النشرة البرتقالية – وتصدر للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
سابعا :النشرة الخاصة باالنتربول – مجلس األمن التابع لألمم المتحدة – لتنبيه الشرطة إلى مجموعات
وأشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها األمم المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وتتضمن هذه النشرات نوعين من المعلومات- :
النوع األول :تفاصيل الهوية – وتشمل الهوية كاملة واألوصاف البد نية والصورة وبصمات األصابع،
والمعلومات األخرى ذات الصلة كالمهنة واللغات وأرقام وثائق الهوية.
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النوع الثاني :معلومات قضائية – وتشمل التهمة الموجهة للشخص ،والقانون الذي ذكرت فيه التهمة أو
أجرت بموجبه اإلدانة والعقوبة القصوى الصادرة أو المحتملة ،وفي حالة صدور نشرة حمراء بذكر
رقم مذكرة التوقيف أو قرار اإلدانة الصادر عن المحكمة والتفاصيل بشأن البلد الذي سيطلب منها
التسليم.
الفرع الثاني :آلية إصدار النشرات
تقوم األمانة العامة لالنتربول بإصدار النشرات المختلفة ( ،)56بناء على طلب يقدم إليها من
المكاتب الوطنية المركزية ،أو منظمات دولية تربطها باالنتربول اتفاقيات خاصة ،ويتم إصدار هذه
النشرات باللغات الرسمية للمنظمة وهي (االسبانية ،االنكليزية ،العربية ،الفرنسية) ونرى ضرورة
إصدار هذه النشرات باللغات السبع المعتمدة في األمم المتحدة.
ويمكن لألمانة العامة وبدون أي طلب أي بمبادرة منها ،أن تصدر أنواع خاصة من النشرات
وهي الخضراء والبرتقالية ()57؟
وتملك الجمعية العامة لمنظمة االنتربول سلطة رفض إصدار نشرة حمراء إذا لم تكن على
قناعة باحتواء النشرة على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول.
ويتم التدقيق في المعلومات المزود بها طلب إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها لنص
المادة ( )3من النظام األساسي للمنظمة (الميثاق) (.)58
وتنشر جميع النشرات في موقع االنتربول ،المخصص للمستخدمين المخولين من الهيئات
الوطنية ،كما يتم نشر بعض النشرات الحمراء والصفراء في موقع الويب العام لالنتربول ،بعد موافقة
البلد العضو المعني باألمر(.)59
ونرى أن نشر هذه النشرات على موقع المنظمة العام ذو فائدة كبيرة في تيسير عملية
الحصول على المعلومات الالزمة لتنفيذها.
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المبحث الثاني  :تكوين المنظمة (أجهزتها)
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تتكون من عدد من األجهزة ،شأنها في ذلك شأن أي منظمة
دولية أخرى ،تعمل من خاللها على تحقيق أهدافها التي نص عليها نظامها األساسي (الميثاق) ،وقد
إشارات إلى هذه األجهزة المادة الخامسة من النظام األساسي بقولها ((تتكون المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية – االنتربول من:
)1الجمعية العامة
 )2اللجنة التنفيذية (الهيئة التنفيذية)
 )3األمانة العامة
 )4المكاتب المركزية الوطنية
 )5المستشارون)).
عليه سوف نقسم هذا المبحث على خمسة مطالب ،نتناول فيها هذه األجهزة بالتعاقب.

