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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

السياسة األمنية و أهميتها 
يف مكافحة اجلرمية

ملخص

إن موضوع األمن من أكبر التحديات اإلستراتيجية المستقبلية لكل دول العالم دون استثناء، فالجريمة 
الحديثة أصبحت وكما نعلم ال تعترف ال بالحدود الجغرافية و باالنتماءات الدينية أو العرقية أو 
اإليديولوجية و ال بصلة الدم و ال بالدين، كل هذا يفرض علينا جميعا ضرورة التصدي لهذا اإلجتياح 
األعمى من خالل اإلختيار الحسن لسياسة أمنية واضحة وثابتة أساسها سياسة جنائية مستقرة وذلك 
من خالل إيجاد الوسائل الكفيلة بتطوير الطرق و األساليب العلمية مع تأهيل العنصر البشري المكلف 
بهذه المهمة وعصرنة الوسائل التقنية وجعلها تساير وتواكب التطور الغير المحدود لظاهرة اإلجرام، 

والعمل على تهيئة اآلليات الالزمة و المتخصصة بهذا النوع من اإلجرام المنظم.
الكلمات  الدالة :األمن، اإلستراتيجية، التخطيط، التنفيذ، الدولة، القانون.

Abstract 

The theme of security is one of the greatest strategic challenges for all countries in the world. Modern criminality does 
not recognize borders, religious, ethnic or ideological affiliations. A clear and coherent security policy based on a stable 
criminal policy and finding ways to develop scientific methods with the rehabilitation of the human element designated 
for this task and to modernize the technical means to slow down the pace of the phenomenon Limited development of 
crime, and sought to create necessary and specialized mechanisms to combat this type of organized crime.                                                                                                     
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مقدمة

السلم واألمن حلما صعب حتقيقهما منذ وجود  ال طاملا كان 
اخلليقة، فبظهور البشرية ولدت اجلرمية وبدأت رحلة البحث 
احلضارات            وتبدل  والقرون  العصور  مرور  ورغم  األمن  عن 
و نزول الكتب السماوية وتغري األنظمة وظهور تكتالت ودول 
علمية       تطورات  وظهور  وإقليمية  دولية  ومنظمات  عظيمة 
و تكنولوجية يف كل اجملاالت جعلت من العامل قرية صغرية، 
كل هذا مل يساعد يف حتقيق هدف اإلنسان هو احلياة اآلمنة 
أثبتت  بعدما  العامل  سيدة  هي  اجلرمية  أصبحت  بالعكس  بل 

وبكل  ذلك  يف  والسبب  قهرها،  يف  الدول  كل  وفشل  ضعف 
وغاياته  اإلنسان  لغريزة  احلقيقي  الوجه  تعكس  ألنها  بساطة 
ميكن  فال  موجودة  األخرية  هذه  دامت  وما  الدفينة،  ونواياه 
من  األمن  موضوع  فإن  لذلك  العامليني،  واألمن  السلم  حتقيق 
أكرب التحديات اإلسرتاتيجية املستقبلية لكل دول العامل دون 
تعرتف  ال  نعلم  وكما  أصبحت  احلديثة  فاجلرمية  استثناء، 
أو  العرقية  أو  الدينية  باإلنتماءات  و  اجلغرافية  باحلدود  ال 
يفرض  هذا  كل  بالدين،  ال  و  الدم  بصلة  وال  اإليديولوجية 

علينا مجيعا ضرورة التصـدي هلذا اإلجتياح األعمى من خالل
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اإلختيار احلسن لسياسة أمنية واضحة وثابتة أساسها سياسة 
الكفيلة  الوسائل  إجياد  خالل  من  ذلك  و  مستقرة  جنائية 
بتطوير الطرق واألساليب العلمية مع تأهيل العنصر البشري 
تساير  وجعلها  التقنية  الوسائل  عصرنة  و  املهمة  بهذه  املكلف 
على  والعمل  اإلجرام،  لظاهرة  احملدود  الغري  التطور  وتواكب 
اإلجرام  من  النوع  بهذا  واملتخصصة  الالزمة  اآلليات  تهيئة 

املنظم.
املطلب األول: السياسة األمنية بني التخطيط والتنفيذ

يتحتم  العامل  يشهدها  اليت  التحوالت  و  التطورات  أمام 
أرضية  على  ترتكز  حمددة  أمنية  سياسة  اتباع  الدولة  على 
وضع  يتم  خالهلا  من  اليت  اجلنائية  السياسة  هي  و  مستقرة 
املقال  هذا  يف  إليه  سنتطرق  ما  هذا  و  لتنفيذها  اسرتاتيجية 
بالسياسة اجلنائية  و عالقته  األمن كمصطلح  عرب مفاهيم 

من حيث التخطيط و التنفيذ.    
الفرع األول: املفاهيم املختلفة لألمن 

األمن هو مفهوم قديم مرتبط مبصري الشعوب و الدول، ورغم 
يقصد  كان  أنه  إال  العصور  أقدم  منذ  اإلنسان  ارتباطه حبياة 
نشأة  منذ  وذلك  العسكرية،  والقوة  العسكري  املعنى  دائما  به 
واإلسرتاتيجيات  األهداف  بتطور  وتطورها  العسكرية  العلوم 

املستخدمة��1.
كما يعرف األمن جمموعة من خرباء األمم املتحدة أنه:

هجوم  يف  خطر  أي  مثة  ليس  أنه  الدولة  فيها  ترى  "حالة 
عسكري أو ضغط سياسي أو إجبار إقتصادي حبيث تتمكن من 

املضي حبرية يف العمل على تنميتها الذاتية"��2. 
�وزير   Robert MEKANMARA مكنمارا  روبرت  ويعرفه 
 " األسبق�  الدولي  البنك  ورئيس  األسبق  األمركي  الدفاع 
أمن،  يوجد  أن  ميكن  ال  التنمية  وبدون  التنمية،  معناه  األمن 
ملعدات  يتضمن  كان  وإذا  العسكرية،  املعدات  هو  ليس  واألمن 
قد  كان  وإن  العسكرية،  القوة  هو  ليس  واألمن  العسكرية، 
يتضمنها، واألمن ليس النشاط العسكري التقليدي وإن كان 

قد يشمله"��3.
وعرفه األستاذ مفيد حممود شهاب "األمن هو دفع أي تهديدات 
األمر  الدول، وال يقتصر  أو جمموعة من  دولة  خارجية ضد 
كذلك  يرتبط  فاألمن  اخلارجية،  العسكرية  التهديدات  على 
اإلستقرار  حتقيق  دون  حتول  اليت  الداخلية  بالتهديدات 
الداخلي الالزم كشرط أساسي لتحقيق التنمية اإلقتصادية 

للدولة وإلرساء أسس حياة دميقراطية سليمة"��4.
ويرى الباحث العربي صباح حممد:

ودفع  الداخل  من  الدولة  تأمني  به  يراد  الوطين  األمن  "أن 
التهديد اخلارجي عنها ملا يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر هلا 

اإلستفادة من طاقاتها للنهوض والتقدم"��5.

كما جاء يف تعريفات أخرى:
" ينبع األمن الوطين من معرفة الدولة ملصادر قوتها يف امليادين 
املختلفة وتنمية هذه القدرات تنمية حقيقية لتكون احملصلة 
املرتاكمة لزيادة هذه القوة هي ردع األمن احلقيقي حلاضرها 

ومستقبلها"��6.
" إن األمن الوطين هو عملية احملافظة على كيان الدولة من 
جهة  من  اإليديولوجية  وتركيبتها  احليوية  ومنشئاتها  جهة 

أخرى"��7.
باإلستقرار  يرتبط  حيث  كذلك،  سياسي  بعد  له  األمن  أن   "
الداخلي، السلم املدني، دولة القانون، الدميقراطية أو اإلنتقال 
إمكانية  أي  السياسي يف اخلارج،  األمن  ثم  الدميقراطية  حنو 
تكون  أن  إمكانية  متنازعني،  أزواج  بني  وسطي  حلول  إجياد 

هناك مقاربات تفاوضية حول اخلالفات"��8.
تعريف األمن القومي

" هو حالة تشعر من خالهلا كافة الشعوب واجلماعات املكونة 
للمجتمع العربي بنوع من الطمأنينة الناجتة عن غياب خطر 
أو  عسكريا  اخلطر  هذا  كان  سواء  الثابتة،  مصاحلهم  يهدد 
عن  الناجتة  أو  ثقافيا  أو  معنويا،  أو  إجتماعيا  أو  إقتصاديا 
وجود قدرة تتيح للدولة العربية مواجهة هذا اخلطر بأشكاله 

