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 اللجنة الأوملبية ادلولية
ملقاضاة التالعب ابملنافساتالمنوذجية أأحاكم القانون اجلنايئ   



 تصدير
 
 ةرتبط أبنشطيعندما  ةخاص، يثي قلقا كبياأمرا ة خي يف السنوات األ قد أصبح التالعب يف املسابقات الرايضيةل

فقضية  .أخرى مثل الفساد واجلرمية املنظمة وغسل األموال ةجراميإ ةأيضا صالت أبنشط ما يكون لهغالبا . و الرهان
الرايضة.ة دد سالممثال هت املنشطاتتناول   

 
بعاد هلا، مثل احلظر واإل املقررة وال العقوابت ات التحقيق يف املنظمات الرايضية، مل تعد قدر ويف هذه احلاالت

سن تشريعات لتجرمي التالعب وجب ابستجابة من العدالة اجلنائية. ولذلك جيب استكماهلا و  ةكافي  ،الغراماتو 
.لجزاءات الرايضيةمستقل ل مانظوضع ابملنافسة إىل جانب   

 
ة، وملبيلعاب األاألنزاهة على ، بوصفها الوصي املسؤول عن احلفاظ الدولية ةوملبياللجنة األهلذا السبب تظافرت جهود 

والوصي  الفساد واجلرمية ةالرائدة عامليا يف مكافحاملنظمة  تحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، بوصفهومكتب األمم امل
.ماية الرايضيني النظيفنيوذلك حل، املتصلة اتفاقيات األمم املتحدةعلى   

 
 ةدراسة مشرتك ٢٠١٣ سنة تحدة املعين ابملخدرات واجلرميةومكتب األمم امل الدولية ةوملبيجنة األاللنشرت قد هذا و 

، كما  بلدا ١٩ تشريعاتخالل واملراهنة غي القانونية من ابلتالعب ابملبارايت حكام القانون اجلنائي املتعلقة أمجعت 
ا وتوسع منظوره ةوليالدراسة األ تلكة احلالية وتستخدم الوثيقالنهج التشريعية. هذه  بنيحددت أوجه التباين والتشابه 

مت تطوير بعض قد نه خالل السنوات الثالث املاضية أبلدا. ويكشف هذا البحث  ٥٢ تشريعاتدراسة من خالل 
.هتدف إىل جترمي التالعب ابملسابقات الرايضية ةاملزيد من البلدان تشريعات حمدد تالتشريعات الوطنية واعتمد  

 
 ةوضع تشريعات فعال علىالبلدان  ةمساعدالنموذجية وذلك من أجل  حكام القانون اجلنائيأ هذا الكتيب يقدمو 

القانون الدويل والتعاون تنسيق التشريعات اجلنائية أمرا أساسيا إلنفاذ ويعترب ملقاضاة املتورطني يف التالعب ابملنافسة. 
.ارب يف استجاابت العدالة اجلنائيةيزيد من تيسي التقمن شأنه أن الذي  ،القضائي  

 
 
 
 



 
 
 
 
 العقدةقطع للعاب الرايضية األن جهودان يف دعم احلكومات الوطنية وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يف إ

مكتب األمم ، فإن الوقتنفس  مستمرة. ويف ةابملسابقات الرايضية هي عملي ةجرامياإل ةنشطاليت تربط األ الغوردية
 يكثفون  ،نظمات الرايضية الرئيسية األخرىفضال عن املاملتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية واللجنة األوملبية الدولية 

.ابملسابقات الرايضيةمرتبط ي نشاط غي أخالقي أتقييم والتحقيق يف الرصد و النع و املاجلهود الرامية إىل دعم   
 

 سالمةالرايضيني و  الصعيدين الدويل والوطين، هو العنصر األساسي حلمايةعلى ، وابلتايل فإن هذا النهج املنسق
.الرايضة وقيمها  

 

                                        
 ابكريت جيار زابيلي                                دمييرتي فالسيس 

االقتصادية واجلرمية الفساد فرع رئيس                      متثالرئيسة جلنة األخالق واإل  
املتحدة املعين ابملخدرات واجلرميةمكتب األمم الرائسة                     – اللجنة األوملبية الدولية  
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 تشكرات
.واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الدولية األوملبية اللجنة من طرف الدراسةمت إعداد هذه   

على  ونوكايد مادالينا السيدة اشكر ي نأ واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الدولية األوملبية اللجنةتود 
.الدراسة هذه عدادإ يف املوضوعية مسامهاهتا  

 سامهوا الذين ألولئك العميق متناناإل واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الدولية األوملبية اللجنة تبدي
 كونستانتينا،  كااتلينا  والسيدة ،سيبيىن الدارأ السيد: الدراسة هذه إجناز من خمتلفة مراحل يف ووقتهمجتارهبم و  خبرباهتم
  دراغو والسيد بروغر، ليز والسيدة غافانوفا،أ روسا والسيدة ،ذيو يف لكسندراأ والسيدة غوزلوغلو، القادر عبد والسيد
.كوس  

 املسؤولني املوظفني مبسامهات التنويه أيضاواجلرمية  ابملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الدولية األوملبية اللجنة تود
  والسيدة فالسيس، رتييدمي والسيد لر،تو ب نغريدإ والسيدة ،ابكريت جيار زابيلي السيدة: وهم الدراسة عدادإ عن

ير.والو أ روانن والسيد ويلش، كانديس  

 مصطلحات
استخدمت مصطلحات "التالعب بنتائج املبارايت" و "إصالح املنافسة" من قبل العديد من املؤسسات املختلفة 1، 
بل أيضا على مستوى اإلحتاد األورويب 2. و تستخدم التشريعات الوطنية جمموعة متنوعة من املصطلحات األخرى مبا 

" الرايضية املسابقات يف الرشوة"و ،(مثال مالطايف " )الالعبني فساد"و ،(مثال اهلنديف " )الرايضي االحتيال" ذلك يف
(.املثال سبيل على أفريقيا جنوبيف " )الرايضية ابلفعاليات املتعلقة الفاسدة األنشطة" أو( مثال املتحدة الوالايتيف )  

  تستخدمفإهنا ( نيولماك ابتفاقية أيضا   املعروفة)الرايضية  املنافسات بنتائج ابلتالعب املتعلقة أورواب جملس اتفاقيةأما 
".الرايضية املنافسات يف"التالعب   

 اليت الدولية األوملبية اللجنة ذلك يف مبا الدولية، الرايضية املنظمات من عدد قبل من املصطلح هذا يستخدم كما
.ملسابقاتاب التالعب منع بشأن األوملبية احلركة قانون ٢٠١٥سنة  اعتمدت  