المطلب األول  :الجمعية العامة ()Assembly The General
الجمعية العامة هي أعلى سلطة في المنظمة ( ،)61وتتكون من مندوبي الدول األعضاء في
المنظمة الذين تعينهم دولهم ،وكل دولة عضو في المنظمة لها أن توفد مندوباً واحداً أو عدة مندوبين،
ولكن يجب عند تعدد المندوبين أن يترأس الوفد شخصاً واحداً فقط ( ،)61ويضم الوفد عدداً من الفنيين
والخبراء في مجاالت الشرطة ووظائفها ،وعالقة الدولة بالمنظمة وتقوم الجمعية العامة بالوظائف
اآلتية:
 .1القيام بالمهام واألعباء التي ينص عليها النظام األساسي (الميثاق)
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 .2تحديد المبادئ العامة ووضع اإلجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة
( )2من النظام األساسي.
 .3دراسة برنامج عمل السنة التالية (القادمة) ،والذي يقدمه األمين العام والموافقة عليه.
 .4تحديد أحكام كل نظام يعد ضرورياً لعمل المنظمة.
 .5انتخاب األشخاص للوظائف التي نص عليها النظام األساسي للمنظمة ,كرئيس المنظمة ونوابه
الثالث.
 .6اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى األعضاء بشأن المسائل باختصاص المنظمة.
 .7تحديد ورسم سياسة المنظمة المالية.
 .8دراسة االتفاقيات مع المنظمات األخرى والدول والموافقة عليها.
وتعقد الجمعية العامة دورة عادية سنوياً ( ،)62ولها أن تعتمد دورات استثنائية بناء على طلب
اللجنة التنفيذية ,أو أغلبية األعضاء ( ،)63وتختار الجمعية في نهاية كل دورة مكان انعقادها للسنة
التالية ،وقد تطرأ ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيال أو غير
مالئم ،فللجمعية أن تختار مكانًا آخر النعقادها السنة التالية (.)64
ويعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد لكل بلد ،بمعنى آخر إن كل بلد عضو،
يتمتع بصوت واحد فقط داخل الجمعية العامة ،وان تعدد مندوبيه ضمن الوفد الواحد (.)65
ويتم اتخاذ القرارات في الجمعي ة العامة باألغلبية البسيطة ،عدا القرارات التي ينص النظام
األساسي (الميثاق)  ،على ضرورة اعتقادها بأغلبية الثلثين ،كانتخاب رئيس المنظمة في االقتراع األول
(.)66
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المطلب الثاني  :اللجنة التنفيذية ()The Executive Committee
تتألف اللجنة التنفيذية (الهيئة التنفيذية) ،من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
(االنتربول) ( ، )67وثالثة نواب للرئيس ،وتسعة مندوبين فيكون مجموع أعضائها ثالثة عشر عضوا
( ،)13ويجب أن يكون األعضاء من بلدان مختلفة ،فيراعي التوزيع الجغرافي في اختيارهم (،)68
بحيث تمثل القارات الخمس فيها( ،)69ويتم انتخاب الرئيس ونوابه من بين المندوبين من قبل الجمعية
العامة للمنظمة وبأغلبية الثلثين عندما يكون االقتراع لمرحلة واحدة ،أما إذا لم يسفر االقتراع األول
عن أي اختيار ،فيكتفي في االقتراع الثاني باألغلبية البسيطة (.)71
مدة والية الرئيس أربع سنوات ،إما النواب فمدة واليتهم ثالث سنوات ،وال يجوز إعادة
انتخاب الرئيس ونوابه للمناصب نفسها مرة ثانية ،بمعنى أن واليتهم تكون لمرة واحدة غير قابلة
للتجديد ( ، )71ويتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية عند قيامهم بمهامهم الرسمية باعتبارهم ممثلين
للمنظمة ال لبلدانهم ،فهم يعدون مو ظفين دوليين لهذا الغرض ،مما يعني تمتعهم بجميع االمتيازات
والحصانات الدبلوماسية الدولية المقررة للموظفين الدوليين (.)72
ورئيس المنظمة يقوم بالمهام المناطة به والمنصوص عليها في المادة ( )18من النظام
األساسي للمنظمة (الميثاق) والتي تتمثل باالتي- :
 - 1يرأس دورا ت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ،ويدير مناقشاتها.
 - 2يتحقق من انسجام أعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
 - 3االتصال المباشر قدر اإلمكان مع األمين العام للمنظمة.
أما المهام التي تقوم بها اللجنة التنفيذية والتي تجتمع مرة واحدة في السنة على األقل بدعوة من رئيسها
( )73فقد أشارت لها المادة ( )22من النظام األساسي للمنظمة ،ويمكن إيجازها باالتي- :
 - 1اإلشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة
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 - 2اعداد جدول األعمال لدورات الجمعية العامة
 - 3عرض كل ما تعتبره مفيد وذا جدوى من برامج العمل والمشاريع على الجمعية العامة
 - 4تراقب إدارة األمين العام
 - 5ممارسة كافة السلطات والصالحيات التي توكل إليها من قبل الجمعية العامة.
ولضمان قيام اللجنة التنفيذية بأعمالها بشكل مستمر نص الميثاق في المادة (/46أ) على انه
((عند االنتخاب األول يختار بالقرعة نائبي الرئيس المنتخبين ،ينتهي تفويضه بعد سنة ونصت الفقرة
(ب) من المادة ذاتها على ما يأتي ((عند االنتخاب األول يختار بالقرعة عضوان من اللجنة التنفيذية
ينتهي تفويضهما بعد سنة ،وعضوان آخران منها ،ينتهي تفويضهما بعد سنتين))
وفي حالة وفاة احد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته ،تقوم الجمعية العامة بانتخاب خلفا له،
لما تبقى من مدة تفويض العضو المتوفى أو المستقيل (.)74
ويبقى أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى إنهاء دورة الجمعية العامة التي تنعقد في السنة
التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.
المطلب الثالث  :األمانة العامة ()The General Secretariat
تتألف األمانة العامة من األمين العام ومجموعة من الموظفين الفنيين واإلداريين ،مكلفين للقيام
بأعمال المنظمة ( ،)75كمهام االتصاالت واألرشفة والبصمات والمخابرات والمترجمين ومتخصصون
في الكمبيوتر..
فاألمين العام ( ،)76يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة ،بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ،ومدة
واليته خمس سنوات قابلة للتجديد ألكثر من مرة ،ويمكن تفويضه وال يجوز بقاؤه في منصبه إلى بعد
سن الخامسة والستين ،لكن له أن يتم مدة تفويضه إذا بلغ الخامسة والستين أثنائها ( .)77ونرى جعل
والية األمين العام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط لفسح المجال لشغل هذا المنصب من دول مختلفة.
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ويختار األمين العام من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مجال شؤون الشرطة ،ويجوز للجنة
التنفيذية أن تقترح على الجمعية العامة إنهاء تفويض األمين العام ،إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية
( ،)78ولكن النظا م األساسي للمنظمة لم يحدد ماهية هذه الظروف االستثنائية ،وكان األفضل أن تتم
اإلشارة لها بصورة صريحة وواضحة في الميثاق ،األمر الذي يقتضي تعديل نص المادة ( )28في
الميثاق وتضمينها الحاالت االستثنائية التي يمكن فيها إنهاء تفويض األمين العام وأال كان األمر متروك
لتحكم اللجنة التنفيذية.
وتعمل األمانة العامة لمدة ( 24ساعة)  ،ويتم ذلك بواسطة موظفين يختارهم األمين العام
ويتولى اإلشراف عليهم ( ، )79ويقوم بمهام اإلدارة المالية لألمانة ،وينظم األقسام الدائمة ويشرف عليها
ويديرها وفقا لتوجهات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة ،ويقدم إليهما االقتراحات والمشاريع المتعلقة
بأعمال المنظمة ،وتكون مسؤوليته المباشرة أمام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة ،وهو يمثل المنظمة
في كل أعماله التي يقوم بها والمتعلقة باألمانة العامة ال بلده الذي ينتمي إليه ،فال يحق لالمين العام أو
للموظفين أثن اء قيامهم بوظائفهم ،أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو سلطة من خارج
المنظمة ،وعليهم أن ال يقوموا بأي عمل يسيء إلى وظيفتهم ،ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام
الطابع الدولي المحض لمهمة األمين العام والموظفين ،وبعدم التأثير عليهم عند قيامهم بأعمالهم.
ونصت المادة ( )26من النظام األساسي (الميثاق) على مهام األمانة العامة والتي تتلخص
باالتي- :
 - 1تطبيق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
 - 2العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون الدولي.
 - 3العمل كمركز فني وإعالمي للمنظمة.
 - 4القيام بإدارة المنظمة العامة.
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 - 5تامين االتصال بالسلطات الوطنية والدولية على أن تعالج مسائل التحري والتحقيق الجنائي عن
طريق المكاتب المركزية الوطنية.
وتحتفظ األمانة العامة بنوعين من الملفات المعلوماتية- :
أ – عامة – تتضمن كافة البيانات والمعلومات عن المجرمين والجرائم المختلفة إلي يرتكبونها ،وتصل
إلى األمانة عن طريق المكاتب الوطنية ،ويتم ترتيبها من قبل قسم األبحاث والدراسات فيكون لكل
مجرم ملف خاص به.
ب – خاصة  -تميز كل مجرم عن غيره فيصبح من السهل التعرف عليه ،وتوجد في هذا الملف
بصمات أصابعه ،صورته أو صوره ،ماضيه الجنائي (.)81
المطلب الرابع  :المكاتب المركزية الوطنية ()National Central Bureaus
تحتاج المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) ،لبلوغ أهدافها التي نص عليها الميثاق في
مادته الثانية – والتي اشرنا إليها في المبحث األول ( – )81إلى تعاون دائم ونشط من األعضاء الذين
يتوجب ع ليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة ،ولتامين
هذا التعاون ،يعين كل بلد هيئة تعمل (كمكتب مركزي وطني) ،ويؤمن هذا المكتب االتصال بمختلف
سلطات الدولة (تشريعية ،تنفيذية ،قضائية) وأجهزتها المختلفة ،والهيئات التي تعمل في الدول األعضاء
كمكاتب مركزية وطنية ،واألمانة العامة للمنظمة ،ويتم هذا االتصال عبر وسائل تقنية تقليدية وحديثة
وسريعة كالتلفون ،الفاكس ،التلكس ،االنترنت ،الدوائر التلفزيونية المغلقة والمفتوحة ،التليفاكس ،إضافة
إلى منظومة اتصاالت حديثة ومتطورة تربط المنظمة بالمكاتب المركزية الوطنية في الدول األعضاء
(.)82
وتقوم الدول األعضاء بتعيين الموظفين الذين يعملون في مكاتبها المركزية الوطنية وفقا
لقوانينها الداخلية دون أي تدخل من المنظمة (.)83
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وإضافة للمكاتب الوطنية المركزية في جميع الدول األعضاء ،توجد مكاتب إقليمية للمنظمة،
تنسق عمل المكاتب الوطنية وتعمل كحلقة اتصال ،وتوجد (ستة) مكاتب إقليمية للمنظمة موزعة على
دول العالم المختلفة ( السلفادور ،تايالند ،زمبابوي ،كوتوفوار ،ساحل العاج ،األرجنتين ،كينيا) ،إضافة
إلى مكتب االتصال مع منظمة األمم المتحدة ومقره في مدينة نيويورك (.)84
وتقوم المكاتب المركزية الوطنية بالمهام اآلتية- :
 - 1تحقيق االتصال بين أجهزة الشرطة بداخل الدولة ونظائرها في الدول األخرى (العربية،
واألجنبية).
 - 2تحقيق االتصال بين أجهزة الشرطة المحلية واألمانة العامة لالنتربول في مدينة ليون الفرنسية.
 - 3استقبال وتوجيه الطل بات التي ترد من مختلف الدول لمالحقة المجرمين الفارين والمطلوب إلقاء
القبض عليهم داخل البالد.
 - 4متابعة إجراءات محاكمة من يحمل الجنسية الوطنية ،ولحين صدور األحكام وتنفيذها.
 - 5متابعة قرارات التسليم لمن يحمل الجنسية ،واتخاذ اإلجراءات التنفيذية حتى يتم التسليم (.)86
وتقوم المكاتب الوطنية بمتابعة مجموعة من القضايا الجنائية ،على المستوى الدولي يمكن إيجازها
باالتي- :
 - 1األشخاص المطلوبين.
 - 2الجثث المجهولة الهوية.
 - 3الغائبين والمفقودين.
 - 4السيارات المسروقة.
 - 5األسلحة المسروقة والمفقودة.
 - 6اآلثار والتحف الفنية المسروقة (.)87
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 - 7جوازات السفر المسروقة والمفقودة.