املختلفة وقت ظهوره" ��9
على  جيب  اليت  احلركية  القواعد  من  اجملموعة  تلك  هو   "
الدولة  على  تفرض  وأن  احرتامها،  على  حتافظ  أن  الدولة 
نوعا من  لنفسها  أن تضمن  لتستطيع  املتعاملة معها مراعاتها 
القومي  األمن  "فمفهوم  اإلقليمية"،  الوقائية  الذاتية  احلماية 
األوضاع  خصائص  من  ينبع  عسكري  مفهوم  جوهره  يف  هو 
للسلوك  قواعد  يصري  حبيث   ،..... القومي،  لإلقليم  الدفاعية 

اجلماعي والقيادي بداللة سياسية"��10.
تهددها  اليت  األخطار  الدولة واجملتمع ضد  تأمني كيان  " هو 
املناسبة  الظروف  داخليا و خارجيا و تأمني مصاحلها، وتهيئة 
تعرب عن  اليت  والغايات  األهداف  لتحقيق  واجتماعيا  إقتصاديا 

الرضاء العام للمجتمع"��11.
" هو عبارة عن اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف حدود طاقاتها 
مع  واملستقبل  احلاضر  يف  ومصاحلها  كيانها  على  للحفاظ 
مراعاة املتغريات الدولية" "األمن القومي يشمل األمن العسكري، 
هو  العسكري  األمن  جمال  كان  فإن  منه،  جزء  األخري  فهذا 

اإلسرتاتيجية العليا للدولة"��12.
كما يعرفه علماء الدراسات اإلجتماعية: " أنه قدرة الدولة على 
أن حتمي قيمها السائدة داخليا لتحليل األسلوب الذي مبوجبه 
ختطط الدول وترسم وتقيم سياستها األمنية املستهدفة أساسا 

زيادة هذه القدرة" .
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السياسة األمنية و أهميتها يف مكافحة اجلرمية

تعريف األمن اإلقليمي

" يتعلق بدور الدولة اإلقليمية املركزية يف جمال دفع عوامل 
املشرتكة  اهلوية  وتأكيد  التباعد،  عوامل  من  واحلد  اجلذب 
على  إمجاع  إىل  والتوصل  إقليمي،  نظام  يف  األعضاء  للدول 
املصادر  بتحديد  منها  يتعلق  ما  سيما  وال  العليا،  األهداف 
الرئيسية لتهديد األمن اإلقليمي و حتديد من هم األعداء ومن 

هم األصدقاء"��13.
تعريف األمن الدولي

املتحدة بوحي  األمم  الدول األعضاء يف  به بني  هو نظام يعمل 
من ميثاقها املؤرخ يف 1945 بهدف احلفاظ على األمن والسالم 
وحل املنازعات بالطرق السلمية على أساس أن أمن كل دولة 
الدول،  وسالمتها اإلقليمية يعد من األمور اليت تضمنها كل 
 ،1950 جوان  يف  صدر  الذي  املشرتك  العربي  الدفاع  وميثاق 

والذي ينص على:
" أن كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة من الدول األعضاء هو 

اعتداء عليها مجيعا"��14.
األمن باملفهوم املعاصر

أو ترتيبا  للدفاع  الشامل وهو ليس جمرد إجراءات  " هو األمن 
ما  بكل  واألمان  معاينة،  بأوسع  اإلستقرار  هو  بل  للحماية، 

حتمله الكلمة من أبعاد"��15.
النظريات  جوهر  ميثل   20 القرن  يف  مفهومه  فأصبح 
نشاط  ازداد  اليت  الدولية،  للقوى  األمنية  واإلسرتاتيجيات 
وضع  إىل  يسعون  منظريها  جعل  مما  اخلارجية،  مصاحلها 
إسرتاتيجيات أمنية على هذه املصاحل يف املناطق األكثر أهمية 

بالنسبة إليها��16.
الفرع الثاني: السياسة األمنية وعالقتها بالسياسة اجلنائية

يف  حتول  ظهور  هو  العامل  يشهدها  اليت  التطورات  أهم  من  إن 
تصوره،  و  األمن  مفهوم  يف  تغريا  وبالتالي  األمنية،  الفلسفة 
أكرب  من  أصبح  الراهن  وقتنا  يف  خاصة  األمن  موضوع  إن 
دون  العامل  دول  لكل  املستقبلية  اإلسرتاتيجية  التحديات 
استثناء، وهذا راجع إىل املستوى الذي وصلت إليه اجلرمية و 
باألخص اإلرهاب الذي يفرض وحيتم على اجملتمعات والدول 
تأسيس  أجل  من  األمين  العمل  يف  نوعية  نقلة  خلق  ضرورة 
مواجهة  يف  اإلجتماعية  الشراكة  قوامها  جديدة  مقاربة 
اجلرمية ومد جسور التواصل بني املواطنني وأجهزة األمن على 
أسس متينة من احرتام حقوق اإلنسان وتقدير تضحيات رجال 

األمن والتالحم يف سبيل املصلحة الوطنية والدولية��17.
وسيظل  كان  واألمن  سياسية  كظاهرة  الدولة  نشأة  منذ  و 
حاجتها  يليب  حيث  اجلماعة  عنه  حتيد  ال  أساسيا  مطلبا 
امتداد  على  تطورت  متعددة  ملطالب  استجابة  ويأتي  إنسانيا 
التجربة اإلنسانية، وكما كان اإلطمئنان وليد املعرفة فقد 
اآلمنة  النفس  ان  فاتضح  الظواهر  كل  لتفسري  اإلنسان  اجته 

املطمئنة يندفع صاحبها إىل العمل واإلنتاج��18.
بعضهما  يكمالن  نقطتان  واألمنية  اجلنائية  السياسة  إن 
البعض ال ميكن أن يكون وجودا لألوىل دون الثانية وإال سيكون 
هناك خلل يف توازن الدولة، فالسياسة اجلنائية متثل اخلطة 
النظرية اليت تعتمد على كافة املعطيات العلمية ومن خالهلا 
هيكلها،  لبناء  املقرتحة  التصورات  كل  ورسم  التخطيط  يتم 
هذا األخري الذي سيساعد يف وضع إسرتاتيجية هدفها هو وضع 
أسس ومبادئ للخطة النظرية حمل التنفيذ بعد دراستها من 
السياسة  خلطة  النظري  التصور  بني  للتقريب  اجلوانب  كل 
اجلنائية وبني ظروف ومقتضيات الواقع مبا يساعد يف النهاية 
على حتقيق األهداف املرجوة ملنع اجلرمية وقمعها، وهنا يأتي 
وجتسيد  التنفيذ  مرحلة  متثل  وهي  األمنية  السياسة  دور 

اجلانب النظري على أرض الواقع��19. 
يف  الدولة  تضعها  متكاملة  خطة  هي  اجلنائية  فالسياسة 
العامة  املؤسسات  عرب  منها  والوقاية  للجرمية  التصدي  سبيل 
هي  واليت  الدولة  فإن  وبهذا  املهمة،  هذه  بها  املناط  واخلاصة 
مسؤولة عن أمن اجملتمع وسالمة أفراده ال بد هلا من أن تلم 
وتبني  وسالمتهم  األفراد  أمن  تهدد  اليت  اإلجرامية  باملشكلة 
اليت  األهداف  حتديد  ثم  ومن  العلمي  البحث  طريق  عن  ذلك 
تصبو إىل حتقيقها يف سبيل القضاء على هذه املشكلة وحتدد 
الوسائل اليت تريد أن تستعملها يف سبيل بلوغ الغاية اليت تسعى 

إليها عرب أجهزتها ومؤسساتها��20.
بعني  يأخذ  علمي  أساس  تأمني  تستلزم  هذه  العمل  وخطة 
البلد،  يف  القائمة  واإلجتماعية  البشرية  املعطيات  اإلعتبار 
مهمات  إليهم  ستوكل  من  لدى  مناسبا  تدريبا  تستلزم  كما 
التنفيذ حتى يتم مجعهم من أجل حتقيق غاية واحدة تشكل 
البشري  العنصر  فصالحية  أمامهم،  املوضوعة  األهداف  كل 
أية  جناح  يف  أساسيان��21  شرطان  املالئم  النفسي  واستعداده 
نستطع  مل  وإذا  العامة  املصلحة  صعيد  على  عمل  أو  خطة 
التناقض  من  نوع  خلق  على  سنعمل  الشروط  هذه  حتقيق 
والتنافر بني التخطيط والتنفيذ مما يؤدي إىل إفشال السياسة 
حتقيق  على  بالقضاء  أدت  جانبية  عراقيل  بسبب  اجلنائية 

