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شكر وتقدير
إن هذا الدليل المرجعي هو نِتاج الفرع المعني بالفساد والجرائم االقتصادية التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخ ِدِّرات والجريمة،
بالتعاون مع المركز الدولي لألمن الرياضي.
ويود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لألمن الرياضي أن يعربا عن شكرهما للسيد باول سكوتنى لما
قدمه من إسهامات كبيرة في صياغة هذا الدليل.
كما يود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لألمن الرياضي أن يعربا عن تقديرهما وبالغ امتنانهما لمن
أسهموا بدرايتهم الفنية وخبراتهم ووقتهم في مختلف مراحل تطوير هذا الدليل ،وهم:
السيد باولو بيرتاكسيني بونولي ،بالمدرسة الثانوية الكاثوليكية  ،Alta Scuola Universita Cattolicaوالسيد حسن حيدر ،والسيد
جيمس كيتشينج ،والسيد بينويت باسكيير ،باإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،والسيد آدم بريكل ،بالهيئة البريطانية لسباق الخيول ،والسيد
كيفن كاربتنر ،مروج الحلول القانونية والرياضية ،والدكتور روجر كورانتينج ،بأمانة الكومنولث ،والسيدة كاساندرا فرناندز ،بمجلس
أوروبا ،والسيد جورج باترسون ،باللجنة األوروبية ،والسيد نوربرت روبيكسيك ،بمكتب الشرطة األوروبية اليوروبول ،والسيد رالف
موتشكي ،والسيدة جيرالدين نوني ،والسيد نيكوالس راودينيسكي ،باالتحاد الدولي لكرة القدم ،والسيد نيكوالس جون توفيلك ,بلجنة
المراهنات ،والسيد دوجالس روبينسون ،بنادي الفروسية في هونغ كونغ ،والسيدة ليا كليريت ،والسيد ستيوارت باجي ،والسيد فيرنر
شولر ،والسيد ويل شاند ،بالمركز الدولي لألمن الرياضي ،والسيدة انغريد بيوتلر ،باللجنة األولمبية الدولية ،والسيد واين سنيل ،والسيد
ستانلي أودي ،بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) ،والسيدة لورين باوم ،والسيد بيير بيرثت ،والسيد باسكال فاجيت ،والسيد
سيلفاين نوجاس ،والسيدة زافير سيميونى ،بوزارة العدل الفرنسية ،والسيد سيونغ كيو هيو ،والسيد هيونغ ون كيم ،والسيد كيونغ سو
كيم ،بوزارة العدل بجمهورية كوريا ،والسيد جاك أندرسون ،بجامعة كوينز ،والسيد أوسكار برودكين ،والسيد جيمس واتسون ،بـشركة
سبورت رادار ،والبروفيسور مايك مكنامى ،بجامعة سوانسى ،والسيد اورس كلوسير ،باإلتحاد األوروبي لكرة القدم ،والسيدة كلير
آشلى ،والسيدة إيميليا فيشر ستارزينيسكي ،بشركة تسويق فيرو لإلتصاالت ،والسيدة سوزان آهرين ،والسيد بين روثيرفورد ،بمنظمة
عالم الرجبي ،والسيد نيجل ماور ،بـمنظمة عالم لعبة السنوكر والرشق بالسهام ،والسيد فرانسيس مونتيل.
كما يود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لألمن الرياضي أن يقر وينوه بمساهمات الموظفين التابعين
لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذين اضطلعوا بمسؤولية تطوير هذا الدليل المرجعي ،وهم :كانديس ويلش ،رونان
أولوار  ،جيما نورمان وشاديه أفكير ،وكذا بمساهمة من قدموا خبراتهم ودرايتهم الفنية وتعليقاتهم ،وهم :ديميترى فالسيس ،ديموستينيز
كريسيكوس ،جوليا بيلجريم ،وكونستانذى فون سويهنين.

األمم المتحدة ،آب/أغسطس  .2016جميع الحقوق محفوظة ،عالمياً©.
ال تعبر التسميات المستخدمة في هذا التقرير والمواد الواردة فيه عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو لسلطاتها أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها.
النشر واالنتاج :قسم النشر باللغة اإلنكليزية والمكتبة ،مكتب األمم المتحدة في فيينا.

تقديم
تبرز الرياضة أفضل ما لدينا؛ فالشرف واللعب النظيف هما جزء ال يتجزأ من سلوك األحداث الرياضية ،وهما ما نستمتع به فيها.
سد المتعة التى تمنحها الرياضة لماليين المشجعين في جميع أنحاء العالم من جراء الممارسات الملتوية مثل التالعب بنتائج المباريات؛ فالفساد ودخول
لكن ما أسهل أن ت َ ْف َ
الجريمة المنظمة عبر الوطنية في الرياضة يؤديان إلى تقويض الثقة في النتائج وتشويه السمعة .أضف إلى ذلك أن األرباح الهائلة الناتجة عن التالعب بنتائج المباريات
يمكن توجيهها في أنشطة أخرى غير قانونية.
إن أفضل طريقة لمواجهة هذه التهديدات هو األخذ بنهج أصحاب المصلحة المتعددين ،فهذا النهج إذا ما صاحبه تركيز على زياده قدرات األجهزة المعنية بإنفاذ القانون
والمنظمات الرياضية يتيح توفير وتسخير قدر كبير من الدراية الفنية لمجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة تضم المنظمات الدولية وهيئات القطاع الخاص.
يلتزم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتوسيع الجهود الرامية لتعزيز مبدأ النزاهة والحوكمة الرشيدة فى الرياضة.
لقد قمنا بوضع هذا الدليل المرجعيبالتعاون مع المركز الدولي لألمن الرياضي ليكون مصدرا عمليا يستهدف مساعدة المسؤولين على كشف التالعب بنتائج المباريات
والتحقيق فيه.
ويعتمد هذا الدليل في أساسه على إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،واللتان تمثالن اإلطار القانوني لألجهزة
المعنية بإنفاذ القانون في مكافحة التالعب بنتائج المباريات ،كما تمثالن النقاط المرجعية ذات القبول العالمي التي تأخذ يها المنظمات الرياضية وسائر أصحاب المصلحة
لدعم هذه المعركة.
وتقدم دراسات الحالة وأساليب التحقيق العملية الواردة في هذا الدليل المرجعي دعما ً هاما ً ومفيدا ً ألولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز معارفهم ومهارات التحقيق الخاصة بهم
داخل هذا المجال الذي وإن كان جديدا نسبيا فإنه ذو أهمية متزايدة.
ولن يتأتى للدول والمنظمات الرياضية حماية كل من النزاهة في الرياضة ونزاهة الرياضة إال من خالل إظهار العزيمة والقدرة على معالجة هذا التهديد.
وآمل أن ينهض هذا الدليل المرجعي بهذه الجهود.

يورى فيدوتوف
المدير التنفيذي
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

iii

تقديم
يجب حماية الرياضة حتى يتسنى لنا مواصلة تقديم هذا المجال الهام لدوره في تعليم األجيال القادمة .ومن المحزن أن عمليات الفساد والرشوة والغش والكذب والعنف تكاد
تشيع لتصبح أمورا عادية ومألوفة.
وإحدى القضايا الخطيرة التي تواجه الرياضة اآلن هي التالعب بنتائج المباريات .ويحدث هذا من أجل جعل المجرمين أكثر ثرا ًء ،وغالبًا ما يكون ذلك على حساب
الرياضيين المستضعفين أو المسؤولين عن المباريات.
ً
ويعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ) (UNODCإحدى المنظمات التي اتخذت موقفا ضد تهديد التالعب بنتائج المباريات وأود أن أغتنم هذه الفرصة
للتنويه بجهوده الرائعة في هذا المجال.
إن المركز الدولي لألمن الرياضي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمالن سويا بدمج قوتهما وخبراتهما من أجل خلق مستقبل رياضي خالي من الجريمة.
نحن فخورين بأن نقدم لكم أول ثمرة عملية لشراكتنا وهي الدليل المرجعي للممارسات الحسنة والتحقيق فى التالعب بنتائج المباريات الصادر عن كل من مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لألمن الرياضي.
إن هذا المرجع الثمين سيقوم بدور المرشد والصديق ،وسيكون يد العون لكل من يجد نفسه في مواجهة الجريمة في الرياضة .وسوف يساعد كل من يجد أن عليه إثبات
مستويات استثنائية من الشجاعة واإلقدام للمساعدة في القبض على الغشاشين.
وهذا الدليل المرجعي هو هدية للرياضة ويهدف إلى توجيه اإلتحادات الدولية واألجهزة المعنية بإنفاذ القانون وسائر المنظمات الدولية األخرى نحو األفضل في كشف
التالعب بنتائج المباريات والتحقيق فيه ومقاضاته.
ويشرفنا من خالل شرحنا الدقيق والشامل للتحقيقات في نتائج التالعب بالمباريات أن نقول أن هذا المرجع الصادر عن كل من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة والمركز الدولي لألمن الرياضي هو مساهمة حيوية لمستقبل أقوى للنزاهة في الرياضية.
ويسعدنا من خالل استمرار شراكتنا مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ندعم مكافحة العالم الحقيقية ضد التالعب بنتائج المباريات في الرياضة وأن
نرى هذا المرجع مستخدما في جميع القارات.
تلك فقط هي بداية الرحلة ونأمل ان تنضموا جميعا إلينا.

محمد حنزاب
رئيس
المركز الدولي لألمن الرياضي
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الفصل األول:
نظرة عامة عىل التالعب بنتائج المباريات

أ .مقدِمة
الرايضة جزء أسايس من احلياة اليومية ،جزء فيه ااثرة وحامسة وعدم قدرة عىل التكهن بنوع املنافسة ،وهمارة وعزمية الرايضيني وغريمه من
املشاركني(.)1والمه من ذكل أن الرايضة قد أثبتت أهنا مصدر قوة للامتسك الاجامتعى والتعلميى(.)2
ان ممارسة الرايضة ختضع لقمي الزناهة واملنافسة الرشيفة ،غري أن الزناهة ىف املنافسات الرايضية ونزاهة الرايضة بصورة عامة تتعرض لهتديد خطري ومزتايد
من التالعب بنتاجئ املبارايت .ومثة مجموعة من العوامل قد مسحت لهذا الهتديد ابلزتايد مهنا الطامع الشخصية ،ضُ عف هيئات الدارة
الرايضيه كقطاع ،وكرثة أسواق الرهان العاملية اليت يسهل الوصول الهيا وميكن اس تغاللها ،وسوء تقدير وضع التالعب بنتاجئ املبارايت كهتديد مضن أولوايت
الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واس تخدام عنارص اجرامية منظمة للرايضة من أجل خدمة وتعزيز مصاحلهم اخلاصة.
مت اعداد هذا ادلليل املرجعي يف املقام الول من أجل املهمتني بفهم هذا الهتديد واجياد ُالطرق العملية ملعاجلته ،واس تخدامه الرئييس ،يف هذا الصدد ،هو
مساعدة احملققني التابعني للهجزة املعنية ابنفاذ القانون وللمنظامت الرايضية اليت تلكف ابلتحقيق يف ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت .وابلضافة ايل
ذكل ،فان هذا ادلليل املرجعي حيتوى عىل معلومات قد تكون ذات أمهية لفراد الدعاء العام والقضاء وصناع الس ياسات واملرشعني ،اىل جانب هجات
أخرى.
و يسعي هذا ادلليل املرجعي اىل تزويد القراء ابلدوات واملهنجية الالزمة للتحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت .كام يسعى اىل تزويدمه بأفضل املامرسات
ذات الصةل بظروفهم اخلاصة وابراز الطر القانونية واملعلومات الساس ية اليت تيرس الفهم الفضل للتالعب بنتاجئ املبارايت وطرق معاجلته من منظور
عام.
ينقسم هذا ادلليل املرجعي اىل ثالثة فصول مس تقةل ممتزية ،ويتضمن مالحق تفصيلية ،وميكن قراءته بشلك اكمل أو بشلك ُمنفصل حسب جمال الهامتم
الرئييس للقارئ.
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" -1مناااهج التجريم الخاااصااااااااة بمكااافحااة التالعااب بنتااائج المباااريااات والمراهنااات غير القااانونياة /غير المنظمااة :منظور عااالمي" ،اللجنااة األولمبيااة الوطنيااة ومكتااب األمم المتحاادة المعني بااالمخاادرات والجريمااة ،يوليااه 2013

corruption/Publications/2013/Criminalization_approaches_to_combat_match-fixing.pdf /www.unodc.org/documents
" -2المراهنات الرياضااااااية والفساااااااد :كيفية الحفاظ على النزاهة الرياضااااااية" ,معهد بحوث المعلوماتية  IRISبجامعة سااااااالفورد ،محاميين مجلس الوزراء وكلية علوم القانون الجنائي  ( CCLSجامعة بكين ) فبراير 2012
www.spordiinfo.ee/est/g22s355
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الدليل الممرجعي للممارسات الجيدة في التحقيق فى التالعب بنتائج المباريات

وابلنظر اىل أن التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت هو حقل جديد نسبيا يفتقد وجود معايري أو طرق أو بروتوكولت قوية راخسة ،فان هذا ادلليل املرجعي يسعى اىل
تزويد القارئ ابلدوات والساليب اليت ميكن اعامتدها وتعديلها ل ُتناسب الظروف اخلاصة بذوي الاهامتم من الهجزة املعنية ابنفاذ القانون ،واملنظامت الرايضية أو الهيئات
الخرى ذات الصةل.
يشلك التالعب بنتاجئ املبارايت جرمية يف العديد من البدلان( ،)3وانهتأاك للقواعد ادلاخلية ،واللواحئ التنظميية والقواعد السلوكية ىف العديد من جمالس الدارة الرايضية ،ومن
مث خيضع هذا املوضوع اىل اجراءات تأديبية .يضاف ايل ذكل أنه من املقبول عامليا الآن أن التالعب بنتاجئ املبارايت قد اصبح من مظاهر الفساد احلديث اليت يزتايد انتشارها،
والىت تتضمن عنارص اجلرمية املنظمة الوطنية وعرب الوطنية ،واليت حتتاج اىل أن يتصدى لها العديد من أحصاب املصلحة بطريقة مشولية ومنسقة.
وحتقيقا لهذا الغرض ،فان املواثيق ادلولية ،وابلتحديد اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد واتفاقية المم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عربالوطنية ،تشلك السس والطر
القانونية ادلولية اليت تعزز التعاون بني ادلول وتفرض الالزتامات عىل ادلول اليت انضمت اىل تكل املواثيق وأصبحت طرفا فهيا يك تسن قوانينا وتضع قيد التنفيذ اجراءات
ذات صةل مبنع الفساد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية والتحقيق فهيام ومالحقة مرتكبهيام قضائيا.
وابلنظر اىل ادلمع اذلي ياكد يكون عامليا لهذه املعاهدات وصالهتا املبارشة ابلقضااي احمليطة ابلتالعب يف نتاجئ املبارايت ،فان اتفاقية ماكحفة الفساد واتفاقية ماكحفة اجلرمية
املنظمة يشالكن هيلك هذا ادلليل املرجعي .وابلس تخدام الفعال لهاتني التفاقيتني ميكن للخرباء توظيفهيام كدوات لتعزيز التدابري الوطنية ملاكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت
واليت تساعد أيضا يف ماكحفة اجلرمية والفساد مبفهوهمام الوسع .وقد جاء التأكيد عىل دور اتفاقية ماكحفة الفساد عىل وجه اخلصوص يف هذا الصدد من قبل ادلول الطراف يف
التفاقية يف مؤمتر ادلول الطراف يف اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد يف دورته السادسة ،املنعقدة يف سانت بيطرس بورغ ،ابلحتاد الرويس ،يف نومفرب  2015يف الفقرة 7
من القرار رمق  ،6/6واملعنون "متابعة اعالن مراكش بشأن منع من الفساد":
"يقر بأمهية احملافظة عىل النـزاهة يف اللعاب الرايضية من خالل تعزيز احلومكة الرش يدة يف الرايضة ،وختفيف خماطر الفساد اليت تواهجها الرايضة عىل
ُّ
ال
الصعيد العاملي ،ويطلب اىل المانة أن تواصل ،ابلتعاون مع املنظامت ادلولية و رشاكء واجلهات املاحنة املعنية ،اعداد ادلراسات واملواد التدريبية والدةل
ينوه ابلعمل اذلي س بق أن قام به مكتب المم
والدوات لصاحل احلكومات واملنظامت الرايضية لمتكيهنا من زايدة تعزيز التدابري املتخذة يف هذا اجملال ،و ِّ
املتحدة املعين ِّ
ابخملدرات واجلرمية يف هذا الصدد ،وخصوصا اعداد دراسات وأدةل ابلشرتاك مع اللجنة الوملبية ادلولية واملركز ادلويل للمن الراييض"(.)4
هناك شالكن رئيس يان من التالعب بنتاجئ املبارايت:
تالعب النتاجئ ذو الصةل ابملراهنات
(أ)
ويوجد هذا الشلك من التالعب عندما يقوم أشخاص من خارج ميدان الرايضة ابدارة التالعب بنتاجئ املبارايت لتحقيق ماكسب مالية غري مرشوعة ابس تخدام
مزجي من ماكتب املراهنات الرايضية املرشوعة وغري املرشوعة ويتقامسون نس بة من الرحب مع أشخاص ذي صةل ابلرايضة يقومون بتنفيذ التالعب عىل أرض امللعب.
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3- www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Criminalization_approaches_to_combat_match-fixing.pdf
 -4تقرير مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم األمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته السادسة ،المنعقدة في سانت بيطرسبورغ ،باإلتحاد الروسي ،في الفترة ( )6 – 2نوفمبر  ،2015والمنشور بتاريخ  3ديسمير 2015م www.
)unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session6/V1508646e.pdf

وكبديل ذلكل ،ميكن تنظمي وادارة هذا الشلك من التالعب بنتاجئ املبارايت عن طريق املشاركني الرايضيني وذكل بأن يقوموا مه بأنفسهم بوضع الرهان أو
ابقناع خشص أآخر ابلقيام بذكل ابلنيابة عهنم.
وعند امتام املراهنة املتعلقة ابلتالعب بنتاجئ املبارايت داخل أسواق املراهنات القانونية ،أو يف البدلان اليت يوجد فهيا تنظمي قوي وفعال ،يكون من اليرس
للمحققني احلصول عىل البياانت والدةل من خالل البحث عن الصفقات .وذكل لن أحصاب الرتاخيص من مديري حمال املراهنات خيضعون ملعايري حمددة
من حيث الشفافية ونزاهة الرهان.
والتالعب بنتاجئ املبارايت ذو الصةل ابملراهنات يرتبط أيضا بأشاكل أخرى من النشاط الجرايم ،تضم غس يل الموال ،والجتار ابلبرش ،والهترب الرضييب،
الرتهيب البدين والعنف والاحتيال والرشوة والابزتاز .كام أنه قد أصبح مبثابة احدى وسائل امجلاعات الجرامية املنظمة لزايدة رأس املال من أجل ارتاكب
جرامئ أخرى أكرث رحبية وخطورة.
( ب ) تالعب النتاجئ بدافع راييض
هذا هو شلك التالعب بنتاجئ املبارايت لس باب رايضية ل تتعلق مبراهنات ويستبعد أن تنطوي عىل تورط جنايئ .عرضه للمشاركة اجلنائية .غري
أنه عادة ما يكون هناك عيل القل فائدة مالية غري مبارشة من التالعب .وقد يكون ادلافع لهذا النوع من التالعب بنتاجئ املبارايت هو ضامن البقاء
املايل لحد النوادي (عىل سبيل املثال ،قد حيدث ىف هناية املومس أن يُدْ فع لحد الفرق ذات الرتتيب العاىل ليخرس أمام فريق أقل مرتبة منه لىك
ل هيبط ذكل الفريق اذلي يلعب ضده) ( )5أو لتحسني فرص التقدم يف البطوةل(( )6كام اكن احلال يف بطوةل الس يدات الزوجية بلعبة كرة الريشة
يف دورة اللعاب الوملبية لعام [ .)2012انظر الفصل الول ،القسم ب - 2دراسة حاةل :التالعب يف كرة الريشة يف دورة اللعاب الوملبية لعام
.]2012
ومع ذكل ،ينبغي أن يوضع يف الاعتبار أن من يكتشف حاةل تالعب بنتاجئ املبارايت الرايضية بدافع راييض قد يس تخدم هذه "املعلومات ادلاخلية"
حتداي لنه
يف أسواق املراهنات لتحقيق أرابح .وبصفة عامة يعترب التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت الرايضية ذي الصةل ابدلافع الراييض أكرث ا
من الصعب اثبات أن هناك جرمية جنائية قد حدثت بدون وجود رهان.
ومن عواقب التالعب بنتاجئ املبارايت لس باب رايضية احامتل تعرض من شاركوا فيه حملاولت مماثةل ممن قاموا ابلتالعب ابلفعل.
ب .ما هو التالعب بنتائج المباريات ؟
 -1منهج التعريف
مثة العديد من التعريفات املس تخدمة للتالعب بنتاجئ املبارايت ،غري أنه تبعا للغرض اذلي وضع هل هذا ادلليل املرجعي سيمت الاعامتد عىل التعريف الوارد
هذا يف اتفاقية جملس أورواب بشأن التالعب يف املسابقات الرايضية (واملعروفة أيضا ابتفاقية ماكولني) لنه الكرث شهرة وقبول واس تخداما عىل الصعيد
ادلويل:
"يعرف التالعب يف املسابقات الرايضية بأنه تعمد ترتيب أو ارتاكب فعل أو اغفال فعل هبدف احداث تغيري يف نتيجة مسابقة رايضية أو
يف مسارها بشلك غري سلمي من أجل احملو الاكمل أو اجلزيئ لطابع املسابقة الرايضية سابقة اذلكر اذلي ل ميكن التنبؤ به هبدف
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دليل الموارد للممارسات السليمة بالتحقيق فى التالعب بنتائج المباريات

 -5شلوخاين ،س" .2013 .التالعب في نتائج المباريات :التنظيم ،الهيكل ،ووضع السياسات :من منظور روسي" .في هابرفيلد ،م .ر .و شيهان ،د( .تحرير) .التالعب بنتائج المباريات في األلعاب الرياضية الدولية :العمليات الحالية،
إنفاذ القانون وإستراتيجيات الوقاية .سويسرا :سبرينغر للنشر الدولي ،ص ص .)113-132
 -6كاربنتر ،ك" .التالعب بنتائج المباريات :الفضاااااااائح ،والدروس ومساااااااتحدثات الساااااااياساااااااة  - 13/2012الجزء  ،"1القانون في الرياضاااااااة  1 ،LawInSportمارس عام www.lawinsport.com/articles/anti- ،2013
[ corruption/item/match-fixing-scandals-lessons-policy-developments-2012-13-part-1تم الوصول في  19فبراير.]2016

احلصول عىل مزية غري مس تحقة لصاحل من قام بذكل أو
ومثة حوادث حمددة تندرج مضن هذا التعريف تشمل الآىت:
•
•
•
•

لغريه)7( ".

اخلسارة املتعمدة لحدى املبارايت أو ملرحةل مهنا لي سبب من الس باب
ضعف الداء املتعمد من أحد املنافسني أو الانسحاب املتعمد بصورة غري لئقة قبل انهتاء املباراة (وهذا ما يشار اليه بتعمد ضعف الداء) ()9()8
التالعب احملدد بأحد الحداث الرايضية (عىل سبيل املثال ،التالعب املصغر ،ويكون يف أحد عنارص املنافسة الرايضية).
تعمد سوء تطبيق القواعد الرايضية لحدى اللعاب الرايضية من جانب احلمك أو مسؤيل املبارايت الآخرين أو الكهام معا.