المطلب الخامس :المستشارون ()Advisers
للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) ،أن تستعين بمستشارين لدراسة المسائل العلمية
والفنية ،ويكون دورهم استشاري صرف ( ،)88أي أن رأيهم غير ملزم للمنظمة ،ولكن المتعارف عليه
أن اللجوء إلى االستشارة ال يكون إال للحاجة الماسة والملحة للوقوف على حقيقة أمر ما ،أو اتخاذ
قرار بشان مسالة معينة ،ومن المعلوم أن أصحاب الفن واالختصاص هم األكثر ميزة ودراية في مجال
اختصاصهم ،فلهذا يتم اللجوء إلى استشارتهم (.)89
ويتم تعيين المستشارين من قبل اللجنة التنفيذية ،وال يكتسب تعيينهم الصفة النهائية األ بعد
المصادقة علية من قبل الجمعية العامة للمنظمة ،وفترة تعيينهم تستمر لثالث سنوات ،ويتم اختيار
المستشارين من بين األشخاص الذين اكتسبوا شهرة والمعروفين على المستوى الدولي في مجال
اختصاصهم نتيجة قيامهم بأبحاث في إحدى المجاالت التي تهم المنظمة ،ويمكن سحب حقه المستشار
بقرار تتخذه الجمعية العامة للمنظمة (.)91