أهدافها��22.
هو  األول  رهانني،  الدولة  أمام  أن  ذكره  سبق  ما  خالل  ومن 
والظروف  تتماشى  معينة  جنائية  سياسة  وحتديد  وضع 
السائدة داخل وخارج البالد يف كل اجملاالت كخطة ملكافحة 
اجلرمية احلديثة، والرهان الثاني هو تنفيذ هذه اخلطة على 
أمنية معينة  اتباع سياسة  ذلك عليها  أجل  الواقع، ومن  أرض 
الدولة للسياسة اجلنائية وذلك  الذي رمسته  املسار  و  تتوافق 
املؤسسات  ووضع  والبشرية  املادية  الوسائل  إعداد  خالل  من 
مكافحة  يف  الدولة  خطة  لتنفيذ  مستعدة  وجعلها  املالئمة 
باإلسرتاتيجية  نسميه  ما  احلديث��23وهذا  اإلجرام  ظاهرة 
�النظري�  اجلنائية  السياسية  بني  تفصل  اليت  املرحلة  وهي 
بالعمل  مباشرة  ترتبط  وهي  �التنفيذ�،  األمنية  والسياسة 
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أن  املنطقي  ومن  األهداف،  حمددة  لسياسة  تنفيذا  امليداني 
تتوىل  السياسة اجلنائية إىل وضع إسرتاتيجية  تنفيذ  حيتاج 
تنظيم النشاطات بغية بلوغ األهداف اليت تضعها هذه السياسة 
وذلك بواسطة وسائل حمددة وباإلستناد على معلومات موثوق 
بها وإذا كانت السياسة اجلنائية هي اليت تضع هذه السياسة 
قيد التنفيذ مبا يتطلب ذلك من خطة عمل حتقق املالئمة بني 
مستقرة  أرضية  تهيئة  من  بد  فال  لذلك  والوسائل،  األهداف 
لضمان اجلاهزية للمرحلة اإلنتقالية من مستوى التصور العام 
إىل مستوى حتقيق هذه األهداف مباشرة وذلك من خالل إختاذ 
قرارات ومبادرات تطبيقية يف ضوء املعلومات اليت جيب أن تكون 
متوفرة بكل دقة لدى من يتخذ القرار واملبادرة ويدير العمليات 
امليدانية ، ويرى الد. أمحد فتحي سرور أن اإلسرتاتيجية هي 

احللقة الوسطى ما بني السياسة والتخطيط��24.
دور  تلعب  اإلسرتاتيجية  أن  على  األستاذ  نوافق  حنن  فعال 
حتى  بينهما  تربط  فهي  مرحلتني  تتوسط  كونها  الوساطة 
السياسة  بني  ليس  لكن  اإلجراءات  وضع  يف  تسلسال  تشكل 
خطة  عن  عبارة  هي  اجلنائية  السياسة  ألن  والتخطيط 
اجلرمية  تنامي  يف  تأثري  هلا  اليت  اجلوانب  بكل  ملمة  شاملة 
منه،  والوقاية  اإلجرام  ملكافحة  خطة  وضع  يتم  خالهلا  فمن 
وتأتي اإلسرتاتيجية لتعكس هذه اخلطة على امليدان وبالتالي 
أمنية  سياسة  اتباع  الدولة  من  تستوجب  اليت  التنفيذ  مرحلة 
السياسة اجلنائية، ومن خالل كل هذا تظهر  لتنفيذ  معينة 
كل  مواجهة  إىل  مضطرة  فالدولة  اإلسرتاتيجية،  أهمية 
األمن  بأسلوب علمي حتقق من خالله  السلبية  التغريات  هذه 
التكاليف وأقصر مدة، وبالتالي فهي حباجة  واإلستقرار بأقل 
إىل اختيار إسرتاتيجية أمنية تنسق اجلهود املبعثرة للمؤسسات 
الرمسية واألمنية لتوجهها يف وجهة واحدة وتنظيمها بشكل 
أجل  من  للدولة  األمين  السياج  ميثل  واحد  عقد  يف  تكاملي 
بعد  وضبطها  ارتكابها  واحلد من فرص  الوقاية من اجلرمية 

وقوعها حتقيقا للحياة املطمئنة للدولة واجملتمع واألفراد��25.
أسس اإلسرتاتيجية

- حتديد دقيق ألهدافها.
به  - توفري معلومات دقيقة خاصة باهلدف وظروف احمليطة 

والعوائق لتحليلها ومواجهتها بالوسائل املناسبة.
اهلدف  لتحقيق  توافرها  الواجب  أو  املتاحة  الوسائل  دراسة   -
وهي تعترب آداة التنفيذ، وجيب أن يكون اختيار الوسائل استنادا 
العلمية  املتاحة واإلخرتاعات  التقنية والتجارب  الدراسات  إىل 
بغية تقييم نوعها وفاعليتها ومتطلبات تطويرها عند الضرورة 
وجعلها مناسبة للعمل املخطط له ومن ثم حيدد مدى مطابقة 

هذه الوسائل من اإلمكانيات املتوفرة.
لتكون  تأهيلها  ومتطلبات  املتوفرة  البشرية  الكوادر  دراسة   -

قادرة على إدارة العمل اإلسرتاتيجي.
- وضع تصور مسبق لسري العمل أو األعمال الواجب تنفيذها يف 

سبيل حتقيق اهلدف.
- إجياد الصلة التفاعلية بني خمططي اإلسرتاتيجية ومنفذيها 
الرؤية وتتحد احلوافز، األمر الذي يسهل تقبل  حبيث تتوحد 
املخطط من التصور النظري إىل امليدان العملي بشكل طبيعي 

دون حصول أي خلل يناقض بني التخطيط والتنفيذ.
هذه  وتتضمن  العمل  باسرتاتيجية  اخلاصة  املوازنة  حتديد   -
واإلحتياط  والتعويضات  اإلدارية  التجهيزات  نفقات  املوازنة 

الالزم ملواجهة الطوارئ واملستجدات .
أو  األساسي  اهلدف  لتحقيق  ومرحلية  أمنية  خطط  وضع   -

األهداف الفرعية.
- وضع وسائل التقييم املستمر لإلجنازات احلاصلة يف طريق 

التقدم حنو اهلدف.
وقياسها  احلاصلة  اإلجنازات  من  امليداني  التأكد  إمكانية   -

ملعرفة مدى توافقها من اهلدف املرغوب حتقيقه��26.
وخالصة القول أن العالقة اليت تربط بني السياسة اجلنائية 
نفس  هلما  وانسجام،  وتكاملية  وطيدة  عالقة  هي  واألمنية 
الغاية واألهداف، وعلى السياسة األمنية أن تتبع اإلجتاه الذي 
حتى  حمددة  خطة  خالل  من  اجلنائية  السياسة  هلا  رمسته 
ميكن للدولة أن تصل إىل النتيجة املرجو احلصول عليها، فال 
ذو وجهتان خمتلفتان، ألن ذلك حتما  ميكن تصور  سياستان 
اهلوى  اتساع  من  وسيزيد  واإلختالل  التنافر  من  نوعا  سيخلق 
بني الدولة و اجملتمع، وهنا تلعب السياسة العامة للدولة دورا 

كبريا وأساسيا يف التوفيق بني السياستني.
فمن أجل ضمان جناح سياسة جنائية ال بد من ضمان وحدة أهل 
الرأي والقرار وهم السياسيون واجملتمع املدني، اإلسرتاتيجيون 

واملخططون.
فالسياسة األمنية الفعالة تعترب مبثابة خط الدفاع األساسي 
ضد اإلجرام��27 و ملواجهة هذا األخري ال بد من تبين فكر أمين 
جديد وصياغة سياسة أمنية غري تقليدية نظرا ملا تعتمد عليه 
التخطيط  يف  املتطورة  األدوات  استخدام  يف  حاليا  اجلرمية 
يف  والتسيري  والتنسيق  التنظيم  سياسة  العصابات  اتباع  و 
املكلفة  للجهات  بالنسبة  أما  البشرية،  مواردها  ويف  أعماهلا 
مبواجهة ظاهرة اإلحنراف واإلجرام خاصة يف الدول النامية 
الالزمة  والنوعية  وباملستوى  املطلوبة  بالدرجة  تتطور  مل 
وتكنولوجيا  املنظمة  اجلرائم  يف  املتزايد  النمو  هذا  ملواجهة 
أصبح  كما  لديها  املستخدمة  املتطورة  واألسلحة  اجلرمية 
الدول تغيري سياستهم اجلنائية واألمنية  الضروري على  من 
بسبب التغريات الطارئة على الرتكيبة البشرية اليت تشهدها 
نظامها  يف  تغريا  تعرف  اليت  الدول  خاصة  الشعوب  بعض 
السياسي أو عدم التوازن فيه، إن الصورة النمطية اليت كانت 
امليل للعنف  الشعوب وعدم  املساملة هلذه  الطبيعة  متبلورة عن 
أدت إىل إشاعة خلل يف رسم السياسات األمنية، كما أدت إىل 
وظهر  ومتطلباته  األمن  أهمية  تقدير  يف  واضح  خلل  نشوء 
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ذلك بظهور اإلجرام احلديث��28.
البشر  فكر  يف  والتغري  التحول  مساتها  من  اإلنسانية  فاحلياة 
بل  األبد،  إىل  مسامل  أو  عنيف  شعب  يوجد  فال  وطبائعهم 
بظروف  التغري  هذا  نسبة  وترتبط  اإلثنني  بني  جتمع  هناك 
اجملتمع والشعب ومشاكله والضغوط اليت تشكل قيمه وفكره 