دراسة حالة إفرادية :أحد حكام كرة السلة يزود مقامر محترف بمعلومات مستقاة من مصادر داخلية
يف الولايت املتحدة الامريكيه ،عوقب ابلسجن حمك كرة السةل ،تمي دوانغى ،املقيد ابدلورى الامريىك لكرة السةل للمحرتفني وقىض  13شهرا يف أحد السجون
الفيدرالية بعد اعرتافه بأخذ أموال من مقامر حمرتف يف مقابل تزويده مبعلومات داخلية عن أمور مهنا مبارايت أدارها يف فرتة ما بني عايم  2005و.2007
املرجع براناك ،أ " .تمي دوانغى احلمك السابق ابدلورى المريىك لكرة السةل للمحرتفني :لطاملا س يكون للجرمية املنظمة يد يف الرايضة" .حصيفة اجلارداين عىل ش بكة
النرتنت 22 ،مايو 2015
www.theguardian.com/sport/2015/may/22/ex-nba-ref-tim-donaghy- organizedwillalways-have-a-hand-in-sports
• التدخل يف اللعب ،أو أسطح أرض امللعب أو الدوات املس تخدمة فهيا من جانب املوظفني العاملني مبقر اللعب.
ان مسأةل املبارايت املزيفة/الومهية من املسائل اليت جيب أيض اا أن يراعهيا احملققون كام يتضح من املثال الآيت بعد .ويف حني أنه ل ميكن تصنيف اساءة اس تخدام
املعلومات ادلاخلية تصنيفا دقيقا داخل التعريف املذكور أعاله لهنا ل تنطوي عىل تالعب بأحد الحداث الرايضية ،فاهنا وس يةل من وسائل احتيال مديري حمال
املراهنات اليت تمت ابس تخدام معلومات حمددة حول حدث راييض غري متاح للرأي العام .وحىت حيقق هذا ادلليل املرجعي الغرض منه ،مفىت اشتُبه يف أن معلومات
داخلية قد مت اس تخداهما عند وضع الرهاانت عىل حدث راييض معني ،فان هذا يعترب احدى جرامئ التالعب بنتاجئ املبارايت.
دراسة حالة إفرادية :أحد مديري مكاتب المراهنات في أوروبا يدفع الرهان على نتيجة مبارة كرة قدم لم
ت ُ ْلعب فى جمهورية روسيا البيضاء.
ىف الـثالث من فرباير  2014ذكرت التقارير أن اندي كرة القدم سلوتسك جسل هدفني متأخرين يف هناية الشوط الثاين لهيزم فريق شاختار سوليجورس يك
صاحب الفضلية الكربى هبدفني مقابل هدف واحد يف مباراة دوري روس يا البيضاء املمتاز .وهذه هزمية غري متوقعة ابلنس بة لفريق شاختار اذلي لعب يف
ادلوري الورويب ودوري أبطال أورواب الذلين ينظمهام الاحتاد الورويب لكرة القدم  .UEFAورمغ لك ذكل فقد ثبت بعد ذكل أن املباراة مل تُلعب قط.
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 -7اتفاقية مجلس األوروبا بشأن التالعب في المسابقات الرياضية 18 ،سبتمبر )www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/2152014
 -8مثال  -1التنس :حيث يزعم أن الالعبين قد تعمدوا إظهار أداء ضعيف على أرض اللعب ألسباب تتراوح بين تحقيقهم نتيجة مربحة محتملة من المراهنة على مباراتهم الخاصة وبين مجرد االهتمام بجمع رسوم الظهور في المباراة.
( ريزفي ،أ" .ضرورة بدء لعبة التنس نشر أسماء المتالعبين بنتائج المباريات والتشهير بهم للتصدي بفاعلية لهذه المشكلة" 10TheNational.ae, ،أغسطس 2015
, www.thenational.ae/sport/tennis/tennis-must-start-naming-and-shaming-match-fixers-to-effectively-tacklethe-problem
[آخر دخول في  20ديسمبر ]2015
 - 9مثال  - 2كرة الساالة" :تعمد ضااعف األداء" ينال من الفرق فى الدورى االميركى لكرة الساالة للمحترفين NBAحيث يزعم أنه إذا أدرك أحد الفرق عدم وصااوله إلى النهايات فإنه يتعمد الخسااارة للحصااول على اختيار افضاال فى
اختيارات الموسم المقبل (.ديكس ،م" .ما هو تعمد ضعف األداء وما هي فريق الدوري االميركى لكرة السلة للمحترفين التي تقوم به؟" ،SBNation.com ،بتاريخ  10يناير ،2014
www.sbnation.com/2014/1/10/5266770/nba-draft-lottery-tanking-gm
[آخر دخول في  20ديسمبر ]2015

دفع أحد والكء املراهنات الوروبيون رهاان عىل النتيجة بعد أن تلقى تأكيدا بأن املباراة قد أجريت .ومل يكتشفت أحد بأن تكل املباراة مل تلعب سوى التحقيقات
الالحقة.
ومل تك هذه املباراة امللفقة ،يف ذكل الوقت ،ال احلاةل الرابعة املوثقة ملثل هذا التالعب .وذكرت التقارير أنه يشتبه يف أن املتورط يف قضية التالعب بنتاجئ هذه
املبارة هو رجل ممن اكنوا يعملون من قبل برشاكت مجع البياانت اليت اكنت حترض املبارايت وتنقل أحداث املبارايت ادلاخلية أثناء وقوعها .ول تزال هذه القضية
مس مترة حىت وقت اعداد هذا ادلليل املرجعي.
املصدر:
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/news/11421732/Revealed-the-ghost-game-bet-onaround-the-world...that)never-actually-took-place.html

 .2الظروف النموذجية.
يقوم ابلتالعب يف أحد الحداث الرايضية اما الالعبون املشاركون يف احلدث أو املسؤول/املسؤولون عن املباراة اذلين يضطلعون مبسؤولية ضامن سري
املباراة داخل اطار قواعد اللعاب الرايضية .وميكن وصف هاتني اجملموعتني بأهنام أحصاب التأثري املبارش عىل ميدان اللعب .غري أنه من املمكن أيضا أن
يمت التالعب بنتاجئ املبارايت داخل الحداث الرايضية من قبل طرف اثلث ،عىل سبيل املثال أحد الوالكء أو أحصاب النوادي الرايضية ممن ميكهنم التأثري
يف البيئة اليت جتري علهيا فعاليات احلدث الرايىض  .وميكن وصف هذه الطراف بأهنا أحصاب التأثري غري املبارش.
وسوف يمت عرض الطرق اخملتلفة للتالعب ابحلدث الراييض يف اجلزء املتبقي من هذا القسم ،جنبا اىل جنب مع أمثةل من السوابق القضائية املنشورة،
وسوف يشار الهيا جممتعة ابلتالعب بنتاجئ املبارايت.
اذا حدث يف اللعاب الرايضية الفردية مثل التنس أوالس نوكر أو كرة الريشة ،واليت تمتزي بطابع لعب ضد أآخر ،أن تعاون الك الالعبني عىل التالعب
بنتيجة املباراة ،فان الرتتيب المنوذيج لهذا التالعب يتضمن التفاق قبل املس بق من قبل املباراة عىل حتديد الالعب اذلي س يفوز يف املباراة أو يف مراحل
مهنا ،عىل سبيل املثال يف احدى اجملموعات أو القسام .وهناك ترتيب أآخر شائع حيدث عندما يمت السامح لحد الالعبني أو الالعبات ابلتقدم يف مراحل
خريا ،فان هناك معلية
البطوةل من أجل حتسني الرتتيب العام هل أو لها ،بيامن يقوم خصوهمم بأخذ أموال اجلائزة كتعويض هلم لقبوهلم التعرض للخسارة .وأ ا
تالعب منوذجية منطية أخرى حتدث عندما يتعمد أحد الالعبني خسارة املباراة أو جزء مهنا خيرس الالعب معدا ا املباراة ،أو جزء مهنا ،دون عمل اخلصم
(مبا يف ذكل الانسحاب املتعمد أثناء املسابقة لسبب ل يرتبط ابلرايضة).
دراسة حالة إفرادية :العب تنس يحصل على حظر لمدة خمس سنوات لتع ُمده الخسارة بعد التحاور
معه عبر السكايب
ىف قضية جويلرمو أولسو دي ل رياك ضد وحدة سالمة ونزاهة لعبة التنس لحظ أحد ُمنسقي املراهنات مناذج مراهنات مش بوهة تشوب مبارايت
التنس اخلاصة بثالثة من احملرتفني "رجال" ىف أواخر عام  .2010فاكنت املراهنات يف لك مباراة توضع عىل فوز الالعب القل ُرتبة .مث وضع يف حمال
املراهنات مثانية مراهنات بقمية  200يورو ،واذلي من شأهنا أن تعطي عائدا يقرب من  65000يورو .كام وضع رهان اضايف بقمية  500جنيه اسرتليين.
وقام أحد ُمنسقي املراهنات بتنبيه وحدة سالمة ونزاهة لعبة التنس ابملراهنة املش بوهة.
واكن الالعب ذو الرتبة العىل يف احدى تكل املبارايت هو الس يد جويلرمو أولسو اذلى خرس متاما املباراة املش بوهة ،وقد قامت ابلتحقيق فهيا وحدة
سالمة ونزاهة لعبة التنس ،اليت اهتمته جبرمية فساد وبهتميت عدم البالغ عن أمناط الفاسدين وفقا لقواعد الربانمج املوحد ملاكحفة الفساد يف لعبة التنس.
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ومبجرد اخضاع الس يد أولسو للتحقيق ،مارس امل ُحقق التابع لوحدة سالمة ونزاهة لعبة التنس صالحياته واسعة التنوع للحصول عىل هجازي هاتف
جوال وهجاز مكبيوتر محمول متكن من خالهلام اس تخراج رسائل فورية من حماداثت ساكيب ( )Skypeبني الس يد أولسو ورشيكه يف املؤامرة .واكنت
هذه الرسائل ابلغة المهية ومفتاح وصول التحقيق اىل نتاجئ انحجة.
وقد اقتنعت هيئة التحكمي يف حممكة التحكمي اخلاصة ابلرايضة ابلدةل اليت حققت رضاها وقناعهتا وأيدت معاقبة الس يد أولسو حبظر مدته مخس
س نوات وغرامة قدرها  25 000دولر.
املصدر :قضية رمق  3467/2014جويلرمو اولسو دي ل رياك" ضد وحدة سالمة ونزاهة لعبة التنس 30 .سبمترب 2014
www.tas-cas.org/fileadmin/user_uploa/Award_3467__FINAL__internet.pdf
تنطوي معليات التالعب الشائعة يف حاةل الرايضة امجلاعية ،مثل كرة القدم ،عىل اتفاق مس بق يضم الك الفريقني أو مجموعة لعبني من الك الفريقني .وعاد اة ما
يتطلب هذا النوع من التالعب يف نتاجئ املبارايت التفاق عىل الفريق اذلي س يفوز ابملباراة أو جبزء مهنا أو عىل عدد الهداف اليت سيمت تسجيلها.
واذا مل يشرتك يف التالعب سوى فريق واحد أو مجموعة واحدة داخل أحد الفريقني ،فعادة ما ينطوي التالعب عىل اخلسارة املتعمدة للمباراة أو لبعض مراحلها أو
التالعب يف عدد الهداف أو والكهام معا.

دراسة حالة إفرادية :حظر نشاط رئيس أحد أندية كرة القدم مدى الحياة إلعطاءه أوامر لفريقه
بالخسارة المتعمدة فى إحدى المنافسات
يف اجلوةل الوىل املؤهةل دلوري أبطال أورواب اذلي ينظمه الاحتاد الورويب لكرة القدم  UEFAلعام  ،2005-2004جاءت قرعة اندى اف يك بوبيدا
لكرة القدم من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ضد اندى اف يس بيونيك من مجهورية أرمينيا .واكنت مباراة اذلهاب عىل أرض فريق اف يك
بوبيدا واليت خرس فهيا بنتيجة  ،3-1ولُعبت ىف  13يوليو  ،2004وانهتت مبارة العودة بنتيجة  ،1-1مما أدى اىل خسارة اندى اف يك بوبيدا لكرة القدم
وخروجه من املنافسة.
و بعد تلقي تقارير بشأن نزاهة النتيجة ،كِّف الاحتاد الورويب لكرة القدم خبري اا يف املراهنة بتحليل أمناط املراهنات اخلاصة ابملباراتني .وخلص اخلبري اىل
أن مبالغ كبرية غري معتادة من املال اكنت تراهن عىل اللعبة الوىل (عرشة أضعاف القدر املعتاد للمراهنات عىل املبارايت) .وابلضافة اىل ذكل ،قرر
العديد من ماكتب املراهنات عدم تقدمي مراهنات عىل مباراة العودة.
وقد اس تنتج اخلبري من حتليل تفصييل أآخر لمناط املراهنات أنه ل شك دليه يف أن هذه املباراة اما أن تكون متفق عىل التالعب بنتاجئها واما أن تكون
املنظامت الجرامية متورطة ىف التأثري عىل نتاجئها.
و يف مارس  ،2009اس تجوب مسؤولو الاحتاد الورويب العديد من الشخاص بشأن الظروف احمليطة هباتني املبارتني .ويف  29مارس  ،2009قدم
مفتش اللمسائل التأديبية يف الاحتاد الورويب لكرة القدم تقريرا خُلص فيه اىل أن اندى اف يك بوبيدا لكرة القدم ،من خالل رئيسه الس يد زابراكنيك،
قد انهتك املبادئ اخلاصة ابلزناهة والروح الرايضية .ومن مث ،فقد قام الاحتاد الوريب لكرة القدم  UEFAحبظر الس يد زابراكنيك من أي أنشطة لها
عالقة بكرة القدم مدى احلياة.
وعند الاس تئناف ،أيدت حممكة التحكمي اخلاصة ابلرايضة احلمك اخلاص ابلس يد زابراكنيك أثناء سامعها الدةل اليت ذكرها عن "التخيل عن" اللعبة بسبب
الوضع املايل الضعيف للنادي ،وأمه اكن قد خاطب الفريق يف منتصف الشوط الثاين للمبارة الثانية عندما اكن اندى اف يك بوبيدا متقدم اا بنتيجة ،0 -1
قائ اال هلم" :اهنم س يقتلونين ،اهنم س يحرقون بييت".
املصدر :احلاةل /2009أ 1920/اندى اف يك بوبيدا لكرة القدم .اليكساندر زابراكنيك .نيكوليس زدرافيسىك ضد الاحتاد الوريب لكرة القدم 15 ،ابريل
.2010
www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A1920_FK_Pobeda-_Aleksandar_Zabrcanec-_Nikolce_Zdraveski_v._UEFA_-_Final_award.pdf
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وتتيح الرايضة امجلاعية للفراد التالعب يف عنارص حمددة من اللعبة ،وهو نشاط يشار اليه غال ابا ابلتالعب املصغر .ومثة مثال عىل ذكل يف لعبة الكريكيت ،حيث
تورط يف التالعب ثالثة لعيب كريكيت ابكس تانيني خالل مباراة دولية لعبت يف اجنلرتا ،مما يظهر أن مثل هذا السلوك ميكن أن خيضع لتفاق غري رمسي يشمل
أحد املشاركني الرئيس يني أو مجموعة مهنم ،مثل قائد الفريق ومصوب الكرات (انظر الفصل الثاين ،قسم ل)10( )4.
وميكن أيضا أن يمت التالعب بنتاجئ املبارايت عن طريق احلاكم وغريمه من مسؤويل املبارايت .فعىل سبيل املثال ،هناك يف كرة القدم عدد من الطرق اليت ميكن
للحمك أن يؤثر تأثريا غري عادل عىل نتيجة احدى املباراايت أو عنرص فهيا ،مثل عدد الهداف الىت مت تسجيلها.

دراسة حالة إفرادية :تالعب الحكام بنتائج المباريات في مباريات اإلحماء قبل كأس العالم 2010
باالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
مت تقدمي عدد من الدعاءات خبصوص املبارايت الودية ادلولية اليت أجريت يف البدل املضيف مكبارايت احامء لكس العامل  2010ابحتاد الفيفا يف جنوب
أفريقيا.
ُوزمع أن هذه املبارايت مت التالعب هبا من قبل مسؤويل املبارايت اذلين قدمهتم رشكة تدعى  ،Football 4Uاليت اكن يديرها أحد املشهورين
ابلتالعب بنتاجئ املبارايت واملعروف ابمس ويلسون راج بريومال(أ) ،وهو ما يتعارض مع مدونة أخالقيات الحتاد ادلويل لكرة القدم (الفيفا) ومدونة
احتاد الفيفا للحاكم التأديبية.
واكن حمك كرة القدم ،ابراهمي شايبو ،وهو من مجهورية النيجر ،عامال مؤ اثرا رئيس ايا يف أرض امللعب للس يد بريومال ،واكن متورطا يف التالعب بنتاجئ
أكرث من مبارة ودية من مبارايت الحامء .ويزمع أنه ورفاقه من املسؤولني الفاسدين اكنوا يتقاضون مقابل التالعب يف املباراة الواحدة ما بني 60000
و 75000دولر أمرييك .واكنت قرارات الس يد شابو مش بوهة حىت يف نظر املراقب العادي .فعىل سبيل املثال قام شابو يف مباراة جنوب أفريقيا ضد
غواتاميل ابحتساب ركيت جزاء خملالفات ملس الكرة ابليد عىل الرمغ من أن الكرة اكنت بعيدة لك البعد عن أيدي الالعبني.
املصدر :هيل ،دي ولوجنامن ،جيه" .التالعب مببارايت كرة القدم يلقي بظالهل عىل بطوةل كس العامل" ،نيويورك اتميز 31 ،مايو 2014
www.nytimes.com/2014/06/01/sports/soccer/fixed-matches-cast-shadow-over-world-cup.html?_r=0
[آخر تحديث كان يوم  22سبتمبر ]2015
(Perumal, W.R., Righi, A. and Piano, E. 2014 Kelong Kings: Confessions of the world's most prolific match-fixer.أ)
Self-published.

ميكن أن يش متل التالعب يف نتاجئ املبارايت عىل عنارص بيئية أخرى من احلدث الراييض ،مثل التدخل يف املعدات أو يف امللعب اذلي من املقرر اقامة املبارة
به(.)11
دراسة حالة إفرادية :التالعب باألضواء الكاشفة في المملكة المتحدة
ُزمع أن نقابة مراهنات مالزيية قد اس هتدفت ثالث مبارايت يف ادلوري الجنلزيي املمتاز عىل مدار  15شهراا ويه :وست هام يوانيتد ضد كريس تال ابلس (3
نومفرب  ،)1997وميبدلون ضد أرس نال ( 22ديسمرب  )1997وشارلتون أثليتيك ضد ليفربول ( 13فرباير .)1999
والطريقة اليت جنح هبا التالعب اكنت اطفاء الضواء الاكشفة أثناء املباراة يف وقت اكن حيدد سلفا ،واكن هذا الوقت اذلي خيدم أغراض املراهنة يف هناية اللعبة.
وعىل وجة التحديد فان هدف منظمي التالعب اكن يتجه اىل التالعب بنتيجة املبارة عن طريق ايقاف تسليط الضواء الاكشفة عند توافق نتيجة املبارة مع
املراهنات اليت مت وضعها .وقد مت التالعب بنجاح خالل املبارتني السابقتني.
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 -10مااااجاااالااااس الااااكااااريااااكااااياااات الاااادولااااي ( )ICCضااااااااااد ساااااااااالاااامااااان بااااوت ،مااااحاااامااااد آصااااااااااف ومااااحاااامااااد أمااااياااار ،قاااارار الاااامااااحااااكاااامااااة الاااامسااااااااااتااااقاااالااااة لاااامااااكااااافااااحااااة الاااافساااااااااااد 5 ،فاااابااااراياااار http://icc-2011
20Ami٪20Mohammad٪20and٪20Asif٪20Mohammad٪،20Salman20But٪20v٪20Council٪20Cricket٪live.s3.amazonaws.com/cms/media/about_docs/518b6fcd97012International
20tribunal.pdf ٪20anticorruption ٪20independent ٪20the٪20of٪20Determination٪20-٪r
" -11مجلس الكريكيت الدولي يوقف جاياناندا وارناويرا المسؤول عن استاد جالي لخرقه مدونة مكافحة الفساد في مجلس الكريكيت الدولي" ،مجلس الكريكيت الدولي 20 ،يناير 2016
www.icc-cricket.com/news/2016/media-releases/91553/icc-suspends-galle-stadium-curator-jayanandawarnaweera-for-breaching-icc-anticorruption-code
[آخر تحديث كان يوم 3مايو ]2016

غري أن التالعب مل ينجح يف مباراة تشارلتون اثليتيك ضد ليفربول حيث مت القبض عىل املُتالعبني يف ملعب تشارلتون أثلتيك قبل املباراة بثالثة أايم ،وقد
جسنوا بهتمة التورط يف التالعب ،وهؤلء الرجال مه :اجن هوا لمي ،وتيش يك أوجن وواي يوين ليو ،وروجر فريث مسؤول المن يف تشارلتون.
املصدر" :التالعب العاملي ابملباراة  -املشلكة واحلل" ،رشكة س بورت رادار للخدمات المنية2014 ،
https://security.sportradar.com/wp-content/uploads/sites/6/201/12/Sportradar-Security-Services_World-Match-Fixing-The-Problemand-the-Solution1.pdf

وتقدم رايضة س باق اخليل مثال أآخر عىل التالعب ابملبارايت املرتبط ببيئة احلدث الراييض حيث أن ميكن أن تتأثر نتيجة س باق اخليل بشلك غري سلمي ابس تخدام
العقاقري عىل اخليول .وتأثري تكل العقاقري عىل اخليل اما أن يكون بتنش يط الداء أو بتثبيط الداء.
واكن هناك أيضا عدد من احلالت يف س باق اخليل يف اململكة املتحدة ،بريطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية حيث فاز أانس بمكيات خضمة من الموال من خالل
معرفهتم أن أحد اخليول لن يفوز يف الس باق لنه غري لئق أو لنه مصاب.

دراسة حالة إفرادية :استخدام معلومات مستقاة من مصادر داخلية لتحقيق أرباح غير مشروعة من
سباق الخيل.
يف يناير  ،2010مت ادخال حصان يدعى جودلن سريبرايس يف س باق يف وولفرهامبتون واكن قبل بداية الس باق هو املرحش القرب للفوز .وعندما بدا
الس باق بدا احلصان ابلركض بشلك س ئي وحقق املركز قبل الخري.
وقد أفادت ماكتب املراهنات بعد ذكل بأن عددا من الفراد اذلين هلم صةل ابحلصان ومن بيهنم املاكل قد حصلوا عىل ما يزيد عن  100000جنيه
اسرتليين من طريق املراهنة عىل خسارة جودلن سريبرايس املتعمدة.
وقبل الس باق بأس بوعني ،فازت نفس اجملموعة من الفراد مببلغ مماثل من املال من فوز احلصان .ذلكل اشتبه يف أن تكل اجملموعة دلهيا معلومات داخلية
بأن احلصان لن يفوز ابلس باق يف ولفرهامبتون.
وكشف التحقيق الالحق أنه يف فرتة ما بني الس باق اذلي فاز فيه احلصان والس باق اذلي جاء فيه احلصان يف املركز قبل الخري ،مل يمت تدريب احلصان
عىل الطالق وابلتايل اكن غري لئق عندما ركض يف الس باق.
ويف جلسة الاس امتع التأديبية الرايضية ثبتت ادانة مجيع من هلم صةل ابحلصان (ومه املاكل ،واملدرب ،وموظفي السطبل) وأهنم مذنبون مبامرسات فساد
خادعة ومت منعهم من ممارسة الرايضة لفرتات طويةل.
املصدر " :جودلن سريبرايس :نتاجئ التحقيق" ،هيئة س باقات اخليول الربيطانية 28 ،مارس 2010
www.britishhorseracing.com/press_releases/golden-surprice-enquiry-result
كام ميكن أن يؤدي هيلك املنافسة الرايضية اىل التشكيك يف نزاهة الرايضة ويقدم ال ُفرص لل ُمتالعبني ابملبارايت ليجنوا الموال ىف أسواق املراهنات .والشلك
الكرث ش يوعاا للتالعب بنتاجئ املبارايت يف هذا الصدد هو حني يقوم أحد امل ُشاركني الفرديني أو أحد الفرق املشاركة يف املنافسة بتعديل أدائه يف احدى املبارايت
للتأثري عىل نوعية أداء اخلصم اذلي س يواهجه يف املباراة التالية.

دراسة حالة إفرادية :التالعب في كرة الريشة فى األلعاب األوليمبية 2012
ان تالعب املبارايت بدافع راييض قد انل من دورة اللعاب الوملبية  2012يف لندن .وقد حدث التالعب بنتاجئ املبارايت خالل مراحل اجملموعات يف
بطوةل الريشة الزوجية للس يدات.
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وقد وقعت تكل الحداث ىف مجموعة املبارايت املرنة املنحسمة (أي تكل املبارايت اليت لن تؤثر نتاجئها عىل من سيتأهل للمرحةل القادمة) واليت شارك
فهيا أربعة أزواج من ثالث بدلان (زوج من الصني ،وزوج من اندونيس يا وزوجان من مجهورية كوراي).
وعىل الرمغ من أن تكل اجملموعات الزوجية قد تأهلوا ابلفعل للمرحةل املقبةل ،فقد اكن من الواحض أن الالعبني اكنوا حياولون خسارة مبارايهتم معدا
لتجنب اللعب يف أحد الفرق عالية املس توى من الصني يف مرحةل خروج املغلوب .وقد أسفر هذا عن مشاهد رضب فهيا الالعبون كراهتم يف الش بكة
بطريقة يرىث لها وأضاعوا صد كرات سهةل يف حماوةل لتعمد خسارة مبارايت هنايئ اجملموعات.
ولقد اهتم الحتاد العاملي لكرة الريشة هذه الفرق الزوجية بعدم بذل أفضل ما ىف وسعهم للفوز ابملبارايت ،ودعى اىل تشكيل اجامتع تأدييب يف اليوم
التايل واستبعد مجيع الالعبني الامثنية من البطوةل.
املصدر :كيلسو ،ب" .طرد فرق زويج كرة الريشة من دورة اللعاب الوملبيية بلندن  2012بعد فضيحة التالعب بنتاجئ املبارايت" .حصيفة تليجراف
(اململكة املتحدة) 1 ،أغسطس 2012
www.telegraph.co.uk/sport/olympics/badminton/9443922/Badminton-pairs-expelled-from-London-2012-Olympics-after-match-fixing[أآخر حتديث يف  19فرباير scandal.html.]2016

 .3المنظمات الرياضية وأساليب إنفاذ القواني
لقد وضع هذا ادلليل املرجعي ،كام ذكر سابقا ،بشلك أسايس من أجل احملققني العاملني يف الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية .وابلنس بة
للمنظامت الرايضية فان التحقيق يف ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت هو أمر حيوي للحفاظ عيل ثقة املشاركني وأحصاب املصلحة :لن "[التالعب
بنتاجئ املبارايت] يرض جوهر مباديء الولء والزناهة والروح الرايضية "(.)12
ودور الهجزة املعنية ابنفاذ القانون يف ذكل خمتلف ،اذ حتقق يف التالعب بنتاجئ املبارايت من منظور حامية الناس بوجة عام واحلفاظ عىل القمي اليت يرتاىض
علهيا اجملمتع(.)13
ومن املهم فهم هذه الساليب واملناجه اخملتلفة ،ول س امي عندما تقتيض احلاجة رضورة التعاون يف التحقيق يف احدى قضااي التالعب بنتاجئ املبارات اليت
متس لك من اللواحئ التنظميية الرايضية والقوانني اجلنائية ،وعادة ما يكون خرق القوانني اجلنائية هو خرق للواحئ التنظميية الرايضية.
ويقدم القسم (ب) من الفصل الثاين هذا ادلليل املرجعي تغطية للتعاون والتحقيق املشرتك بني املنظامت الرايضية والهجزة املعنية ابنفاذ القانون.
ر
االلكتونية
 .4نشأة التالعب بنتائج المباريات :الرياضة
و بيامن يُركز هذا ادلليل املرجعي عىل التالعب بنتاجئ مبارايت اللعاب الرايضية التقليدية ،فانه ينبغى عىل القراء أيضا أن يكونوا عىل دراية ابلنتشار املزتايد
لهذة الظاهرة وارتباطها أيضا ابلرايضة الالكرتونية ،واملعروفة ابمس اي س بورتس  .eSportsوميكن فهم هذا النوع من الرايضة بأنه ميثل املسابقات الرايضية
اليت تقوم عىل النظم الالكرتونية ،واليت تشمل عادة ألعاب الكومبيوتر بني لعب ْني أو مجموعات من الالعبني .ونظرا لشعبية الرايضة الالكرتونية املزتايدة
بني املتفرجني ،فاهنا تمتزي ابضفاء طابع احرتاىف عىل املنافسني وقد حظيت ابلعامتد مكس توى اثن للرايضات الوملبية من اللجنة الوملبية الكورية)14( .
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 -12قضية رقم /2009أ 1920/نادى بوبيدا لكرة القدم ،اليكساندر زابركانيك ،نيكوالس راودينيسكي ضد االتحاد األوروبي لكرة القدم ،محكمة التحكيم الخاصة بالرياضية 15 ،ابريل 2010
_www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-1920_FK_Pobeda-_Aleksandar_Zabrcanec-_Nikolce_Zdraveski_v._UEFA_Final_award.pdf
 -13برينجل ،أ " .قانون الجريمة" ،الموسوعة الكندية،
TheCanadianEncylopaedia.ca, 24 December 2014
www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/criminal-law/
]آخر زيارة في  6يناير .) 2016
(14) http://www.koreatimes.co.kr/www/news/sports/2016/04/136_172766.html