المحاضرة  4حول :
المنظمة الدولية للطيران المدني
المنظمة الدولية للطيران المدني ( إيكاو ،) ICAOتأسست في  04أبريل  1947هي إحدى
منظمات األمم المتحدة ،يقع مقر المنظمة الرئيسي في مدينة مونتريال الكندية .مهمتها هي تطوير أسس
أو تقنيات المالحة الجوية والتخطيط لها .والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي لضمان امنها
وسالمتها ونموها

36

.
 ICAOهو رمز لجميع المطارات حول العالم ويتكون من اربعة حروف إنجليزية ،الرمز اختصار
لـ المنظمة الدولية للطيران المدني  (International Civil Aviation Organization).تقوم
المنظمة بتنظيم عمليات المالحة بين الدول وعمليات عبور الحدود وتسهيلها ومنع المخالفات وهي التي
تعرف وتضع أنظمة التحقيق في الحوادث الجوية.
األنشطة :
و إلى غاية عام  4002انضم إلى هذه المنظمة  094دولة ،ويمثلها  7مكاتب إقليمية منتشرة
في كل من بانكوك و داكار و القاهرة و ليما و مكسيكو و نيروبي و باريس .تنتخب الهيئة العامة كل 3
سنوات مجلسا يضم ممثلي  33دولة ،ويدعم من قبل لجنة فنية (لجنة المالحة الجوية) وتتكون من 09

عضوا ،يتم اختيارهم حسب حرفيتهم .كما تتَكون األمانة العامة من  5أقسام ،وهي (المالحة الجوية

والنقل الجوي والتعاون التقني والمهمات القانونية واإلدارة
األهداف االستراتيجية للمنظمة لسنة : 2112- 2114

على رأس األهداف االستراتيجية الخمسة التي حددتها المنظمة و المتعلقة بـ :
قدرات و فعالية المالحة الجوية
التسهيالت
التنمية االقتصادية للنقل الجوي
حماية البيئة
كان الجانب األمني حاضرا من خالل هدف " األمن " ،حيث ستركز المنظمة على تعزيز التنسيق بين
الدول األعضاء من خالل الرقابة القانونية و إعمال المخطط العالمي ألمن الطيران ) .( GASP
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المحاضرة  5حول :

التعاون الدولي ،في مجال مكافحة المخدرات
تؤدي األمم المتحدة ،واألجهزة التابعة لها ،دوراً رئيسياً ،في مجال مساعدة الدول األعضاء
على مواجهة ظاهرة المخدرات؛ وتتبع سبلها ،بغية الحد من وجودها ،على المستويين ،المحلي

والدولي .ولقد تنامى هذا الدور ،مع بداية القرن العشرين ،عندما بدأت ظاهرة المخدرات باالنتشار

الموسع ،وبدت أخطارها تلوح في األفق ،مهددة استقرار االقتصاد العالمي ،وممهدة لمشكالت،

اجتماعية وأمنية ،ذات أبعاد خطيرة .ونتيجة ألهمية هذا الدور ،في مجال الحد من انتشار الظاهرة ،لم
يكن بد من إبراز أهم أوجه التعاون الدولي ،الذي قادته األمم المتحدة ،بالتعاون مع أعضائها ،اعتماداً
على ما أوردته الدراسة التي أعدتها المنظمة الدولية نفسها ،تحت عنوان" :األمم المتحدة ،ومراقبة

إساءة استعمال المخدرات".

في الماضي ،لم تحمل إساءة استعمال المخدرات ،أي خصائص اجتماعية مميزة؛ ولكنها كانت

تخلق أبعاداً لمشكالت ،كان في مقدور المجتمعات التعامل معها .وكان تناول المخدرات محدود النطاق،
داخل جماعات صغيرة ،وفي إطار المواقع الجغرافية ،وجلسات الفكر .وظهرت أولى عمليات االتجار

في المخدرات ،مع اتساع نطاق التجارة والمواصالت؛ ففي القرن التاسع عشر ،صار صعباً احتواء أي

استعمال للمخدرات ،في أي بقعة جغرافية في العالم .وفي القرن العشرين ،كان من الواضح ،وجوب

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحد من تدفق المخدرات من بلد إلى آخر ،نظراً إلى تزايد المشكالت الناجمة
عنها؛ وقد بدأ التعاون الدولي ،في مجال مراقبة المخدرات ،في أوائل هذا القرن .وتوفر االتفاقيات

الدولية ،المبرمة بين عامي 1902و  ، 1972القاعدة القانونية األساسية للجهاز الدولي الحالي ،الخاص
بمراقبة المخدرات .ويرتكز عمل هذا الجهاز على مفهوم المراقبة الوطنية لكل دولة بذاتها ،في حدود

اختصاصاتها القضائية ،بما يتماشى مع نصوص االتفاقيات الدولية .وتلتزم كل دولة طرف في أي