وسلوكه.
فإذا أرادت الدول مواجهة التطرف واجلرمية يف اجملتمع عليها 
يتوافقان  وجعلهما  معا  واألمنية  اجلنائية  سياستها  مبراجعة 
والتحوالت والتغريات الداخلية واخلارجية اليت يشهدها العامل، 
واإلميان بفكر جديد يتالءم والظروف السياسية واإلجتماعية 
هناك  يكون  حتى  اجملتمع  يف  السائدة  والثقافية  واإلقتصادية 

توازن بني خطة الدولة والواقع.
املطلب الثاني: التعاون الدولي يف اجملال األمين

شهد العامل خالل النصف الثاني من القرن املاضي تطورا كبريا 
للمجموعات  خطري  وانتشار  وتنامي  اإلجرامي  النشاط  يف 
لتحقيق  أوسع  جمال  إىل  تبحث  أصبحت  اليت  اإلجرامية 
كل  على  والسيطرة  التحكم  يف  املتمثلة  وغاياتها  أهدافها 
حقيقيا  تهديدا  متثل  أصبحت  اآلن  فهي  الدولية،  األنظمة 
اإلقتصادية  بالتنمية  مساسها  خالل  من  الدولي  لإلستقرار 

اليت هي أساس أمن العامل.
يف  العامة  النيابة  لرؤساء  األول  اإلجتماع  وثيقة  يف  جاء  وقد 

الدول العربية��29:
حدود  دون  عامل  يف  بأنشطتها  تقوم  اإلجرامية  املنظمات  "أن 
فهي تعمل كشبكة دولية عرب حدود الدول بشكل مرن وسريع 
من دون اإلعتماد على تدابري إدارية معينة، يف حني أن أجهزة 
تنفيذ القوانني مقيدة بالعمل يف عامل ذات حدود معتمدة تدابري 
إدارية وقانونية حمددة و جامدة، لذلك فاألمر يتطلب عوملة 
نظم العدالة اجلنائية وأجهزة تنفيذ القوانني من خالل منحها 
املكافحة  عملية  يف  وسريعة  مرنة  إجراءات  اختاذ  صالحية 
بالتعاون مع دول أخرى أو هيئات دولية عمال مببدأ أن الشبكة 

ال ميكن أن تهزمها إال الشبكة.
السيادة  صعيد  على  التضحيات  ببعض  القيام  الدول  فعلى 
الوطنية بغية املساعدة على تعزيز وتطوير التعاون بني أجهزة 
أن  خاصة  والدولي  اإلقليمي  املستوى  على  القوانني  تنفيذ 
املنظمات اإلجرامية تسعى بشكل منتظم إىل تقويض السيادة 

الوطنية."
الدولي  التعاون  حتقيق  أهمية  لنا  يتبني  ذلك  خالل  من  و 
ال  السريع  تطورها  ألن  للحدود،  العابرة  اجلرمية  ملكافحة 
يرتك لنا ال الوقت وال اجملال للتفكري يف املصاحل اخلاصة لكل 
أمام نزوح حر لقوة عمياء ال تفرق بني األخضر  دولة، فنحن 
واليابس وال تأبه ال باملبادئ وال باألخالق وال حبقوق اإلنسان 
الدولي  التعاون  يستلزم  فإنه  لذلك  الفردية،  باحلريات  وال 
لطلبات  واستجابة  الدول  بني  سريعة  مبادالت  وجود  الفعال 

واإلقليمية  الدولية  اهليئات  أولت  وقد  التقنية،  املساعدة 
وإصالح  منها  والوقاية  اجلرمية  مكافحة  يف  كبريا  إهتماما 
التعاون أمر ملح، فهو يقوم  ، والواقع أن تكثيف هذا  اجملرمني 
التشريعات، وعلى أساس  القانوني على مبدأ تنسيق  امليدان  يف 
الدول  من  أقرانها  جتاه  الطرف  الدولة  تلتزم  التعاهدي 
األطراف بواجباتها حياهلا وحيال اجملتمع الدولي، ويرى معظم 
الفقهاء ورجال القانون أن التعاون الدولي هو الوسيلة الوحيدة 
العابرة للحدود "ألن  اليت ميكن من خالهلا جمابهة اجلرمية 
التكتالت العاملية اليت تزاول األنشطة غري املشروعة هي تعيش 
تبذهلا  اليت  اإلنفرادية  اجلهود  فإن  وباملقابل  حبرية،  وتزدهر 
دولة واحدة يف جمال تنفيذ القوانني ال تتمخض بصفة عامة 
سوى عن تعطيل جزء بسيط من هذه العمليات" ومبعنى آخر أن 
ما ميكن أن تقوم به الدولة منفردة مبا تتوفر عليه من وسائل 
فقط بإفشال بعض األعمال اخلاصة باملنظمة اإلجرامية اليت 

ال تؤثر عليها البتة.
فإن قوة املنظمات اإلجرامية تكمن يف ضعف الدولة من خالل 
عدم التناسق بني التدابري املضادة الوطنية ونقصد بها التدابري 
اخرتاقها  السهل  من  جعلت  اليت  اجلرمية  ملواجهة  املتخذة 
والتكيف معها وحتدي تنفيذ القوانني بانتهاج سياسة التعجيل 
يف توجيه الضربة وعدم ترك الوقت للدولة للم شتاتها، واختيار 
األنشطة املالئمة لتوسيعها وإمكانية نقلها بسهولة من دولة 

إىل أخرى يف حالة وجود تدابري وقوانني ردعية ضدها.
ويتوقف حتقيق جناح التعاون الدولي على مدى قيام العالقات 
السياسية بوجه صحيح ومستقر بني الدول وهذه هي احللقة 
املفقودة حاليا حيث تشهد العديد من العالقات الدولية جوا من 
رغم  بينها  العالقة  القضايا  من  كثري  يف  واحلساسية  التوتر 
توقيعها على عدة إتفاقيات هذه األخرية اليت كان جيب عليها 

أن توحدهم.
الفرع األول: طرق التعاون الدولي

ويكون ذلك يف عدة جماالت تتمثل يف:
- حتقيق التوافق بني خمتلف التشريعات.

- التنسيق بني جهاز تنفيذ القانون وجهاز العدالة اجلزائية.
- تبادل املعلومات فيما بني األجهزة.

- محاية الشهود والضحايا واحملققني والقضاة.
- التعاون التقين.

وقد تأخذ طرق التعاون الدولي شكالن: رمسي وغري رمسي.
1- طرق التعاون غري الرمسية: وتتمثل يف تبادل املوظفني فيما يتعلق 
بالتكوين وامللكات العلمية والفكرية واخلربات، تقاسم املعلومات 
وتبادهلا، تعاون فرق العمل الثنائية واملتعددة األطراف، تعزيز 

القدرات على تنفيذ القوانني.
2- طرق التعاون الرمسية: تتعلق بالقضايا اخلاصة بإلقاء القبض 
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املالحقة  ألغراض  املعلومات  تقديم  العدالة،  من  الفارين  على 
القضائية. 

الفرع الثاني: اآلليات الدولية واإلقليمية ملكافحة اجلرمية

املنظمات  العابرة للحدود قامت  و يف إطار مكافحة اجلرمية 
مبحاربة  مكلفة  خاصة  هيئات  بوضع  اإلقليمية  و  الدولية 
املعاهدات              و  اإلتفاقيات  جانب  إىل  اجلرمية  أنواع  خمتلف 

و تتمثل هذه اهليئات يف:  
أوال: جلنة املخدرات بهيئة األمم املتحدة 

واإلمداد  اإلحصاء  جمال  يف  نشاطا  اهليئات  أهم  من  وتعترب 
باملعلومات واحلد من انتشار هذه الظاهرة عرب حماولة القضاء 
على زراعة املخدرات وتعويضها مبحاصيل هلا فائدة كالشاي 
األداة  اهليئة  هذه  وتعترب  …اخل  الكاكاو  القطن  والقهوة 
الرئيسية لألمم املتحدة يف حماربة اجلرمية املنظمة خاصة 
املخدرات  مبكافحة  اخلاصة   1988 اتفاقية  على  اإلمضاء  بعد 

واملؤثرات العقلية.
ثانيا: جلنة األمم املتحدة للوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية

على  يقتصر  عملها  أن  غري  املخدرات  للجنة  مماثال  دورها 
جرائم أخرى وخطرها على الفرد واجملتمع والدول كاستعمال 
وتشغيل القصر يف الدعارة بالرغم من عدم بلوغهم سن العمل.