 أشي إذا الإ ،لتناوباب" إصالح املنافسة" و" الرايضية ابملنافسات التالعب" مصطلحات ستخدمن الكتيب، هذا يف
.ذلك خالف إىل  

 
                                                           
تقرير كيا، إصالح املنافسة يف الرايضة - رسم خرائط ألحكام القانون اجلنائي يف االحتاد األورويب ٢٧ )٢٠١٢(؛ دراسة اللجنة األوملبية الدولية ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، مقارابت  1

حقائق وأرقام عن خماطر النزاهة لبعض الرهاانت  -غي النظامية، تقريرمعهد طوبياس ميكايل كاريل )ط.م.ك.( إحتماالت التالعب ابملباراة /جترميية ملكافحة التالعب يف نتائج املبارايت واملراهنات غي القانونية
(.٢٠١٥الرايضية )  

2  http://ec.europa.eu/sport/policy/organisation_of_sport/match_fixing_en.htm 



 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 

 مقدمة
 ابللعبة التنبؤعنصر  لغيحيث أهنا ت الرايضة سالمة هتدد اليتاألمور  أهمإحدى  تايملبار قضية التالعب اب شكلت

 والتعليمية والثقافية االجتماعية القيم تدمر فاهنا ذلك، إىل ابإلضافة. املنافسة يف العدالةالذي هو من أهم مسات 
.االقتصادي دورها تقويض عن فضال للرايضة، األساسية  

 
 القانون جمال يف سيما وال الرايضية، املنظمات مع وتنسيقا حكوميا حتركات ايملبار لتالعب ابل الفعالة املكافحة تتطلب
 اإلدراكالوعي و  نفإ والواقع. به املشكلة حظيت نظرا لالهتمام الزائد اليت  مبادراتوطورت عدة  أطلقت قدو . اجلنائي

 ادوليأخذ بعدا  الرايضية ابملسابقات التالعب منمتأتية  القانونية هي وغي املشروعة غي األرابح من كبية  نسبة نأب
 مثل أخرى ومنظمات واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الدولية األوملبية واللجنة الدولأدى ببعض 

 دعمجديدة من أجل  آليات وضع عن فضال، القائمة الدولية األطرللنظر يف إستعمال  األورويب واالحتاد أورواب جملس
.املشكلة هلذه التصدي إىل الرامية اجلهود  

 اإلطار الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تشكلو 
هذا وقد . ملنافسةاب التالعب جمال مكافحة يف الرايضية واملنظمات احلكومات تبذهلا اليت اجلهود لدعم الدويل القانوين
 الرايضة جمال يف الرشيد احلكم لتعزيز آلية فعالة بوصفها الفساد مكافحة اتفاقية أمهية على األطراف الدول شددت

 ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتببه  قامالذي  عمللاب اعرتفتو  عامليا تواجهها اليت الفساد خماطر من والتخفيف
واجلرمية و اللجنة األوملبية الدولية يف هذا الصدد 3.أضف إىل هذا اتفاق جملس أورواب العاملي اخلاص ابلرايضة، وهو 

".ماكولني اتفاقيه"  
 
 

 

                                                           
الفقرة ٧ من القرار٦/٦، "متابعه إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، من تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته السادسة  املعقودة يف سانت بطرسربغ يف الفرتة ما بني  3

النص متاح يف:  ٢١تشرين الثاين/نوفمرب، الصفحة ٦إىل  ٢  
www.unodc.org/ documents/ treaties / UNCAC / COSP / session6 / Report_COSP_VI_advance_copy.pdf  

١ 
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http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session6/Report_COSP_VI_advance_copy.pdf


أهداف هذا 

 الكتيب

 املعنونة الدولية األوملبية اللجنةو  واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب لوثيقة متابعةمبثابة  الكتيب هذا عتربي
 يلي فيما اليها يشار - "القانونية غي/املشروعة غي واملراهنات املبارايت نتائج يف التالعب ملكافحةمقارابت جترميية "
 تنفيذ إىل وتسعى ،- (٣٢٠١) "الدولية األوملبية اللجنةو  واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب دراسة" سمإب

 املنتدى العاملي للجنة األوملبية الدولية بشأن توصيات النزاهة الرايضية لشهر أبريل/نيسان ٢٠١٥ 4.
 األهداف للكتيب نفإ ت،اياملبار التالعب يف  جترم وطنية قضائيةوالية  ٥٢ ل مستفيض قانوين حتليل إىل استنادا
:التالية  

أعاله؛ املذكورة التشريعات يف احملددة "اجليدة املمارسات" عناصرل حتقق قائمة وضع -  
 استحداث إىل يسعون الذين الوطنيون املشرعونموجهة إىل  اضافية توجيهاتو  منوذجي جنائي قانون حكامأ اقرتاح -

.ابملنافسة التالعب ملكافحة تشريعية تدابي  
 لتجرمي وطنية قوانني وضع هيت اياملبار التالعب يف  لردع طريقه أجنع نأ أوال،: أساسني إىل األهداف هذه وتستند

 االعتماد من فعالية أكثر يكون قد الرايضية ابملسابقات التالعبشأن باجلنائية  رميةاجل حتديد نأ واثنيا، النشاط؛ هذا
 من فعالية أكثر هو حمددة رائمقوانني جل سن نأ البحوث أظهرت الواقع، يف. العام اجلنائي القانون حكامعلى أ

االعتماد على األحكام العامة اليت جترم الغش أو الرشوة أو الفساد أو اخلداع 5. وعالوة على ذلك، فإن هذه 
  املنافسة يف الغش نإبراز أ خالل منلتالعب يف نتائج املبارايت اب املتعلقة الوقائيةية و التعليماجلوانب  تعزز قد حكاماأل

الرايضية ميكن اعتباره جرمية جنائية يف حد ذاته 6. وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن جمموعة واسعة من املؤسسات املعنية 
 املختلفة قد طالبت بسن قوانني جنائية حمددة لتجرمي التالعب يف نتائج املبارايت 7.