وتقدم الرايضة الالكرتونية حتداي فريدا للزناهة يف عامل الرايضة .وختتلف هذه الرايضة ،حبمك تعريفها وطبيعهتا ،اختالفا ابلغا عن الرايضة التقليدية؛ فبد ال
من أن يتنافس الالعبون يف هذه الرايضة يف ميدان راييض أو ملعب راييض ،فاهنم يتنافسون عىل مرسح ،وغالبا ما يكون التنافس يف البيت؛
فـالغلبية العظمى ،وىه ما تزيد عىل  80يف املائة من الرايضة الالكرتونية ،تُقام مسابقاهتا بني فرق دولية يف بيئة التصال املبارش ابلنرتنت اذلي ل
تعرف احلدود .مفن املمكن أن تضم املسابقات  16فريق اا من مجيع أحناء العامل وأن تضم لعبني من جنس يات متعددة.
و حبمك هذا التنوع ،يصعب بشلك ابلغ ف ْرض أساس قانوين مالمئ عىل احلدث الراييض .وتقام املبارايت اليت تلعب عىل حاسوب خيدم الش بكة يف أحد
البدلان ،ورمبا اكن من يعدها هو أحد املنظمني املوجود يف بدل أآخر ،وتضم لعبني من ش يت بقاع العامل.
ومن المهية مباكن أن وجود عنارص افرتاضية يف اللعبة ادلاخلية (مع قمية نقدية مرتبطة هبا) قد أدى اىل انشاء منصات مراهنات غري رمسية .ويوجد عىل
النرتنت العديد من تكل املنصات اخملصصة لهذا الغرض ويه غري منظمة متاما وتفتقد تراخيص الرهان .ول تتطلب حساابت املس تخدمني أكرث من حساب
مرتبط ابللعبة ،مما يعين يف الواقع أن أي خشص من أي ماكن ويف أي معر ميكنه أن يضع رهاانت .ومن الصعب أساسا تعقب مس تخديم هذه املنصات،
ومن الكرث صعوبة اقتفاء أثر الموال.
ويف وقت كتابة هذا ادلليل ،مل يكن هناك احتاد راييض رمسي يرشف عىل الطابع التنافيس ملسابقات اللعاب الالكرتونية .ويتوقف المر اىل حد كبري عىل
منظمي املسابقات لوضع مدوانت وقواعد خاصة بشأن املراهنات ملاكحفة التالعب وقواعد حمددة تتعلق ابملراهنة.
وعىل الرمغ من أن صناعة املراهنة عىل اللعاب الالكرتونية اكنت قطاعا متخصصا للغاية يف صناعة املراهنات ،فان هذا القطاع قد شهد منوا كبريا يف الآونة
الخرية؛ حيث يوجد حاليا أكرث من  75منسق مراهنات فعال يف هذا ااجملال .واكن من نتاجئ هذا التوسع المنو يف الس يوةل املالية ،المر اذلي يتيح خيارات
للمتالعبني ابملبارايت للرتحب من التالعب مبسابقات اللعاب الالكرتونية.
و يف بعض منصات املراهنات غري املنظمة ،يزتايد جحم التداول تزايدا منتظام ويتجاوز مليون دولر أمرييك للك مباراة .وتشري ادللئل اىل أن نقاابت
املراهنات تُو ِّجه اهامتماهتا حاليا اىل اللعاب الالكرتونية ،حيث حقق العديد من هذه اجملموعات مراهنات تزيد عن  10000دولر أمرييك يف املبارايت
الفردية .ومن المهية مباكن أن هذا الرهان يشمل نشاط عنارص اجرامية منظمة ،وهذا ما أبرزته فضيحة لعبة س تار كرافت 2يف عام )15( .2015
ونظرا لن لعبة س تار كرافت 2واحدة من أكرث اللعاب الالكرتونية شعبية اليت يمت لعهبا (يف وقت كتابة هذا ادلليل) ،فقد كشف حمققون من مجهورية
كوراي عن تفاصيل التالعب بنتاجئ املبارايت ،وذكل بفضل معلومات قدهما أحد مصادرمه الرسية.
وبسبب اخنفاض املاكسب احملمتةل اليت حتصل علهيا فرق ش به احملرتفني والهواة اليت متارس اللعاب الالكرتونية ،فانه من املمكن اس تخدام مبالغ مالية
صغرية للتالعب ابملشاركني واس تخداهمم يف التالعب بنتاجئ أحد هذه املبارايت .وبعض احلالت الكرث ش يوعا ومعرفة دلى الرأي العام يف التالعب
بنتاجئ املبارايت يف هذا القطاع قد حققت رحبا يقل عن  5000دولر أمرييك .ومن السامت الخرى للتحقيقات يف الرايضة الالكرتونية وجود قدر هائل
من املعلومات املسجةل الكرتونيا حول لك لعبة يمت لعهبا وذكل خبالف اللعاب الرايضية الخرى .ويف فضيحة لعبة س تار كرافت 2عام  ،2015ساعد
ذكل احملققني عىل مقارنة مبارايت املشتبه فهيم ملعرفة عادات اللعب اخلاصة هبم وحتديد أوجه التغيري الشاذة يف أساليب لعهبم.
دراسة حالة إفرادية :تعمد فريق iBuyPowerالهبوط فى مباراة ألعاب اليكترونية
ىف أوائل عام  2014قامت رشكة ( iBuyPowerويه احدى رشاكت احلاسوب والتكنولوجيا اليت تصب تركزيها عىل اللعاب عالية الداء) بتجميع
مجموعة من الالعبني البارزين من أمرياك الشاملية للعب كفريق واحد يف حدث راييض يش متل عىل لعبة اكونرت سرتايك :الهجوم العاملى Counter-
.Strike: Global Offensive
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(15( http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2015_Match-Fixing_Scandal

وبعد الداء الضعيف لفريق  iBuyPowerخالل البطوةل اليت تضمنت اللعبة اليت نظمهتا الرابطة الوىل لللعاب الالكرتونية Electronic Sports
 ،League Oneيف كولونيا ،أملانيا ،عام  ،2014واليت هبط فهيا من مرحةل اجملموعات هبوطا غري مرشف ،لعب الفريق مباراة ضعيفة املس توي يف
أغسطس  2014ضد فريق  NetCodeGuides.comاذلي هو الآخر من مواطين أمرياك الشاملية ،واذلي يشارك يف ملكيته الس يد مارين ،قائد
فريق .iBuyPower
وقد ادعى الس يد برييس ،أحد أعضاء الفريق ،بأن الس يد مارين هو اذلي اقرتح أنه ينبغي التالعب ابملباراة ،مشريا اىل املراهنات غري الطبيعية املوجودة
عىل موقع  CSGOLounge.comوهو منصة مراهنات غري نظامية مشهورة .وقد اختذ الس يد مارين ،بصفته قائد الفريق ،موقفا مؤثرا ومل يتلكف كثريا
يف اقناع الفريق ابملوافقة عىل اقرتاحه.
وعيل الرمغ من رسعة رفض الدةل الولية اليت اكنت تويح بأن املباراة تعرضت للتالعب ،فقد اتبع القصة يف أوائل عام  2015حصفي حتقيقات قدم
معلومات وحقائق من جسالت غرف ادلردشة وأدةل أخرى تشري اىل ادانة الس يد مارين.
وقد قام فالفي ،بصفته انرش لعبة اكونرت سرتايك :الهجوم العاملى  Counter-Strike: Global Offensiveابجراء التحقيقات اخلاصة ابللعبة ومت حظر
أربعة من الالعبني امخلس ىف يناير  2015وذكل مع ثالثة أآخرين ممن هلم صةل ابلفريق .ومت تأكيد هذا احلظر كحظر غري حمدود المد يف يناير .2016
وتشري التقديرات اىل احلصول عىل ما قميته  20000دولر أمرييك من ماكسب العنارص الافرتاضية للعبة ادلاخلية بسبب التالعب بنتاجئ هذه املباراة،
حيث تسمل لك لعب حصة مقدارها  1200دولر أمريىك .واكن الس يد لآاثم هو الالعب الوحيد اذلى رفض اس تالم أي مبلغ من هذه املباراة ،واذلي
رمبا اكن هذا هو السبب يف عدم معاقبته.
املصادر:
www.hltv.org/?pageid=216&eventid=1444
www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing
www.dailydot.com/esports/match-fixing-counter-strike-ibuypower-netcode-guides
http://blog.counter-strike.net/index.php/2015/01/11261/
http://blog.counter-strike.net/index.php/2016/01/13442/
www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing

ه أهمية التحقيق يف التالعب بنتائج المباريات؟
ج .ما ي
التالعب بنتاجئ املبارايت مشلكة كبرية تُضْ عف الزناهة يف الرايضة وتسمح للمجرمني بتحقيق أرابح هائةل.
وهو نواة أساس ية عند الهجزة الوطنية املعنية ابنفاذ القانون ،ومن مث اختذت املنظامت ادلولية (مثل مكتب المم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية واملنظمة
ادلولية للرشطة اجلنائية (النرتبول) ومكتب الرشطة الوروبية (اليوروبول) واملنظامت الرايضية (ومهنا عىل سبيل املثال اللجنة الوملبية ادلولية ،والاحتاد
ادلويل لكرة القدم (الفيفا) والھيئة الربيطانية لس باق اخليل) خطوات ملاكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت ،كام قامت بتطوير املنشأآت والتجهزيات لتحقيق هذه
الغاية ،مبا يف ذكل ختصيص املوارد من أجل التحقيق يف هذه الادعاءات ،ووضع س بل تنس يق هذه النشطة وبناء القدرات يف هذا اجملال .ويف حني يبدو
هذا المر اجيابيا ،فان احلقيقة الصارخة يه اس مترار عدم الدراك الصحيح خلطورة الهتديد اذلي يشلكه التالعب بنتاجئ املبارايت .وقد نتج عن ذكل
حمدودية املوارد اخملصصة بصفة عامة ملاكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت.)16( .
ان عدم التحقيق يف ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت رسعان ما يؤدي اىل زايدة الشك يف نزاهة الرايضة حمل التالعب وحتوهل اىل أزمة تؤثر عىل عدد
كبري وخمتلف من اجلهات املعنية ذات املصلحة ،وميكن أن يس تغرق المر وقتا طويال للتصحيح .غري أن اجراء حتقيق دقيق س ُيمكِّن من احلفاظ عىل نزاهة
املنافسة ،وقد يكشف عن ادعاءات ابلتالعب ىف نتاجئ مباراة مل تُقام عىل أرض الواقع.
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 -16كاربنتر ،ك " .لماذا تستغرق البلدان وقتا طويال للتصرف بشأن التالعب بنتائج المباريات"؟ مؤسسة الشفافية الدولية ،أبريل 2015
www.transparency.org/files/content/feature/Feature_TakingLongMatchFixing_Carpenter_GCRSport.pdf
].آخر زيارة يوم  19فبراير [2016

لكن المه من ذكل أن التحقيق ادلقيق ومعاقبة املتورطني يف التالعب بنتاجئ املبارايت سوف خيلق خوفا حقيقيا من التلبس ابلتورط يف هذا التالعب ،وهذا ما يشلك
بدوره رادعا ملن يفكرون يف التالعب بنتاجئ املبارايت.

و لقد رصحت حممكة التحكمي اخلاصة ابلرايضة بقولها "ومن مث فقد ثبت يف رأي هيئة احملمكة رضورة عدم تساهل أو تسامح منظمي املسابقات الرايضية
مع لك أنواع الفساد ورضورة فرض عقوابت اكفية لتكون رادعا فعال للشخاص اذلين يف ظل أي تساهل قد يغرهيم اجلشع أو اخلوف عىل التفكري يف
التورط يف مثل هذه اجلرامئ)17( ".

.1

استهواء التالعب بنتائج المباريات للمجرمي

تنخرط عنارص اجرامية منظمة يف التالعب بنتاجئ املبارايت لنه مرشوع منخفض اخملاطر مع اماكنية احلصول عىل ماكفأآت كبرية من أسواق
املراهنات العاملية والوطنية .وحتقيقا لهذا الغرض ،يقوم اجملرمون برشوة املشاركني الرايضيني واكراههم وابزتازمه لتحقيق أهدافهم.
وعىل مر التارخي ،اكن هناك حامس قليل من الهجزة املعنية ابنفاذ القانون لوضع التحقيق يف مثل هذه النشطة مضن أولوايهتا ما مل يتعلق المر
بسلوك اجرايم خطري .ويف احلالت اليت حدثت فهيا احملاكامت ،اكنت العقوابت اجلنائية متساهةل نسبي اا.
وقد أبرز منشور "أحاكم القانون المنوذيج اجلنايئ حملامكة التالعب ابملنافسات الرايضية" اذلي شارك يف اصداره مكتب المم املتحدة املعين
ابخملدرات واجلرمية واللجنة الولميبية ادلولية تساهل القانون اجلنايئ أو قصوره يف هذا اجملال ،وقد نص هذا املنشور عىل أنه يف احلالت املتعلقة
ابلتالعب يف نتاجئ املبارايت "مل تعد سلطات التحقيق اخملوةل للمنظامت الرايضية ،وكذكل العقوابت املسموح لها بتطبيقها ،مثل احلظر والهبوط
واجلزاءات ،اكفية وجيب اس تكاملها مع رسعه اس تجابة العداةل اجلنائية .ومن مث فهناك حاجة اىل ترشيع لتجرمي التالعب يف املنافسات الرايضية اىل
جانب نظم مس تقةل بفرض عقوابت يف الرايضة")18(.
دراسة حالة إفرادية :سقوط تهم جنائية ضد ُحكام مباريات كرة قدم من البرازيل للتالعب بنتائج المباريات
والتورط في الجريمة المنظمة.

ُوهجت هتم جنائية مضن قضية مافيا الصافرة اىل اثنني من حاكم كرة القدم الربازيليني هام اديلسون برييرا دي اكرفاليو (اذلي اكن يف وقت ما عضوا
يف قامئة احلاكم ادلوليني يف الحتاد ادلويل لكرة القدم الفيفا) وابولو خوزيه دانيلون.
واكن خمطط التالعب بنتاجئ مبارايت كرة القدم لغراض املراهنات قد كشفه حمامون من مؤسسة نواة ملاكحفة اجلرمية التابعة للنظام القضايئ ،جنبا
اىل جنب مع ادارة الرشطة الاحتادية .ومشلت هذه املؤامرة أيضا أعضاء يف املافيا الربازيلية تورطوا يف مراهنات غري قانونية .وقد أصبح التحقيق
متاحا للجميع من خالل مقال حصفي نرشته جمةل أس بوعية برازيلية يف أكتوبر .2005
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 -17قضية /2010أ 20172/السيد أوليج اوريكهوف ضد اإلتحاد األوروبي لكرة القدم ،فقرة  ،80محكمة التحكيم الخاصة بالرياضية 18 ،يناير .2011
http://arbitration.kiev.ua/uploads/kucher/2172.pdf
" -18نماذج أحكام القانون الجنائي لمحاكمة التالعب بالمنافسات" ،اللجنة األولمبية الدولية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،يونيو 2016
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/UNODCIOC_Model_Criminal_Law_Provisions_for_the_Prosecution_of_Competition_Manipulation_Booklet.pdf

وقد قامت وزارة الشؤون العامة بطرد لك من هذين احلمكني من كرة القدم واهتاهمم بهتمة الرسقة البس يطة (الرسقة بدون عُنف) ،والتأآمر لرتاكب جرمية وتقدمي
بياانت اكذبة بغرض الاحتيال .غري أن حممكة العدل يف ساو ابولو قامت بتعليق ادلعوى اجلنائية يف عام  ،2007وحمكت بعدم كفاية الدةل لثبات ادانهتم بشلك
ل يداخهل شك معقول.
املصدر :غوديهنو ،ل .وابربوسا ،س" .2013 .موضوعات لربانمج العمل الاكدميي :منع التالعب ىف نتاجئ املبارايت ابلربازيل" ،يف :هابرفيدل ،م .ر .وش هيان ،د.
(حمرران) .التالعب بنتاجئ املبارايت يف اللعاب الرايضية ادلولية :العمليات احلالية ،تنفيذ القوانني ،واسرتاتيجيات الوقاية .سويرسا :سربينجر ادلولية للنرش.
صفحات .245 – 229
Godinho, L. and Barbosa, C. 2013. "Topics for an Academic Agenda: The Prevention of MatchFixing in Brazil", In: Haberfeld,
M.R. and Sheehan, D. eds. Match-Fixing in International Sports: Existing Processes, Law Enforcement, and Prevention Strategies.
Switzerland: Springer International Publishing, pp.229-245.

ول شك أن ع ُولمة أسواق املراهنة بسبب التقدم التكنولوىج اكنت احملرك الرئييس للتالعب بنتاجئ املبارايت ،يف ظل اس مترار رسعة معدلت التوسع يف
مقدار املال امل ُس تخدم ىف املراهنة .كام أن ظهور منتجات وخدمات جديدة ،مثل رهان الاحامتلت ،قد قدم ُطرقاا جديدة للمتالعبني بنتاجئ املبارايت لنرش
خماطرمه وزايدة ماكس هبم الجاملية .ويشري مصطلح رهان الاحامتلت اىل الرهان عىل وقوع حدث معني أو عدم وقوعه أثناء املنافسة الرايضية ،وهو ل
يؤثر تأثريا مبارشا عىل نتيجة املباراة .وميكن وضع مراهنات الاحامتلت عىل النتاجئ ،مثل العدد الجاميل للهداف يف مباراة كرة القدم ،أو من اذلي س يفوز
ابجملموعة الوىل يف مباراة التنس ،أو أي فريق سيسجل النقاط الوىل يف لعبة الرجىب )19( .وترتبط هذه الرهاانت ار ا
تباطا وثيقاا بأنشطة مراهنات التالعب
املصغر والتالعب احملدد بأحد الحداث الرايضية.
وقد أاتح التطور التكنولويج توس يع القواعد احلالية ملشجعي الرايضات الشعبية مثل كرة القدم ،لكنه يف الوقت نفسه قد خلق أسواقاا جديدة للمنافسة،
مثل اللعاب عرب النرتنت .وقد صاحب هذا التطور توسع كبري يف مكية الموال املتداوةل يف أسواق املراهنات العاملية.
ويُمكن لهؤلء املشاركني يف التالعب بنتاجئ املبارايت ،مبا يف ذكل العنارص الجرامية املنظمة ،جتنب افتضاح أمرمه يف أسواق املراهنات العاملية عن طريق
اس تخدام حساابت والكء تفويضية ،أو عن طريق فتح حساابت مراهنات متعددة عىل منصات مراهنات متعددة .وحيتاج منسقي املراهنات اىل تنفيذ
تدابري ماكحفة غسل الموال ،مثل مبدأ اعرف معيكل ،تنفيذا صارما ملنع املتالعبني بنتاجئ املبارايت من اس تخدام حساابت والكء تفويضية أو ومهية
للتحايل عىل التدابري الوقائية ملاكحفة غسل الموال.
دراسة حالة إفرادية :التالعب في سباق الخيل باستخدام حسابات المراهنات الوهمية
يف اململكة املتحدة يف عام  ،2010أثبتت جلنة تأديبية رايضية ادانة الس يد جميس كريمكور والس يد موريس سايزن ابلتالعب بنتاجئ عدد من مسابقات
اخليل واس تخدام حساابت والكء ومهية لتحقيق أرابح من أسواق املراهنات.
جزءا من مؤامرة أوسع نطاق اا ،مت فهيا مجع مبالغ كبرية من الموال يف أسواق املراهنات مع العمل بأن تكل اخليول اليت يعتلهيا املتسابقون
واكن هذا ا
الفاسدون لن تفوز يف الس باقات اخلاصة هبم.
املصدر :نتاجئ وأس باب اللجنة التأديبة امللكفة ابلتحقيق مع سايزن ،كريمكور ،دو ،فرييل ،كوين ،ميلكزاريك ،فيزتس ميونز وأآخرين ،والھيئة الربيطانية
لس باق اخليول 14 ،ديسمرب .2011
www.britishhorseracing.com/press_releases/result-and-reasons-of-disciplinary-panel-regarding-sines-crickmore-doefairleyquinn-milczarek-fitzsimons-et-al
Result and Reasons of Disciplinary Panel Regarding Sines, Crickmore, Doe, Fairley, Quinn, Milczarek, Fitzsimons et
al., British Horseracing Authority, 14 December 2011 www.britishhorseracing. com/press_releases/result-and-reasonsof-disciplinary-panel-regarding-sines-crickmore-doe-fairley- quinn-milczarek-fitzsimons-et-al
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" -19مقدمة إلى رهان االحتماالت والمراهنة المتطابقة" ،على موقع SportsBettingPal.com
www.sportsbettingpal.com/intro-toproposition-and-matched-betting
[آخر تحديث في  28أكتوبر ]2015
“An Introduction to Proposition and Matched Betting”, SportsBettingPal.com www.sportsbettingpal.com/intro-to- proposition-and-matched-betting [Last accessed 28 October 2015].

ومع ذكل ،فمل يلزم أحد منسقي املراهنات ابلتنفيذ الاكمل لتدابري ماكحفة غسل الموال أو اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للوقوف ضد املُراهنات الرايضية
الفاسدة ،حىت حكومات البدلان اليت توجد هبا أسواق قانونية للمراهنات مل تفعل ذكل.
دراسة حالة إفرادية :لجنة المراهنات في بريطانيا العظمى
تسعى جلنة املراهنات يف بريطانيا العظمى اىل ضامن حامية ُمنسقي املراهنات من أعامل غسل الموال والفساد من خالل
مطالبهتا مجيع من دلهيمم تراخيص تنس يق املراهنات ،مبا ىف ذكل املنسقني داخل اململكة املتحدة وخارهجا ،ابلمتثال
لرشط الرتخيص رمق  ،15.1اذلي يُلزم املرخص هلم ابلبالغ عن أي ش هبة مبامرسة املراهنات الفاسدة.
املصدر :رشوط الرتخيص وقواعد املامرسة ،جلنة املراهنات ،ابريل 2015
www.gamblingcommission.gov.uk/pdf/Latest-LCCP-and-Extracts/Licence-conditions-and-codes-of-practice.pdf

الرياض
 .2األثر
ي
اذا اكنت رايضة اليوم احلديثة تعترب ش ا
الك من أشاكل الرتفيه وابلتايل فهيي مصدر جذب ملس توايت قوية من التسويق التجاري ،فان الصةل الهامة بني
املنافسة واملشجع تتحقق يف هناية املطاف وتتأكد من خالل احلفاظ عىل نزاهة الرايضة وحومكهتا الرش يدة .ومن خالل هذا املنظور ،فان التالعب بنتاجئ
املبارايت يقوض هذه املباديء ويسلب من الرايضة عدم القدرة عىل التنبؤ بنتاجئها وهو بال شك وبطبيعة احلال أمه سامت الرايضية.
ويف ترصحيات أس باب احلُمك يف القضية اجلنائية املرفوعة ضد لعيب الكريكيت الباكس تانيني اذلين شاركوا يف التالعب من أجل املال بأحد عنارص املنافسة
الرايضية أثناء مباراة جتريبية أقميت ىف اجنلرتا وذكل بعدم مترير الكرات لرجل املرضب ،قال القايض الس يد كوك يف حديثه البليغ عن أثر أنشطة التالعب
بنتاجئ املبارايت عىل الرايضة:
"ان مادة وجوهر اجلرامئ اليت ارتكبمتوها أنمت الاربعة يه الفساد اذلي أدخلمتوه اىل هذه الرايضة املسلية واليت جرت العادة أن يكون امسها نفسه
مرتبطا ابلتعامل الزنيه يف امليدان الراييض  ...وهذا الثر البغيض لفعالمك عىل لعبة الكريكيت للمحرتفني وأتباعها هو ما جيعل هذه اجلرامئ شديدة
اخلطورة .فصورة ونزاهة تكل اليت اكنت لعبة رايضية وأصبحت الآن ترحبا جتاراي قد أصاهبا الرضر ىف أعني امجليع ،مبا ىف ذكل الكتري من الصغار
اذلين اكنوا يعتربون ثالثة منمك أبطال واذلين اكن من املمكن أن يضحوا بأعيهنم وأس ناهنم للعب بنفس مس توايتمك وابملهارة الىت كنمت متتلكوهنا .لقد
بعمت اضاعة الرميات الثالث ابملال ،عىل حساب الفريق الوطىن للكريكيت اذلي تلعبون هل ،وجئمت هبدف [هنايئ] هو متكني الآخرين من الغش يف
املراهنة ،ان أية أحداث أو نتاجئ مدهشة تقع علهيا أنظار الناس يف أي مباراة سواء أاكن ذكل يف املايض أم يف احلارض أم يف املس تقبل س تقود
مشاهدي اللعبة ،اذلين دفعوا أموا ال نظيفة ملشاهدة مباراهتا مبارشة أو عرب التلفزيون ،عىل شلك أموال حرة أو اشرتأاكت حمطات تلفزيونية ،اىل
التساؤل عام اذا اكن هناك تالعب فهيا أم ل ،وعام اذا اكن ما يشاهدونه هو مسابقة حقيقية بني املرضب والكرة أم ل ،ولرمبا لن تعود املنافسة
الرايضية اليت جيب أن تكون نزهية كام اكنت أبدا)20( ".
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 -20آر ضد مظهر ماجد ،سلمان بت ،محمد عاصف ومحمد أمير ،الفقرة  ،33أسباب الحكم الصادر عن القاضي كوك ،محكمة التاج في ساوثوارك 3 ،نوفمبر 2011
http://genevalunch.com/wp-content/uploads/2011/11/butt-others-sentencing-remarks-03112011.pdf

دراسة حالة إفرادية :كرة القدم تخسر رعاة رسميين بعد ظهور فضيحة للتالعب
بنتائج المباريات
بعد ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت الودية ادلولية اليت أقميت يف البالد يف املرحةل المتهيدية لبطوةل كس العامل لكرة القدم
اليت ينظمها الحتاد ادلويل لكرة القدم (الفيفا) يف جنوب أفريقيا يف عام [ 2010انظر الفصل الثاين ،القسم ب  ،2-دراسة
حاةل افرادية :تالعب احلاكم بنتاجئ املبارايت يف مبارايت الحامء قبل كس العامل  2010ابلحتاد ادلويل لكرة القدم (الفيفا) [
 ،أهنيى راعي مجموعة املنتخب الوطين اجلنوب أفريقي ،وهو رشكة بوما الملانية ،عالقته املالية مع احتاد كرة القدم يف البالد.
كام اخنفضت ايرادات الحتاد من  80مليون دولر يف عام  2010اىل  20مليون دولر يف عام  2013مع ظهور الفضيحة.
املصدر :ويلسون ،ب" .جيب أن تتصدى الرايضة العاملية لنشاط التالعب بنتاجئ املبارايت التجاري الكبري" ،الخبار
التجارية لهيئة الذاعة الربيطانية عىل ش بكة النرتنت 25 ،نومفرب .2013
[أآخر زايرة يف  14ديسمرب .]2015

www.bbc.co.uk/news/business-2498478

المجتمع
 .3األثر
ي
حيواي يف اجملمتع احلديث املعارص كام هو
دورا ا
مثة ما يدعو اىل الاعتقاد بأن عواقب التالعب بنتاجئ املبارايت غري مقترصة عىل الرايضة .ومع ذكل ،تلعب الرايضة ا
واحض من خالل أمهيهتا البارزة يف وسائل العالم ،اليت رمبا قد تكرس لها قدرا من التغطية أكرب من ذكل اذلي تكرسه للس ياسة أو الاقتصاد .وابلنس بة لغالبية
جزءا ل يتجزأ من احلياة اليومية ،سواء مكشاركني نشطني أو متفرجني سلبيني ،مما حيدث العديد من الآاثر الجيابية يف اجملمتع كلك .ويسعى
الناس ،تشلك الرايضة ا
افساد الرايضة من خالل التالعب بنتاجئ املبارايت اىل تدمري هذا الثر الجيايب عىل اجملمتع ،وهذا جزء من المثن الباهظ اذلي يتكبده اجملمتع من جراء للفساد.
يرتبط التالعب بنتاجئ املبارايت بعدد من اجلرامئ املقرتنة به واليت يرتكهبا املتالعبون وبعض العنارص الجرامية املنظمة ،مما يتسبب يف احلاق أرضار ابلغة ابجملمتع.
أولها ،العنف الفعيل ،أو الهتديد ابلعنف لرتهيب املشاركني وأرسمه ،وهذا ما ميكن أن يس تخدمه املتالعبون لتأمني الس يطرة عىل ذوي التأثري املبارش عىل نتاجئ
املبارايت ،وكذكل عىل سائر اجلهات املعنية ذات املصلحة املتورطني يف التالعب .اثنهيا ،الرضار الشديدة بسمعة اجملمتع كلك عىل الساحة القلميية وادلولية اذلي
يسفر عنه حادث التالعب بنتاجئ املبارايت خاصة اذا مل يمت التحقيق فيه بشلك حصيح.