ثالثا: اجمللس األوروبي

هو األقدم واألكثر مشولية من كافة التنظيمات األوروبية 
مسألة  ماعدا  اإلجرام  جماالت  كافة  يغطي  حيث  األخرى 
الدفاع وقد قام اجمللس األوروبي خالل السنوات املاضية بأنشطة 
متعددة منها االتفاقية اخلاصة مبكافحة االجتار غري املشروع 
باملخدرات عرب البحار وذلك تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة االجتار غري مشروع يف املخدرات.
رابعا: االحتاد األوروبي

معاهدة  على  التوقيع  بعد  نشاطه  األمين  التعاون  بدأ  حيث 
إنشاء  مت  السنة  نفس  ويف  حيث   1993 عام  األوروبية  الوحدة 
وحدة شرطة املخدرات داخل اهليكل التنظيمي لالحتاد وبدأت 
مت  حيث   1994 عام  بهولندا  الهاي  يف  مبقرها  عملها  الوحدة 
غسيل  و  للمخدرات  اإلجرامية  املنظمات  مكافحة  يف  دورها 
بني  للمعلومات  الثنائي  التبادل  خالل  من  وكذلك  األموال 
الوحدة  فرق  مع  يعملون  الذين  األعضاء  الدول  اتصال  ضبط 
كما مت يف سنة 1995 التوقيع بني الدول االحتاد على اتفاقية 
االحتاد  دول  ملساعدة  األوروبية  اجلنائية  شرطة  مكتب  إنشاء 
املخدرات  وتهريب  اإلرهاب  مكافحة  يف  الوثيق  التعاون  على 
طريق  عن  وذلك  للدول  العابرة  اجلرائم  من  أخرى  وأشكال 
تبادل املعلومات بني األجهزة األمنية املختصة بصورة منظمة 

وشاملة وسرية واالحتفاظ بقواعد معلومات متجددة.

خامسا: جامعة الدول العربية

املنظم  اإلجرام  ظاهرة  بتنامي  العربية  الدول  من  إحساسا 
له  توضع  مل  إن  مستقبال  خطورته  ومدى  للدول  وعبوره 
الوسائل الردعية الكفيلة مبحاربته، حيث أن أول خطوة بدأت 
بها جامعة الدول العربية متثلت يف إنشاء مكتب دائم لقضايا 

املخدرات واحلد من انتشارها وكان ذلك عام 1950.
سادسا: املنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد اجلرمية

التعاون على  بهدف حتقيق   1952/09/01 املنظمة يف  تأسست 
اجلرمية  ومكافحة  الدولي  اإلجرام  بقمع  األمن  استتباب 
التعاون  طريق  عن  املخدرات  ومكافحة  أنواعها  بشتى  املنظمة 
مجيع  على  معتمدة  املنظمة  يف  املشرتكة  الدول  بني  األمين 
الوسائل العلمية والوقائية والدفاعية، وتعمل املنظمة بواسطة 
مكتب  مثل  دائمة  ومكاتب  تنفيذي  وجملس  العامة  اجلمعية 

اجلرمية، مكتب الشرطة اجلنائية ، مكتب املخدرات��30.
- مكتب الشرطة اجلنائية: مت إنشائه مبوافقة جملس جامعة 
الدول العربية يف 1960/04/10 ويتكون من جهاز إداري ميثله 
املدير العام، ويضم هيئة املكتب مندوبا أو أكثر عن كل دولة 
ترشحه حكومته من بني املعنيني بالشؤون اجلنائية، والغرض 
أقصى  املتبادل إىل  التعاون  وتنمية  تأمني  املكتب هو  إنشاء  من 
الدول  يف  اجلنائية  الشرطة  إدارات  خمتلف  بني  ممكن  حد 
األعضاء ملكافحة اجلرائم يف نطاق القوانني املعمول بها وتدعيم 
مجيع املؤسسات اخلاصة اليت ميكن أن تساهم بصفة فعالة يف 
أو سياسي  استبعاد ما له من طابع ديين  مكافحة اجلرائم مع 
أو عنصري، ومن أجل ذلك يتعاون املكتب مع هيئات دولية عن 
العملية،  والتجارب  العلمية  والدراسات  األحباث  تبادل  طريق 
من  ذلك  وغري  ومؤمترات  حلقات  من  تعقده  فيما  واإلشرتاك 
للجرائم  للتصدي  خمتلفة  وسائل  واعتماد  التعاون،  أوجه 

والوقاية منها.
إىل  يهدف  قانونية  له شخصية  املخدرات: مكتب  - مكتب شؤون 
و  وتعاطي  وصناعة  زراعة  ملكافحة  املتخذة  التدابري  مراقبة 
فيما  جهودها  العربية  الدول  نسقت  وقد  باملخدرات،  اإلجتار 
لظاهرة  التصدي  أجل  من  قوانني  و  تشريعات  بوضع  يتعلق 
املخدرات، إذ مت وضع منوذج عربي موحد للمخدرات مت اعتماده 

من جانب وزراء الداخلية العرب عام 1986.
ثامنا: مؤمترات قادة الشرطة و األمن العرب

إعداد  الصدد  هذا  يف  مت  حيث  ديسمرب1992  يف  استحداثه  مت 
املعلومات واخلربات  تبادل  الذي يشمل  الثري  للتعاون  برنامج 
وكذا التنسيق من اجل مكافحة فعالة لإلجرام بصفة عامة 

واإلرهاب بصفة خاصة.
1- مؤمترات وزراء الداخلية العرب

التابعة  إن جملس وزراء الداخلية العرب هو اهليئة الرئيسية 
جلامعة الدول العربية واليت تنسق التعاون بني الدول العربية 
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السياسة األمنية و أهميتها يف مكافحة اجلرمية

يف ميدان األمن الداخلي ومكافحة اجلرمية املنظمة وقد انضمت 
1982، ويكاد يكون اجمللس من  إليه اجلزائر عقب إنشاءه سنة 
الدولي  التعاون  ملبدأ  وجتسيدا  العاملة،  العربية  اهليئات  أجنح 
دعى اجمللس يف دورته 26 بشرم الشيخ مصر ��31  إىل تشكيل قوة 

عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا.
2- االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات

مبدى  منها  إحساسا  وذلك   1994 عام  عليها  التوقيع  مت  حيث 
وكذا  العربي  اجملتمع  على  اإلجرامية  الظاهرة  هذه  خطورة 

السلطة الفاعلة يف الدول.
3- االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب

حيث مت التوقيع عليها عام 1998 باجتماع وزراء الداخلية العرب 
والتنسيق  واخلربات  املعلومات  تبادل  دورها  ليشمل  تونس،  يف 

الفعال ملكافحة هذه الظاهرة اخلطرية على جمتمعنا��32.
4- اتفاقية التعاون بني اجلزائر وفرنسا

مت إمضاء هذه االتفاقية بني وزيري الداخلية اجلزائري يزيد 
التعاون  هذا  ويتمحور  كوزي  سار  نيكوال  والفرنسي  زرهوني 
الذي يغطي 18 جماال خمتلفا يتعلق باألمن واجلرمية بداية 

من مكافحة اإلرهاب إىل تهريب األمالك الثقافية والفنية.
 �LOPRETNI � CPIO تاسعا: املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

مراحل  عّدة  على  املنظمة  هذه  مّرت  لقد   : املنظمة  هذه  نشأة 
حيث  ونشاطاتها  مبادئها  وضع  و  حتديد  يف  ساهمت  تارخيية 

كان أّول تفكري بها يف : ��33
1- سنة 1914 مّت عقد املؤمتر الّدولي األول للشرطة اجلنائية 
إمكانية  خالله  من  تقّرر  حيث   �Monaco� مبوناكو  املنعقد 
وتنسيق  اجلنائية  للّشرطة  دولية  حمفوظات  إستحداث 
 I إجراءات الّتسليم فيما بني الدول إاّل أّن إشتعال احلرب العاملية