اتفاقية ،بسن التشريعات المالئمة .ويمكن فيما يلي إبراز أهم الجهود واالتفاقيات الدولية ،التي اتُّخذت
لمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات ،واالستعمال غير المشروع لها وللمؤثرات العقلية.
أوال :لجنة األفيون ،ومعاهدة الهاي

عقد أول مؤتمر دولي ،لمراقبة االتجار في المخدرات ،عام  ، 1909حينما اجتمعت ثالث

عشرة دولة ،في شنغهاي لتداول شأن المواد المخدرة؛ وقد لقب اجتماعها بلجنة األفيون .وأدى ذلك إلى

إبرام أول اتفاقية لمراقبة المخدرات ،واتفاقية األفيون الدولية ،في الهاي ،في هولندا ،عام 1912 .
وعندما نفذت هذه االتفاقية ،في 11فبراير  ، 1915أصبحت أول قانون دولي ،يهيمن على شحن

المواد المخدرة ،بغرض مراقبة نقل المخدرات ،الالزمة لالستخدام الطبي.
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ثانياً :جهود عصبة األمم ،في مواجهة المخدرات

أنشأت أول جمعية لعصبة األمم ،عام  ، 1920لجنة استشارية ،في شأن االتجار في األفيون

والمخدرات األخرى الخطيرة ،بهدف تقديم المساعدة ،وإسداء النصح لمجلس العصبة ،فيما يتعلق
بموضوع المخدرات.وتحت رعاية عصبة األمم المتحدة ُ ،طورت ثالث اتفاقيات رئيسية ،هي:

 -7اتفاقية  : 1925أبرمت اتفاقية األفيون الدولية الثانية ،عام  ، 1925والتي نصت على تكليف

الهيئة المركزية الدائمة للمخدرات ،باإلشراف على جهاز المراقبة اإلحصائية .وأنشئ ،بمقتضاها،

جهاز خاص بشهادات أذونات التصدير واالستيراد ،الخاصة باالتجار الدولي المشروع في المواد

المخدرة.

 -5اتفاقية : 1931عقدت اتفاقية الحد من استخدام المواد المخدرة وتصنيعها وتنظيم عمليات
توزيعها عام  1931؛ والتي نفذت في  19يوليه  1933 .وقد أنشئ ،وفقاً لهذه االتفاقية ،هيئة

استشارية للمخدرات ،لرصد عمليات توزيع المواد المخدرة ،بهدف قصر تصنيع المخدرات،
عالمياً ،على األغراض ،الطبية والعلمية ،المطلوبة.

. -0اتفاقية  : 1936عقدت هذه االتفاقية ،عام  1936 .ووضعت موضع التنفيذ ،في  26مايو

 ،1939بهدف دعم القوانين الدولية ،الالزمة لمراقبة الشحن القانوني للمخدرات وعبورها

الترانزيت
ثالثاً :اشتراك األمم المتحدة في مراقبة المخدرات

في عام  ، 1946بدأت األمم المتحدة مهام مراقبة المخدرات ،وتولت المسؤوليات ،التي كانت

تضطلع بها عصبة األمم .كما

حولت اللجنة االستشارية ،التابعة لألمم المتحدة ،والتي أُسست عام

 ،1946إلى لجنة وظيفية ،تابعة للمجلس ،االقتصادي واالجتماعي .و ي ع د بروتوكول 1946

من أهم األعمال ،التي نهضت بها هذه الهيئة الدولية ،التي أنشئت حديثاً؛ إذ نقل ،بصورة قانونية،

وظائف مراقبة المخدرات ،التي كانت تتوالها العصبة إلى األمم المتحدة؛ وقد نُفذ في  10أكتوبر

 1947وظلت اتفاقيات مراقبة المخدرات ،سارية المفعول ،خالل فترة الحرب العالمية الثانية .وأكد

المجتمع الدولي ،عند توقيع بروتوكول  ، 1946عزمه ،من جديد ،على اإلبقاء على المراقبة الشديدة

لمخدرات اإلدمان.

رابعاً :بروتوكول : 1948

في األعوام ،التي سبقت الحرب ،كانت المنتجات ،التي تنطوي على الخطر ،والخاضعة

للمراقبة محدودة جداً ،ومقصورة على خشخاش األفيون ،وشجيرات الكوكا ،ونبات القنب؛ وب عيد

الحرب العالمية الثانية ،صنع العديد من المركبات الكيماوية ،التي كانت تسبب آثار التعود النفسي على
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المخدرات .وقد خضعت هذه الدائرة الجديدة ،التي صنعها اإلنسان ،لمراقبة القانون الدولي ،ومراقبة

بروتوكول  ، 1948الذي نفذ في األول من ديسمبر  1949 .وبذلك ،أخضعت المخدرات ،التي تقع

خارج نطاق اتفاقية  ، 1931للمراقبة الدولية.
خامساً :بروتوكول األفيون ،عام : 1953

ويهدف إلى إخضاع الخشخاش واألفيون ،لسيطرة دولية أكبر ،من حيث الزراعة واإلنتاج

واالتجار واالستعمال .وقد وقع هذا البروتوكول ،في مدينة نيويورك ،ونُفذ في  8مارس  1963 .وهو
يقضي على اإلنتاج الزائد ،من خالل التحكم في كميات األفيون ،التي يمكن تخزينها من قبل الدول .