 .4األثر اإلقتصادي
ميكن فهم التالعب ابملبارايت ،اذلي ميكن من خالهل التحديد املس بق لنتيجة أحد الحداث الرايضية أو ملرحةل من مراحهل ،عىل أنه شلك من أشاكل الاحتيال
املايل ضد املشاهدين اذلين يدفعون مقابل مشاهدة ذكل احلدث الراييض .ويتأثر رعاة احلدث بذكل لن مسعة رشاكهتم قد تتأثر تأثرا سلبيا من جراء ذكل.
وبطبيعة احلال ،يرتبط التالعب بنتاجئ املبارايت ارتباط اا وثيق اا بسلسةل من اجلرامئ املالية الخرى ،وهو وس يةل لتحقيقها ،ومن تكل اجلرامئ غسل الموال والهترب
الرضييب .وميكن حتقيق ماكسب غسل الموال من تالعب اجلرمية املنظمة بنتاجئ املبارايت ،وذكل من خالل طرق حمددة ،مثل املؤسسات املالية ورشاء املمتلاكت.
ولكن نظرا لرتفاع مس توايت جحم التداول (وخاصة عىل الانرتنت) ،فان منسقي املراهنات الرايضية مه أيض اا قناة جتذب غسل الموال .ويرجع اجتذاب أسواق
املراهنات للمجرمني كوس يةل لغسل الموال (والصعوابت يف ماكحفهتا) اىل عدم شفافيهتا وعدم جتانسها؛ فأسواق املراهنات تتضمن مزجي اا من الرشاكت اخلاصة
والرشاكت احلكومية اليت تعمل عىل الصعيدين الوطين وادلويل وبدرجات متفاوتة من التنظمي ،ترتاوح من الليربالية اىل التحرمي ،وغالبا ما تعمل من النرتنت أو من
خارج حدود أراضهيا أو من كهيام)21( .
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 -21أندرسون ،ج" .التالعب بالمباريات وغسيل األموال" ،جامعة كوينز بيلفاست ،كلية القانون ،ورقة بحثية رقم 04/15-2014
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2424755

وابلضافة اىل ذكل ،فان منسقي املراهنات القانونية ،من وهجة نظرمه ،مه يف كثري من الحيان حضااي هذه الفعال عندما يس تخدم املتالعبون ابملباراايت خدماهتم
لوضع املراهنات الاحتيالية .وهناك خارس أ آخر ،من املنظور املايل ،وهو املشجع اذلي يضع دون انتباه رهانه اذلي س يخرسه بسبب التالعب .وماكحفة الاحتيال
يف الرايضة يه رضورة محلاية العامل التجارية)22( .
ان انعدام روح املبادرة الاستباقية للتخفيف من اخملاطر املذكورة أعاله ميكن أن يقوض أية حماوةل لس تضافة الحداث الرايضية الكربى وقد يردع اقامة رشاكت
املراهنات الرايضية املرشوعة أو تشغيلها يف بدل معني.

د .كيف يكون التالعب بنتائج المباريات قضية دولية ؟
عت الحدودية للتالعب بنتائج المباريات
عت الوطنية /ر
 .1نظرة عامة عىل الطبيعة ر
لقد تبني مرات عديدة أن التالعب بنتاجئ املبارايت هو يف مجيع احلالت تقريب اا قضية دولية .وميكن اثبات ذكل من خالل نظرة عامة عىل الشلك التايل.
الشلك  :1نظرة عامة عىل الطبيعة عرب الوطنية /عرب احلدودية للتالعب بنتاجئ املبارايت

تبني دراسة اترخي احلالت السابقة أنه قد يكون من احملمت ،يف ظل وجود حوادث التالعب عرب الوطنية ،مثل تكل احملددة أعاله ،أن ختتلف الهنوج اليت
يعمتدها اثنان (أو أكرث) من البدلان ذات الصةل ابلدعاءات يف التحقيق يف هذا النوع من اجلرامئ .وبشلك أكرث حتديد اا ،هناك عوامل تُغذي معلية صنع
نظرا لتعقيدات التالعب
القرار ،واليت لها صةل بتحديد البدل والهيئة املوجودة فيه واليت ستتوىل التحقيق (احملمكة والولية القضائية) وكيفية ادارة اجراءاهتا ا
اليت رمبا قد تكون حدثت.
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" -22الرهان الرياضي والفساد :كيفية الحفاظ على نزاهة الرياضة " ،معهد بحوث المعلوماتية  IRISبجامعة سالفورد ،ومحاميين مجلس الوزراء وكلية علوم القانون الجنائي  ( CCLSجامعة بكين ) ،فبراير 2012
www.spordiinfo.ee/est/g22s355

وعالوة عىل ذكل ،فان الترشيع (اذا اكن موجودا أساسا) اخلاص ابلتعامل مع مثل هذه احلالت قد يعقد اجراء أي حتقيق .كام تعمتد بعض البدلان عىل
قوانني الفساد والرشوة والاحتيال بشلك عام ،مع وجود عدد قليل من الحاكم الدق حتديدا اليت ختص الفساد الراييض يف قوانيهنا اجلنائية أو لوائها
الرايضية)23( .
ويف الواقع ،فان ادلراسة املشرتكة بني مكتب المم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية واللجنة الوملبية ادلولية ،واليت نرشت يف يوليو  ،2016قد وكشفت
أن  28ولية من بني  52ولية قضائية مت دراس هتا قد اقرتحت أو أقرت أو سنت ترشيعات حمددة ُجت ِّرم التالعب بنتاجئ املبارايت )24( .وبدون جرامئ
جنائية حمددة ضد التالعب بنتاجئ املبارايت ،مفن املمكن أل يكون هناك أساس قانوين واحض أو ملموس لجراء حتقيق واحلصول عىل مقاضاة انحجة .ومع
ذكل ،ل يعين هذا القول بأنه ل ميكن تطبيق القوانني اجلنائية احلالية عىل التالعب بنتاجئ املبارايت ،كام هو موحض يف املثال أدانه)25( .
وكنقطة بداية ،عاد اة ما يرتأس التحقيق الرشطة ،أو هيئة أخرى مشاهبة لها ،وذكل يف ادلوةل اليت وقعت فهيا العنارص الرئيس ية لواقعة التالعب بنتاجئ
املبارايت املزعومة .وينبغي أن يستند هذا القرار اىل فرضية أنه من الفضل ،اذا أمكن ،أن تمت املقاضاة يف الولية القضائية اليت وقع فهيا العنرص الرئييس
للفساد .ومع ذكل ،يتعني ايالء الاعتبار الواجب ملاكن املهتمني وقت اكتشاف حادثة التالعب بنتاجئ املبارايت وما اذا اكن من املمكن احتجازمه أو
تسلميهم.
دراسة حالة إفرادية :فساد في فريق "النجوم الجنوبية" لكرة القدم في أستراليا بسبب رعايا
بريطانيين وماليزيين.
اكتشفت احدى رشكة مراقبة املراهنات أمناط مراهنات غري منتظمة مرتبطة بـخمس مبارايت عىل القل لعهبا فريق "النجوم اجلنوبية" لكرة القدم
 SouthernStarsيف دوري ادلرجة الثانية يف أسرتاليا.
وقد متزيت هذه املبارايت بضعف أداء بعض اللعبني ضعفا غري عادي .وأبلغ رشكة املراقبة الاحتاد السرتايل لكرة القدم اذلي قام اببالغ رشطة ولية
فيكتوراي.
وألقت الرشطة القبض عىل س تة أشخاص من ثالثة بدلان خمتلفة وأجرت التحقيق معهم واهتمهتم بعد ذكل ابرتاكب جرامئ جنائية يف التالعب بنتاجئ
املبارايت .وهؤلء الشخاص مه :املدرب (مواطن أسرتايل) ،وأربعة لعبني (ومجيعهم من اململكة املتحدة) وواحد من الرعااي املالزييني.
واكن املالزيي مبثابة حلقة الوصل بني املدرب والالعبني واحدى نقاابت املراهنات اليت لها مقر يف لك من اجملر ومالزياي .وأفادت التقارير أن هذه النقابة
قد مجعت ما مقداره  2مليون دولر أسرتايل من املبارايت امخلس اليت أقميت يف الفرتة ما بني  21يوليو و 13سبمترب .2013
ويف  25أكتوبر  ،2013أوقف الاحتاد السرتايل لكرة القدم املدرب وأربعة لعبني بسبب خرقهم املدونة الوطنية للسلوك اخلاصة ابلحتاد.
واعرتف الالعبون الربعة يف وقت لحق ابرتاكب اجلرم يف الهتم اجلنائية اخلاصة ابلتالعب بنتاجئ املبارايت وأدينوا وغرموا ما بني  1200دولر و3000
دولر .و ُحمك عىل املدرب ابلسجن ملدة أربعة أشهر وغرامة قدرها  3000دولر.كام اعرتف املواطن املالزيي بأنه مذنب يف جرمية واحدة تتعلق ابلتورط
يف سلوك يُفسد نتيجة احدى املراهنات .ويف عام  ،2014صدر عليه حمك ابلسجن ملدة ثالث س نوات ،مع ايقاف س نتني.
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 -23التالعب في نتائج المباريات في الرياضة :تحديد أحكام القانون الجنائي في اإلتحاد األوروبي  ،27مركز كي إي إيه الدولي لبحوث تصميم السياسات ،الشؤون األوروبية ،مارس 2012
http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-sports-fraud-final-version_en.pdf
" -24نماذج أحكام القانون الجنائي لمحاكمة التالعب بالمنافسات" ،اللجنة األولمبية الدولية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،يونيو 2016
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/UNODCIOC_Model_Criminal_Law_Provisions_for_the_Prosecution_of_Competition_Manipulation_Booklet.pdf
 -25التالعب في نتائج المباريات في الرياضة :تحديد أحكام القانون الجنائي في اإلتحاد األوروبي  ،27مركز كي إي إيه الدولي لبحوث تصميم السياسات ،الشؤون األوروبية ،مارس 2012
http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-sports-fraud-final-version_en.pdf

 .2العوامل المؤثرة عىل من سيجري التحقيق ف إحدى حاالت التالعب بنتائج المباريات
عت الوطنية
ر
هناك مجموعة متنوعة من العوامل اليت جيب أخذها يف الاعتبار قبل التحقيق يف ادعائات التالعب بنتاجئ املبارايت اليت تتضمن روابط مشرتكه لكرث من بدل
وأثناءه ،وعىل أبسط املس توايت فقد يكون جمرد مسأةل تلكفة ،من حيث لك من املوارد املالية واملوارد البرشية ،للهيئة املعنية .ومثة عوامل أخرى ،مثل موقع
املشتبه به وما اذا اكن ميكن تسلميه اىل بدله ،قد تؤدي اىل قيام أحد الهجزى املعنية ابنفاذ القانون يف بدل خمتلف ابلرشوع يف اجراء حتقيق جنايئ.
كام أن هوية الشخص اذلي يقدم الادعاء وقوة الدةل من المور اليت لها تأثري عىل قرار اختيار البدل الفضل لجراء التحقيق .وعند تقدمي ادعاءات ،جيب اجراء
التدقيق املعلومات الساس ية وادلوافع احملمتةل للشخص اذلي قدم الادعاء من أجل اثبات مصداقيته .وبطبيعة احلال ،س تكون قوة الدةل ذات أمهية قصوى ،خاصة
فامي يتعلق بقرار توجيه الهتم اجلنائية .ومع ذكل ،يرتبط ذكل ارتباطا وثيقا ابلطار الترشيعي للبدل حيث أن طرق مجع الدةل املسموح هبا (مثل مراقبة املاكملات
الهاتفية) قد تكون حامسة يف احلصول عىل أدةل اكفية وجيدة ،وابلتايل يف جناح التحقيق وما يليه من مالحقات قضائية.

دراسة حالة إفرادية :إتهام شخص من سنغافورة بإدعاءات بالتالعب بنتائج
مباريات في أكثر من بلد على مستوى العالم.
واكن الس يد دان اتن سيت اجن خيضع للتحقيق منذ عام  ،2011وذكل أساسا بسبب ادعاءات ابلتالعب بنتاجئ مبارايت كرة القدم يف
أورواب .وقد ُزمع بأنه من خالل اقامته يف س نغافورة قد اتصل ببعض منظمي التالعب ابملبارايت يف أورواب الرشقية ممن مه عىل
اس تعددا لقبول الرشوة.
وألْقي القبض عىل الس يد اجن يف س نغافورة يف سبمترب  2013بناء عىل ادعاءات تفيد بأنه اكن رئيس رابطة دولية للتالعب بنتاجئ مبارايت
كرة القدم واليت قامت بتنظمي التالعب مببارايت يف العديد من البدلان الوروبية ،مبا يف ذكل ايطاليا .مت اكتشاف امسه وهويته يف أدةل
واثئقية حصلت علهيا الرشطة اليطالية يف س ياق حتقيق اكليوسمكيس يف التالعب بنتاجئ مبارايت ادلوري اليطايل غري املمتاز لكرة
القدم.
وقررت سلطات س نغافورة توقيف الس يد اجن مس تعينة ابلقانون اجلنايئ (الحاكم املؤقتة)ُ .وجسن حبجة أنه يشلك هتديد اا لمن وسالم
مجهورية س نغافورة ونظاهما العام .وهذه القضية مس مترة وقت كتابة هذا التقرير.
املصدر:
"قضية التالعب بنتائج المباريات العالمية  -المشكلة والحل"،
سبورترادار لخدمات األمن2014 ،
https://security.sportradar.com/wpcontent/uploads/sites/6/2014/12/Sportradar-Security-Services_WorldMatch-Fixing-The-Problem-and-the-Solution1.pdf

ومن املهم ،يف بداية اعداد التحقيق يف أحد ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت ذات البعد ادلويل ،أن نفهم ما اذا اكن التالعب بنتاجئ املبارايت يعترب جرمية دلى
حكومة البدل املعين أو اجلهاز املعين ابنفاذ القانون أو املنظمة الرايضية فيه ،وأن نفهم ما اذا اكنت املوارد الالزمة لجراء حتقيق فعال متاحة دلى أحد هذه اجلهات
أم ل .وس يؤثر هذا عىل ما اذا اكن سيمت اجراء حتقيق ام ل ،كام س يؤثر عىل حتديد من اذلي س يقود هذا التحقيق .ونظرا لضغف توظيف رأس املال اخملصص من
احلكومات بشلك عام لكشف التالعب بنتاجئ املبارايت وتعطيهل وردعه ،فان املالحقات اجلنائية اندرة ومعدلت الدانة منخفضة نسبي اا .ومن احلقائق أيضا أن
عدداا من الرايضات الكربى يتعامل مع قضااي التالعب بنتاجئ املبارايت نفسها من خالل اجراءات تأديبية ،وهذا ما ميكن أن يردع الهجزة املعنية ابنفاذ القانون من
ادلخول يف التحقيق.
ان أي حتقيق يقوم به أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون داخل بدل معني سوف يتطلب مساعدة من املنظامت الرايضية ذات الصةل .وقد يؤثر أيضا مدى جودة
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جتهزيات واس تعدادات ومعلومات املنظمة الرايضية املعنية بشأن هذه المور قرار اختيار البدل الفضل لجراء التحقيق .وبدل من ذكل ،فقد يتعني عىل أحد الهجزة
املعنية ابنفاذ القانون التصال ابلحتاد ادلويل للرايضة املعنية اذا مل يكن دلى املنظمة الوطنية ذات الصةل التجهزيات والاس تعدادات واملعلومات املالمئة والاكفية
لتقدمي املساعدة الرضورية.
ومن المهية مباكن أيضا أن تمتتع املؤسسات القضائية ابلكفاءة والفعالية .فاملعرفة املس بقة بصالحيات اصدار الحاكم واختاذ الجراءات واملسائل اليت قد ترتبط هبا
واليت س تحدد وقت النظر يف القضية يه أيضا من المور الهامة عند حتديد البدل اذلي ينبغي أن يضطلع ابدلور الرئييس يف أي حتقيق.
ان تأمني حضور الشهود يف أي حمامكة /جلسة اس امتع لحقة س يكون أيضا أحد الاعتبارات الرئيس ية مليض القضية قدما؛ ففي القضااي اليت تنطوي عىل تورط
اجلرمية املنظمة ،خيىش الشهود الدلء بشهاداهتم دون حامية اكفية .وبدون شهادة الشهود حتت القسم ،يكون من الصعوبة البالغة ضامن اصدار ادانة جنائية بهتمة
التالعب بنتاجئ املبارايت.
وجيب أن تكون مجيع الدةل اليت مت احلصول علهيا وتقدميها لجراءات احملامك/العملية التأديبية موثقة وذات مصداقية ومقبوةل .وللمحامك يف خمتلف البدلان/العمليات
التأديبية قواعد خمتلفة لقبول الدةل الىت مت جتميعها بصور خمتلفة غري متشاهبة.
واذا اكنت املراهاانت قانونية وخاضعة للواحئ تنظميية يف بدل معني ،اكن من احملمتل أن يتيرس اجراء التحقيق لنه س يكون من املمكن احلصول عىل بياانت مراهنات
قد تقدم دلي اال حيو ااي عىل التالعب لغراض املرهنات .كام أنه قد يكون من املمكن أيضا ،ابلعامت اد عىل قوانني حامية البياانت اخلاصة ابلبدل ذاته ،احلصول عىل
معلومات من منسقي املراهنات عن الشخاص اذلين قاموا بوضع مراهنات مثرية للشكوك .كام س يكون من الفضل للمنظامت الرايضية يف لك ماكن أن يكون
دلهيا عىل الاقل فهم لعمليات املراهنات وأن يكون دلهيا عالقة وظيفية مع ُمنسقي املراهنات ،والضوع المثل أن تكون من خالل اتفاق رمسي ،مثل مذكرة تفامه.
واخلطوة الساس ية احلامسة لبعض اجملرمني يف تنفيذ التالعب الناحج بنتاجئ املبارايت يه تنظيف عائدات الرهاانت املوضوعة بصورة انحجة .وذلكل ،ينبغي عىل
املدعني العامني أن يعريوا الاهامتم دامئا للسلطات املتاحة لتقييد العائدات اخلاصة ابجلرمية واسرتدادها واحلجز علهيا ومصادرهتا والس تفادة القصوى من اتفاقيات
التعاون ادلويل مثل اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد واتفاقية المم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية أو من التفاقات الثنائية أو الكهام.
دراسة حالة إفرادية :التعاون الدولي يؤدي إلى استرداد األصول الثابتة من أحد
المتالعبين العالميين بالمباريات

يف عام ُ ،2005حمك عىل املواطن الكروايت أنيت سابينا وشقيقه ابلسجن مدة ثالث س نوات بهتمة تدبري الفضيحة اليت
عصفت بــروبرت هويزر ،حمك كرة القدم غري الرشيف اذلي اكن قد ُمنع من النشاط الراييض مدى احلياة يف أملانيا.
وفور اطالق رساح الس يد سابينا من السجن ،اس تعاد معل ش بكته الجرامية من خالل صالته حبلقات املقامرة غري
القانونية يف أآس يا .ومع ذكل ،ففي حني تركزت فضيحة هويزر عىل فرق كرة القدم الضعيفة يف أملانيا ،فقد اكنت ش بكة
سابينا اجلديدة أكرث طموحا وأعىل.
ُوجسن الس يد سابينا مرة أخرى من قبل سلطات بوخوم بأملانيا ،يف عام  2011بعد اعرتافه بدوره يف التالعب بنتاجئ 20
مباراة بني عايم  2008و .2009واكن سابينا يس هتدف بطولت ادلوري املقامة خارج أملانيا حيث يتقاىض الالعبون أجوراا
متواضعة ،وخترج فهيا املراهاانت الكبرية من أآس يا دون أن يالحظها أحد .وكشف الس يد سابينا يف احملمكة عن اس تخدام
نظام تصنيف لتحليل املبارايت يُ ْظهر مخسة جنوم ان اكنت النتيجة ش به مؤكدة بفضل املبالغ املدفوعة للالعبني واملسؤولني.
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واكن الس يد سابينا عضو اا يف ش بكة متطورة من امجلاعات الجرامية عرب الوطنية واليت اكنت تدير معلية كبرية للتالعب بنتاجئ املبارايت .كام تبني أن

طريقة العمل اكنت مهنجية ومتنوعة تنوعا هائال ،تتضمن رشاء خدمات الفراد أو النوادي بأمكلها ،ومتويل عصاابت املراهنات الجرامية يف أآس يا ،وتنظمي
مبارايت ودية ومهية.
وقد ُوضعت عرشات املاليني من اليوروهات يف املراهنات ،حيث قدرت أرابح العصاابت الجرامية بـمبلغ  8.5مليون يورو .وبلغت الصول الثابتة
والموال اليت مت احلجز علهيا نتيجة التحقيقات مليوين يورو.
املصدر :التالعب بنتاجئ املبارايت يف كرة القدم :تقيمي احتياجات التدرييب لعام  ،2013واملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية (النرتبول) 14،أغسطس
.2013
www.interpol.int/content/download/22042/207247/version/4/file/E٪20TNA٪202
013_FINAL.pdf

ابلضافة اىل العوامل املذكورة أعاله ،مفن المهية مباكن أن تتعاون البدلان عىل النحو املتفق عليه مبوجب التفاقيات ذات الصةل ،مثل اتفاقية ماكحفة الفساد
واتفاقية ماكحفة اجلرمية املنظمة ،يك جتري حتقيقات فعاةل يف جرامئ التالعب بنتاجئ املبارايت .ولهذا أمهية خاصة فامي يتعلق بتسلمي الرعااي الجانب املطلوبني
للمحامكة وتسهيل اس تجواب املشتبه فهيم ومجع املعلومات من خالل التعاون يف جمال انفاذ القانون أو تبادل املساعدة القانونية.
واذا مل يكن هناك اختصاص قضايئ مالمئ وواحض ملبارشة القضية ،بعد أخذ مجيع العوامل السابقة يف الاعتبار ،فيجب عىل السلطات اخملتصة أن تقرر
مدى اماكنية تقس مي التحقيقات والجراءات من عدهما.

 .3نطاق ومدى تطبيق إتفاقيات األمم المتحدة وغتها من الصكوك الدولية القانونية
والرياضية األخرى.
وكام اتضح من العديد من المثةل الواردة يف هذا ادلليل ،فان التالعب بنتاجئ املبارايت يف أغلب الحيان ينطوي عىل بُعد دويل ،مما يزيد من تعقيد
ماكحفته .ويمتثل التحدي يف وضع هنج دليه القدرة عىل امجلع بني أحصاب املصلحة املعنيني وتطبيق املعايري والطر املعرتف هبا دوليا لتعزيز احلمك الرش يد
ومنع الفساد يف اللعاب الرايضية .وهذا يتطلب تنس يقا ومعال فعال بني احلكومات ،ول س امي يف جمال العداةل اجلنائية.
وحتقيقا لهذه الغاية ،فان دلى اجملمتع ادلويل صكني قانونيني دوليني فعالني يوفران للمسؤولني الدوات املناس بة ملعاجلة التالعب بنتاجئ املبارايت ،وهام اتفاقية
المم املتحدة ملاكحفة الفساد واتفاقية المم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
وهااتن التفاقيتان بصفاهتام وحبد ذاهتام هام أمشل املعايري العاملية املس تخدمة ملاكحفة الفساد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية .فهام حيظيان بتأييد عاملي تقريب اا
(حيث تضم التفاقية الوىل  178دوةل مشاركة ،وتضم التفاقية الثانية  185دوةل مشاركة ،يف يونيو  )2016ويشالكن أساس تعزيز الزناهة بشلك
استبايق وماكحفة الهتديدات اليت يشلكها الفساد واجلرمية املنظمة للرايضة.
كام أهنام يوفران أساسا فعال للتعاون بني خمتلف البدلان من خالل تعزيز التعاون غري الرمسي يف انفاذ القانون ،والتعاون ادلويل عىل وجه اخلصوص من
خالل املساعدة القانونية املتبادةل وتسلمي اجملرمني وكذكل من خالل اسرتداد الصول واملمتلاكت ،ومتكني التعاون ادلويل لغراض املصادرة.
وللمساعدة يف حتديد املواد ذات الصةل يف لك اتفاقية واليت ميكن اس تخداهما للتحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت ،يرىج الرجوع اىل امللحق ألف وامللحق
ابء.
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إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

تنطبق اتفاقية ماكحفة الفساد يف املقام الول عىل ادلول الطراف وتشمل يف الواقع التعاون بني سلطات ادلوةل مثل الرشطة واملدعيني العاميني والقضاة
لغراض ماكحفة الفساد .كام تدعو التفاقية بشلك رصحي اجملمتع املدين والقطاع اخلاص اىل املساعدة يف هذا اجلهد .ويه متثل املعيار ادلويل ملاكحفة الفساد،
بسبب الالزتام ش به العاملي هبا ،كام أهنا حتدد جرامئ الفساد اليت ميكن تطبيقها عىل التالعب بنتاجئ املبارايت .وميكن أيضا اس تخداهما كساس لنفاذ القانون
الفعال والتعاون ادلويل ،فضال عن اسرتداد الصول اليت مت الاستيالء علهيا من خالل أفعال الفساد.
ان ادلول الطراف يف اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد ،يف مؤمترمه املنعقد يف سانت بيطرس بورغ ،ابلحتاد الرويس ،يف الفرتة من  2اىل  6نومفرب
 ،2015قد أكدت عىل أمهية اتفاقية ماكحفة الفساد ابعتبارها ألية فعاةل لتعزيز احلمك الرش يد يف جمال الرايضة والتخفيف من خطر الفساد اليت تواهجه
الرايضة عىل مس توى العاملي.
ورمغ أن امللحق (أ) قد فصل صةل التفاقية واملواد اليت تضمهنا مباكحفة التالعب يف نتاجئ املبارايت ،مفن المهية مباكن ادراك أهنا ،من حيث صلهتا ابلتالعب
بنتاجئ املبارايت بصفة خاصة ،تطالب ادلول بتحدد اجلرامئ اجلنائية وغريها من اجلرامئ بشلك يغطي الآيت:
( أ ) الرشو والارتشاء يف القطاع العام ( املادة )15؛
(ب) املتاجرة ابلنفوذ الفاعل واملتاجرة ابلنفوذ السليب ( املادة )18؛ و
( س) الرشو والارتشاء يف القطاع اخلاص(املادة :)21
كام تشجع التفاقية الشفافية واملساءةل يف القطاع اخلاص حبيث ميكن منع الفساد وكشفه ،وحتديد مسؤولية الشخاص الاعتباريني .ومن اجلدير ابذلكر
أيضا أمهية التفاقية اكطار هيدف اىل تعزيز التعاون بني القطاع اخلاص والهجزة املعنية ابنفاذ القانون.
وعىل هذا الساس ،ففي حاةل التالعب بنتاجئ املبارايت ،تُشجع املنظامت الرايضية وحمققوها ،وكذكل مسؤولو تنظمي املراهنات (حسب وضعهم) عىل
تبين مبادئ التفاقية والتعاون مع الهجزة املعنية ابنفاذ القانون عند تزامن اجراء التحقيقات يف ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت اليت تتنطوي عىل أبعاد
رايضية وجنائية.
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ويف احلالت اليت ينطوي التالعب بنتاجئ املبارايت فهيا عىل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تقدم اتفاقية ماكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مساعدة هائةل
للمحققني .فالغرض من هذه التفاقية هو "تعزيز التعاون عىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وماكحفهتا بقدر أكرب من الفعالية" .ويه هتدف اىل متكني
مسؤويل انفاذ القانون من تطبيقها عىل أية جرمية خطرية تنطوي عىل عنارص عرب وطنية وتضم جامعات اجرامية منظمة .وهذا يسمح ابس تخدام الدوات
الواردة يف التفاقية فامي يتعلق جبرامئ التالعب بنتاجئ املبارايت.
ان أحد عنارص التفاقية اليت جيب أن يعرفها احملققون يف البداية هو تعريف ما يشلك مجموعة اجرامية منظمة .تنص املادة ( 2أ) من التفاقية عىل ما ييل:

"يقصد بتعبري "جامعة اجرامية منظمة" جامعة ذات هيلك تنظميي ،مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكرث ،موجودة لفرتة من الزمن
وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتاكب واحدة أو أكرث من اجلرامئ اخلطرية أو الفعال اجملرمة وفقا لهذه التفاقية،
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من أجل احلصول ،بشلك مبارش أو غري مبارش ،عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".