عّلق إكمال هذا املشروع.
2- ويف سنة 1923 عقد املؤمتر الّدولي الثاني للشرطة اجلنائية 
الّدولية  الّلجنة  إنشاء  خالله  من  مّت  والذي  بالنمسا  فيينا  يف 
فيينا  مدينة  هلا  كمقر  وأختري   �CPIC� اجلنائية  للشّرطة 
II وكان تأثريها خاّصة  العاملية  وقد عملت إىل غاية احلرب 

بأوروبا. 
مّت   II العاملية  احلرب  إنتهاء  بعد  ومباشرة   1946 سنة  ويف   -3
الّدولية للشرطة اجلنائية، كما مّت نقل  الّلجنة  إعادة إحياء 
أساسي وتسمية رمزية  قانون  وأعتمد هلا  باريس،  إىل  مقّرها 
 1955 إجتماع بربوكسل، ويف سنة  Interpol، حيث عقد  هي 

بلغ عدد أعضاء املنظمة 50 عضوا. 
من  والتغيريات  التحّوالت  بعض  إجراء  مّت   1956 سنة  ويف   -4
الدولية  اللجنة  صفة  بني  ما  واإلدارية  اهليكلية  الناحية 
مالئمة  أكثر  يصبح  حتى  حاليا  املعتمدة  الّدولية  واملنظمة 
مع تطّورات العامل وأصبح مبا يعرف املنظمة الدولية للشرطة 

اجلنائية Interpol وأصبح مركز األمني العام للمنظمة سنة 
1966 يف مدينة Saint clou بفرنسا وأصبح عدد أعضاءها 100 

يف سنة 1967 ليصبح بعدها يف سنة 1977: 126 عضوا.
5- ويف سنة 1984 مّت تنفيذ إتفاقية املقّر ما بني فرنسا واملّنظمة 
حيث إعتمدت هذه األخرية وألّول مّرة قرارات بشأن مكافحة 
اإلرهاب، ويف عام 1985 مّت إنضمام الصني إىل املنظمة ليصبح 

عدد أعضاءها 137 عضو. 
واحلالي  اجلديد  املنظمة  مقّر  تدشني  مت   1989 سنة  ويف   -6
 Saint Clou 27 نوفمرب بعد نقله من  Lion الفرنسية يوم  بـ 

الذي بقي فيه منذ 1966 ��34. 
7- ويف سنة 1993 بلغ عدد أعضاءها 154 عضو و يف سنة 2003 

بلغ عددهم 181 عضو.
من  عاصمة  كّل  يف  مركزية  مكاتب  املنظمة  فتحت  كما 
وضعها  مّت  ملحقة  مكاتب  عدة  جانبها  وإىل  األعضاء  الدول 
وكثرة  بها  الّتجارة  وحركة  ملوقعها  نظرا  الدول  بعض  يف 

الّتهريب، نذكر منها:
 - Brunci مرفأ حتت احلماية الربيطانية. 

 - هونغ كونغ مرفأ يربط الّصني مع الّدول.
 - جبل طارق مرفأ للعبور ومستعمرة بريطانية

 – Bermude- Grand Cayman �35�.

وأهدافها من  املنظمة مبادئها  املنظمة: تستمّد  أهداف ومبادئ 
جنده  ما  وهذا  لنشاطاتها،  احملّدد  التنظيمي  األساسي  القانون 
التالية واليت تعترب اخلطوط  اليت تسّطر األهداف   2 يف مادته 

العريضة لكّل تدّخل أو نشاط: 
بني  ما  نطاق  أوسع  على  الدولي  التعاون  وتنمية  تأمني   -1
السياسية  األنظمة  إطار  يف  وذلك  اجلنائية  الشرطة  سلطات 

القائمة يف كل بلد مع مراعاة البيان العاملي حلقوق اإلنسان. 
2- إنشاء وتنمية كّل املؤسسات القادرة على املساهمة الفّعالة 
يف حماربة اجلرمية. أّما املاّدة 3 منه فهي احلّد الفاصل جملاالت 

النشاط وتنّص على ما يلي:
 " حيظر على املنّظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدّخل يف شؤون 

ذات طابع سياسي، عسكري، ديين، أو عرقي" ��36.
و لنجاح هذا الّتعاون ال بّد من املنّظمة إحرتام الّسيادة الوطنية 
وقمع اجلرائم العادية وأن يكون التعاون شامال ومتساويا من 

حيث التعامل مبا يتعّلق باخلدمات وأّن يكون مرنا. ��37 
و تعترب هذه املبادئ واألسس احملور األساسي لتفعيل أي نشاط 
يف حدود ما تسمح به اإلتفاقيات خاّصة التصريح العاملي حلقوق 
اإلنسان، وكي حيافظ األنرتبول على بيان التأسيس الّتقليدي 
مّت إستحداث هيئة فريدة من نوعها يف القانون الّدولي تدعى " 

جلنة الّرقابة الّداخلية على احملفوظات" ��38.
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نشاطات املنّظمة : تعترب هذه املنظمة مركز تنسيق وتوجيه يف 
طلب  على  بناء  أنواعه  بشتى  الدولي  اإلجرام  مكافحة  جمال 
ومن  األعضاء  الدول  يف  القضائية  والّسلطات  الشرطة  أجهزة 

بني هذه اجلرائم نذكر:
اإلختطاف،  كالقتل،  واملمتلكات  األشخاص  ضّد  جرائم   -1
إحتجاز الّرهائن، اإلجّتار يف البشر، األفعال غري املشروعة ضّد 

أمن الطريان املدني، جرائم األسلحة، املتفجرات، اإلرهاب.
2- اجلرائم املرتكبة ضّد الرتاث كالسرقة، اإلجّتار احملظور يف 
املهّددة  والنباتية  األجناس احليوانية  الفنّية، محاية  املمتلكات 

باإلنقراض.
أعمال  العملة،  كتزييف  واملالية  اإلقتصادية  اجلرائم   -3

التزوير، جرائم اإلعالم اآللي.
4- اإلجّتار غري املشروع يف املخّدرات كزراعته وصناعته ونقله 

وتوزيعه،و غسيل األموال��39.
  EUROJUSTعاشرا: األوروجست

االحتادي  اجمللس  بقرار  أنشأت  االحتادية  اهليئة  هذه 
يف2002/02/28 بهدف تدعيم مكافحة كل األشكال اخلطرية 
لإلجرام وتعزيز التعاون القضائي يف جمال املكافحة وتسهيل 
الدول  التحقيقات واملتابعات القضائية يف فضاء  العمل  تنسيق 
فهناك  ذلك  إىل  زيادة  اخلطرية  اجلرمية  خبصوص  األعضاء 

ما يسمى :
. OLAF املكتب األوروبي لقمع الغش.

. GRECO قضاة االتصال�همزة الوصل� 

املخدرات املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب   OLAF

 OGCI لإلجرام الدولي املرصد جيو سياسي
املتعدد  أو  الثنائي  الدولي  اجملال  يف  البوليسي  التعاون  هذا  إن 
يف  رغبة  جاء  حيث  بعيدة  جهود  إىل  يعود  األوروبول  اجلوانب 
تعزيز اجلهود اخلاصة مبكافحة اجملرمني وجاءت فكرة إنشاء 
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  كأداة  نشيطة  بوليسية  هيـئة 
حيث يعتـرب األوروبول � جهاز الشرطة األوروبية� هيكال يقوم 
مبساعدة أجهزة السلطات الوطنية املكلفة باملتابعة القضائية 
التحقيق األحباث وحتديد  التنسيق  األمن خاصة يف اجملال  و 

اسرتاتيجيات العمل على املستوى األوروبي.
الفرع الثالث: املركز اإلفريقي لألحبث والدراسات

إفريقي  مركز  تأسيس  مؤّخرا  مّت  الدولي  التعاون  إطار  يف 
لألحباث والدراسات حول مكافحة اإلرهاب، الذي كان يفتقد 
أصبح  حيث  اإلفريقي  اإلحتاد  يف  املراكز  هذه  مثل  وجود 
تكوينه حاجة ضرورّية وملّحة أمام التطورات والتغريات اليت 
اإلجرام،  واملنحرف لظاهرة  و اإلجتاه اخلطري  العامل،  يشهدها 
ومن أجل مواكبة ما حيدث يف العامل ورغم الّصعاب وضعف 
هذه القاّرة و إحتالهلا الواجهة األوىل للعامل الثالث إاّل أن هذا 

املنظمة  اجلرمية  مظاهر  مكافحة  يف  مساهمتها  من  مينع  ال 
وباألخّص اإلرهاب، وقد كان جتسيد هذه الّرغبة بإقرتاح من 
اجلزائر لتأسيس هذا املركز، حيث سيكون املقّر الّرمسي هلذه 
املؤسسة باجلزائر العاصمة، وقد أسفر إجتماع أعضاء اإلحتاد 
2004 إىل تبين برنامج يتعلق بوضع  اإلفريقي باجلزائر سنة 