                                                           
4  www.olympic.org/ Documents/ Commissions_PDFfiles / Ethics/ IFSI_Recommendation_3_Regulation_and_Legislation_fr.pdf 
  هابنفيلد م.ر.، شيهان، دايل )الناشر(، التالعب يف نتائج املبارايت يف الرايضة الدولية - العمليات القائمة، إنفاذ القانون واسرتاتيجيات الوقاية، سربينغر ٢٠١٣، الصفحات ٢٠٢، ٢٧٩. 5
    هابنفيلد م.ر.، شيهان، دايل )الناشر(، التالعب يف نتائج املبارايت يف الرايضة الدولية - العمليات القائمة، إنفاذ القانون واسرتاتيجيات الوقاية، سربينغر ٢٠١٣، الصفحة ٢٠٢. 6
  خاصة اللجنة األوملبية الدولية، مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، االحتاد الدويل لكرة القدم، دوري أبطال أورواب، الربملان األورويب، وغيها. إنظر تقرير كيا )٢٠١٢(، الصفحة ١٦. 7
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نتائج التحليل 

 القانوني
 
 

األدوات   استخدامفإنه من الضروري  اجلرمية ديتعقأنه نظرا لاملتورطة يف قضااي التالعب ابملبارايت  احلاالت أمثلة تبني
املالئمة كخربة الشرطة واعرتاض املكاملات اهلاتفية واملقابالت الرمسية مع الشرطة واملالحقة واحملاكمة 8. فعلى سبيل 

املثال، خالل عملية "فيطو" اليت أجر هتا يوروبول 9، مت االشتباه يف ما جمموعه ٤٢٥ من املسؤولني والالعبني وغيهم 
 ٣٨٠ من أبكثر التالعب يفأبهنم متورطني  ،بلدا ١٥ من أكثر من المتطورة املنظمة جلرميةاشبكة  يف املشاركني من

مباراة كرة القدم املهنية يف مجيع احناء إفريقيا و آسيا وأورواب وأمريكا اجلنوبية والوسطى 10. وقد تركت هذه األنشطة ما 
ألولئك  الفاسدةدفوعات مليورو مليوانن  من أكثراستخدمت كما   تالرهاان أرابحرو من يو مليون  ٨يزيد عن 

 املشاركني يف املبارايت  11.
 
 
 
 
 
 

                                                           
  تقرير كيا )٢٠١٢( الصفحة ١٦.  8
9  www.europol.europa.eu/content/results-largest-football-match-fixing-investigation-europe 
10  www.europol.europa.eu/content/results-largest-football-match-fixing-investigation-europe 
  انظر أيضا كاربنرت، ك.، التالعب بنتائج املبارايت - أكرب هتديد للرايضة يف القرن احلادي والعشرين، وهو متاح على الرابط التايل: 11
www.lawinsport.com/articles/anti-corruption/item/match-fixing-the-biggest-threat-to-sport-in-the-21st-century-part-1 
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 بني والدويل الوطين الصعيدين على الفعال التنسيق إىل واحلاجةلتالعب ابملبارايت ل الدويل الطابع احلاالت هذه وتربز
 الشرطةعلى تعاون  أمثله توجد ،لتالعب بنتائج املبارايتاب يتعلق فيماأما . الرايضية واملنظمات القانون إنفاذ هيئات

 واملدعيني العامني مع املنظمات الرايضية يف قضااي جنائية دون املساس ابلنظم اجلزائية 12 املعمول هبا يف الرايضة.
 

 والرشوة الفساد مثل العامة اجلنائية اجلرائم الكتيب هذا اعداد من كجزء  حتليلها مت اليت الوطنية القوانني وتتضمن
 هناكومع ذلك ف. ذلك إىل وما املنظمة واجلرمية األموال وغسل الداخلية املعلومات واستخدام واخلداع واالحتيال

 حمددة جلرمية عقوبة وجود عدم: املثال سبيل على. فعاهلمالشديدة أل عواقبال بتجنب للمجرمني تسمح ثغرات
يف سياق  ٢٠٠٩اإلدانة سنة  من السويسريني الالعبني من إفالت ثالثة يف الرئيسي السببالتالعب ابملبارايت كانت 

 فضيحة التالعب ابملبارايت اليت  كانت جزءا من ملف "بوخوم" 13. 
 عليهماملدعى  السويسرية حتاديةاإل اجلنائية احملكمة ت، برأ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ يف الصادر حكمها فيف

وذكرت أن القوانني اجلنائية السويسرية السارية آنذاك غي مناسبة إلدانتهم 14. وجتدر اإلشارة إىل أن سويسرا عدلت 
 مؤخرا تشريعاهتا بسن قانون جنائي جديد ملعاقبة التالعب يف نتائج املبارايت 15.

  

                                                           
  تقرير كيا )٢٠١٢( الصفحة ١٦.  12
13  www.dw.com/en/europes-largest-match-fixing-trial-opens-in-bochum / a-6082391 
  احملكمة اجلنائية االحتادية السويسرية، احلكم س ك. ٢٠١١. ٣٣ 14
http://bstger.weblaw.ch/pdf/20121113_SK_2011_33.pdf 
  النص متاح على الرابط التايل: 15
www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/geldspielinitiative/entw-f.pdf 



 
 

 ١٩تشريعات  (٢٠١٣) "الدولية األوملبية اللجنةو  واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب دراسة" استعرضت
، (اخلاصة االدارية كونغ  هونغ منطقه ذلك يف مبا) الصني، كندا،  الربازيل، أسرتاليا، األرجنتنيوالية قضائية وهي: 

 ترينيداد، اتيلند، افريقيا جنوب مجهورية، الروسي حتاداإل، كوراي  مجهورية، قطر، نيجياي، نيوزيلندا، ماليزايالياابن، 
األمريكية. املتحدة والوالايت املتحدة العربية االمارات، أوكرانيا، وتوابغو  

 
دولة وهي: ٥٢ ل الوطنية التشريعات الكتيب هذا استعرض تقدم، ما على وبناء  

  هونغ منطقه ذلك يف مبا) الشعبية الصني ، مجهوريةكندا،  الكاميون، بلغاراي، الربازيل، بلجيكا، أسرتاليا ،األرجنتني
، التفيا، كوراي  ، مجهوريةالياابن، إيطاليا، ايرلندا، اهلند، اليوانن، أملانيا، فرنسا، فنلندا، الدمنارك، (اخلاصة االدارية كونغ

، الربتغال بولندا، ابراغواي، النرويج، نيجياي، نيوزيلندا، هولندا، املكسيك،، املغرب، مالطة، ماليزاي، لكسمربغ، ليتوانيا
، اسبانيا افريقيا، جنوب ومجهورية سلوفينيا، سنغافورة، صربيا، السعودية، العربية اململكة الروسي، االحتاد ،رومانياقطر، 

 لربيطانيا املتحدة اململكة، املتحدة العربيةاإلمارات  أوكرانيا، تركيا، وتوابغو، ترينيداد اتيالند، سويسرا،السويد، 
األمريكية. املتحدة والوالايت الشمالية وايرلندا العظمي  

 

الدراسة هذه يف حتليلها مت اليت الوطنية القضائية الوالايت  
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:يلي ما إىلاستنادا  ٥٢ ال الوالايت هذه اختيارمت  وقد  