وكان هناك سبع دول فقط ،مخولة حق إنتاج األفيون ،للتصدير ،وهي :بلغاريا واليونان والهند وإيران
وتركيا واالتحاد السوفيتي ويوغسالفيا.
سادساً :االتفاقية الوحيدة ،في شأن المواد المخدرة ،عام : 1961

وقعت االتفاقية الوحيدة للمخدرات ،عام  ، 1961ووضعت موضع التنفيذ ،في  13ديسمبر

 1964وعدلها بروتوكول عام  1972 .وهي تُ ع د إنجازاً عظيماً ،في تاريخ الجهود الدولية
لمراقبة المخدرات .وكانت األمم المتحدة ترمي ،من وراء توقيع االتفاقية الوحيدة للمخدرات ،إلى
تحقيق ثالثة أهداف ،هي:
تقنين قوانين المعاهدات المتعددة الجوانب ،الموجودة بالفعل ،والخاصة بهذا الصدد

تنظيم آلية جهاز المراقبة وتبسيطه ،ليكون خطوة مهمة ،في تدعيم تأثير الجهود ،التي يبذلها

المجتمع الدولي .وقد أصبحت المركزية الدائمة ،وهيئة اإلشراف على المخدرات ،جهازاً
واحداً ،أطلق عليه اسم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

توسيع نطاق أجهزة المراقبة الموجودة ،لتشمل زراعة النباتات ،التي تمثل المواد الخام

للمخدرات الطبيعية.

ولقد أبقت االتفاقية ،على نصوص مراقبة تصنيع المواد المخدرة واالتجار فيها ،في المؤثرات

العقلية وتوزيعها .كما اشتملت على مراقبة المواد المخدرة التخليقية ،التي تخضع لمراقبة بروتوكول

 1948وتمنع االتفاقية الوحيدة تدخين األفيون وأكله ،ومضغ أوراق الكوكا ،وتدخين الحشيش – القنب-
 ،واستخدام نبات القنب في أي أغراض طبية .وكان هناك فترة انتقال للدول المعنية ،كي يتاح لها

التغلب على الصعوبات ،التي قد تنشأ عن إلغاء هذه العادات القديمة .كما تلزم االتفاقية الدول األطراف
فيها ،باتخاذ أي إجراءات مراقبة ،تراها ضرورية ،في حاالت المخدرات الخطيرة ،مثل الهيرويين
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والكيتوبميدون وتنظر الدول إلى االتفاقية الوحيدة ،على أنها تتسم بالمرونة والفاعلية؛ وهذا ما يترتب
 .Ketobemidoneعليه إقرارها ،من قبل دول كثيرة.

سابعاً :بروتوكول  ، 1972المعدل لالتفاقية الوحيدة
عززت االتفاقية الوحيدة ببروتوكول  ، 1972الذي ع دلها ،والذي أصبح ساري المفعول ،في

8أغسطس  5791ويؤكد البروتوكول تكثيف الجهود ،لمنع اإلنتاج غير المشروع للمخدرات واالتجار

فيها واستعمالها .كما أنه يبرز الحاجة إلى توافر خدمات العالج ،وإعادة التأهيل لمسيئي استعمال
المخدرات؛ مؤكداً أن العالج ،والتعليم ،والعناية الالحقة ،وإعادة التأهيل ،وإعادة االندماج االجتماعي،
ينبغي أن توضع في الحسبان ،بصفة بدائل أو إضافات إلى الحبس ،بالنسبة إلى مسيئي استعمال

المخدرات ،الذين ارتكبوا جرائم ،تتعلق بالمخدرات .ويولي البروتوكول أهمية بالغة للدور ،الذي تؤديه

الهيئة الدولية في مراقبة المخدرات ،في مجال مراقبة المخدرات ،والمسؤولية التي تضطلع بها ،لتأمين
تحقيق توازن بين العرض والطلب ،بالنسبة إلى المواد المخدرة ،لألغراض الطبية والعلمية؛ والجهود

المبذولة ،للحيلولة دون زراعة المخدرات غير المشروعة ،وإنتاجها وتصنيعها واالتجار فيها
واستعمالها.

ثامناً :اتفاقية المواد ذات التأثير النفسي ،عام1971

أبرمت ،عام  ، 1971اتفاقية المؤثرات النفسية ،أثناء المؤتمر ،الذي

عقد في فيينا ،من 11

يناير إلى فبراير  ، 1971تحت إشراف األمم المتحدة؛ لمراقبة المؤثرات النفسية ،التي بدأ العالم يلمس

أضرارها.

وبموجب هذه االتفاقية ،التي وضعت موضع التنفيذ ،في  16أغسطس  ، 1976و سع نطاق

الجهاز الدولي والمنشطاتMescaline ، ،والميسكالين LSD ،لمراقبة المخدرات ،ليشمل حبوب
الهلوسة ،مثل :ال أس دي مثل اآلمفيتامينات؛ والمواد المهدئة المنومة ،مثل الباربيتيورات.

و صنفت إجراءات المراقبة الالزمة ،في أربع لوائح منفصلة .تشمل األولى المواد المحظور

استعمالها تماماً ،باستثناء األغراض الطبية المحدودة جداً ،وأفراد معتمدين في المؤسسات الطبية
والعلمية ،التي تخضع مباشرة لمراقبة الحكومات وموافقتها .وتوضح نصوص هذه الالئحة ،أن أي

نشاط آخر ،في شأن المخدرات ،مثل تصنيعها واالتجار فيها ،وتوزيعها ،أو معالجتها كيماوياً يتطلب

تصريحاً خاصاً أو تفويضاً مسبقاً؛ وهذا يخضع لإلشراف التام من قبل الحكومات .ويحظر استيراد هذه

المواد وتصديرها ،باستثناء بعض الحاالت ،التي يتعين على المصدر أو المستورد فيها ،أن يحصل
على إذن من قبل السلطات المختصة.
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أما اللوائح الثانية والثالثة والرابعة ،فتوضح أن جميع أطراف االتفاقية ،ينبغي عليهم تطبيق