إتفاق والتوقيع عليه.
يف  اإلفريقية  للّدول  املوّحدة  اإلرادة  اإلتفاق  هذا  ميثل  كما 
حتّركات  حول  املعلومات  وتبادل  اإلرهاب  ملكافحة  التعاون 
تبادل  إىل  اإلتفاق  هذا  يعمد  كما  اإلرهابية،  اجملموعات 
ومساعدات  آليات  وضع  إىل  ويهدف  والدراسات  األحباث 
باخلربات القضائية والعلمية والتقنية على املستوى اإلفريقي 
الدول،  هذه  قدرات  مستوى  رفع  أجل  من  وذلك  والّدولي، 
وباقي  اإلفريقية  الوحدة  بني  التعاون  جتسيد  على  والعمل 
املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية األخرى ضّد اإلرهاب، و 
اإلعتماد على وضع نظم وتشريعات إجرائية يف جمال حماربة 
اجلرمية يف كّل امليادين، ومتّثل كّل هذه النقاط أساس مهام 
مركز األحباث والدراسات اإلفريقي فعلى هذا األخري تقييمها 
هذه  مبتغى  وبنجاح  لتحقيق  الكفيلة  الّسبل  عن  والبحث 
املؤسسة والغرض الذي وجدت من أجله، ولتحقيق هذا النجاح 
املوّقعة  األعضاء  دول  يف  خاّصة  مراكز  وضع  من  البّد  كان 
على اإلتفاق وذلك من أجل توفري املعلومات الاّلزمة اليت تشكل 
جمموعة املعطيات األساسية ملركز األحباث املستقّر باجلزائر 
األمن  مبجلس  مباشرة  مرتبطا  يكون  األخري  هذا  العاصمة 

لإلحتاد اإلفريقي.
اإلفريقي  يوّفره اإلحتاد  املركز مبيزانية مالية  و يتمتع هذا 
عراقيل  مواجهة  دون  مهامه  إجناز  يف  إستمراريته  لضمان 

مادّية.
سيكون  اإلفريقي  املركز  فهذا  الدولي  التعاون  جمال  يف  و 
اهليئات  خمتلف  مع  بالتنسيق  التعاون  هذا  على  منفتحا 
واملنظمات الدولية يف مكافحة اجلرمية املنظمة وباخلصوص 

اإلرهاب.
و قد أبدت الّدول اإلفريقية وغريها من الدول موافقتها على هذا 
املشروع ورجت بتجسيد هذا اإلتفاق على أمر الواقع، حيث مّت 
قبول 33 دولة إفريقية و30 أخرى من أوروبا وأمريكا حضرت 
ومكافحة  احلماية  حول  باحلكومات  اخلاص  الثاني  اإلجتماع 
اإلرهاب، كما أّكدت بعض املنظمات حضورها هلذا اإلجتماع 
كمنظمة األمم املّتحدة و األنرتبول واإلحّتاد األوروبي املنعقد 

يف اجلزائر العاصمة من 13 إىل 14 أكتوبر 2004.
الفرع الرابع:على املستوى العربي

وتكتالت  منظمات  إلنشاء  الدولية  املبادرات  هذه  كّل  أمام 
العربية  الدول  قامت  العامل،  يف  اإلجرام  شبح  ملواجهة  أمنية 
احلماية  تأمني  حول  التكتالت  هذه  مواكبة  إىل  األخرى  هي 
1972 يف اإلمارات  الّدولية، حيث مّت خلق شرطة عربية سنة 



243األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  18  - جوان  2017 . ص 235 - 246  

السياسة األمنية و أهميتها يف مكافحة اجلرمية

العربية املّتحدة وذلك حبضور وزراء الداخلية للدول العربية، 
وهدف هذه الشرطة هو مكافحة كّل أشكال وأنواع اجلرمية 
مبا فيها اإلرهاب وغسيل األموال واجلرمية املنظمة، ويستلزم 
تنسيق  هناك  يكون  حتى  عربي  تعاون  وجود  الدولي  التعاون 
الدول  الّصادرة عن هذه  املعلومات  بتبادل  يتعلق  وتنظيم فيما 

وتتّبع بشكل أكثر دقة ملكان تواجد املشتبه فيهم.
الصعيد  الفرع اخلامس: دور اجلزائر يف مكافحة اإلجرام على 

التعاون الدولي

مّت إخنراط اجلزائر يف منظمة األنرتبول يف فيفري من سنة 
اجلمعية  إىل  إليها  لإلنضمام  ترّشحها  طرحت  بعدما   1963
العامة، حيث مّت قبوهلا وإختيارها بعد عملية التصويت وذلك 
إخنراطها  ومنذ  سنة،  كّل  اجلمعية  تعقده  الذي  املؤمتر  يف 
داخل هذه املنظمة كانت اجلزائر من بني الدول السّباقة ذات 
التدخل الفّعال يف إطار مكافحة اجلرمية واحلد من تفاقمها، 
يف  الّريادية  مبكانتها  القاري  الّصعيد  على  إنفردت  أّنها  حيث 
الدولية  اإلتفاقيات  يف  الالمشروط  إخنراطها  و  األمم  حمفل 
العاملي  بالتصريح  بدءا  الدولي  اجملتمع  على  العام  الّنفع  ذات 
الّرشوة  حملاربة  الدولية  اإلتفاقية  غاية  إىل  اإلنسان  حلقوق 
اليت سجلت مؤخرا، مّما زاد يف تدعيم مكانتها بني األمم، تلك 
اإلرهاب  مكافحة  جمال  يف  إكتسبتها  اليت  الّرائدة  التجربة 
منذ نهاية الثمانينات هذه الظاهرة اليت تعّرف عليها العامل إاّل 

بتاريخ 2001/09/11.
يف  وفري  بقسط  ساهمت  املركزي  مكتبها  عرب  اجلزائر  و 
خاصة  مكانة  أكسبها  مما  الدولي،  اإلرهاب  مكافحة  جمال 
األعضاء  الدول  طلبات  تنفيذ  على  عملت  حيث  املنظمة  داخل 
العامة خاّصة يف جمال حتقيق اهلوّية وتبليغ منط  واألمانة 
إيقافهم  وبالتالي  دوليا  عنهم  املبحوث  وحتّركات  العمليات 

وتسليمهم ��40. 
و يوجد على مستوى اجلزائر العاصمة مكتب واحد هو املكتب 
العامة  املديرية  يف  ومقّره  لألنرتبول   BCN الوطين  املركزي 
للشرطة القضائية وهو يتعامل مع 181 دولة عضوة باملنظمة 
لإلجراءات  طبقا  الدول  هذه  بني  فيما  املعلومات  تبادل  ويتم 
اإلعتماد  إىل  باإلضافة  عليها  احلصول  مهّمة  لتسهيل  معّينة 
اإلّتصال  عملية  من  لتسهيل  متطّورة  جّد  إتصال  وسائل  على 
بني الدول، كما يعتمد هذا املكتب يف أعماله على إختيار أحسن 
املكتب  اإلداريني و يرأس هذا  الّضباط واملوظفني  الكفاءات من 

عميد الشرطة. 
كما تعترب اجلزائر من الدول األكثر إهتماما مبجال التعاون 
الدولي يف هذا اجملال حيث تعمل على جتسيد وتعزيز عالقاتها 
احلصول  أجل  من  اإلقليمية  و  الدولية  املنظمات  خمتلف  مع 
على نتائج إجيابية يف جمال البحث والتحّري و وضع قوانني 
و  باملثل  باملعاملة  املتعلقة  خاّصة  الّدولية  القوانني  و  تتالءم 

 �41� �Extradition�.اإلسرتداد    و تسليم اجملرمني

و جيري العمل يف هذا املكتب يف حالة ما إذا أصدر قاضي حتقيق 
أو النيابة أمر بالقبض وتوقيف صادر يف حق مشتبه فيه هرب 
إىل اخلارج، يتم إرسال هذا األمر عن طريق هذا املكتب على 181 
دولة عضوة مع كّل املعلومات املتعّلقة باملشتبه فيه وملّخص 
عن جمريات القضية، و إذا مّت العثور عليه يف إحدى هذه الّدول 
الّصور  طريق  عن   �confirmation  � اهلوّية  تأكيد  طلب  يتّم 
إذا كان ما زال األمر بالقبض قائما  البصمات، كما يطلب  و 
وساري املفعول و إن كان كذلك يتم تسليم املشتبه فيه ويكون 

حق الّتوقيف 45 يوم ال أكثر.
مع  الدبلوماسية  السلطات  مهام  من  تكون  التسليم  عملية  أّما 
األجنيب  القضائي  واجلهاز  العدل  بوزارة  العاّمة  النيابة  إعالم 