 املعين املتحدة األمم مكتب دراسةيف " املشمولة ١٩ ال القضائية الوالايتمت إدراج   ،تساقلإل ابلنسبة أوال،
 وضعت قدأنه فقط مخس دول  الدراسة تلك كشفت  و .(٢٠١٣) "الدولية األوملبية اللجنةو  واجلرمية ابملخدرات

.الصلة ذات التشريعات استعراض أو بتعديلقوانني حمددة ملعاقبة جرائم التالعب ابملبارايت، يف حني قام عدد منها   
اثنيا، مشل االستعراض ١٦ بلد )وقت  كتابة هذا التقرير( وقع و/أو صادق على اتفاقية ماكولني 16. وهذه الدول 

، الربتغال، بولندا، النرويج، هولندا، لوكسمبورغ، ليتوانيا ،إيطاليا اليوانن، أملانيا، فرنسا، فنلندا، الدامنرك، بلغاراي،هي: 
 اهلند، السلفادور، الكاميون، بلجيكا،: هيدولة أخرى و  ١٧ شريعاتتمت استعراض  وأخيا، .وسويسرا اسبانيا صربيا،
 السويد سلوفينيا، سنغافورة، السعودية، العربية اململكة رومانيا،ابراغواي،  املكسيك، املغرب، مالطة، التفيا، ايرلندا،
.املتحدة اململكةو  وتركيا   
جترم حمددة  تشريعات سنت أو اعتمدت قد فحصها مت اليت القضائية الوالايت من ٥٢من  ٢٥ نأ النتائج وتبني

 الدامنرك، ،الشعبية الصنيمجهورية  بلغاراي، الربازيل، أسرتاليا، األرجنتني،: وهي الرايضية املسابقات يفالتالعب 
 مجهورية الربتغال، بولندا، اسبانيا، الروسي، االحتاد التفيا، كوراي،  مجهورية الياابن، إيطاليا، اليوانن، فرنسا،السلفادور، 

 شرعتوقد  .األمريكية املتحدة والوالايت املتحدة اململكة، أوكرانيا، تركيا، سويسرا نيوزيلندا، مالطة، افريقيا، جنوب
حمددة تتعلق ابلتالعب ابملبارايت. حكامأ اعتماد يف، التقرير هذا كتابة  وقت واهلند، وابراغواي أملانيا هي دول، ثالث  

.املبارايت بنتائج التالعب مجتر  حمددة تشريعات سن أو أقر أو اقرتح إما بلدا ٢٨ فإن إمجاال،  
 

  

                                                           
  الالئحة املستحدثة للبلدان اليت صادقت على اتفاقية ماكولني متاحة على الرابط التايل: 16
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/–/conventions/treaty/215/signatures?p_auth=pIWNm9bV 

قية ماكولني. هنا يف هذه الفئة، عدد قليل فقط من البلدان مل تدرج أمسائهم يف الالئحة مثل ايسلندا أو أرمينيا، على الرغم من اهنما من موقعي اتفا   
عدم وجود قضااي معروفة تتعلق ابلتالعب ابملنافسة يف هذه البلدان أو أهنا متواجدة نسبيا ابحلجم الصغي ابلنسبة ألسواق كل منها. واألسباب الرئيسية هلذا االختيار هي  

 



 
 
 

 

(٢٠١٦املبارايت ) بنتائج جترم التالعب قضائية ذات قوانني حمددة والايت  
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 الصكوك القانونية 

 والتأديبية 

 ذات الصلة

، األساس الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية الفساد ملكافحة املتحدة األمم تشكل اتفاقية
قضااي التالعب ابملبارايت. عاجلةملالقانوين   

 
اليت تضم ، البلدان تلزمحيث  .الفساد ملكافحة قانوان امللزم الوحيد العاملي الصك ،الفساد مكافحة وتعترب اتفاقية

 ١٧٨ من الدول األطراف17، بتحديد اجلرائم اجلنائية لتغطية جمموعة واسعه من ممارسات الفساد.
 هكذا، وابلنظر إىل احكام اتفاقية مكافحة الفساد ميكن ربط التالعب ابملبار ايت بست جرائم جنائية 18:

العام؛ القطاع يف والسلبية النشطة الرشوة -  
لنفوذ؛ل والسليب النشط اإلستغالل -  

 - الرشوة النشطة والسلبية يف القطاع اخلاص؛ 19
 

أما الصك الدويل الثاين ذو الصلة هو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 20، حيث يعترب 
األساس يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 21. وتستند اإلتفاقية إىل فكرة أنه إذا  كانت اجلرمية تعرب احلدود، 

. ملكافحتها دهاكل جه  تبذلعلى الدول أن  أيضا فيجب  
                                                           
  القائمة املستحدثة )مبا يف ذلك التصديقات( متاحة على الرابط التايل: 17
www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/signatories.html 
   انظر أيضا جونز، ك.، قابلية تطبيق "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" على جمال الفساد الرايضي )التالعب ابملبارايت(، جملة القانون الرايضي الدولية، ٢٠١٢ ١-٢ الصفحة ٥٧ وما يليها. 18
  دراسة مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية واللجنة األوملبية الدو لية )٢٠١٣( الصفحة ٢٧٩. 19
20    )١٦/٠٣/١٤(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html        
  فتح ابب التوقيع على االتفاقية من قبل الدول األعضاء يف األمم املتحدة ما بني ١٢ – ١٥  كانو ن األول/ديسمرب ٢٠٠٠، ودخلت حيز النفاذ يف ٢٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 21
 

٤ 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html


 
 

 
 

 وتستكمل االتفاقية بثالثه بروتوكوالت تستهدف جماالت ومظاهر حمددة للجرمية املنظمة 22. 
: مرتكبيها ومالحقة فيها والتحقيق التالية اجلرائم منع على تنطبق فاهنا االتفاقية، من ٣ للمادة ووفقا  

 أ( األفعال اجملرمة مبقتضى املواد ٥ 23و٦ 24و٨ 25و٢٣ 26من هذه االتفاقية؛ و
ب( أي من اجلرائم اخلطية حسب التعريف الوارد يف املادة ٢ من هذه االتفاقية 27؛ حيثما يكون اجلرم ذا طابع عرب  

 وطين وتكون ضالعة فيه مجاعة إجرامية منظمة 28.
 