يشمل هذا التعريف نطاقاا أوسع من أنشطة التالعب بنتاجئ املبارايت بسبب احلاجة اىل مشاركة "ثالثة أشخاص أو أكرث" فقط .ويف مجيع دراسات احلاةل
املشار الهيا يف هذا ادلليل املرجعي ،اكن يشرتك ثالثة أشخاص أو أكرث ،ومن احملمتل أن يكون هذا هو احلال يف معظم حوادث التالعب ابملبارايت.
وأحد أمه اجملالت اليت تشملها اتفاقية اجلرمية املنظمة ولها صةل مباكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت:
• املادة  - 5جترمي املشاركة يف جامعة اجرامية منظمة
تتخذ لك دوةل طرف التدابري لتحديد اجلرامئ اجلنائية ،عندما تُرتكب معد اا:
 التفاق مع خشص أآخر أو أكرث عىل ارتاكب جرمية خطرية لغرض هل صةل مبارشة أو غري مبارشة ابحلصول عىل منفعة مالية أو منفعة ماديةأخرى؛
 قيام الشخص ،عن عمل اما هبدف جامعة اجرامية منظمة ونشاطها الجرايم العام أو بعزهما عىل ارتاكب اجلرامئ املعنية ،بدور فاعل يف بدورفاعل يف النشطة الجرامية أو أنشطة أخرى للجامعة الجرامية املنظمة
 وأيضا جترمي تنظمي ارتاكب جرمية خطرية تكون ضالعة فهيا جامعة اجرامية منظمة ،أو الرشاف عليه أو املساعدة عليه أو التحريض عليه أوتيسريه أو اسداء املشورة بشأنه.
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التالعب بالمسابقات الرياضية

ويف حني متثل التفاقيتني املذكورتني أعاله الطار ادلويل الشامل للمساعدة يف معاجلة التالعب بنتاجئ املبارايت ،فقد مت تعزيز ذكل من خالل اتفاقية دولية
اتبعة جمللس أورواب بشأن ابلرايضة ،ويه اتفاقية جملس أورواب بشأن التالعب يف املسابقات الرايضية (واملعروفة أيضا ابتفاقية ماكولني) ،واليت فتح ابب
التوقيع علهيا يف سبمترب  2014لدلول العضاء يف جملس أورواب وكذكل لدلول غري العضاء)26( .
املادة  1ويه حتدد غرض اتفاقية ماكولني وأهدافها
" .1الغرض من هذه التفاقية هو ماكحفة التالعب ابملنافسات الرايضية من أجل حامية نزاهة الرايضة والخالق الرايضية وفقا ملبدأ اس تقاللية
الرايضة.
 -2ولهذا الغرض ،متثل الهداف الرئيس ية لهذه التفاقية فامي ييل( :أ) منع وكشف ومعاقبة التالعب الوطين أو عرب الوطين للمسابقات الرايضية
الوطنية وادلولية ؛(ب) تعزيز التعاون الوطين وادلويل ضد التالعب ابملنافسات الرايضية بني السلطات العامة املعنية ،وكذكل مع املنظامت
املشاركة يف الرايضة واملراهنات الرايضية ".
وتشمل هذه التفاقية ،ابعتبارها صاك قانونيا ملزما ،س بل الوقاية وانفاذ القانون ،وتدابري التعاون ادلويل وتبادل املعلومات الاس تخبارية ،لك ذكل يف
س ياق معاجلة التالعب ابملسابقات الرايضية ،وميكن اس تخداهما من قبل املنظامت الرايضية والهجزة املعنية ابنفاذ القانون .وابلرمغ من أن التفاقية مل تدخل
بعد حزي التنفيذ (وقت كتابة هذا ادلليل) ،فميكن للباحثني يف جمال الرايضة وانفاذ القانون تبين مبادهئا مكامرسات جيدة.
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ويتضمن امللحق ب مقارنة بني أحاكم اتفاقية ماكحفة الفساد واتفاقية جملس أورواب عن طريق حتديد الحاكم املامثةل يف اتفاقية جملس أورواب.
مدونة الحركة األولمبية باللجنة األولمبية الدولية لمنع التالعب بالمسابقات
 -26التقرير التفسيري التفاقية ماكولين ،نقطة .17

ومن اجلدير ابذلكر أنه توجد ابلضافة اىل العقوابت اجلنائية ،اليت ميكن تطبيقها من قبل السلطات العامة يف جرامئ التالعب بنتاجئ املبارايت،
عقوابت تأديبية أخرى تتبناها وتطبقها الهيئات الرايضية وفق الليات التأديبية ادلاخلية اخلاصة هبا .ويه أليات داخلية للعداةل وىه املسؤوةل عن
تسوية الزناعات والقيام بدور الوساطة وضامن التفسري الصحيح للقواعد واللواحئ الرايضية.
ومن المهية مباكن ،يف هذا الس ياق ،اذاكء الوعي ابمليثاق الومليب ومدونة احلركة الوملبية بشأن منع التالعب ابملسابقات اليت وضعهتا اللجنة
الوملبية ادلولية ( )IOCوذكل نظرا لمهيهتام العاملية .ويمتثل غرض اللجنة الوملبية ادلولية يف تعزيز روح الوملبياد يف مجيع أحناء العامل وقيادة احلركة
الوملبية .واللجنة الوملبية ادلولية ( )IOCيه املنظمة الرايضية العاملية الرائدة ذات التأثري الراييض والس يايس والاجامتعي الكبري .ويف حني
تتعلق التفاقيات املذكورة أعاله ابلقانون ادلويل ،فان مدونة اللجنة الوملبية ادلولية ( )IOCتتعلق ابلجراءات التأديبية والسلوكية يف التحقيقات
الرايضية.
ويف ديسمرب  ،2015نرشت اللجنة الوملبية ادلولية مدونة احلركة الوملبية بشأن منع التالعب يف املسابقات (ويطلق علهيا املدونة الولميبية) يف
اطار اختصاصها عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  2.8من امليثاق الومليب واليت تنص عىل أن " ،يمتثل دور اللجنة الوملبية ادلولية يف  ...حامية
الرايضيني الرشفاء ونزاهة الرايضة من خالل قيادة ماكحفة املنشطات ،واختاذ اجراءات ضد مجيع أشاكل التالعب ابملسابقات والفساد املتعلق
هبا" .وابملعىن ادلقيق ،فان تعبري احلركة الوملبية ،واملدونة الولميبية ،ل يغطي مجيع الرايضيني والرايضات بوجه عام ،حيث توجد مجموعتان
رئيسيتان هام الاحتادات الرايضية ادلولية واللجان الوملبية الوطنية .وتُشجع املنظامت الرايضية الخرى عىل تبين نفس املبادئ والهنج طواعية كام
يف املدونة الولميبية.
تنص الفقرة (س) من ديباجة املدونة الولميبية عىل حتديد الغرض مهنا كام يىل:
"الغرض من هذه املدونة هو تزويد مجيع املنظامت الرايضية وأعضاهئا ابللواحئ املنسقة محلاية مجيع املسابقات من خماطر التالعب .وتضع
هذه املدونة اللواحئ اليت تتوافق مع اتفاقية جملس أورواب بشأن التالعب ابملسابقات الرايضية وخاصة املادة  7مهنا .ول مينع هذا املنظامت
الرايضية من وضع لواحئ أكرث رصامة".
كام توحض املدونة يف ادليباجة (يف الفقرة اي) أن تلزتم املنظامت الرايضية "ابختاذ مجيع اخلطوات املالمئة يف حدود سلطاهتا [التشديد مضاف]
لدراج املدونة" ،كام أنه للمنظامت الرايضية سلطة قضائية حمدودة فقط (مبعىن أهنا عىل املشاركني فقط ،ويه ما مت تعريفها يف املادة  1.4من
املدونة) وسلطة اجراء التحقيقات/الاس تقصاء مقارنة ابلهجزة املعنية ابنفاذ القانون .وذلكل ،فان الفقرة (ب) تنوه بأنه "بسبب الطبيعة املعقدة لهذا
الهتديد ،تدرك املنظامت الرايضية أهنا ل تس تطيع التصدي لهذا اخلطر وحدها ،وابلتايل ،فان التعاون مع السلطات العامة ،ول س امي الهجزة املعنية
ابنفاذ القانون وكياانت تنس يق املراهنات الرايضية ،لهو أمر حامس".
وفامي ييل بعض وصف موجز للحاكم البارزة الواردة يف املدونة واليت ختص املنظامت الرايضية:
• املادة الثانية  -الانهتأاكت
هذه يه املادة الرئيس ية يف املدونة لهنا حتدد السلوكيات احملمتةل اليت حترم عىل املشاركني:
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املراهنات  -عىل املسابقة اليت ينافس فهيا املشاركون أو عىل الرايضه اليت ميارسوهنا. -التالعب ابملسابقات الرايضيه – سلوك دويل هيدف اىل احداث تغيري غري سلمي يف الرايضة للحصول عىل منفعة بدون وجه

حق.
 السلوك الفاسد. املعلومات ادلاخلية – اس تخدام هذه املعلومات يف أغراض املراهنات أو التالعب؛ أو كشفها لآخرين لنفس الس باب أو اعطاءمنفعة و/أو احلصول علهيا من أجل الزتويد مبعلومات داخلية.
 عدم البالغ – يف أول فرصة الوىل وبشلك اكمل عن أية حماوةل اقرتاب لاليقاع به يف املشاركة يف سلوك قد يعترب انهتأاك أويف أية واقعة أو مسأةل يعمل هبا املشارك.
 عدم التعاون – ويشمل عرقةل التحقيق أو تأخريه. أي حماوهل أو أي نوع من املساعدات اليت يقدهما املشاركون تعترب أيضا من الانهتأاكت.• املادة الثالثة – الاجراءات التأديبيه:
ويه تتضمن عددا من املقاييس ذات احلد الدىن واليت وضعت بشلك رئييس لتحمي احلقوق اخلاصة مبن يتعرض للهتمة من
املشاركني ،ويه يف كثري من الحيان غائبة عن الاجراءات الرايضية .وترتاوح هذه اخلطوات بني حقهم يف العالم ابلهتم املوهجة
الهيم ،وحقهم يف احلصول عىل ممثل قانوين يكون معهم ،وبني حقهم يف احلصول عىل اجراءات اس تئنافية مالمئة .وتتناول هذه املادة
تبادل املعلومات بني الكياانت اخملتلفة ،واذلي جيب أن يكون ،من حيث رأي اللجنة الولميبية ادلولية " IOCأساس احلاجة اىل
املعرفة" واحلاجة اىل تيسري بعض أشاكل البالغ دون الكشف عن الهوية.
• املادة الرابعة – التدابري املؤقتة
من المور احلامسة محلاية مسعة أية رايضة متكني املنظمة الرايضية من اختاذ تدابري مؤقتة ضد أحد املشاركني قبل نظر القضية
ابلاكمل .لكن جيب أن يكون هذا التدبري متوازان مع الرضر اذلي أصاب مسعة هذا الراييض خالل نفس الفرتة ،وذلكل جيب
فرض أي تدبري مؤقت بلك دقة حبيث ل يس مترة لوقت أطول من الالزم ،كام يعاد النظر فيه بشلك منتظم.
• املادة اخلامسة – العقوابت
اذا ثبت ارتاكب أي انهتاك ،وجب أن تكون العقوبة مناس بة وميكن أن ترتاوح العقوبة بني التحذير واحلظر مدى احلياة.

األدلة التي يتم الحصول
عليها من تسجيالت
الفيديو الخاصة بالحدث
الذي وقع فيه التالعب

ُُ
أ .بعض النهج الشائعة يف التحقيق يف التالعب بنتائج المباريات
تتعلق تقريبا مجيع ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت بنشاط يشلك معال اجراميا وفقا لقوانني البدل يقع فهيا العنرص السايس للتالعب بنتاجئ
املبارايت (ابلرمغ من أنه قد ل تتضح عىل الفور اجلرمية اجلنائية احملددة) .وسبب ذكل أن مجيع حالت التالعب بنتاجئ املبارايت تقريبا تنطوي عىل
تالعب حبدث من الحداث الرايضية لغراض الكسب املايل غري القانوين من أسواق املراهنات.
وذلكل ،فان هذا يس تتبع عادة أن يكون لحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون ادلور الرايدي يف أي حتقيق ،مع اماكنية وجود مساعدة من هجة اللعبة
الرايضية املعنية.
واخليار املُـفضل ابلنس بة حلاةل التالعب بنتاجئ املبارايت اليت تُـشـلك الظروف احمليطة فهيا جرمية جنائية هو اجراء حتقيق تقوم به الهجزة املعنية
واقامة دعوى جنائية .لكن س تكون هناك حالت قد تتسب قةل املوارد والولوايت التنفيذية فهيا يف عدم متكن الهجزة املعنية ابنفاذ القانون من
اجراء حتقيقاهتا أو عدم اختيارها ذكل رمغ أن ظروف احلاةل تنطوي عىل فعل اجرايم.ونتيجة ذلكل تقوم ابلتحقيق يف مزامع التالعب بنتاجئ املبارايت
اجلهة الرايضية نفسها ،اما مبفردها أو ابلشرتاك مع منظمي املراهنات عند توافر احلالت ذات الصةل املتعلقة ابلجراءات التأديبية.
وتتنوع ادلوافع اخلاصة للتالعب بنتاجئ املبارايت ما بني دوافع تتعلق بغرض مايل حبت ودوافع تتعلق ابحلصول عىل منفعة رايضية ،لكن ادلافع
الكرث ش يوعا هو بال شك دافع الكسب املايل ،وخاصة كسب الموال من خالل أسواق املراهنات املرشوعة أو غري املرشوعة.
وتتعلق معظم جوانب املامرسات اجليدة ابلتحقيقات الالحقة للفعل(اليت تقابل الاس هتداف الاستبايق لفعل املشتبه يف تورطهم يف التالعب بنتاجئ
املبارايت) .وهذا يعين أن تبدأ التحقيقات نتيجة وقوع فعيل حلاةل تالعب بنتاجئ احدى املبارايت.
وما ميكن أن تس تفيده الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية من التحقيقات الناحجة هو أن هذه التحقيقات قد اعمتدت عىل مجع مجموعة
من الدةل املبارشة وغري املبارشة (املستندة اىل القرائن) لثبات ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت .ويبني الشلك رمق  2النواع الرئيس ية للدةل
اليت تقع مضن هذه اجملموعات.
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شلك  .2النواع الرئيس ية جملموعات الدةل.

تحليل الطب الشرعي لسجالت المكالمات والمراهنات والحسابات
المصرفية للمتورطين ،وتحديدا تلك التي شهدتها الفترة الزمنية التي
سبقت عملية التالعب مباشرة والتي تلتها.

رسائل تواصل المشتبه بهم على مواقع
التواصل االجتماعي

المساعدة من الشهود ،بما في
ذلك المبلغين عن المخالفات
والمشاركين في التآمر.

األدلة التي يتم الحصول عليها من خالل تحليل
الطب الشرعي ألجهزة الكمبيوتر وأجهزة االتصال،
بما في ذلك دليل الموقع مثل تحليل موقع الهاتف
الخلوي ،والمتعلقة بوجود مؤامرة أو عمل مشترك
بين أولئك الذين يخططون للتالعب بالمباريات
والذين يقومون بتنفيذ هذا التالعب.

األدلة التي يتم الحصول عليها من خالل
أجهزة المراقبة االلكترونية وغيرها
والمتعلقة بوجود مؤامرة أو عمل
مشترك بين أولئك الذين يخططون
للتالعب بالمباريات والذين يقومون
بتنفيذ هذا التالعب.

المقابالت المسجلة بالفيديو مع
المشتبه بهم ،والتي وجهت إليهم فيها
ادعاءات التالعب.

تحليل التحركات المشبوهة في
أسواق المراهنات

ان حالت التالعب بنتاجئ املبارايت ،وخباصة تكل اليت لها بعد دويل واحض وتكل اليت يتورط فهيا أشخاص رايضيون معروفون ،دامئا ما جتذب
انتباه وسائل العالم .وابلتايل ،مفن الرضوري أن يأخذ أي حتقيق دقيق يف الاعتبار اهامتم وسائل العالم ومدى اماكنية تأثري ذكل عىل حامية
الهوية اخلاصة ابلشهود احملمتلني ومقديم البالغات/املبلغني عن اخملالفات.
األدلة التي يتم الحصول عليها
من منسقي المراهنات القادرين
على تحديد الذين يضعون
رهانات مشبوهة

ب .التعاون بي األجهزة المعنية بإنفاذ القانون والمحققي الرياضيي
تش متل الواقعة الناحجة من حالت التالعب بنتاجئ املبارايت عىل أربع مراحل ،ميكن تبس يطها مبفردات سهةل يه :التخطيط والوضع والتنفيذ وامجلع.
وس تكون هذه املراحل بؤرة اهامتم التحقيقات اليت جترهيا الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واليت تعد دوما أفضل من يقوم ابلتحقيقات يف أفعال العنارص
الجرامية املشاركة يف التالعب بنتاجئ املبارايت وأيضا يف عنرص التأآمر ذاخل مرحةل التخطيط هل .وذكل بسبب الولية القضائية اليت دلى الهجزة
املعنية ابنفاذ القانون عىل المورالجرامية واخلربة وثيقة الصةل ابلتحقيق يف اجلرامئ اخلطريةواملنظمة (واليت اندرا ما يدخل فهيا التالعب بنتاجئ
املبارايت) ،فضال عن الصالحيات الضافية الخرى اليت يمتتعون هبا ( مثل التوقيف والبحث والضبط).
أما خبصوص التالعب بنتاجئ املبارايت يف حد ذاته وتأمني احلصول عىل الدةل من أسواق املراهنات ،فان الوضع أقل وضوحا لنه من غري املرحج
أن يتكون دلى الهجزة املعنية ابنفاذ القانون فهم اكمل خبصوص أي من القوانني والتفاصيل ادلقيقة للرايضة حمل التالعب أو لسواق املراهنات،
وعليه فالمر مساعدة اخملتصني يف الك اجملالني.
وعندما يُتخذ قرار حتديد الهيئة اليت س تقود التحقيق ،جيب الوصول اىل اتفاق لتحديد الهيئات الخرى اليت ميكن طلب املساعدة مهنا .ومن الصعب
ختيل اماكنية اجراء حتقيق فعال خبصوص التالعب بنتاجئ املبارايت بدون أي مساعده من املنظمة الرايضية اليت يه موضوع واقعة التالعب بنتاجئ
املبارايت .ويف املايض ،اكنت
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الهجزة املعنية ابنفاذ القانون اليت تقود حتقيقات التالعب بنتاجئ املبارايت معرضة عن ارشاك هيئات الدارة الرايضية خوفا من وقوع ما يشلك تعارضا يف
املصاحل من جانب احدى الهيئات أو يف حالت أكرث تطرفا نظرا لنعدام الثقة.

دراسة حالة إفرادية :انهيار محاكمة بخصوص التالعب بنتائج سباق الخيل في المملكة
المتحدة.
يف عام  ،2004رشعت رشطة مدينة لندن يف اململكة املتحدة يف حتقيق جنايئ اس متر أربع س نوات يف ادعاءات ابلتالعب بنتاجئ
س باقات اخليل الربيطانية من جانب عدد من املشاركني يف هذه الرايضة.
ومن البداية ،قررت الرشطة اجراء حتقيق فردي من جانهبا فقط ،وابعاد هجة تنظمي هذه الرايضة واليت اكنت يف ذكل الوقت يه
اندي الفروس ية ،The Jockey Club ،ابلرمغ من الاعرتاضات اليت قدهما النادي .واكنت الس باب اليت قدمهتا الرشطة يه
انعدام الثقة واخلوف من تعارض املصاحل.
وقد فشلت املالحقة القضائية املرتتبة عىل ذكل التحقيق .ورسعان ما رفض القايض القضية اجلنائية يف بداية احملامكة نظرا لوجود
عدد من الخطاء اليت شابت قضية الادعاء.
وقد تبني من مراجعة التحقيق أن اقصاء اجلهة املنظمة للمسابقة الرايضية عن التحقيق اكن خطأً جوهراي ارتكبته الرشطة .كام تبني
أنه اكن من املمكن أن يكون للمعرفة اليت دلى خرباء اندي الفروس ية عن س باق اخليل واملراهنات أمهية ابلغة يف التحقيق واكن
من املمكن أيضا أن حتول دون خسارة القضية وما تكبده دافعو الرضائب من تاكليف ابهظة وما تعرضت هل الرشطة من الحراج.
املصدر :اينجل,س " اهنيار قضية التالعب بنتاجئ س باق خيل فالون"،حصيفة اجلارداين7،ديسمرب 2007
(أآخر زايرة يف  19فرباير.)2016

www.theguardian.com/uk/2007/dec/07/sport.ukcrime

وعىل مر العصور ،جرت العادة عىل عزوف الهجزة املعنية ابنفاذ القانون لس باب عديدة (تتعلق بأمور مثل الولية القضائية ،أو الاختصاص ،أو القانون)
عن التحقيق يف مسائل التالعب بنتاجئ املبارايت حيث اكنت تعتربها يف املقام الول مسأةل رايضية ،ول ترتبط ارتباطا وثيقا ابلقاعدة القانونية .وقد تغري
هذا كه الآن بعد أن أدركت الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أهنا القدر عىل معاجلة الدةل اخلاصة ابجلرامئ اجلنائية اليت قد تقع يف الحداث الرايضية .ابلضافة
اىل ذكل ،ثبت الاعرتاف بقمية ادلور اذلي ميكن أن تضيفه املنظامت الرايضية للتحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت ،وبقدرهتا عىل اختاذ اجراءاهتا اخلاصة
هبا وكذا تنفيذ عقوابهتا الرايضية .وعليه ،فان هنج الرشاكة هو احلل الرئييس .ان مشاركة احدى هيئات الدارة الرايضية يف التحقيق يف التالعب بنتاجئ
املبارايت تضمن حتقيق املنافع الآتية:
• أن دلهيم دراية ابلقوانني واللواحئ التنظميية املتعلقة ابلرايضة اليت خيتصون هبا ،وتربز الصةل الوثيقة لهذه اخلربة خصوصا عند مراجعة املشاهد
املصورة اخلاصة ابحدى أحداث التالعب بنتاجئ املبارايت.
• أهنم يعرفون هوية الالعبني املتورطني يف ادعاء أحداث التالعب بنتاجئ املبارايت ،وقد تتوافر دلهيم معلومات/اس تخبارات أخرى خبصوص
أشخاص أو مبارايت ذات صةل من شأهنا أن تدمع أي ادعاءات أو تنفهيا.
• أهنم يس تطيعون تقدمي الرؤية املتخصصة للخرباء بشأن أي مشاهد تصويرية وتقدمي الدةل عىل أحداث التالعب بنتاجئ املبارايت والسلوك ادلال
عىل ذكل عىل مضامر اللعب.
• أهنم ميثلون السبيل اىل مجموعة كبرية من املعلومات الخرى اليت قد تفيد التحقيقات ،مثل السامء وأرقام التليفوانت والعناوين.
واذا اكن من املستبعد أن ينظر أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون يف القيام بتحقيق مشرتك حقيقي (ابلرمغ من أنه دلى بعض الرايضات حمققني مدربني
دلهيم خلفية أساس ية عن انفاذ القانون) ،فالبد من تعيني خشص واحد عىل القل من املنمتني اىل الرايضة حمل التالعب ليقدم املعلومات واخلربات
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للتحقيق نظرا ملا تقدم من أس باب .والوضع المثل هو رضورة تشجيع وجود تعاون وحتاور بني كتا هجيت التحقيق ،وأن يأخذ شالك

رمسيا ،اذا أمكن ،عن طريق اتفاق مكتوب مثل مذكرة

تفامه)27( .

وتسود أيضا بعض املشالكت املذكورة أعاله عند تفسري وحتليل املعلومات املتعلقة ابلدعاءات املقدمة من منسقي املراهنات .وذلكل ،اذا اكن للتالعب
عالقة ابملراهنات ،مفن المهية البالغة طلب الاستشارة ،من بداية التحقيق ،من خشص ذي خربة يف أسواق املراهنات الرايضية .ويف بعض احلالت،
يس تطيع هذا الشخص من خالل مما دليه من بياانت عن سوق املراهنات أن يقرر ما اذا اكنت هناك ش هبة كبرية حول أحد الحداث الرايضية أم ل ،وقد
يمتكن يف بعض احلالت من تقرير القضية بشلك مؤكد وقاطع ،حىت لو اكنت لتزال هناك حاجة للمزيد من أدةل ادلمع الالزمة لقامة ادلعوى اجلنائية أو
لعقد جلسة الاس امتع التأديبية.