بهذا التسليم ��42.
ملواكبة  واألمنية  اجلنائية  السياسة  استحداث  إطار  يف  و 
كل  مستوى  على  الدولية  الساحة  تشهدها  اليت  التغريات 
اجملاالت خاصة اإلقتصادية اليت أثرت سلبا على أمن وسالمة 
اجلرمية  عامل  تفوق  إىل  دافعا  كان  والذي  العاملي  اإلستقرار 
وبصفتها  ملواجهتها  وضعت  اليت  واآلليات  القوانني  كل  على 
واملسري  املتحكم  هي  أصبحت  وتنقلها  انتشارها  وسرعة  املرنة 
جمال  يف  الدولي  التعاون  تفعيل  أجل  ومن  الدول،  ملسار 
وتعزيز  أنواعها  بكافة  لألوط\ان  العابرة  اجلرمية  مكافحة 
بإعداد  العدل  وزارة  قامت  والقضاء  األمن  التعاون بني مصاحل 
يف  القضائي  التعاون   " عنوان  حتت   2015 نوفمرب  دراسية  أيام 
العميد األول  الدولية" ويف هذا اإلطار صرح  التحقيقات  إطار 

للشرطة السيد لعمارة بلقاسم:
" إىل ضرورة تشخيص الصعاب والعراقيل اليت حتول دون السري 
العملياتي  أو  القضائي  شقه  يف  سواء  الدولي  للتعاون  احلسن 
التعاون  وتطوير  بتنمية  الكفيلة  الطرق  إجياد  على  والعمل 
املساعدة  وطلب  الدولية  واإلنابة  بالقبض  األمر  جماالت  يف 
القضائية" " وعلى ضرورة أن يتم ذلك وفقا للقانون اجلزائري 

و اإلتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية أو الدولية"
كما أكد على أهمية التعاون الدولي و العمل على مكافحة 
اجلرمية العابرة للحدود بصفة مشرتكة بني كل الدول ألنه 
هو احلل الوحيد للقضاء على قوة هذه اجلرمية وإضعافها ثم 

القضاء عليها.
اإلتفاقيات  أهم  على  اجلزائر  صادقت  التعاون  هلذا  تأكيدا  و 
كاإلرهاب  املنظمة  اجلرمية  ملواجهة  والدولية  اجلهوية 
على  عملت  أنها  كما  واملخدرات،  املشروعة،  غري  والتجارة 
منظومتها  يف  األدوات  هذه  تضمنتها  اليت  القواعد  أهم  إدماج 
القضائية  مؤسساتها  باستحداث  قامت  كما  التشريعية، 
أكثر  جناعة  أجل  من  إطاراتها  وتأهيل  وتطويرها  واألمنية 
جيعل  الذي  بالشكل  تعقيدا  تزداد  اليت  اجلرمية  مواجهة  يف 
األموال  وتبييض  املصرفية  كاجلرائم  كشفها  الصعب  من 
اليت تتطلب دراية خاصة باألنظمة املصرفية وقواعد التجارة 

الدولية��43. 
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وقد قامت اجلزائر يف إطار جتسيد سياستها اجلنائية واألمنية 
هذه  لتنفيذ  اآلليات  وتوفري  األجهزة  بوضع  الواقع  أرض  على 
وتتمثل  للحدود  العابرة  للجرمية  املضادة  الوطنية  التدابري 

فيما يلي:
-املديرية الفرعية للقضايا االقتصادية واملالية.

-الديوان املركزي لقمع تزوير العملة.
-الديوان املركزي لقمع اإلجرام املالي.

-الدائرة الوطنية للتحريات املالية.
- -الغرفة الوطنية للتحقيقات االقتصادية.

- خلية معاجلة املعلومات املالية CTRF :حيث مت إنشاءها مبقتضى 
ينص  حيث   2002/04/07 التنفيذي 20-127 بتاريخ  املرسوم 
اإلرهاب  متويل  مبكافحة  تكلف  اخللية  أن  على   04 مادته  يف 

وتبييض األموال ذات املصادر املشبوهة.
: BCI "املكتب املركزي للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية "أنتاربول -

تبادل  على  يعمل  للقضائية  للشرطة  مباشرة  يتبع  الذي  4و 
،السهر على تنفيذ  ،التنسيق األمين،تسليم اجملرمني  املعلومات 
أوامر الضبط الدولية � القبض� التأكد من هوية األشخاص 

املقبوض عليهم يف اخلارج…اخل.
اليت يرتكز عملها   : SCRB - املصلحة املركزية ملكافحة اإلجرام 
يف الوقت احلالي مبكافحة اإلجرام بصفة عامة ،االعتداء على 
األشخاص املمتلكات املخدرات التزوير وكذا ما تعلق باإلجرام 

املنظم.
أمن  مستوى  على  القضائية  للشرطة  الوالئية  املصاحل   -

الواليات:
حيث تلعب هذه املصاحل يف خمتلف الواليات دورا فعاال وحموريا 
يف مكافحة اجلرمية خاصة املناطق احلدودية للجمهورية يف 
مثل هذا اإلجرام املنظم حيث تلعب الفرق املكونة م.و.ش.ق دورا 

فعاال يف ردع اإلجرام املختلف النشاط
- مصاحل فرق الشرطة القضائية على مستوى أمن الدوائر:

العاملة  الفرق  على  أهميتها  تقل  ال  عملها  فإن  األخرية  هذه 
باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية يف أحيان كثرية مبثابة 

احلجر األساس يف حل قضايا خطرية ومعقدة.
- جملس احملاسبة :حيث نص على هذا اجمللس املادة 170من دستور 
96/12/28 حيث يتمثل دورها بالرقابة البعيدة ألموال الدولة 

واجلماعات احمللية واملرافق العمومية.
.CEFوكذا جلان التحقيق املالية IGF املفتشية العامة للمالية

.CF املراقبة املالية احمللية
الرقابة القضائية املتابعة �احملاكم اجملالس �.
املصاحل األمنية األخرى الدرك واألمن الوقائي.

املديرية العامة للجمارك.
من   17 املادة  ومكافحتــه  الفساد  من  للوقايـة  الوطنيـة  اهليئـة 

القانون 06-01الصـادر يف 2006/02/20.
خامتة

ضّد  الدولي  الّتعاون  مظاهر  ملختلف  إستعراضنا  خالل  ومن 
يف  واإلحّتاد  التالحم  هذا  أهمية  لنا  يتبنّي  اإلجرام  ظاهرة 
مواجهة األخطار والالأمن، ألّن التطّور الذي تعرفه اجلرمية 
إلرتكاب  وتبّنيه  إبتكاره  يف  اجملرمون  يتفّنن  الذي  واألسلوب 
الذكاء  إليه  وصل  الذي  اخلطري  واملستوى  اجلرائم،  أفظع 
إاّل  وهيجانه  مجاحه  كبح  املمكن  غري  من  أصبح  اإلجرامي، 
والبشرية  املادية  اإلمكانيات  كّل  وتسخري  والتعاون  باإلحتاد 
والقانون  الفقه  لرجال  واحلافز  الدافع  إعطاء  ذلك  يف  مبا 
والقضاء إلجياد الّسبل واإلجراءات الكفيلة بوضع إسرتاتيجية 
ناجحة للسيطرة على هذه الظاهرة ومتوين األحباث العلمّية 
اإلعالمية،  التقنّية،  النفسية،  التكنولوجية،  اجملاالت  كّل  يف 
العدالة  تطبيق  على  احلرص  مع  اجلهود  هذه  كل  وبتظافر 
نتائج  له  ستكون  حتما  الفردية  واحلريات  احلقوق  إحرتام  و 
أّما  الواقع،  أرض  على  وحتقيقها  تبّنيها  مّت  ما  إذا  إجيابية 
فحتما  إنفرادية  بصفة  اإلجرام  ظاهرة  مبواجهة  قمنا  إذا 
أّنها  الّدولة  هلذه  تبنّي  وإّن  حتى  إنتحارية  عملية  ستكون 
قضت عليها على أرضها لكّن اخلطر يبقى يهددها من اخلارج 
كون اجلرمية أصبحت عابرة للحدود وليست كما عهدناها 
بسيطة عادية، فالّدولة هنا داخل حّيز يعيد نفسه كّل مّرة، 
لذلك ال بد من استعانة الدول بعضها ببعض االخر وباملنظمات 
الدولية واإلقليمية على حنو يتم فيه حشد اجلهود والطاقات 
جرائم  حتديات  مواجهة  أجل  من  مجيعها  والدولية  الوطنية 

قدمية يف ثوب جديد. 
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