 اجلرمية على الرايضية ابملسابقات التالعب ينطوي عندما صلة ذات االتفاقية هذه حكامأ تكون ،يالرايض الاجمل يف
 اإلمكاانت منالتامة  االستفادةغي قادرة على  املرحلة، هذه يف البلدان، نأ يبدو" ذلك، ومع. الوطنية عرب املنظمة
من  الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية و الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املضافة والقيم

 عنهامة من مسألة التالعب ابملبارايت  عناصر عدةهكذا، فإن غياب . تايملبارااب للتالعب بفعاليةأجل التصدي 
 نطاق تطبيق هذه االتفاقيات، قد يرتك عدة جرائم دون معاجلة 29.

 املعروفة ابسم اتفاقية الرايضية، ابملسابقات ابلتالعب املتعلقة أورواب جملس ابتفاقية الدويل اإلطار هذا تعزز وقد
 ماكولني، واليت تبقى مفتوحة للتوقيع والتصديق عليها من طرف أعضاء جملس أورواب، أو من الدول األخرى 30.

 ابملسابقات التالعب مكافحه يف املعنيني املصلحة أصحاب اشراك إىل االتفاقية عىتس أهدافها، حتقيق أجل منو 
.الرايضية املراهنات مسييو  الرايضية واملنظمات العامة السلطات يأ الرايضية،  

 
 

                                                           
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص، خاصة النساء واألطفال؛ 22
 بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ 

واالجتار هبا بصورة غي مشروعة. وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزاءها ومكوانهتا والذخية  
     املادة ٥ تتطرق إىل جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة 23
   املادة ٦ تعىن بتجرمي غسل عائدات اجلرائم  24
    املادة ٨ تعىن بتجرمي الفساد 25
   املادة ٢٣ تتطرق إىل جترمي عرقلة سي العدالة  26
 املادة ٢ ب( يقصد بتعبي "جرمية خطية" أي سلوك ميثل جرما يعاقب عليه القانون ابحلرمان التام من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد. 27
 املادة ٢ أ( يقصد بتعبي "مجاعة إجرامية منظمة" كل مجاعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصور ة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من  28

ة أخرى.اجلرائم اخلطية أو األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية، من أجل احلصول، بشكل مباشر أو غي مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادي  
  دراسة مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية واللجنة األوملبية الدولية" )٢٠١٣( الصفحة ١٥  29
   التقرير التفسيي التفاقية ماكولني ، النقطة ١٧. 30
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 هي وهذه. التالعب ابملبارايت جرائمعقوابت  همافي تطبق نأ ميكن اللذين املختلفني املستويني ستعراضإ اجلدير ومن
 السلطات تطبقها اليت والعقوابت الداخلية التأديبية لياهتاآل وفقا الرايضية اهليئات تطبقها اليت التأديبية العقوابت

جنائية. أو إدارية أو عقوابت مدنية األخيأ إما هذه تكون وقد، العامة  
 

 .للجزاءات الداخلي نظامها خالل من وتنفذها اخلاصة أنظمتهاعلى  الدولية أو الوطنية الرايضية املنظمات تتوفرو 
 التفسي وضمان والتوسط املنازعات تسوية عن املسؤولة الرايضية املنظمات نشاهتاأ اليت القضائية اهليئاتوتعترب 

 الصحيح للقواعد واألنظمة الرايضية 31.
 

 أساسية مبادرات هي األخية السنوات يف املراهناتمسيو و  الرايضية املنظمات اختذهتا اليت املبادرات ان والواقع
 ،السلوك أو األخالق مدوانت ،"استخبارات نظام" شكل املبادرات هذه تتخذ وقد. ملكافحة التالعب ابملبارايت

وحدات النزاهة، أو الربامج التعليمية. و قد  كانت الفيفا 32و دوري أبطال اورواب33 أوىل اهليئات الرايضية إلنشاء نظم 
 حمرتيف ورابطة للتنس الدويل االحتاد، قام ٢٠٠٨ ويف. لتالعباب الصلة ذاتالرهاانت  عن للكشف املبكر اإلنذار

التنس ورابطة تنس النساء وجملس البطوالت األربع الكربى إبنشاء وحدة دائمة لسالمة التنس 34. ويف سنة ٢٠٠٩ 
أطلقت اللجنة األوملبية الدولية نظام املراقبة اخلاص هبا، وهو نظام استخبارات نزاهة الرهاانت 35. ابالضافة إىل هذا 

على منع  ١٠و  ٩ املاداتنيف  تنص  الدولية األوملبية اللجنة وضعتها اليت األخالق فإن مدونة االستخبارايت، النظام
. ويف سنة املراهنةهذه  تشجيع شكالأ مجيعاألوملبية، وكذا  لعابابألاملتعلقة  الرهاانت دعم أو املشاركة شكالأ مجيع

 على تنص اليت ابملسابقات التالعب منع نبشأ األوملبية احلركة مدونة أيضا الدولية األوملبية اللجنة اعتمدت ٢٠١٥
 لوائح منسقة ومعايي دنيا بني احلركة الرايضية على الصعيد العاملي 36.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  إنظر فالوين ل.، ابمشان ط.، العدالة الرايضية يف سويسرا، جملة القانون والسياسة الرايضية االوروبية ٢٠١٣/١ الصفحة ٦٠٠ وما يليها.  31
32  www.fr.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=1040071.html 
33   www.fr.uefa.com/uefa/keytopics/kind=512/newsid=884732.html 
34   www.tennisintegrityunit.com/about-us/ 
35   www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/General_Presentation_IBIS_FRENCH.pdf 
36  
www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation
_ of_competitions-2015-en.pdf 



 
 
 
 

 وجيب املدين للقانون ختضع الرايضية املنظمات تفرضها اليت التأديبية العقوابت" نأ الرايضية التحكيم حمكمة أوضحت
 متييزها بوضوح عن العقوابت اجلنائية" 37 على الرغم من أن العقوابت التأديبية واجلنائية قد تكون تكميلية 38. 