إجراءات مراقبة خاصة ،تضعها االتفاقية؛ إضافة إلى إجراءات إضافية ،تعدها االتفاقية مالئمة لمراقبة

إنتاج هذه المواد ،وتصديرها ،واستيرادها ،وتوزيعها ،وتخزينها ،واالتجار فيها ،وحيازتها واستعمالها

في األغراض الطبية والعلمية فقط .وفي اإلمكان تصدير المواد ،التي تتضمنها هذه اللوائح واستيرادها

وتصنيعها وتوزيعها؛ ولكن من خالل تصريح بذلك ،تمنحه الحكومات أو منظمات مراقبة مشابهة،

لتمكين الناس من االستفادة من اآلثار العالجية لهذه المواد ،بعد أن يحدد األطباء األدوية ،التي تخضع
لقوانين ولوائح طبية سليمة؛ وكذلك بالنسبة إلى تكرار الدواء ،ومدة سريان مفعوله ،ووضع العالمات
الصحيحة ،والتحذيرات الضرورية ،على علب األدوية .ونظراً إلى طبيعة هذه المواد ،فقد كان على

منظمة الصحة العالمية ،أن توضح ،استناداً إلى األسس الطبية ،المعايير ،التي تحدد إدراج أي مادة في
هذه اللوائح .وتتمثل هذه المعايير في:

أن تؤدي المادة إلى إحداث نوع من التعود .وينبغي أن تحدث تنشيطاً أو تهبيطاً

للجهازالعصبي المركزي؛ مما يؤدي إلى الهذيان ،والخلل في الوظائف الحركية ،والتفكير،
والسلوك ،واإلدراك ،والحالة المزاجية.

أن تنتج من إساءة استعمال المادة ،آثار سيئة ،مشابهة لتلك ،التي تحدثها أي مادة ،تم إدراجها،
بالفعل ،في أي من اللوائح األربع.

ويجب على منظمة الصحة العالمية ،أن توضح أن هذه المادة ،تؤدي ،أو من المحتمل أن تؤدي

إلى مشكلة ،اجتماعية وصحية ،إذا ما أسيء استعمالها .وبعد االنتهاء من هذا التحديد الطبي ،تعمد لجنة
المواد المخدرة إلى دراسة العوامل األخرى ،مثل :نطاق إساءة استعمال المواد المعروضة ،واالتجار

غير المشروع فيها؛ ثم تقرر إدراج المادة في الالئحة أو عدمه .وتنظم هذه االتفاقية تفتيش المخزون

والسجالت ومنشآت المختبرات ،وتحظر نشر اإلعالنات بها للجمهور .كما تتضمن هذه االتفاقية
نصوصاً خاصة بإساءة استعمال هذه المواد ،ترمي إلى تأمين عملية الكشف المبكر عن حاالت

اإلدمان.

تاسعاً :اإلستراتيجية الدولية ،لمراقبة إساءة استعمال المخدرات ،لعام: 1981

في نهاية السبعينيات ،تطلب االزدياد الحاد في إساءة استعمال المخدرات واالتجار غير

المشروع فيها ،المزيد من االهتمام بالمشكالت الناجمة عن ذلك ،على الصعيد العالمي .وقد بادرت

لجنة المخدرات الدولية ،تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إلى دراسة إمكانية وضع

إستراتيجية شاملة ،وعملية؛ وفرض مراقبة دولية حول مراقبة إساءة استعمال المخدرات ،على المدى

البعيد .وترتب على ذلك وضع إستراتيجية دولية ،عام  ، 1981تتعلق بإساءة استعمال المخدرات؛ تمثّل
برنامجاً أساسياً ،مدته أربع سنوات  ،5791-5791يتناول كل جوانب مراقبة المخدرات كافة ،وإساءة
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استعمالها ،واالتجار فيها ،و سبل العالج ،وإعادة التأهيل ،والمحاصيل البديلة ،ودراسة المقترحات،

التي تتقدم بها الدول األعضاء ،في هذا الصدد.

إن منهج الخطة الرئيسية ،الرامي إلى تعزيز إجراءات مراقبة المخدرات ،في هذا الوقت ،الذي

يحافظ فيه على التوازن بين العرض والطلب ،بالنسبة إلى المخدرات لألغراض المشروعة أصبح

االتجاه المتداول في كل جهاز يتبع األمم المتحدة ،ويتعامل مع المشكلة .وقد أدى ذلك إلى الضرورة
الماسة إلبرام االتفاقيات ،ومشاركة الهيئات غير الحكومية في هذا المجال ،وزيادة التعاون بين

الحكومات .ودعت هذه االستراتيجية المنظمات والوكاالت ،داخل جهاز األمم المتحدة ،إلى تقديم الدعم
المتزايد ،لمساعدة الحكومات على مثل هذه النشاطات ،مثل :تعزيز قدرات مؤسسات المكافحة ،وإدخال
نظام المحاصيل البديلة ،الطويل المدى ،وبرامج التعليم الوقائي .وقد طلبت الجمعية العمومية من

اللجنة ،بالتشاور مع الوكاالت المتخصصة ،وهيئات األمم المتحدة األخرى ،التي تتعلق بالمخدرات

إنشاء فرقة خاصة لإلشراف على هذه اإلستراتيجية والبرامج ومتابعتها ،وتقديم التقارير السنوية في
شأنها .وقد أصبحت هذه اللجنة ،فيما بعد ،هي الفرقة المشار إليها آنفاً.

لقد دعت هذه اإلستراتيجية إلى التعاون الدولي ،لمكافحة إساءة المخدرات واالتجار فيها وذلك

من خالل األهداف التالية:

تحسين أجهزة مراقبة المخدرات.