ُ
ج.
ير
النموذج
تسلسل األحداث يف التحقيق

ميكن تقس مي أي حتقيق مثايل يف التالعب بنتاجئ املبارايت اىل مجموعة متصةل من املراحل .وتش به هذه املراحل مراحل التحقيق اجلنايئ العام ،غري أنه قد
يكون هناك بعض العنارص القامئة بذاهتا ذات الطابع اخلاص بتحقيقات التالعب بنتاجئ املبارايت واليت قد تتفرد هبا الرايضة حمل التالعب.
وعىل افرتاض أن ادعاء التالعب بنتاجئ املبارايت هل عالقة ابملراهنات ،فانه من املرحج أن يسكل التحقيق املسار املوحض يف الشلك رمق .3
الشلك رمق  .3الهنُ ُج املُتبعة يف حتقيقات التالعب بنتاجئ املبارايت

وجيب أن تتضح من البداية الهداف اليت يسعى الهيا التحقيق اذا ثبتت ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت الرايضية .وترتاوح هذه
الهداف ما بني القبض عىل اجلناة ومعاقبهتم وجمرد وقف نشاطهم .واذا اكن الادعاء متعلقا مبباراة أو حدث راييض مل يقع بعد ،فيجب بذل
اجلهد ملنع التالعب من احلدوث هنائي اا .وقد يكون من املالمئ السامح ابقامة املنافسة الرايضية ،وما قد يرتتب عليه من احامتل وقوع
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 -27يوجد مثال على هذه المذكرة على الرابظ
http://www.uefa.org/disciplinary/news/newsid=2111481.html

التالعب (وهو قرار تتخذه املنظمة الرايضية ولها حرية استشارة أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون ذات الصةل) ،ابعتبار ذكل أحد طرق مجع املزيدمن
الدةل ،لكنه ينطوي عىل خطورة التسبب يف زايدة الرضر املعنوي لسمعة الرايضة وزايدة جحج ادلفاع يف احملامكة.
دراسة حالة إفرادية :انتقاد أحد الجهات الدولية المنظمة للسماح بإقامة مباريات في موعدها رغم التخطيط المسبق
للتالعب بنتيجتها

أثريت مزامع ادعاءات خطرية خبصوص التالعب املس بق بنتاجئ مبارايت يف بطوةل عام  2013من ادلوري البنغالدييش للكريكيت  ،Twenty20بتوجيه الهتم
لحصاب الفرق ،والالعبني ،واملدربني ،وأآخرين.
وقبل البطوةل ،قامت هيئة الكريكيت البنغالديش ية ( ،)BCBويه هجة الدارة الرايضية احمللية املسؤوةل عن تنظمي املنافسة ،ابلشرتاك مع وحدة السالمة
وماكحفة الفساد ( )ACSUالتابعة لحتاد الكريكيت ادلويل ( )ICCوهو هجة الدارة الرايضية ادلولية ،لتضطلع مبسؤولية مجيع المور املتعلقة بزناهة املراهنات
والتالعب بنتاجئ املبارايت.
واكن أحد الادعاءات الرئيس ية اليت جاءت بعد اقامة البطوةل مفاده أن أحد أحصاب الفرق قد طلب من مدرب الفريق التابع لالحتاد تعمد خسارة احدى
املبارايت سعيا وراء كسب املال من خالل أسواق املراهنات .وقد شعر املدرب بعدم الراحة خبصوص ذكل وقام بتبليغ المر اىل مسؤول الزناهة يف احتاد
الكريكيت ادلويل يف البطوةل ،وطلب مغادرة البالد .غري أن مسؤول الزناهة طلب من املدرب أن يبقى يف بنغالديش وأن يسجل أي حماداثت مس تقبلية
املاكل صاحب الامتياز ليقدم ادلليل املبارش اذلي قد يس تخدم لثبات تورطه يف التالعب املس بق بنتاجئ املبارايت .وذلكل ،أقميت املباراة يف موعدها رمغ
التخطيط املس بق للتالعب بنتيجهتا.
ويف جلسة الاس امتع اليت عقدهتا هيئة التحكمي الرايضية ،اكن من الواحض يف حمرض اجللسة وشهادة الشهود أنه قبل لعب املباراة اخملطط للتالعب املس بق
بنتيجهتا اكنت دلى وحدة السالمة وماكحفة الفساد ( )ACSUالتابعة لحتاد الكريكيت ادلويل( )ICCالتفاصيل اخلاصة ابلطريقة اليت س يخرس هبا الفريق
املذكور املباراة وكذا التفاصيل اخلاصة مبن سيتورطون يف التالعب .وقد رفضت هيئة التحكمي هذا الجراء اذلي أقره احتاد الكريكيت ادلويل ،وقد جاء يف
ردها ماييل:
أن هذا المر اكن ذا أمهية كربى واكن جيب طرحه أمام هيئة الكريكيت البنغالديش ية والهجزة املعنية بتطبيق القانون ببنغالديش لن هذا النوع
•
من الفساد خيرق القوانني اجلنائية احمللية.
أن تشديد وحدة السالمة وماكحفة الفساد  ACSUعىل مجع املعلومات ومقاضاة املعتدين بدل من منع الفساد أمر ل تقبهل هيئة التحكمي ول تعتربه
•
الهنج الصحيح ملاكحفة الفساد يف الرايضة.
استشعرت هيئة التحكمي رضورة أن يتخذ احتاد الكريكيت ادلويل  ICCبصفته املسؤول عن تنظمي الرايضة هنجا أكرث استباقية ملنع الفساد وأنه مل
•
يكن جيب أبدا أن يسمح ابقامة املبارايت اخملطط للتالعب بنتاجئها.
واجامل ،فقد بينت الهيئة عدم توفر أنظمة قامئة للتعامل مع احلالت احملددة عند ظهورها ،وعدم وجود مناقشات قامئة مع هيئة الكريكيت البنغالديش ية ،وعدم
وجود اتصال مع السلطات احمللية املعنية ابنفاذ القانون ،وعدم وضع القوانني احمللية لبنغالديش يف الاعتبار .كام تبني أيضا عدم وجود اعتبار ملواطين بنغالديش؛
حيث أقميت تكل املباراة املتالعب مس بقا بنتيجهتا أماهمم ،وبذكل وقع امجلهور اذلي قام بدفع رسوم اقامة املباراة حضية خلداع منظمي الرايضة اذلين مه منوطون
مبنع مثل هذا اخلداع.
املصدر :هيئة الكريكيت البنغالديش ية .ضد م .ارشفول وأخرين .قضية رمق  1/2013أمام هيئة ماكحفة الفساد التابعة لهيئة الكريكيت البنغالديش ية8 ،
يونيو.2014
www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorrdetfinal.pdf

ان ندرة املوارد اخملصصة لحدى اللعاب الرايضية أو طريقة ادارة التعامل مع الاشخاص املتورطون يف أي تالعب مس بق بنتاجئ املبارايت قد تشري اىل
أن الجراء النسب هو وقف أنشطة املتالعبني ابملبارايت( .انظر الفصل الثاىن ،القسم (م))
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د .مصادر المعلومات ،ومزاعم االدعاءات ،واالستخبارات ،واألدلة.
من المهية مباكن أنه همام اكن مصدر زمع ادعاء التالعب املس بق بنتاجئ املبارايت ،فيجب عدم اهامل املعلومات/الاس تخبارات بدون اس تكشاف عدد من
اخليارات حملاوةل اثبات الادعاء .ويتعلق هذا بشلك خاص ابلدعاءات اليت تصدر عن أبواق وسائل الاعالم أو صناعة املراهنات .ويوحض شلك  4مصادر
املعلومات/الاس تخبارات احملمتةل يف التالعب بنتاجئ أحد الحداث الرايضية.
الشلك  .4مصادر مزامع الادعاءات ،والاس تخبارات ،والدةل.

 .1المعلومات من خالل المصادر ذات الصلة بالمراهنات
ميكن أن يكون منسقو املراهنات مصدرا رئيس يا للمعلومات/الاس تخبارات اخلاصة ابلتالعب بنتيجة أحد الحداث الرايضية ،يف املايض
واملس تقبل ،ومن املرحج أن تكون دلهيم الرغبة يف تقدمي املساعدة ليس فقط لصاحل الرايضة ،ولكن أيضا لصاحل عدم تعرض أعامهلم للرضر
الاقتصادي اذلي قد يصيهبا.
واكنت هناك أيضا حالت قام فهيا الفراد العاملون داخل احدى مؤسسات املراهنات بتنبيه املنظامت الرايضية خبصوص أنشطة مراهنات
مش بوهة يف حني رفضت مؤسساهتم البالغ عن ذكل.
وهناك أيضا مصادر أخرى ذات صةل ابملراهنات ،مثل الرشاكت اليت تقوم مبراقبة أسواق املراهنات ابمس معالء املراهنات الفردية والرايضية.

 .2آلية اإلبالغ عن المعلومات
ان أليات الفراد لالبالغ عن أية معلومات/اس تخبارات خبصوص احدى وقائع التالعب املس بق بنتاجئ املبارايت يه طرق هممة مجلع الدةل
عن أنشطة التالعب املس بق بنتاجئ املبارايت.
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وحبذا لو اكن هناك أليات ابالغ مؤمنة ورسية تقدهما الهجزة املعنية ابنفاذ القانون والرايضة ،أحدهام أو الكهام ،حبيث يس تطيع الفراد

من خاللها أن يقوموا اببالغ املعلومات/الاس تخبارات .ويقدم القسم (م) من الفصل الثاين تفصيال لليات البالغ.

ـه .وسائل التحقيقات
ومعوما ،تش متل الواقعة الناحجة للتالعب املس بق بنتيجة املبارايت عىل أربع مراحل .وتعدلك مرحةل مهنا جمال من اجملالت احملمتةل للتحقيق،
كام يظهر يف الشلك رمق .5
الشلك  .5وسائل التحقيقات

ميكن تطوير المنوذج أعاله ليضم احلقائق الشائعة أو املواضيع اليت أثبتهتا التحقيقات السابقة ،مبا يف ذكل قضااي التالعب بنتاجئ املبارايت يف لعبة كرة القدم
والتنس وس باق اخليل .ومتثل مجيع هذه احلقائق واملواضيع وسائل أكرث للرتكزي عىل التحقيق يف هذا النوع من التالعب ،وسوف يمت تطويرها لحقا يف
هذا ادلليل املرجعي ،وميكن اجيازها فامي ييل:
• من املستبعد أن يكون اخملططون لواقعة التالعب املس بق بنتاجئ املبارايت من املشاركني يف الرايضة ،وابلتايل فهم حيتاجون اىل صةل مبارشة أو
غري مبارشة مع أحد املشاركني يف الرايضة ليقوم بتنفيذ التالعب ( سواء أاكن لعبا أو مسؤول أومدراب أو رئيسا ،أو غريمه).
• سوف حيتاج املتأآمرون اىل طريقة للـتأثري عىل (اغواء) هؤلء اذلين ينفذون التالعب ،وترتاوح هذه الطرق بني املاكفأآت املالية (الرشاوي)
والكراه.
• من املرحج أن يكون هناك وس يةل اتصال عادية عن طريق الهاتف أو الربيد الالكرتوين أو خدمات الرسائل الفورية (مثل ساكيب) بني الطراف
املنظمة للتالعب والطراف اليت سوف تقوم بتنفيذه.
• سوف يكون هناك ترابط بني توقيت التصالت بني لك الطراف وبني تنفيذ التالعب.
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• يف فرتة العداد للتالعب،س تكون هناك حاجة لوضع الرهاانت يف السواق القانونية أو غري القانونية (للرتحب بأقىص قدر ممكن دون اكتشاف
التالعب).
• من املرحج أن يكون هناك وس يةل اتصال عادية عن طريق الهاتف أو الربيد الالكرتوين أو خدمات الرسائل الفورية (مثل ساكيب) بني الطراف
املنظمة للتالعب والطراف اليت سوف تقوم بوضع الرهاانت.
• سوف يكون هناك ترابط بني توقيت وضع الرهاانت وبني تنفيذ التالعب.
• سوف يس تخدم اذلين يقومون بوضع الرهاانت يف السواق القانونية هويهتم احلقيقية ،أو هوايت البدلء اذلين جيندوهنم لهذا السبب خصيصا،
ول يكونوا عىل عمل ابلتالعب بنتاجئ املبارايت .ابلضافة اىل ذكل ،ميكن احلصول عىل التسجيالت الصوتية لهؤلء اذلين يقومون بوضع الرهاانت
من خالل والكء املراهنات.
• و خبصوص الرهاانت املوضوعة عن طريق الانرتنت ،سوف يكون من املمكن تعقب عنوان بروتوكول الانرتنت ( )IPاملس تخدم لدلخول .وسوف
يقدم هذا دليال حيدد هجاز الكومبيوتر أو الهاتف اجلوال املس تخدم وما اذا اكن الاس تخدام عن طريق خشص أآخر أم ل.
• عادة ما تكشف الدةل اجلنائية للحاسوب املتالعبني اذلين يضعون أعداد اا كبرية من الرهاانت من خالل والكء مراهنات خمتلفني عن طريق
اس تخدام حساابت الكرتونية خمتلفة من نفس عنوان بروتوكول الانرتنت .وقد يساعد هذا يف كشف هوية مجموعة من املتالعبني اذلين يعملون
معا لتحقيق احلد القىص من الاحتيال.
• عند امتام التالعب بنتاحئ احدى املبارايت ،تصبح نس بة التواصل بني لك الطراف متفاوتة عن تكل النسب اليت تقع خالل الفرتات الخرى.
• اذا اكن منظم التالعب والقامئ بتنفيذه خشص اا واحد اا ،فمثة عدد من الوسائل جيب اس تكشافها لعالقهتا ابملراهنات.
• حىت لو ساد الاعتقاد بأن املراهنات موضوعة عىل أحد السواق غري القانونية أو ذات الدارة السيئة ،فس يكون هناك دوما احامتل لوجود نشاط
للمراهنة عىل ذكل التالعب يف السواق القانونية أو مؤرش عليه.
واذا اكن التالعب متعلقا مبباراة مل حتدث بعد ،فسوف يكون هناك اعتبارات اضافية تتعلق بكيفية تقدم التحقيق .ومن املرحج بشلك جوهري أن تتسم
بداية التحقيق بقدر أكرب من روح املبادرة الاستباقية والرتكزي ،وقد يتضمن ذكل اعتبارات مهنا ما ييل:
• هل ابلماكن منع التالعب من احلدوث ،وكيف يكون ذكل ،وما هو دور املنظمة الرايضية وهل دلهيا قوانني موضوعة ذلكل الغرض.
• خيارات اس هتداف مجيع املشتبه فهيم عن طريق أنواع املراقبة اخملتلفة.
• خيارات تقنية متخصصة ،مثل معليات مراقبة املاكملات الهاتفية وأهجزة الاس امتع اخلفية.
• اس تخدام العمليات الرسية املتخفية.
• اذا ُمنع التالعب أو مل يقام احلدث الراييض أصال ،يؤخذ يف الاعتبار وجود املؤامرة أو الرشوع يف اجلرمية.
خيضع اس تخدام هذه الطرق للترشيعات والطر اخلاصة ابنفاذ القانون يف ادلوةل املعنية ابلتالعب.

ف .األدلة
 .1عبء اإلثبات ومعياره
يضع عبء الثبات ومعياره يف أي اجراءات قانونية أو تنظميية الزاما عىل اجلهة اليت تقوم ابختاذ القرار لثبات احلقائق اليت تدمع قضيهتا مع
ربطها بتوجيه الهتم عن طريق تقدمي الدةل .ويف مجيع حالت التالعب ابلنتاجئ،
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يقع عبء اثبات القضية عىل هجة الادعاء ،سواء أاكنت أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أو احدى املنظامت الرايضية .جيب عىل اجلهة
املدعية أن ل تقوم بتقدمي أي ادعاء ابلتالعب غري مقرون ابلدةل ضد أي من املشتبه فهيم،حىت ل يمتكن املشتبه فيه من دحضه عندئذ.
وخيتلف عبء الثبات عن معيار الثبات .مفعيار الثبات هو مس توى التيقن ودرجة ادلليل الالزمة لقامة أي قضية واثباهتا .وبشلك عام،
فان معيار الثبات يف أي قضية جنائية هو أن تكون بعيدة لك البعد عن الشك العقيل .أما ابلنس بة للمعايري التأديبية الرايضية ،فهو رحجان
الاحامتلت دلى فريق التحكمي أو قبوهل دليل الثبات والقناعة به .وملزيد من التفاصيل ،انظر الفصل الثاين ،القسم ف ،1 .والقسم ىج،1.
والقسم يك.4

.2متابعة األدلة

ان الهدف السايس لي حتقيق ،سواء أاكن املسؤول عنه أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أو احدى املنظامت الخرى هو اتباع ادلليل
بطريقة منطقية ومهنجية.
وتشري اخلربات املكتس بة من قضااي التالعب السابقة اىل أن تتبع أثر الموال املتعلقة ابملراهنات هو عادة أفضل نقاط البداية والانطالق،
ابلرمغ من أن ماكن البدء يتوقف بعض اليشء عىل ما تسفر عنه املقابةل الولية اليت ُ ْجترى مع الشخص اذلي يقوم ابلبالغ عن التالعب
املزعوم .ويه قطعا فرصة مبكرة للتعرف عىل بعض املتورطني يف املؤامره ،أو مجيعهم ،أو التعرف عىل خشص قد يس تطيع املساعدة يف
التعرف عىل من ُحيمتل تورطهم.

.3التعرف عىل أدلة المراهنات
يف بدلان مثل الصني والهند والولايت املتحدة المريكية ،تعد املراهنات الرايضية من المور غري القانونية وتعترب من الس باب الرئيس ية
للتالعب بنتاجئ املبارايت .ورمغ ذكل ،يوجد ابلفعل يف هذه البدلان منصات للمراهنات الرايضية غري القانونية ،ويه غري مقننة )28( .ومن
المهية مباكن أن يكون الرتكزي يف التحقيق منصب اا عىل القامئني ابلتالعب من املشاركني يف الرايضة حمل التالعب ،وعىل اذلين يديرون
واقعة التالعب أو يشرتكون فهيا ومه من خارج هذه الرايضة .وأسواق املراهنات ،بلك بساطة ،يه الطريق اليت يسلكها الفاسدون لكسب
الموال.
ويف بدلان أخرى مثل أسرتاليا ،وأيرلندا ،واململكة املتحدة ،تعترب املراهنات تسلية وفهيا أسواق مراهنات قانونية ذات تنظمي جيد ،مما جيعل
التصدى للتالعب بنتاجئ املبارايت انحجا للغاية ،وهذا يعود بدرجة كبرية اىل سهوةل الوصول اىل الدةل اخلاصة ابملراهنات.
والسبب احلقيقي لنجاح املالحقات القضائية يف هذه البدلان هو أن املسؤولني عن التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت يعملون عن قرب
مع منسقي املراهنات ومنظمي املقامرة للتصدي لي فساد يف الرايضة .وقد اكن هذا التعاون حاسام خالل مرحليت التحقيق الاستباقية
والتفاعلية .وتزداد صعوبة التحقيق يف ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت يف البدلان اليت تكون املراهنات فهيا غري قانونية لعدم قدرة احملققني
عىل العمل بصورة وثيقة مع منسقي املراهنات ،وعدم قدرهتم عىل الوصول لدةل حامسة ترتبط ابلتالعب ارتباطا مبارشا ،مثل هوية
الشخاص الرئيس ية الضالعة يف الحداث.
وخيتلف مس توى التعاون اذلي يقدمه منسقو املراهنات تبعا لختالف البدلان اليت يعملون مهنا .وتُلزم معظم البدلان الوروبية الغربية
منسقي املراهنات ابلتعاون ،ومه دلهيم الاس تعداد للتعاون؛ لهنم يعتربون أن هذه املساعدة ختدم مصلحهتم عىل أفضل وجه ،حيث
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 -28كاربنتر ،ك" .حان وقت التغيي:الئحة المراهنات الرياضية األمريكية" ،دورية المركز الدولي لألمن الرياضي ،المجلد الثاني (.)1
http://icss-journal.newsdeskmedia.com/Time-for-change-US-sports-betting-regulation
[آخر زيارة في  13أكتوبر .]2015

يقومون حبامية أنفسهم ضد خسارات مالية قد حتدث نتيجة التالعب بنتاجئ املبارايت .ويف بعض البدلان الآس يوية ،اما أن ختضع املراهنات لقدر بس يط
من الضوابط التنظميية (كام هو احلال يف الفلبني عىل سبيل املثال) أو أن تكون غري قانونية (كام هو احلال يف مكبوداي عىل سبيل املثال) ،ومن املرحج أن
يصل مس توى التعاون احملمتل اىل أقل درجاته.
وجدير ابذلكر أنه حىت لو اكن التالعب الويل ينطوي عىل نشاط يف سوق مراهنات غري قانوين أو غري منظمة بشلك جيد ،مفن املمكن أن يكون هناك
أدةل عىل التالعب أسواق املراهنات القانونية ،لن املتورطني لن يستيطعوا أن يقاوموا فرصة جين املزيدمن الموال أو لهنم يريدوا أن يقوموا بغس يل
الرابح غري القانونية اليت حصلوا علهيا ابلفعل .واذا اكن المر كذكل ،فانه سوف يزيد من فرص القبض عىل اجلناة.
وبعد اس تالم الشعار املبديئ خبصوص أي نشاط للتالعب بنتاجئ املبارايت (سواء أاكن قدميا أو حديثا جيري التخطيط هل) ،اذا مل تكن هناك أي طريقة
أخرى لتأكيد حصة الادعاء ،وجب اختاذ خطوات فورية لتحديد ما اذا اكن هناك أي مؤرشات عىل نشاط مشابه يف أي من أسواق املراهنات العاملية.
وهناك عدد من اخليارات املتعلقة بكيفية احلصول عىل هذه املعلومات/الاس تخبارات .وتتضمن هذه اخليارات الآيت:
• التواصل املبارش مع منسقي املراهنات ،خاصة اذا ما اكن هناك اس تخبارات حمددة عن نظام املراهنة املس تخدم.
• التحقق مع أي رشكة مراقبة حمددة يكون دلهيا تعاقد مع الرايضة موضوع التالعب.
• التواصل مع منسقي املراهنات احملليني ،مثل جلنة املراهنات يف اململكة املتحدة أو السلطة التنظميية لللعاب عرب النرتنت يف فرنسا
• طلب املساعدة من منسقي املراهنات بشلك أمع أو الاحتادات التجارية للمراهنات ،مثل الهيئة الوربية للرايضة والمن.
• التحقق مع نظام اس تخبارات نزاهة املراهنات التابع للجنة الوملبية ادلولية.
• التحقق من خالل مصادر املعلومات اخلاصة ابملركز ادلويل للمن الراييض
• التحقق مع الرشاكت اليت تراقب أسواق املراهنات بناء عىل أسس جتارية [انظر القسم ام .]5
• النظر يف التواصل مع منسقي املراهنات املتخصصني ،مثل منسقي سوق تبادلت املراهنات وأسواق نرش املراهنات.

.4تحليل أدلة المراهنات

هناك عدد من الطرق اليت تُمكِّن منسقي املراهنات (ورشاكت املراقبة بنس بة أقل) من حتديد نشاط املراهنات املثرية للشكوك .وتتضمن هذه الطرق ما
ييل:
• حراكت السعار اليت تعترب خارج املعدلت الطبيعية لهذا السوق.
• النسب املتفاوتة من املراهنات اليت تقع ضد أحد املُفضلني للفوز ابحدى املنافسات.
• نسب الموال الكبرية اليت تعترب غري متجانسة مع هذا السوق.
• جحم الرهان اذلي يضعه أحد الفراد بطريقة ختالف أمناطهم املعتادة/سلوكيات املراهنات اخلاصة هبم.
• بعض العوامل املرتبطة بطريقة وضع الشخص للرهان ،مثل تكل اليت ختالف سلوكياهتم/أمناطهم املعتادة يف املراهنات ( مثل جحم الرهان ورايضهتم
املفضةل) ووجود أي اترخي اجرايم ،ميكن أن يس تخدم لنشاء ملف خماطر للك زبون.
• التجمعات اجلغرافية للمراهنات عىل حدث راييض معني (مثل أن تكون لك الرهاانت املوضوعة تكون داخل مدينة معينة أو حولها) (.)29
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جونسون ،م".العب كرة القدم ستيف جينينغز:راحة بعد رفع تحقيق المراهنات" ،ليفربول إيكو 21 ،أبريل 2012
www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/footballer-steve-jennings-relief-after-3347975

[آخر دخول  28أكتوبر .]2015

• أي عدد غري مألوف من احلساابت اجلديدة اليت تفتح من أجل وضع رهاانت عىل حدث معني.
• حتليل ظروف املباراة وأي يشء متاح للجمهور(تقارير عن اصابة/مرض لعبني أو طقس يسء جدا) قد يقدم تفسريا عقالنيا ملا لوحظ من حتراكت يف
املراهنات.
والهدف الول هو حماوةل تقرير ما اذا اكن هناك تفسري عقالين أو منطقي للتقرير الويل بشأن املراهنات املشكوك فهيا (مثل ما اذا اكن ذكل غري طبيعي/غري عادي
فقط) ،أو ما اذا اكن هناك سبب غري رشيف وهناك وجود خملالفة غري قانونية .ويتطلب هذا بشلك أسايس احلصول عىل املساعدة من أحد خرباء املراهنات ممن
دلهيم خربة يف تقيمي أسواق املراهنات الرايضية .وجيب أن يمتكنوا من تقرير ما اذا اكن هناك تفسري مقبول للمراهنة عىل احلدث أم أن احلدث قد ينطوي عىل حاةل
تالعب .وعادة ما يكون هذا اخلبري من العاملني دلى أحد منسقي املراهنات أو احدى رشاكت املراهنات اخلاصة أو رشاكت مراقبة املراهنات ،ابلرمغ من أن بعض
املنظامت الرايضية قد تتوافر داخلها تكل اخلربة ( مثل الهيئة الربيطانية لس باق اخليل).
وقد يقول اخلبري ،يف بعض الحيان ،أن هذه املراهنة فهيا من الشكوك املثرية ما يؤكد فساد هذا احلدث الراييض بطريقة أو أخرى .ويف بعض الحيان الخرى،
قد يظن اخلبري أن هناك سببا للقلق لكنه ل يس تطيع أن جيزم بأن احلدث الراييض مل يسمل من التالعب.
ومن اجلدير ابذلكر أيض اا أنه قد خيتلف خرباء املراهنات املس تقلني يف حاةل معينة بشأن ما اذا اكنت املباراة مثرية للشكوك أم ل .ويف مثل هذه احلاةل ،تُنصح الهجزة
املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية ابستشارة رأي اثن (وحبذا لو أخذوا بعدد من حتليالت اخلرباء) خبصوص احدى املباراايت الفردية من أجل تعميق فهم
نشاط املراهنة واحامتلية الاشتباه فيه.
ومن املتوقع يف أي حدث للتالعب أن يقوم اخلبري بكتابة تقرير عن حتليالته واخملاوف احملمتةل خبصوص هذه املراهنة .وحيدث ذكل مع املعرفة بأنه من املتوقع تقدمي
هذا التقرير كدليل خالل الجراءات القانونية وااتحة لدلفاع يف بعض املراحل .وكام هو احلال ابلنس بة للخرباء الآخريني جيب أن يؤخذ يف الاعتبار مدى مناس بة
اعطاهئم ادلليل وسؤاهلم خبصوص رأهيم الشخيص يف اترخي لحق.
دراسة حالة إفرادية :أدلة خبير المراهنات أساس إصدار جزاءات في التالعب المسبق بنتائج
المباريات

يف قضية اندى اف يك بوبيدا اليت وصلت اىل حممكة التحكمي اخلاصة ابلرايضة (انظر اىل دراسة احلاةل الفرادية ،يف الفصل
الول القسم ب ،)2 .اكن أحد الس باب الرئيس ية لنجاح القضية التأديبية هو اخلبري الراييض اذلي انتدبه الاحتاد الورويب
لكرة القدم  UEFAلتحليل أمناط املراهنات عىل املباراتني املشكوك فهيام حيث ظهرت عىل السطح شائعات وبعض
املعلومات الخرى بشأن التالعب بنتيجتهيام.
واكن اخلبري اذلي اختاره الاحتاد الورويب لكرة القدم  UEFAيعمل يف صناعة املراهنات الجنلزيية لكرث من  25س نة وقد
أصبح عضوا يف اللجنة الانضباطية التابعة الاحتاد الورويب لكرة القدم  UEFAيف أبريل .2009
قدم اخلبري تقريره اىل الاحتاد الورويب لكرة القدم  UEFAيف مارس  .2009وأكد اخلبري يف هذا التقرير،طبقا للنتاجئ اليت
توصل الهيا ،أن مبالغ كبرية من املال ُوضعت كرهاانت عىل املباراة الوىل .وقد جذبت املباراة بشلك خاص عرشة أضعاف
املراهنات اليت توضع عىل مباراة من هذا النوع.
وابلضافة اىل ذكل ،أدىل اخلبري ابلبياانت التالية:
• "اكن من الواحض أن شيئا شديد الغرابة وغري طبيعي حيدث يف أسعار السوق يف أآس يا".
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• "مل يكن دلي أي شك ابلنس بة يف أن هذه املباراة غري سوية وأنه اما أن التالعب قد انل من نتيجهتا ،واما أن املنظامت الجرامية قد أثرت عىل
نتيجهتا".
ويف جلسة الاس امتع ،رشح اخلبري بصفة عامة معلية املراهنات يف كرة القدم ادلولية والطريقة اليت يتبعها مسؤولو احلساابت يف املراهنة عىل مبارايت كرة القدم .مث
انتقل بعد ذكل اىل احلديث عن املبارتني وأكد عىل حمتوى تقريره اذلي قدمه اىل الاحتاد الورويب لكرة القدم  .UEFAواستنادا اىل البياانت املتاحة ،خلُص
اخلبري اىل أن أمناط املراهنات اخلاصة ابملباراة الوىل اكنت غري طبيعية ومنحرفة ومل تتناسب ابملرة مع القوة املتوقعة من الناديني .ومن املس تحيل أن يكون هناك
أي اس تنتاج غري وجود تالعب ابملباراة.
ومل تقدم الطراف املس تأنفة أي أدةل مقنعة واكفية دلحض تقرير خبري املراهنات .وقد أيدت هيئة التحكمي العقوابت القوية عىل النادي ورئيسه.