 سريعة قسرية أداة الرايضية للمنظمات التأديبية السلطات تشكل القانونية، القيود مع يتمشى مباقصد  تطبيقها و 
.ينظموهنا الذين واملسؤولني الرايضيني هلؤالء الرايضية ابملسابقات التالعب ضد وفعالة  

 
لتالعب اب املتصل السلوك جترمي إىلالكثي من الدول  سعتفقد  الرايضية، للمنظمات الداخلية املسائل خارجأما 

 إىل اجلنائية العدالة إىل اللجوء ويستندهبا.  املتصلة اجلوانب ملختلف جنائية جزاءات سنابملبارايت، وذلك مثال ب
.العام لنظامضد ا جرمية أيضا هو بل فحسب، الرايضية للقواعد انتهاكا ليس ابملنافسة التالعب نأب القائلة الفكرة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 حمكمة التحكيم الرايضية، احلكم ٢٠٠٦ / أ / ١١٠٢ اجلزء ٥٢ إضافة التأكيد. 37
  إنظر مثال حمكمة التحكيم الرايضية، احلكم ٩٨ /  ٢٠٠ اندي أيك أثينا واندي سالفيا براغ  ضد دوري أبطال اورواب بتاريخ  ١٩٩٩/٠٨/٢٠. 38
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 الجيدة الممارسات

 والتوصيات

 
 

التالعب  جترمي إىل طريقها يف كانت  أو قامت اليت البلدانبلد من  ٢٨ ب اخلاصة التشريعات حتليل إىل استنادا
وهي مفصلة كالتايل:  .رئيسية جيدة ممارسات أبربع قائمة حتديد متابملبارايت، فقد   

واملسابقات؛ الرايضات مجيعالتالعب ابملبارايت على  جرميةعقوابت  تطبيق -  
ابملنافسة؛ التالعب جرمية تعريف -  
؛ واجلرمية يف املشاركني نوع حتديد -  
.املراهنة وجرائم ةاالتالعب ابملبار  جرائم بني بوضوح التمييز -  
 
واملسابقات الرايضات تطبيق عقوابت جرمية التالعب ابملبارايت على مجيع - أ  
 

هبذا  ثرستتأ اليت عن الرايضات بدقة التنبؤ على القدرة وعدم تايملبار التالعب اب ميثله الذي التهديد خلطورة نظرا
.احملددة اجلرمية هذه العقوبة على تطبيق من واسع الفعل، فاحملبذ فتح نطاق  

م كمبارايت بلداهن يف تتبعا قلاأل الرايضية املسابقات أو الرايضة خيتارون ما غالبا اجملرمني نأ التجربة أظهرت الواقع، يف
 أجل مناألخرى األقل شعبية ملمارسة أنشطتهم وذلك  الرايضاتابقي و  الودية تايواملبار  الثالث أو الثاين الدوري
هم.عن الكشف جتنب  

 
 
 

٥ 



 
 
 

اتفاقية األمم  وتشرتط. ماكولني ومعاهدة الفساد مم املتحدة ملكافحةاتفاقية األ حكامأ مع أيضا االقرتاح هذا شىاويتم
 املتحدة ملكافحة الفساد على البلدان أن جترم  كل املمارسات لتشمل فئة واسعة من أفعال الفساد 39. 

 حدث يأ" تعين" الرايضية املنافسة" فان ، ماكولني اتفاقيه من ٣ املادة يف الوارد للتعريف ووفقا ذلك، على عالوة
 هبا واملعرتف ٣١.٢ لمادةل وفقا االتفاقية متابعة جلنة أدرجتها رايضية منظمة وضعتها اليت للقواعد وفقا ينظم رايضي

أخرى. خمتصةرايضية  من طرف منظمة االقتضاء، عند أو ،دولية رايضية منظمة قبل من  
 

ابملنافسة التالعب تعريف - ب  
 

 ألنه مفيدجد  ماكولني اتفاقية من ٤. ٣ املادة يف املستخدم الرايضية ابملنافسة التالعب تعريف نفإ ،عامة كمالحظة
 اإلغفال أو الفعل أو الرتتيب" هو املستخدم والتعريف. الدويل الصعيد على وتطويره عليه التفاوضنه مت أب يتميز

 غي مزيةعلى  احلصول هبدف رايضية مسابقة مسارتغيي  إىل أو النتيجة يف سليم غي تغيي إىل يهدف الذي املقصود
.آلخرين أو لنفسه مستحقه  

 
السليب /النشط  التالعب -١  

 رميةجل املوضوعي صرالعن نهعلى أ الرايضي للحدث والسليب النشط التالعبأن  املستعرضة التشريعات بلدان حددت
جيدة. كممارسة  املزدوج النهج هبذا وهلذا يوصى. ةاالتالعب ابملبار   

 
مادي  غي /مادي  على ربح للحصول التالعب -٢  

ة" االتالعب ابملبار  جرمية عن انجتة مستحقة غي مزية ي"أ مفهوم الوطنية التشريعاتأغلب  القلة، فقد أوردت ابستثناء
 هبذا ويوصى. املادية غي أو"( نفع مايل / نقد / مادة" أو "خمصصات" ،"مكافئة" ،"عطية"، "هدية)"سواء املادية 

 اتفاقية من ٤. ٣ املادة ومع الفساد مكافحة اتفاقية من ١٦و  ١٥ املادتني مع يتفق ألنه جيده كممارسة  النهج
مستحقة". غيمزية " إىل تشي اليت ماكولني  

 
 

                                                           
 _www.unodc.org/pdf/corruption/CoC   انظر أيضا الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ٢٠٠٦، املتاحة على الرابط التايل: 39
LegislativeGuide.pdf 
 

UNODC 
 مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية

 

 اللجنة الأوملبية ادلولية
ملقاضاة التالعب ابملنافساتالمنوذجية أأحاكم القانون اجلنايئ   



 
اجلزئي احلدث /العامة  النتيجة يف التالعب - ٣  

 أوة املبار  النهائية النتيجة تغييتعاقب فقط  الدول من العديد نأ الكتيب هذاجناز إل جريأ الذي التحليل اظهر
 مرتبطة كبية  خماطر هناك، ابلرغم من أن (اجلزئية) الوسيطة املكوانت أو الحداثيف حني ال تعاقب عن ا ،منافسة

 إىل وما املسجلة األهداف أو احلمراء البطاقات عدد مثل) نفسها املسابقة خالل حداثاأل / ابلنتائج ابلتالعب
(.ذلك  

 
 الوسيطة  االحداث على الرهاانت ذلك يف مبا الرهاانت، أنواع بعض نأب املسبق االفرتاض إىلاألمر  هذا ويستند

  رهاانت وضعب اجملموعات هذه ملثل فرصا توفر نأ الرهاانت ذهوميكن هل. اإلجرامية للمنظمات جذابة هي ،(اجلزئية)
 من اتفاقية ٤. ٣ املادة تشي الواقع، يف. تالعبال عن الكشف خطرتعطي أرابحا مادية عالية جدا وذلك دون  كبية

 جترمي املستحسن من. ولذلك، املنافسة أو الرايضي احلدث ومسار النتيجةإىل اإلثنان على حد سواء، أي إىل  ماكولني
.الرايضية املنافسة مسار أو نتيجة من كل  يف التالعب  

 
املشاركون – ج  

 
املباشرون املشاركون -١  

وعلى . ةاالتالعب ابملبار  جرمية يف املباشرين املشاركني إىل عامة بعبارات حتليلها مت اليت التشريعات معظم أشارت
 .املباشرين املشاركني إىل عامة بعباراتتشي  الفساد مكافحة اتفاقية من ٢١، و١٦، ١٥ املواد، فإن الدويل الصعيد