إجراء توازن بين العرض والطلب ،لمشروعية المخدرات.
القضاء على اإلمداد غير المشروع للمخدرات.
تخفيض االتجار غير المشروع في المخدرات.

تخفيض الطلب غير المشروع ،والوقاية من االستعماالت غير الواجبة للمخدرات
العالج ،وإعادة التأهيل ،وإعادة االندماج االجتماعي ،لمسيء استعمال المخدرات.
عاشراً :بيان  1984حول مراقبة االتجار غير المشروع في المخدرات ،وإساءة استعمالها

وصفت الجمعية العامة االتجار في المخدرات ،وإساءة استعمالها ،بالنشاط اإلجرامي الدولي،

الذي ينبغي تكريس الجهود للقضاء عليه؛ وأقرت ،في  14ديسمبر  ، 1984البيان الخاص بذلك .
وبموجبه ،أعلنت الجمعية العامة ،أن اإلنتاج غير المشروع للمخدرات ،واستهالكها غير المشروع،
وإساءة استعمالها ،واالتجار فيها ،كلها أمور تعوق مسيرة التقدم ،االقتصادي واالجتماعي؛ وتشكل

خطراً عظيماً ،يهدد أمن العديد من البلدان والشعوب وتطورها؛ وأنه ينبغي التصدي لها بكل الوسائل،

األخالقية والقانونية والعرفية ،على الصعيد ،الوطني واإلقليمي والدولي .وتوضح الجمعية العامة ،أن
القضاء على ظاهرة المخدرات ،هو المسؤولية ،التي تقع على عاتق الدول كافة.
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ويذكر البيان أنه على الدول األعضاء ،أن تتعهد بتكثيف الجهود ،وتنسيق السياسات ،الرامية

إلى مراقبة المخدرات ،والقضاء على المشكلة المعقدة ،المتمثلة في االتجار غير المشروع في

المخدرات ،وإساءة استعمالها؛ وذلك من خالل البرامج ،التي تتناول البدائل ،االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.

حادي عشر :اتفاقية لمكافحة االتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: 1988 ،

شهدت الفترة ما بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات ،ازدياداً كبيراً ،وتضخماً في

حجم إنتاج العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ،واالتجار غير المشروع فيها؛ وتنامياً في سيطرة
عصابات المخدرات ودهائها وزيادة نشاطها ،عبر الحدود الدولية .ونتيجة لذلك،

عقد ،في يونيه

 ،1987في قصر المؤتمرات ،في فيينا ،المؤتمر الوزاري العالمي األول ،المعني بإساءة استعمال

المخدرات .وتمخض المؤتمر عن مخطط شامل ،متعدد التخصصات ،للنشاطات المقبلة ،في ميدان
مكافحة إساءة استعمال المخدرات ،والذي يضم خالصة توصيات الخبراء من شتى أنحاء العالم،

لمكافحة عرض المخدرات وطلبها .وفي السياق نفسه ،طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،من المجلس
االقتصادي واالجتماعي ،تكليف لجنة المخدرات بإعداد مشروع اتفاقية جديدة ،لمكافحة االتجار غير

المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ،بعد أن ثبت قصور األحكام المتعلقة بهذا الشأن ،والواردة

في اتفاقيتي  1961و 1971نوقش مشروع االتفاقية ،في دورتين من دورات لجنة المخدرات .

واعتمدت في مؤتمر المفوضين ،الذي عقد في فيينا ،في الفترة من  25نوفمبر إلى  20ديسمبر1988

وتهدف هذه االتفاقية إلى النهوض بالتعاون الدولي ،من أجل زيادة فاعلية التنظيمات ،التي تكافح

االتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة .وكان من أبرز أحكامها:

تحديد جرائم وجزاءات موحدة نسبياً ،فيما يتعلق باالتجار غير المشروع في العقاقير

المخدرة.

تحديد إجراءات وتدابير ،تتيح كشف األموال ،الناتجة من االتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية ،ومالحقتها وضبطها وتجميدها ومصادرتها.

تأمين تبادل المساعدات ،القانونية والقضائية ،في مجال التحقيقات وتسليم المجرمين.

التعاون الدولي بين أجهزة مكافحة المخدرات.

قمع االتجار غير المشروع ،الذي يجري في أعالي البحار ،وفي المناطق والموانئ الحرة.

رصد االتجار ،المحلي والدولي ،بالسالئف والكيماويات ،التي يكثر استخدامها في التصنيع
غير المشروع.

يجب على الدول األعضاء في االتفاقية ،تجريم األفعال التالية :إنتاج المخدرات والمؤثرات

العقلية ،ونقلها ،وتوزيعها؛ وتحويل ملكية األموال أو نقلها ،مع العلم بأنها ناتجة من االتجار
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غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ والمساهمة أو االشتراك في ارتكاب أي من

الجرائم اآلنفة ،أو التواطؤ الرتكابها ،أو الشروع في ارتكابها.

يجب على الدول األعضاء ،أن ت ع د جرائم االتجار غير المشروع في المخدرات

والمؤثرات العقلية ،من الجرائم ،التي يجوز فيها تسليم المجرمين ،وإدراج ذلك في أي معاهدة
قادمة.

ثاني عشر :االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية1994،
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب ،في دورته الحادية عشرة ،التي عقدت في يناير ، 1994

االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ،والتي دخلت حيز

التنفيذ ،في يوليه من  1996 .وقد جاءت مطابقة ألحكام اتفاقية  ، 1988عدا أنها لم تتضمن أحكاماً

للرقابة على السالئف والكيماويات.
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