واخلطوة التالية يف هذه العملية يه حماوةل حتديد هوية الشخص اذلي يقف وراء وضع الرهاانت .ويف احلقيقة ،حيمتل أن يكون هذا جمداي يف هذه املرحةل
فامي يتعلق ابملراهنات املوضوعة يف أسواق مراهنات قانونية حتظى بتنظمي جيد .وسوف يتطلب هذا تعاون منسقي املراهنات .وتفرض بعض البدلان مثل
أسرتاليا وفرنسا واململكة املتحدة رشط اا قانوني اا أو تنظامي يلزم منسقي املراهنات ابلتعاون يف حتقيقات التالعب بنتاجئ املبارايت اليت جترهيا أهجزة انفاذ القانون
أو هيئات التحقيق الخرى املعينة .ويتضمن هذا التعاون مشاركة التفاصيل الشخصية (مثل الامس ،العنوان ،واترخي امليالد) اخلاصة ابلشخص أو
الشخاص اذلين يضعون املراهنات وغري ذكل من الدةل املرتبطة ابملراهنات ،مثل التسجيالت الصوتية أو الاس تخبارات احلاسوبية ،وكذكل أيضا اترخي
املراهنات السابقة اخلاص هبم.
ويف البدلان اليت ليس هبا أحاكم ترشيعية ،يقوم احلصول عىل املعلومات/الاس تخبارات عىل ما اذا اكن هناك اتفاقات تطوعية موجودة أم ل ،أو عىل ما
اذأاكنت هناك حاجة لطلب املساعدة القضائية للحصول عىل معلومات من منسقي املراهنات.
وعند تسلمي املعلومات الشخصية للتحقيق ،يكون من املستبعد أن يكون احملققون يف وضع ميكهنم من اجراء مقابالت خشصية مع الشخاص يف هذه
املرحةل .وذلكل ،فان الهدف هو البدء يف بناء صورة ملا حدث؛ لنه كام زادت الاس تخبارات املتاحة قبل املقابالت الشخصية كام اكنت املقابالت أفضل
وأكرث أمهية.
ومن املرحج أن يكون الترصف الول هو القيام مبجموعة من اجراءات التحقق من املعلومات الساس ية اخلاصة ابلشخاص اذلين ذكرت أسامؤمه يف وضع
الرهاانت ،وتتضمن هذه التحقيقات:
• التحقق مع هيئة الدارة الرايضية املعنية ملعرفة ما اذا اكن ابلماكن حتديد وجود عالقة أو صةل تربط بني هؤلء الشخاص وبني الرايضة املعنية.
• حفص السجل اجلنايئ اخلاص بأحاكم الدانة السابقة.
• البحث يف لك قواعد بياانت الاس تخبارات اخلاصة بأهجزة انفاذ القانون (وتكل اخلاصة ابجلهات التنظميية الخرى) عن أي اس تخبارات مفيدة
عن هؤلء الشخاص.
• التحقق مع منسقي املرهنات الآخرين خبصوص أي نشاط مراهنات مشكوك فهيا.
• احلصول عىل جسل اترخيي اكمل للمراهنات اليت وضعها هؤلء الشخاص.
• معليات التدقيق والتحري من خالل املصادر العلنية ،واملوحضة ابلتفصيل يف القسم  9من هذا الفصل.
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 .5استنتاج األدلة من لقطات التصوير الخاصة بواقعة التالعب بنتائج المباريات
ميكن أن تدلل مشاهد الفيديو اخلاصة ابملباراة أو ابلواقعة حمل التالعب أن مثة تالعبا قد حدث ابلفعل .ويف حالت اندرة ،تعد املشاهد املصورة دليال
مبارشا عىل حدوث التالعب املس بق بنتاجئ احدى املبارايت.
وهناك أمثةل عىل قضااي اكنت املشاهد املصورة مفيدة يف حتديدها ،مهنا مبارايت كرة القدم اليت ظهر اختاذ احلمك فهيا قرارات فاسدة (ومثال ذكل املباراة
ادلولية الودية بني الرجنتني ونيجريايعام  )30( )2011أو املبارايت اليت تورط فهيا أحد لعيب كرة القدم يف تعمد ارتاكب فعل يلكفه الطرد من املباراة
(ومثال ذكل ،الادعاءات املقدمة ضد لعب ماذرويل السابق ستيف جينينجز يف عام .)31( )2010
غري أنه من املرحج يف معظم احلالت أن تكون لقطات التصوير غري حامسة بسبب صغر هامش اخلطأ ابلنس بة للمشاركني املمترسني يف الرايضات ذات
املس توايت املتقدمة.
دراسة حالة إفرادية :حظر العب رياضة السنوكر من اللعب لتعمده الخسارة فى الدور األول

ان أحد أمه أحاكم جرامئ التالعب بنتاجئ املبارايت يف اململكة املتحدة قد جاء نتيجة ادعاءات وهجت ضد ستيفني يل املصنف اخلامس عامليا السابق ابلتالعب ابملباراة
وترسيب معلومات داخلية ختص لعبة س نوكر احملرتفني.
وقد قدمت الادعاءات الهيئة ادلولية املسؤوةل عن تنظمي لعبة الس نوكر واملعروفة ابمس الاحتاد ادلويل حملرتيف الس نوكر والبلياردو ( )WPBSAواكنت تكل الادعاءات
تتعلق بس بع مبارايت لعهبا الس يد يل خالل عايم  2008و ،2009مهنا مبارايت لعهبا يف البطولت العاملية.
وقد بثت حمطات تليفزيونية املبارايت حمل التالعب ،ولكن بعد قيام أحد خرباء الس نوكر املس تقلني بتحليلها ،مل يس تطع أن يقول أن اللقطات التصويرية تبني أن الس يد
يل قد تعمد اضاعة الكرات بسبب صغر هامش اخلطأ يف الس نوكر ،وابلتايل فقد اكنت اللقطات التصويرية حمدودة القمية ابلنس بة للدةل ومل تُقدم يف جلسة الاس امتع.
ولكن يف ظل وجود أدةل قوية اعمتد علهيا الاحتاد ادلويل حملرتيف الس نوكر والبلياردو  WPBSAوهو عن طريق شهادة الشهود املوثقة والدةل املوثقة ابملستندات اخلاصة
بأمناط املراهنات ومواقيت (وليس حمتوى) احملاداثت التليفونية ،وجد جملس الاس امتع التأدييب املس تقل التابع لالحتاد ادلويل حملرتيف الس نوكر والبلياردو  WPBSAأن
الس يد يل مذنبا يف لك الهتم املوهجة اليه بناء عىل رحجان الاحامتلت وحمك عليه ابليقاف ملدة اثنيت عرشة س نة.
املصدر :الاحتاد ادلويل حملرتيف الس نوكر والبلياردو  WPBSAضد ستيفني يل ،الرمق التسلسيل  ،0000540006جلنة القرارات الرايضية ،اململكة املتحدة 16 .سبمترب
.2016
www.worldsnooker.com/wp-contetuploads/2015/01/decision.pdf

ومن المهية مباكن ،سواء يف التحقيق اذلي جيريه أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أو احدى املنظامت الرايضية احلصول عىل أدةل اخلرباء يف أي مشاهد
مصورة تتوافر بشأن التالعب املزعوم بنتاجئ املبارايت .ومعوما ل تتوافر دلى حمققي الهجزة املعنية ابنفاذ القانون اخلربة الرضورية الاكفية لتنفيذ هذه العملية.
وهذا بسبب صعوبة كشف سلوك النشاط البرشي احملمتل للتالعب بنتاجئ املبارايت واذلي يتطلب املهارة وادلقة .يمتتع املشاركون الرايضيون ذوو املس توى
العايل مبهارة تفوق يف مس تواها الغالبية العظمى من الناس اذلين يشاركون يف هذه الرايضة .ولكن قد يُضيع لك املشاركني الرايضيني كرات ويرتكبون
اخملالفات الرايضية وغريها من الخطاء الخرى بسبب سوء التقدير ،أو توتر العصاب ،أو زايدة الضغط .ان كشف السلوك الفاسد يف املسار العادي
حلدث راييض لهو حتد كبري.
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“ -30تاريخ التالعب المسبق بنتائج مباريات كرة القدم :إدانة الحكام بالتالعب بالنتائج النهائية للمباريات ذات المخاطر والمراهنات العالية" ،صحيفة ديلي تيلجراف على االنترنت 23 ،يونيو.2014
www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10918404/Football-match-fixing-Referees-guilty-offixing-final-scores-in-high-stakes-games.html
( آخر زيارة في  14يناير .)2016
 -31إدواردز ،ل" .التحقيقات في التالعب بنتائج مباراة ماذرويل :الحقائق" ،صحيفة ديلي تيلجراف على االنترنت 6 ،أكتوبر [ .2011آخر تاريخ دخول في  16يناير .]2016
www. telegraph.co.uk/sport/football/players/wayne-rooney/8811565/Motherwell-match-fixing-investigation-the-facts.html

والرشط الول يف اختيار أحد اخلرباء ملراجعة واقعة تالعب بنتيجة احدى املباراايت هو املعرفة املتعمقة بقوانني الرايضة .وأفضل خيار هو
الاس تعانة بأحد الالعبني املعزتلني اذلين تنافسوا يف نفس مس توى الالعبني اذلين يُدعى تورطهم يف تالعب مزعوم بنتاجئ املباراايت .واذا اكنت
قامئة املشتبه فهيم تضم بعضا من مسؤويل املبارايت ،فيس تحب الاس تعانة بأحد احلاكم املعزتلني ممن مه عىل نفس مس توى املسؤولني املتورطني
يف التالعب .ومن مضن اخليارات املتاحة اليت ميكن رمغ لك يشء أن متثل اشاكلية الاس تعانة بأحد املنمتني اىل رايضة أخرى أو بأحد الرايضيني
من دوةل أخرى .ومثة مثال عىل ذكل يف احملامكة الفاشةل لقضية س باق اخليل املذكورة سابقا [انظر الفصل الثاين ،القسم ب– دراسة حاةل افرادية
 :اهنيار حمامكة خبصوص التالعب بنتاجئ س باق اخليل يف اململكة املتحدة] حيث جاء اختيار اخلبري من بدل أآخر ختتلف فيه قوانني س باق اخليل
بعض اليشء عن نظرياهتا يف اململكة املتحدة اليت وقع فهيا التالعب املزعوم بنتاجئ الس باق.
وجيب أخد حالت تعارض املصاحل املمكنة يف احلس بان عند اختيار الفراد للتأكد من أهنم عىل أكرب قدر ممكن من الاس تقاللية ومل يس بق وجود
عالقة هلم مع الفريق أو الالعبني املتورطني .ومن اخليارات التواصل مع اجلهة املنظمة للرايضة املعنية لتحديد الشخص املناسب.
ويف هذه املرحةل املبكرة ،يُوضع يف الاعتبار مدى كون اخلبري شاهد عدل ،ودرجة اس تعداده للظهور يف احملمكة ،ومدى قدرته عىل الصمود خالل
جلسة الاس امتع اليت تتضمن اس تجواب حمايم ادلفاع .وهذا أمر هام بسبب صعوبة حتقيق معيار الثبات يف الجراءات الجرامية (اثبات بعيد
لك البعد عن الشك العقيل) واذلي يس توجب أدةل واحضة دامغة.
وجيب أخذ افادة مكتوبة من اخلبري فور انهتائه من مراجعة احلدث .وجيب ضامن وجود تسجيالت الفيديو اخلاصة ابحلدث (وأن تكون عىل أعىل
درجة ممكنة من وضوح الصوت والصورة) يف هذه املرحةل املبكرة ،كام جيب احلفاظ علهيا لالس تفادة مهنا يف اقامة ادلعاوى اجلنائية يف املس تقبل.
ويتعني الاحرتاس عند اس تخدام مشاهد الفيديو وأدةل اخلرباء يف أي دعوى جنائية بعد ذكل .وقد بينت قضااي الادعاء العام السابقة أنه ابلرمغ
من اماكنية احلصول عىل تأثريات سلبية من املشاهد املرئية اخلاصة ابلتالعب املزعوم ،فاهنا يف العادة غري اكفية يف حد ذاهتا ،وهناك أيضا حاجة
اىل أدةل دمع اضافية ،مثل جسالت املراهنات واملاكملات الهاتفية واملعلومات املس تقاة من املقابالت مع الشهود واملشتبه فهيم.

 .6إيجاد الروابط المبكرة باستخدام سجالت بيانات االتصاالت
وكام س بقت الشارة ،هناك أربع مراحل حمددة لواقعة التالعب بنتاجئ املبارايت ،يه :التخطيط للتالعب بنتاجئ احلدث الراييض ،وتنفيذ التالعب
ووضع الرهاانت ومجعها .واجياد الصالت اليت تربط الشخاص الضالعني يف التالعب يف لك مرحةل من مراحهل أمر حامس يف جناح التحقيق.
ووجود تواصل بني الشخاص املتورطني هو أمر مؤكد خالل مرحةل التخطيط وأمر مرحج بعدالتالعب من أجل املشاركة يف الرابح .ورمغ أن
الاجامتعات املبارشة يه أحد اخليارات املتاحة ،فان شلك التواصل املرحج عادة هو التواصل عن طريق الهاتف والقنوات الخرى ،مثل الربيد
الالكرتوين والرسائل الفورية .ويرتك هذا النوع من التواصل أثر دليل قد يساعد عىل الربط بني الشخاص .ويفيد هذا النوع من التواصل بشلك
خاص يف املراحل املبكرة من التحقيق وسوف يس تخدم كدليل عىل واقعة التالعب بنتاجئ املبارايت يف مرحةل أخرى قادمة.
وجيب أن ينصب الرتكزي ،يف بداية التحقيق ،عىل بناء دليل يربط بني هؤلء اذلين يقومون بوضع املراهنات أو مجعها وبني اذلين يقومون بتنفيذ
التالعب بنتاجئ املبارايت .وقد بينت اخلربة املكتس بة من قضااي التالعب بنتاجئ املبارايت أن اجياد هذه الروابط املبكرة عادة ما يتحقق من خالل
احلصول عىل جسالت املاكملات الهاتفية.
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 .7تحليل سجالت بيانات االتصاالت

ان أحد الدوات البالغة المهية املتاحة للهجزة املعنية ابنفاذ القانون وغريها من هيئات التحقيق الخرى يه القدرة عىل التحليل اجلنايئ
لدوات التواصل وجسالت بياانت التصالت (مثل أهجزة الهاتف ،وفواتري املاكملات والتسجيالت الصوتية للمحاداثت بني املتأآمرين ومع
منسقي املراهنات عند وضع الرهاانت) .ويف الس نوات الخرية ،أصبحت هذه املصادر من الوسائل ذات المهية املزتايدة يف احلصول عىل
الدةل يف التحقيقات اجلنائية اجلادة.
وابلضافة اىل ذكل ،مفن اخليارات املتاحة للهجزة املعنية ابنفاذ القانون يف بعض البدلان اس تخدام بياانت مراقبة املاكملات الهاتفية (أهجزة
التنصت عىل الهواتف وغريها) .ويف كتا احلالتني ،ميكن اس تخداهما اىل جانب بياانت حركة التصالت الخرى.
ول خيتلف التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت عن ذكل يف يشء ،جفمع الدةل من الفحص اجلنايئ لهجزة التصالت وجسالت فواتري
خدمات التصالت املفصةل ل تساعد فقط عىل اجياد الروابط بني الشخاص الضالعني يف التالعب بنتاجئ املبارايت ،بل يساعد أيضا يف
بناء صورة عن وقت تنفيذ التالعب وكيفية تنفيذه .واكن من املمكن ،يف حتقيقات سابقة ،اس تخدام هذه الدةل للتعرف عىل احدى مراحل
واقعة التالعب ،ان مل يكن مجيع هذه املراحل ،ويه التخطيط ،ووضع الرهاانت ،والتالعب ،وحتصيل الموال (املاكسب غري املرشوعة).
دراسة حالة إفرادية :استخدام سجالت المكالمات والمراهنات في إثبات مؤامرة تالعب بنتائج سباق الخيل

حصلت الھيئة الربيطانية لس باق اخليل( )BHAعىل أدةل من جسالت الهاتف واملراهنات تتعلق ابثنني من ماليك اخليل ،هام الس يد
موريس ساينس والس يد جاميس كريمكور أثناء القيام بتحقيق تالعب بنتاجئ س باقات اخليل ابس تخدام حساابت مراهنات ومهية ،واكنت
هذه الدةل حامسة يف اثبات الهتامات التأديبية ضد املهتمني بشلك قبلته هيئة احملمكة واقتنعت به يف عام .2012
واكن ادلليل الرئييس اذلي أوردته الھيئة الربيطانية لس باق اخليل هو حتليل املراهنات اخلاصة بعرش س باقات جرى التالعب يف نتاجئها
وحتليل أمناط املراهنات اخلاصة بعدد من الس باقات الخرى .وادعت الھيئة الربيطانية لس باق اخليل أن هذا التحليل يربهن عىل اختالف
أمناط املرهنات املوضوعة عىل مجموعة الس باقات العرشة املتالعب بنتاجئها عن أمناط مراهنات الس باقات الخرى املوضوعة يف أايم
أخرى ،كام يوحض أنه اكن هبا مراهنات أكرب بكثري من الس باقات الخرى.
ابلضافة اىل ذكل ،فقد أوردت الھيئة الربيطانية لس باق اخليل دليل التصالت الهاتفية بني متسابقي اخليل املتورطني يف الس باقات
العرش والس يد ساينس والس يد كريمكور .وقد جرت هذه التصالت الهاتفية يف أوقات الس باقات العرش أو حولها .واكن هناك أيضا
دليل اتصال هاتفي بني أحصاب الرهاانت ورشكة املراهنات اليت وضعوا هبا املراهنات يف أوقات قريبة من موعد من الس باقات.
املصدر :قرارات جلنة الاس تئناف خبصوص الاس تئنافات املقدمة من موريس ساينس ،وجميس كريمكور ،وبيرت جودل ،ونيك جودل،
وكريس يت ميلكزاريك .الھيئة الربيطانية لس باق اخليل 10 ،ابريل .2012
www.britishhorseracing.com/press_releases/appeal-board-decisions-regarding-the-appeals-of-.maurice-sines-jamescrickmore-peter-gold-nick-gold-and-kirstymilczarek

وسوف خيتلف شلك ومضمون جسالت فواتري خدمات التصالت املفصةل اختالفا كبريا من رشكة اىل أخرى :فبعض السجالت تُظهر
احلد الدىن من بياانت التصالت ،مثل املاكملات الصادرة والرسائل املرسةل فقط ،بيامن يقدم البعض الآخر املزيد مثل املاكملات الصادرة
والواردة وأيضا الرسائل املرسةل والواردة ،وبياانت املواقع .ويف احدى احلالت ،أظهرت جسالت الفواتري وجود ماكملة جامعية يشرتك فهيا
ثالثة أشخاص متورطني يف تالعب بنتاجئ املبارايت .ومجيع هذه املعلومات ذات أمهية يف أي حتقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت.
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وذلكل ،مفن المهية مباكن أن حتصل الهجزة املعنية ابنفاذ القانون عىل أكربقدر ممكن من معلومات التصالت .ويتوقف نوع املعلومات املتاحة ،ومدى
احلاجة اىل أمر قضايئ للحصول علهيا ،عىل قانون حامية البياانت والتصالت يف البدل املعين.
وللمحققني خيار حفص أهجزة التصالت وضبطها يف حالت التالعب بنتاجئ املبارايت الىت حتقق فهيا الهجزة املعنية ابنفاذ القانون والهيئات القانونية الخرى؛
فقد تس تخرج من هذه الهجزة أدةل أخرى مهنا ما ييل:
• أدةل عىل وجود صالت بني الشخاص من خالل حفص قوامئ هجات التصال واملعارف املوجودة يف خمتلف أهجزة التصالت.
• أرقام هواتف ذات صةل تدل عىل املزيد من خطوط التحقيق ،مثل تكل اليت لها عالقة مبنسقي املراهنات ومواقع التواصل الاجامتعي.
• أدةل عىل وجود حماداثت مأخوذة من الرسائل النصية تدل عىل املزيد من خطوط التحقيق ،مثل تكل اليت لها عالقة مبنسقي املراهنات ومواقع
التواصل الاجامتعي.
• أدةل عىل التصالت القامئة عىل التطبيقات واليت ل تظهر يف جسالت فواتري التصالت املفصةل.
• الصور والبياانت الخرى ذات الصةل أحدهام أو الكهام واليت توجد عىل أهجزة التصالت.
غري أن اس تخراج الدةل من أهجزة التصالت وجسالت الفواتري املفصةل هو جمرد خطوة أولية .واخلطوة التالية بعد مجع هذه الدةل يه التأكد من أن هذه
الاس تخبارات تقود التحقيق اىل حتسني مسار تتبع الدةل.
ومن المهية مباكن أيضا أن يكون مجع لك من الدةل املبارشة والقرائن الظرفية الاس تنتاجية وصياغهتا بطريقة يفهمها القايض وهيئة احمللفني أو تفهمها جلنة
الانضباط الرايضية .وجسالت أهجزة التصالت ،يف هيئهتا الولية ،يه جمرد قوامئ طويةل وواثئق منفصةل ذات أمهية قليةل ل ترىق اىل مصاف الدةل.
ومن المهية البالغة ربط اس تخدام احلواسيب اليت يس تخدهما الشخاص املراهنني لوضع املراهنات (عن طريق ملفات تعريف الارتباط جبلسات الانرتنت،
وعناوين بروتوكول الانرتنت وجلسات اس تخدام الانرتنت) ابلنتاجئ العامة أو ابلبحث يف املصادر العلنية املفتوحة ،وكذا الربط بني الشخاص من خالل
املشاركة يف حساابت املراهنات.

 .8الربط بي األدلة – الرسومات والجداول الزمنية
ميكن اس تخراج مجموعة من الدةل من أهجزة التصالت وجسالت فواتري التصالت املفصةل ،وميكن تفريغ هذه الدةل يف رسومات وجداول زمنية .وفامي
يتعلق ابلدةل ذات الصةل ابلصالت بني الشخاص الضالعني يف التالعب املزعوم ،تس تخدم الهجزة املعنية ابنفاذ القانون وغريها من هيئات التحقيق
الخرى برامج متخصصة لعرض وتقدمي الدةل .وتُس تخدم طريقة عرض الدةل لغراض الاس تخبارات ملساعدة التحقيق وتوجهيه ،كام أهنا ت ُس تخدم أيضا
بنفس القدر لغراض الدةل.
اجلداول الزمنية يه طريقة فعاةل للغاية يف عرض الدةل املس تخرجة من أهجزة التصالت وجسالت فواتري التصالت املفصةل .وميكن عرض الدةل وتقدميها
يف أحد الشاكل التصورية اليت تتسم ابدلقة وسهوةل الفهم .وتوحض اجلداول الزمنية سبب عالقة الدةل ابلقضية ويه أيضا طريقة واحضة لعرض الدةل أمام
احدى احملامك اجلنائية أو جلان الانضباط الراييض .وكام تس تخدم اجلداول الزمنية لبراز الدةل عىل وجود صالت بني الشخاص الضالعني يف التالعب،
فاهنا تس تخدم أيضا لظهار توقيتات وقائع التالعب واملراهنات والصالت بيهنام .ويف احملمكة يتعني اثبات وجود عالقة ارتباط بني توقيت التصالت غري
العادية وادعاء الداء غري املرشف يف امللعب .غري أنه قد ل تتوافر يف الواقع مجيع بياانت التصالت (مثل املعلومات اليت لها عالقةابلهواتف/الشخاص
غري املعلومة) مما يعين احامتل وجود ثغرات يف بياانت حركة التصالت واحامتل عدم اكامتل الصورة أيضا.
وقد بينت اخلربات السابقة املكتس بة من حتقيقات التالعب بنتاجئ املبارايت أن عرض وتقدمي الدةل عىل شلك جداول زمنية هو احدى الطرق الفعاةل
لبراز أمهية مواقيت املاكملات اليت أجراها الشخاص الرئيس يون اذلين يقومون بوضع املراهنات ،ومجع الرابح ،وترتيب العوائد.
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فعىل سبيل املثال ،اذا أجريت ماكملة لوضع رهان فور امتام ماكملة بني الشخاص اذلين خيططون للتالعب بنتاجئ املبارايت والشخاص اذلين يقومون بتنفيذه ،فهذا
دليل وثيق الصةل ابلتالعب وان اكن حمتوى هذه احملادثة غري معلوم .وعىل غرار ذكل ،اذا حدث بعد تنفيذ التالعب أن أجرى الضالعون يف تنفيذ التالعب
اتصالت هاتفية مع القامئني جبمع الموال من املراهنات فان هذا دليل عىل التالعب .وكام زادت الروابط بني توقيتات التصالت ووضع املراهنات ،كام زادت قوة
الدةل.