 اتفاقية وتشي. اخلاص أو العام القطاع يف سواء اجلرمية،نوع  حسبكراشون أو مرتشون،   األشخاصويعمل هؤالء 
 اجلناة فئات خمتلف بني متيز ولكنها( اشيالر  /املفسد ) الفعليني اجلناة إىل عامة بعباراتالثالثة   مادهتا يف ماكولني
؛ الرايضي الدعم موظفي( ٢؛ الرايضيني( ١: "املنافسة يف املصلحة أصحاب" سمإب ليهمإ املشار ،(املرتشني) السلبيني

 و ٣( املسؤولني 40.
التالعب  جرمية يف والسلبيني النشطني املشاركني لتعريف عامة مصطلحات ابستخدام وقصد حتقيق الفعالية فإنه يوصى

 أو يتلقى" شخص يأ" و ،وسطاء طريق عن أو مباشرة ،ةمستحق غي مزية يعطي أو يعد" شخص يأ" مثل ،ةاابملبار 
.رايضي حبدث التالعب أجل من وسطاء، طريق عن أو مباشرة ،ا ابحلصول عليهاوعد أو مستحقة غي مزية يقبل  

 

                                                           
 يف املادة ٣ من اتفاقية ماكولني: "رايضي" يعين أي شخص أو جمموعة من األشخاص مشاركني يف املسابقات الرايضية؛ "موظفي الدعم الرايضي" يعين أي مدرب، مدرب مساعد، مدير، وكيل، رئس فريق،  40

قة عمل مع رايضيني؛ "املوظف" يعين أي شخص الذين هلم عالمسؤول عن فريق، أطباء أو ممرضني عاملني مع الرايضيني أو األشخاص الذين يعملون يف التحضي ملسابقات رايضية، ومجيع األشخاص اآلخرين 
يئة احمللفني وأي أشخاص آخرين معتمدين. ويغطي هذا املصطلح أيضا يكون مالكا أو مسامها يف اهليئة التنفيذية أو موظفا يف الكياانت اليت تنظم املسابقات الرايضية وتروج هلا، فضال عن احلكام وأعضاء ه

ملنظمة الرايضية الدولية، أو عند االقتضاء، املنظمات الرايضية املختصة األخرى اليت تعرتف ابملنافسة.املسؤولني التنفيذيني وموظفي ا  
 



 
 

الوسطاء - ٢  
 عده تشمل اليت املنظمة اجلرمية شكالأ من شكال اعتبارها ميكن اليت - تايملبار للتالعب اب املدى البعيدة للطبيعة نظرا

يعترب  ملباراةالتالعب اب يف الضالعني للوسطاء اجلنائية املسؤولية ديحتدفإن  –كبية   ومادية بشرية موارد وتعبئة أشخاص
جيدة. ممارسة  

 اليت الوطنية عرب املنظمة اجلرمية مكافحة من  اتفاقية ٥ املادة يف عليه املنصوص لتزاماال مع التوصية هذه تتماشى
من إتفاقية  ٢٧ املادة مع أيضا يتسقكل هذا .  الوسطاء ذلك يف مبا ،منظمة اجرامية مجاعة يف املشاركة جترمي تقتضي

 هي فساد جرميةعلى  حمرض أو مساعد أو كشريكسواء   صفة كانت أبي املشاركة نأ توضح اليت الفساد،مكافحة 
 املساعدة على تنص اليت ماكولني اتفاقية من ١٧ املادة مع أيضا تتماشي التوصية هذه نفإ وأخيا،. جرمية أيضا

.والتحريض  
االعتباريني األشخاص مسؤولية - ٣  
 تكون، قد اليت االعتباريني، األشخاص على مسؤولية الكتيب هذاإلجناز  ااستعراضه مت الذي اتالتشريع نصت

 اتفاقية من 26 املادة يفهذا األمر  ويرد.  داريإ أو مدين أو جنائي طابع ذات بلد، لكل القانونية املبادئحسب 
 مبادئها مع تسقمبا ي تدابي، من يلزم قد ما تعتمد"على كل دولة طرف أن  نهأ على تنص اليت الفساد مكافحة
 املادة وتوصي ".االتفاقية هلذه وفقا مةاجملر  األفعال يف املشاركة عن شخاص االعتبارينياأل مسؤولية تحديدل القانونية،

ة.ايف التالعب ابملبار  ادانتهم تثبت الذين االعتباريني األشخاص مسؤولية بتحديد أيضا ماكولني من اتفاقية ١٨  
 ولذلك يوصي بتقرير هذا العنصر يف النظم القانونية اليت تعرتف بوجود هذا الشكل من املسؤولية 41. 

األشخاص منبعض الفئات  محاية - ٤  
ة االتالعب ابملبار  سياق يفو  ماكولني، اتفاقية من ٢١ واملادة الفساد مكافحة اتفاقية من ٣٣و ٣٢ للمادتني وفقا
 القانونية للمبادئ وفقا التشريعية املبلغني واألشخاص الشهود محاية تكونفيجب أن  أوسع، أخرى العتبارات لكوكذ

.قضائية والية كل  من هبا املعرتف  
 
 
 

                                                           
الواقع، فإننا نذكر أبن البلدان ال تتحمل مجيعها املسؤولية اجلنائية عن الكياانت االعتبارية. انظر الدراسة املقارنة جمللس أورواب بشأن مسؤولية األشخاص االعتباريني عن جرائم الفساد، واليت ميكن االطالع  41
 عليها من خالل الرابط التايل:
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Publications/EaP/Liability%20of%20Legal%20Persons%20for%20Corr
uption%20Offences.pdf   

األشخاص االعتباريني عن الفساد يف أورواب الشرقية شبكة مكافحة الفساد اخلاصة أبورواب الشرقية وآسيا الوسطى، مسؤولية  -انظر أيضا تقريرا صدر مؤخرا عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
، وهو متاح على الرابط التايل:٢٠١٥وآسيا الوسطى ،   

www.oecd.org/corruption/ACN-Liability-of-Legal-Persons-2015.pdf   
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http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Publications/EaP/Liability%20of%20Legal%20Persons%20for%20Corruption%20Offences.pdf


 
لرهانة والتالعب اباالتالعب ابملبار  بني التمييز - ه  

 مت اليت الدول معظم يف اثبته منافسة أو رايضي حدث على املراهنة فعل عنالتالعب ابملباراة  جرمية تنفصل
 خمتلفتني جرميتني يف لرهاانتالتالعب ابو  تايملبار التالعب اب جيرم ،(افريقيا وجنوب أملانيا) حالتني يف. استعراضها

 لرهاانتالتالعب اب يعترب ،(واليوانن، تركيا بلغاراي، الربتغال، إيطاليا، اسبانيا،) أخرى حاالت ويف. مرتابطتني ولكن
 نيوزيلندا، كوراي،  فرنسا، أسرتاليا،) قضائية والايت ٦ يف نهأ غي. تايابملبار ابلتالعب  املتعلقة للعقوبة مشددا عامال

.الرهاانت فيها تقدم اليت املسابقاتالتالعب ابملباراة على  جرمية نطاق يقتصر ،(املتحدة واململكة سويسرا،  
 

 اتفاقية أهداف مع تساقاإل ولتحقيق ت،ايملبار التالعب اب مكافحة يف الكفاءة من ممكن قدر أعلى حتقيق ولضمان
رايضي  حدثعلى  الرهان عن مستقلةت ايملبار التالعب اب جرمية تكون نأب ىيوص ماكولني، واتفاقية الفساد مكافحة

اثبتة. منافسة أو  
 جترمي يأ) لرهانالتالعب اب لتشمل تايملبار التالعب اب جرمية تكييف من الوطنيني املشرعني التوصية هذه متنع وال

مجيع اشكال التالعب ابملبار ايت، وال سيما تلك اليت هتدف إىل تغيي نتيجة الرهان( 42 أو أن تنص على جرمية 
.الرهان يف لغشاب متعلقة منفصلة  
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القانون أحكام  

النموذجية الجنائي  

 
 

 والتأديبية القانونية الصكوك إىلاستنادا و لتالعب ابملبارايت اب املتعلقة لتشريعاتعلى ا جريأ الذي التحليل ابستخدام
:اجلنائي للقانون التالية النموذجية حكاماأل يف النظر يقرتح الكتيب، هذا منالنقطة الرابعة  يف املبينة الصلة ذات  

 
 

 أو يعد مباشر، غي أو مباشر بشكل شخص، ي. يعاقب ب_______________ أ١
 أو نتيجة تغيي هبدف لآلخرين، أو لنفسه آخر، لشخص مستحقة غي مزية يأ يعطي أو يقدم
.صحيح غي بشكل رايضية منافسة مسار  

 
 

 أو يلتمس مباشر، غي أو مباشر بشكل شخص، ي. يعاقب ب_______________ أ٢
 مسار أو نتيجة تغيي هبدف لآلخرين، أو لنفسه عرض، أو وعد أو مستحقة غي مزية يأ يقبل

.صحيح غي بشكل رايضية منافسة  
 
 
 

٦ 



 
 نص تفسيي

 
الدولية ابلصكوك الصلة ذات وإشارات تعليقات املقرتح النص   

هي األكثر شيوعا.( النشط ابلفساد املتعلقة) الصيغة هذه  
الفساد مكافحة اتفاقية من ١٦و  ١٥متوافقة مع املادتني   

شخص...  "أي  
(١يعطي" )الفقرة  أو يقدم أو عدو ي  

التفسي.  يف املرونة من قدر اقصى تكفل( السليب ابلفساد املتعلقة)الصيغة اجلد متداولة  هذه  
الفساد مكافحة اتفاقية من ١٦و  ١٥متوافقة مع املادتني   

شخص... "أي  
(٢يقبل" )الفقرة  أو يلتمس  

 يف املباشرة، ويتوافق مع املصطلحات الواردة وغي املباشرة واإلغفاالت احلكم كال من األفعال يغطي هذا
ماكولني  مع اتفاقيةالفساد وكذلك  مكافحة اتفاقية من ١٦و ١٥املادتني   

مباشر" غي أو مباشر "بشكل  

الفساد مكافحة اتفاقية من ١٦و ١٥املادتني  يف متوافقة مع املصطلحات الواردة يعطي" أو يقدم أو عدو "ي   
الفساد مكافحة اتفاقية من ١٦و ١٥املادتني  يف متوافقة مع املصطلحات الواردة يقبل" أو "يلتمس   

الفساد وكذلك مع مكافحة اتفاقية من ١٦و ١٥املادتني  يف الواردةمتوافقة مع املصطلحات   
"مزية غي مستحقة" :ماكولني اتفاقية من ٤. ٣املادة    

، "مكافئة"، "عطية"، "هدية"مثل  متنوعة مصطلحات املدروسة الوطنية التشريعات تستعمل
.أو اقتصرت على ذكر ميزة "مادية / نقدية / مالية" "خمصصات"  

األنسب. احلل هو املوحدة الدولية املصطلحات استخدام أن يبدو  
احلصول  ببساطة أو املنافسة، يف أعلى مستوى إىل التقدم مثل) املادية غي املزااي الصيغة هذه وتشمل

الفوز." جمد"على   
ماكولني متوافقة مع اتفاقية  

عرض" أو وعد أو مستحقة غي مزية "أي  

الئق".  غي تغيي إىل هتدف " :من إتفاقية ماكولني ٤. ٣املادة   
املصطلح املختار الرايضية(، فإن  ابملسابقات التحديد نظرا للطبيعة اخلاصة هلذه اجلرمية )املتعلقة على وجه

 من طرف إتفاقية ماكولني مكيف بشكل جيد.
  املكتملة.  واجلرائم احملاولة من كال"  هبدف" صيغه تشمل و

صحيح" غي بشكل تغيي "هبدف  

رايضية". منافسة مسار أو من إتفاقية ماكولني: "]تغيي[ نتيجة ٤. ٣املادة   
أخذا ابإلعتبار ممارسة املراهنة على األحداث اجلزئية )على سبيل املثال عدد البطاقات احلمراء أو 

 نتيجة على اجلرميةتقتصر  الصفراء، عدد الركالت احلرة أو ضربة )ركلة( اجلزاء، إخل(، فإنه يوصى أال
املنافسة. لتلك والعادل الطبيعي على املسار أيضا بل فحسب، الرايضية املنافسة  

رايضية" منافسة مسار أو "نتيجة  

 اجلناة يكونوا قد الذين املستحقة غي املزية من احملتملني املستفيدين مجيع لتشمل العبارة هذه ركبت
آخرين. أشخاصا أو أنفسهم  

 أو مستحقة[ لنفسه غي مزية على احلصول إتفاقية ماكولني: ]هبدفمن  ٤. ٣متوافقة مع املادة 
 لآلخرين".

الفساد: "]مزية غي مستحقة[  مكافحة اتفاقية من ١٦و ١٥املادتني  يف متوافقة مع املصطلحات الواردة
آخر". كيان  أو لشخص أو نفسه للمسؤول  

لآلخرين" أو "لنفسه  

 