وقد اش متلت الدةل املس تخرجة من التحليل اجلنايئ لسجالت أهجزة التصالت واليت عُرضت عىل شلك جداول زمنية يف التحقيقات السابقة للتالعب
بنتاجئ املبارايت عىل الآيت:
• الروابط املبارشة بني الشخاص الساس يني يف التالعب بنتاجئ املبارايت (أو املؤامرة عىل تنفيذ التالعب) يف لك مرحةل من املراحل الساس ية،
وخباصة الراوبط بني اخملططني للتالعب بنتاجئ املبارايت واملنفذين هل.
• جتميع املاكملات بني الشخاص الساس يني ،وخباصة تكل اليت أجريت قبيل التالعب أو يف أعقابه مبارشة.
• أدةل من الشخاص ذوي الصةل اذلين اكنوا يضعون الرهاانت أثناء اجراء احدى املاكملات.
• املوقع احملمتل للشخاص وقت اجراء املاكملات.
• الروابط غري املبارشة بني الشخاص الساس يني املتورطني يف التالعب بنتاجئ املبارايت من خالل اس تخدام طرف اثلث وس يط.
• توقيت خمتلف عنارص التالعب وموقعها.
• هوية اذلين يأخذون ويوزعون الرهاانت املوضوعة أثناء التالعب بنتاجئ املبارايت.
• توقيت وجتميع املاكملات املتعلقة ابلتالعب وتوزيع الموال.
• هوية الشهود احملمتلني عىل التالعب.
يف الس نوات السابقة ،ساعد هذا النوع من الدةل بشلك جوهري عىل اثبات القضااي ضد املتورطني يف التالعب بنتاجئ املبارايت.
دراسة حالة إفرادية :استخدام الجداول الزمنية إلثبات تالعب أحد العبي السنوكر البارزين
بالمباريات
يف حاةل ستيفني يل (انظر الفصل الثاين ،القسم ف -5.حظر لعب رايضة الس نوكر من اللعب لتعمده اخلسارة ىف ادلور الول)،استند الاحتاد
ادلويل حملرتيف الس نوكر والبلياردو ( )WPBSAعىل قدرهائل من الدةل املوثقة ابملستندات اخلاصة بأمناط املراهنات اليت لها عالقة ابدعاء
التالعب بنتاجئ املبارايت.
أورد الاحتاد ادلويل حملرتيف الس نوكر والبلياردو أيضا أدةل من املراهنات اليت وضعها العديد من الشخاص ،ومن حساابت املراهنات اليت
وضعوها ،ومن حقيقة وجود (وليس حمتوى) ماكملات هاتفية بيهنم ،ومن حتديد هجاز احلاسوب اذلي اس تخدم يف ذكل ،وماكن ووقت
اس تخدامه.
وعرض الاحتاد ادلويل حملرتيف الس نوكر والبلياردو الدةل يف جداول زمنية بينت مجيع هذه الاس تخبارات ،وعالقهتا مبوعد اقامة املباراة موضوع
التالعب ،لثبات الهتامات ضد الس يد يل.
وقد أشارت قضية ستيفني يل أيضا اىل أن املشاهد اليت التقتطها اكمريات املراقبة من حمالت ومنافذ املراهنات يه مصدر أآخر حممتل للمعلومات/الدةل.
واكن دلقة معلومات الوقت/التارخي/املوقع املتعلقة ابلصور أمهيهتا أيضا يف س ياق اجلداول اليت أعدت لبراز الروابط بني خمتلف الشخاص املتورطني يف
التالعب بنتاجئ املبارايت.
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 .9خيارات استخبارات المصادر العلنية
يف مجيع مراحل التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت ،اكن ابلماكن اجياد الدةل عن طريق البحث العادي عن مواقع التواصل الاجامتعي
املرتبطة ابلرايضة املعنية ،وعن منسق املراهنات املس تخدم أثناء التالعب بنتاجئ املبارايت والشخاص املشكوك يف أمر تورطهم يف
التالعب بنتاجئ املبارايت .وهذا النوع من مجع الدةل مفيد بشلك خاص عند حماوةل اجياد روابط تصل بني الشخاص املتورطني يف ختطيط
واقعة التالعب بنتاجئ املبارايت أو بني الشهود احملمتلني عىل هذا التالعب.
دراسة حالة إفرادية :ثبوت أهمية نشاط الالعبين على شبكات التواصل االجتماعي في إصدار أحكام
باإلدانة في واقعة تالعب بنتائج المباريات

من أمثةل القضااي اليت ساعد فهيا اس تخدام املعلومات/الاس تخبارات املس تقاة من املصادر العلنية عىل ضامن اصدار أحاكم ادانة جنائية
ورايضية قضية النجوم اجلنوبية [انظر الفصل الثاين ،القسم (1الفصل الول ،القسم د - 1.دراسة حاةل افرادية :فساد يف فريق "النجوم
اجلنوبية"لكرة القدم يف أسرتاليا بسبب رعااي بريطانيني ومالزييني].
زادت الشكوك حول لعبني من اململكة املتحدة أ ْرسلوا اىل اسرتاليا ليقوموا ابلتالعب بنتاجئ احدى املبارايت .وابلفعل ُوضعوا يف
ذكل الوقت حتت املراقبة بسبب نشاط املراهنات عندما لعبوا يف اململكة املتحدة لهنم قاموا بنرش صور عىل وسائل التواصل
الاجامتعي أظهرت حضور الالعبني حفةل عىل جزر مل يكونوا ليتحملوا زايرهتا بشلك طبيعي بسبب املرتبات اليت يتقاضوهنا الكعبني
كرة قدم ش به حمرتفني.
وقد اكن ابلماكن يف حالت التالعب بنتاجئ املبارايت السابقة اجياد أدةل مبارشة ذات صةل ابلتالعب بنتاجئ احدى املبارايت عىل مواقع
التواصل الاجامتعي.
دراسة حالة إفرادية :منشورات على الفيسبوك تكشف عالقة بين المتآمرين المشتركين في تحقيق
بخصوص تالعب بنتائج أحد سباقات الخيل

يف عام  ،2011منا اىل عمل الهيئة الربيطانية لس باق اخليل ،ويه اجلهة املنظمة لرايضة س باق اخليل الربيطانية ،وجود حاةل فساد يف أحد
س باقات اخليل ،وذكل من خالل اشارات اىل تالعب بنتاجئ أحد الس باقات عىل موقع احدى ش باكت التواصل الاجامتعي.
وقد ُذكر أن املهتمني يف هذا التحقيق ،وعددمه تسعة متسابقني ،قد خرقوا القاعدة اليت تنص عىل أنه خيرق قواعد الس باق أي خشص
يتأآمر مع أي خشص أآخر لرتاكب أفعال فساد أو ممارسة احتيالية.
واكن ادلليل املس متد من مواقع التواصل الاجامتعي قاطعا يف اثبات القضية التأديبة اليت ُوهجت لحقا اىل املهتمني.
املصدر :هيفرانن وأآخرين ـــ القرار،الهيئة الربيطانية لس باق اخليل 25 ،يناير .2013
وقد كشف البحث عىل مواقع التواصل الاجامتعي ،يف احلالت السابقة للتالعب بنتاجئ املبارايت عن الآيت:
• سهوةل التعرف عىل الروابط بني الشخاص الضالعني يف التالعب بنتاجئ املبارايت.
• احامتل وجود شهود عىل التالعب بنتاجئ املبارايت (من بني الرشاكء السابقني والشخاص الآخرين اذلي حيقدون عىل املهتمني).
• تفاصيل حمددة عن كيفية تنفيذ التالعب بنتاجئ املبارايت.
• دافع القيام ابلتالعب بنتاجئ املبارايت.

www.britishhorseracing.com/resource-centre/disciplinary-results/disciplinaryappeal-hearings/disciplinary/result=535a30afb33ebfaa5320edb3
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• السامء املس تعارة اخلاصة ابلشخاص املتورطني.
• موقع الشخاص الساس يني.
جيب عىل احملققني أن يضعوا يف اعتبارمه الآاثر املرتتبة مبوجب قانون حامية البياانت يف بالدمه عىل مجع مواد املصادر العلنية واس تخداهما (لغراض
الاس تخبارات والدةل) .ففي الاحتاد الورويب ،عىل سبيل املثال ،اذا كشفت أي معلومات/اس تخبارات موجودة يف املصادر العلنية عن هوية أحد
الشخاص ،فان اس تخدام هذه املعلومات بدون موافقة يُعد خرقا لقوانني حامية البياانت.
وفامي يتعلق ابلتحقيقات اليت تتضمن الانرتنت ،جيب عىل احملققني أن ينظروا يف طلب النصيحة من املتخصصني خبصوص اخليارات املتاحة واخملاطر احملمتةل.
ومن المور اليت جيب أن تضعها الهجزة املعنية ابنفاذ القانون يف الاعتبار رضورة التأكد من القيام بتسجيل الاس تخبارات ومجعها بطريقة توافق علهيا
الهيئات القضائية اخملتصة .وعىل احملققني عند طلب النصيحة من املتخصصني أن يكونوا عىل عمل مبا يعرف ابمس "الش بكة املظلمة" ،وهو مصطلح يشري
حتديدا اىل مجموعة من مواقع الش بكة املتاحة للعامة واليت ختفي عناوين بروتوكول الانرتنت اخلاصة ابخلادم اذلي يديرها .وهذا يعين أنه يُمكن أن يزورها أي
مس تخدم للش بكة ،ولكن من الصعوبة البالغة معرفة من وراء هذه املواقع .ويصعف التعرف عىل هوية هذه املواقع لنه ل ميكن الوصول الهيا ابس تخدام
حمراكت البحث؛ بل لبد من اس تخدام طرق خاصة للعثور علهيا(.)32

بالختاء
 .10االستعانة
ر
ابلرمغ من س بق الشارة يف هذا ادلليل املرجعي اىل الاس تعانة ابخلرباء ،فان هذا القسم خمصص لتقدمي املزيد من التفاصيل عن جزء هام من الدةل يف
حتقيقات التالعب بنتاجئ املبارايت واملالحقة القضائية ملرتكبيه.
من املرحج أن مثة رضورة حلضور عدد من احملرتفني/املتخصصني لتقدمي الدةل يف احملمكة .وتقتيض احلاجة رضورة أن يرشح هؤلء اخلرباء المور املشكوك
فهيا واخلارجة عن املألوف اليت ختص الوقائع املزعومة ،وخصوصا فامي يتعلق بأدةل املراهنات [انظر الفصل الثاين ،القسم ب ـ دراسة حاةل افرادية :اهنيار
حمامكة خبصوص التالعب بنتاجئ س باق اخليل يف اململكة املتحدة] ومبشاهد تصوير املبارايت املتالعب هبا ،وابلسجالت املالية.
ول ختلو الاس تعانة ابخلرباء من اخملاطر .فاخلرباء أساسا يعطون أدةل مبنية عىل الرأي (وان اكن رأاي متخصصا) وليس لها يف احلقيقة عالقة ابلفعال .وهذه
الدةل مبنية بشلك أسايس عىل احلمك الشخيص ،ولهذا ،يه عرضة للطعن من ادلفاع .ومن مث ،جيب النظر يف العوامل ال آتية عند اختيار أحد اخلرباء
لتقيمي الدةل اخلاصة ابحدى حالت التالعب بنتاجئ املبارايت:
• الاس تقالليةـــ ينبغي،من الناحية املثىل ،أن يكون اخلبري مبنأى (بعيد) عن الرايضة أو رشكةاملراهنات ملنع أي اهتامات/انطباعات ابلتحزي،
وان اكن ذكل يف العادة غري ممكن بسبب القيود املالية واللوجستية.
• اخلربةــ جيب أن يكون دلى اخلبري جسل قوي ومتني من معرفة ابلرايضة حمل التالعب وعليه ميكن الاس تفادة من املتقاعدين من الرايضيني
واحلاكم .وهذا يعين أهنم دلهيم القدرة عىل المتيزي بني الخفاق يف الداء واخفاق الداء بسبب الفساد (مثل الداء حتت ضغط).
و خبصوص تقدمي اخلرباء لدةل املراهنات اليت ميكن حتليلها بشلك حسايب ومقارنهتا بشلك موضوعي ،فان احلمك عىل ترصفات الشخص اذلي يضع
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 -32إيجان ،م" .ما هي شبكة االنترنت المظلمة؟ كيفية الوصول إلى الشبكة المظلمة ،وما الفرق بين "الشبكة المظلمة" و"الشبكةالعميق"؟مستشار الكمبيوتر الشخصي 28 ،أبريل 2016
www.pcadvisor.co.uk/how-to/internet/what-is-dark-web-how-access-darkweb-deep-joc-beautfiulpeople-3593569
[آخر زيارة في 3أبريل .]2016

الرهان هو مسأةل تقديرية .وابلتايل جيب أن يكون ابس تطاعة اخلبري توضيح أن الرهان اكن خارج حزي معيار التوقع وليس جمرد يشء غري معتاد.

وجيب أن تنتبه هجة الادعاء اىل اخلطر الاكمن بطبعه يف الاعامتد الزائد عىل أدةل اخلرباء يف حالت التالعب بنتاجئ احدى املبارايت .فنادرا ما
تكون هذه الدةل اكفية يف حد ذاهتا .وابلتايل ،جيب اس تكشاف مجيع وسائل التحقيق الخرى من أجل احلصول عىل الدةل اليت تدمع رأي اخلبري.

ز .إجراء المقابالت
 .1شاهد أم مشتبه فيه؟
يف أي حتقيق جنايئ ،جيب اختاذ قرار مبكر بشأن معامةل الشخص اما عىل أنه شاهد واما عىل أنه مشتبه فيه ،لن لهذا القرارتأثريا عىل كيفية
اس تجواب هذا الشخص .وليس من املمكن حتديد تصنيف أي خشص بشلك قاطع ،وان اكن من املمكن تعممي تصنيفات معينة.
وتبيناخلربة السابقة أن يقترص الشهود أو املشتبه فهيم احملمتلني عىل الشخص أو املؤسسةاليت أبلغت عن الادعاء والشخاص املشاركني يف احلدث
الراييض موضوع الادعاء .ومناملامرسات اجليدةمعامةل الشخصاذلي تقدم بزمع التالعب بنتاجئ احدى املبارايت كشاهد؛ وليس من املرحج ،بشلك
عام،أن تتغري صفته خالل فرتة التحقيق.
وتعد كيفية اجراء املقابالت مع الشخاص املتورطني يف احلدث الراييض املرتبط ابلتالعب بنتاجئاحدى املبارايمتن المور ابلغة احلساس ية .فاذا مل
يكن هناك ،كام س بقت الشارة ،دليل مبارش بصفة عامة عىل أهنم جزء من املؤامرة ،وجب التعامل معهم علىأهنم شهود ل أهنم مشتبه فهيم ،حلني
خروج أدةل أخرى جديدة اىل النور تدلل عىل وجود سلوك غري سوي وميكن أن يكون غري قانوين .وهذا الهنج من املامرسات اجليدة وفقا للفقرة
جمرم عىل تقدمي معلومات
 1من املادة 37من اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد،كام أنه ي ُشجع الشخاص اذلين يشاركون أو شاركوا يف ارتاكب فعل ِّ
مفيدة لغراض التحقيق والثبات ،وعىل توفري مساعدة فعلية حمددة للسلطات اخملتصة ميكن أن تسهم يف حرمان اجلناة اذلين دبروا واقعة التالعب
بنتاجئ املبارايت من عائدات اجلرمية واسرتداد تكل العائدات.

 .2إجراء مقابالت مع الشهود.
يعدالهدف الرئييس ،عند اجراء مقابالت مع أحد الشهود احملمتلني ،احلصول عىل املعلومات/الدةل املتاحة دلهيم واليت لها عالقة ابلتحقيق.وجيب
تسجيل هذه املعلومات/الدةل بشلك يتيح اس تخداهما يف القضية أمام احملمكة أو يف جلسة الاس امتع الانضباطية الرايضية .ويأخذ هذا ،بشلك
عام ،شلك بيان كتايب خطي ميكن ارفاقه بأي مستندات أو مواد أخرى ذات صةل.
وبيامن ل يوجد رشط قانوين يلزم بتذكري الشهود حبقوقهم بشلكعام (عىل عكس اجراءات التعامل مع املشتبه فهيم) ،مفن المهية مباكن ابالغهم
برضورة احلاجة اىل قوهلم احلق واعالهمم ابلعواقب احملمتةل املرتتبة عىل الدلء بأي بيان اكذب يف س ياق التحقيق اجلنايئ؛ لن ذكل جزء من
املامرسات اجليدة وحيقق مصلحة العداةل.
وتُق ِّوي طبيعة التعقيدات املتأصةل لتحقيقات التالعب بنتاجئ احدى املباراياتحامتلت وجود مرحلتني عىل القل من املقابالت ،احداهام مؤكدة
وجترى مع املشتبه فهيم والخرى ممكنة وجترى مع الشهود.وتبينالتحقيقات السابقة أن املرحةل الوىل من املقابالت تتعلق اىل حد كبري مبحاوةل
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احلصول عىل دليل هل عالقة بكيفية تنفيذ التالعب بنتاجئ احدى املبارايت وبكشف هوية املتورطني .ولن تتوفرالدةل املس متدة من الفحص اجلنايئ

لسجالت فواتري التصالت املفصةل وجسالت املراهنات فيالعادة يف تكل املرحةل،وسيتعني تقدميها للمشتبه فهيم يف مقابالت أخرى لحقة.

 .3قيام سلطات إنفاذ القانون باالعتقال والتفتيش والضبط

ويوىص بشدة ،عند توفر اخليارات ،بأن يُعتقل رمسيا أي خشصيُشتبه يف تورطه يف واقعة جناية التالعب بنتاجئ احدى املبارايت قبل أن ُجترميعهم
سلطات انفاذ القانون مقابالت.
اانلعتقال الرمسي لحد هؤلء الشخاص يضمن أنه سيتعني علهيم أن يسلموا أنفسهم لجراء املقابالت ،كام أنه أيضا س يوسع نطاق احلصول
علىالدةل من هؤلء الشخاص .وقد يعطي اعتقال أحد الشخاص ،يف بعض البدلان ،فرصة لتفتيش حمل اقامته ومركبته .وقد يس تلزم المر ،يف
بعض البدلان الخرى ،وجود أمر تفتيش قضايئ .واذا ما اكن هناك فرصة لتفتيش ممتلاكت املشتبه فيه ،حفبذا لو نُفِّذ ذكل قبل اجراء أي مقابالت
رمسية؛ لن أي دليل تُوضع اليد عليه س يكون من املرحج ذا صةل عند اس تجواب املشتبه فهيم .لكن تتوقف القدرة عىل معل ذكل عىل الجراءات
املسموح هبا يف بدل معني.
وسيتوقف ادلليل اذلي س تكون هل عالقة بواقعة التالعب عىل وضع الشخص ودوره يف الواقعة .وتتضمن الدةل وثيقة الصةل ،بشلك عام ،الآيت:
• الدةل اليت تربط الشخص بشلك مبارش أو غري مبارش بأي مرحةل من مراحل واقعة التالعب بنتاجئ احدى املبارايت.
• الدةل اليت تثبت وجود روابط أو عالقات بني الشخاص املتورطني يف املؤامرة.
• مبالغ كبرية من الموال السائةل/اليداعات النقدية.
• مجيع الدةل املوجودة يف أهجزة الهاتف ،مبا يف ذكل الرسائل النصية وهوايت الشخاص املوجودين مضن قوامئ هجات التصال.
• أهجزة احلاسوب أو أي أهجزة أخرى لتخزين املعلومات اللكرتونية.
• املعلومات املالية ذات الصةل ،مثل بياانت احلساابت املرصفية.
• مستندات السفر.
• جسالت املراهنات.
وهناك أس باب أخرى قد جتعل اللجوءاىل خيار اعتقال املشتبه فهيم أمرا هاما ،مهنا:
• منع واقعة التالعب بنتاجئ احدى املبارايت من احلدوث.
• منع وجود املزيد من التعاون بني املتأآمرين ،اما عنطريق الوضع قيد احلبس الاحتياطي أوبفرض رشوط تتعلق ابخالء السبيل لقاء
كفاةل.
• تأمني التحفظ عىل أحد الشخاص املطلوب تسلميهم مكجرمني.
• وقف نشاطات املشتبه فهيم املتورطني يف واقعة التالعب بنتاجئ احدى املبارايت.
• منع املشتبه فهيم من الهروب ابلقاء القبض علهيم أو بفرض رشوط تتعلق ابخالء السبيل لقاء كفاةل أو غري ذكل مما مينعهم من السفر،
مثل التحفظ عىل جوازات سفرمه.

 .4المقابالت المبدئية للمشتبه فيهم
من المهية مباكن قبل البدء يف معل مقابةل مع أحد املشتبه فهيم ابلتورط يف واقعة التالعب بنتاجئ احدى املبارايت ،وجود خطة مكتوبة
مفصةللس تجواب املشتبه فيه يتفق علهيا الشخص اذلي س يقوم ابجراء املقابةلمع الشخص اذلي يقود التحقيقات .وينبغي أن تتضمن هذه اخلطة
ملخصا لدةل اخلرباء ذات الصةل ابلتالعب بنتاجئ احدى املبارايت ،اذا اكت أيضا ذات صةل ابملقابةل.
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وينبغي تسجيل املقابةل ،اما عن طريق هجاز تسجيل صويت ،أو هجاز تسجيل صويت ومريئ ،وهذه يه الطريقة املثىل.وجيب حصول املشتبه فيه
عىل احلق الاكمل يف الاستشارة القانونية طبقا للرشوط القانونية للبدل اذلي ُجترى فيه املقابةل ،وذكل ملراعاة الجراءات اجلنائية بشلك خاص.
وقد أوحضت اخلربات أن املقابةل الوىل عادة ما تكون ذات طبيعة عامة .وسيتوقف حمتوى املقابةل عىل معرفة جزء التأآمر ومرحةل التالعب اليت
شارك فهيا الشخص (املراهنات ،التخطيط ،أم تنفيذ واقعة التالعب نفسها).
وفضال عن ذكل ،فانه من المهية مباكن أن يمتتع املسؤولون القامئون ابجراء املقابالت مبعرفة معلية يف جمال الرايضة اليت وقع فهيا التالعب املزعوم
بنتاجئ احدى املبارايت .وعىل غرار ذكل ،اذا اكنت املراهنة يه العامل الرئييس يف التالعب بنتاجئاحدى املبارايت ،وجب أن يكون دلى م ْن
يقومون ابجراء املقابالت فهم جيد للمراهنات أو أن يُتاحلهم الوصول اىل خشص يس تطيع تقدمي النصح واملشورة يف هذا املوضوع .وهذا من
المهيةمباكن ابلنس بة للك من مصداقية القامئني ابجراء املقابالت وفعالية املقابالت.
وسوف تكون نقطة البدء احملمتةل للمقابةل أس ئةل مفتوحة خبصوص ادعاءات التالعب بنتاجئ احدى املبارايت هبدف حماوةل احلصول علىتفسري اكمل
من املشتبه فيه .والس ئةل املفتوحة يه دامئا ما تكون الس ئةل اليت يصعب اجابهتا بنعم أو ل ،ويمتزي هذا النوع من الس ئةلابلصفات التالية:
• أهنا تطلب ممن ُجترى معه املقابةل أن يفكر ويتجاوب.
• أهنا تدعو من ُجترى معه املقابةل اىل تقدمي املزيد من الرسد/التفاصيل.
• أهنا تدعو من ُجترى معه املقابةلاىل ابداء الرأي واظهار املشاعر.
وعادة ما تبدأ الس ئةل املفتوحة بلكامت الاس تفهام مثل م ْن ،ماذا ،أين ،مىت ،ملاذا ،كيف أو هال وصفت (ومن أمثلهتا :أين كنت عندما حدثت
املباراة املزعوم وجود تالعب بنتيجهتا؟ مىت اكنت أول مرة تقابلت فهيا اكبنت الفريق؟) .وميكن أن تتضمن هذه السطور من الاس تجواب ما ييل:
• توضيح وتربير لسبب اعتقاهلم وردمه عىل هذا التربير.
• مدى معلوماهتم وتورطهم يف واقعة التالعب بنتاجئ احدى املبارايت قبل القاء القبض علهيم.
• ماكن تواجدمه وقت املراحل الرئيس ية لواقعة التالعب بنتاجئاحدى املبارايت.
• عالقهتم ابلشخاص الآخرين يف واقعة التالعب بنتاجئاحدى املبارايت.
• معلوماهتمعن الرايضة املعنية موضوعواقعة التالعب ،ومدى اخنراطهم فهيا.
• معلوماهتم ابملراهنات.
• أس ئةل لها عالقة ابلدةل اليت من احملمتل اس تخراهجا من حفص أهجزة التصالت ،وجسالت الهواتف ،ومعلومات املراهنات.
• أس ئةل لها عالقة ابلدةل املضبوطة أثناء اعتقالملشتبه فيه ،وتفتيش يه ،أو أي أمور أخرى خاصة ابلتفتيش اذلي صدر المر به.
ويف هذه املرحةل الولية من املقابةل ،حياول من جيرون املقابةلمجع الدةل اليت تساعدمه يف اثبات ادعاءالتالعب بنتاجئاحدى املبارايت ،كام حياولون
تزويد التحقيق مبزيد من خيوط الاس تجواب.
ومن العنارص الساس ية للمقابةل الولية السامح للمشتبه فهيم بتسجيل الكهمم بعباراهتم اخلاصة هبم بشأن رشح وتربير تورطهم يف واقعة التالعب
بنتاجئ احدى املبارايت.
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حىت يف احلالت حمدودة الدةل اخلاصة ابثبات تورط الشخاص،هناك احامتل بأن يسجلوا تربيرات خمتلقة ميكن تفنيدها بعد ذكل ،وتعترب يف حد
ذاهتا حامسة فيوضع مصداقية املهتمني موضع الشك،وابلتايل فان لها أمهيهتا يف ضامن الدانة .وقد ساعدت بشلك مؤكد أدةل ثبوت كذب املشتبه

فهيم يف املقابالت عىل تأكيد أحاكم تأديبية يف عدد مناحملاكامت الرايضية يف املايض.
دراسة حالة إفرادية :ثبوت كذب أحد المتآمرين على التالعب اثناء إجراء المحققين المقابلة
معه
اكن مايلك تشوبرا أحد املتأآمرين املهتمني يف قضية التالعب بنتاجئس باق هيفرانن [انظر الفصل الثاين ،القسم ف - 9 .دراسة حاةل افرادية:
منشورات عىل الفيس بوك تكشف عالقة بني املتأآمرين املشرتكني يف حتقيق خبصوص تالعب بنتاجئ أحد س باقات اخليل]،واكن يف ذكل الوقت
أحد لعيب كرة القدم احملرتفيناذلين يعانون من مشلكة املقامرة واملراهنة بصورة يعرفها امجليع.واكن هل تواصل مس متر مع أحد املشاركني يف املؤامرة
اذلي اكن يعمل موظفا يف اسطبالت اخليل.
وقد وجدت احملمكة أن كثري اا مما قاهل يف املقابالت مع احملققني الرايضيني اكن غري حقيقي .واكنت ادعاءاته متناقضة معالبياانت املس تخرجة من
جسالت الهاتف اليت أظهرت أدةل عىل ماكملات ورسائل مع املتأآمرين الآخرين.
املصدر :هيفرانن وأآخرين ـــ القرار ،الفقرات من  81اىل  ،95الهيئة الربيطانية لس باق اخليل 25 ،يناير ،2013
www.britishhorseracing.com/resource-centre/disciplinary-results/disciplinaryappealhearings/disciplinary/?result=535a30afb33ebfaa5320edb3

 .5المقابالت الثانية

من املرحج للغاية أن يتضمن حتقيق التالعب بنتاجئاحدى املبارايجتوةل اثنية من املقابالت مع املشتبه فهيم والشهود احملمتلنيُ .وجترى هذه املقابالت
عقب حتليل الدةل املضبوطة وبعد اس تكامل مجيع خطوط الاس تجواب الخرى يف مرحةل ما بعد الاعتقال .ومن املرحج أن تتضمن خطوط
الاس تجواب يف التحقيق ما ييل:
• تأكيد اجاابت الس ئةل املتعلقة ابلوقائع اليت قدهما املشتبه فهيم خالل املقابةل الوىل مبا يف ذكل جحة الغياب أو ادلفع ابلوجود يف ماكن
أآخر غري ماكن احلادث.
• التحليل اجلنايئ للسجالت املرصفية وبياانت املاكملات اخلاصة ابملشتبه فهيم.
• حتليل مفصل لتارخي املشتبه فهيم يف جمال املراهنات.
• أي أدةل اضافيةمن البوادر الاستباقية اليت دفعت الهيا مرحةل الاعتقاللوىل مثل أدةل أهجزة املراقبة.
• الدةل الضافية املس متدة من اعادة املقابالت مع الشهود.
وكام اكن عليه احلال يف اجلوةل الوىل من املقابالت ،لبد من وجود خطة مكتوبة مفصةل للس ئةل املوهجة لس تجواب املشتبه فهيم يف املقابالت
الثانية يتفق علهيا الاشخاص اذلين يقومون ابجراء املقابةل مع الشخاص اذلين يتولون قيادة التحقيقات .وميكن بصفة خاصة يف الجراءات اجلنائية
تسجيل املقابالت الثانية ،وجيب حصول املشتبه فهيم عىل احلق الاكمل يف المتثيل القانوين واملساعدة والاستشارة القانونية طبقا لقانون للبدل اذلي
ُجترى فيه املقابةل.
وسوف ُجترى املرحةل الثانية من املقابالت عندما يصل التحقيق اىل أبعد مرحةل ممكنة يف مجع الدةل؛ حيث يكون هذا هو وقت وضع الس ئةل
للمشتبه فهيم حس امب حتدده الدةل اليت ُمجعت .ومن املرحج أن تتضمن هذه الس ئةل أدةل لها عالقة بسجالت فواتري املاكملات املفصةل ،وجسالت
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املراهنات والبياانت املالية اليت من املمكن أن تكون معقدة .وابلتاليفمن المهية مباكن أن تُقدم هذه الدةل خالل املقابةل بطريقةواحضة ودقيقة،
وحبذا لوقُدمت عىل شلك جدول زمين.

والكرث من ذكل أنه اذا اكن من احملمتل الشارة اىل بياانت مراهنات معقدة خالل املقابالت ،مفنالمهية مباكن أن تتوافر دلى م ْن جيرون املقابالت
املعرفة مبامرسات املراهنات حىت يس تطيعوا توجيه الس ئةل للشهود أو للمشتبه فهيم بطريقة فعاةل تضمن املصداقية أثناء السؤال .ومن المهية البالغة
يف هذا الصدد معرفة املصطلحات املتعلقة ابملراهنات والقدرة عىل التفريق بني النواع اخملتلفة للمراهنات.
ابلضافة اىل ذكل،من المهية ،عند الشارة اىل واقعة التالعب بنتاجئ احدى املبارايت ،أن يمتتع م ْن جيرون املقابالت بفهم جيد لليات التالعب
بنتاجئباملبارايت ،وقواعد الرايضة حمل التالعب.وقد يكون من الرضوري يف الظروف الاس تثنائيةالتقدم بطلب اىل احملمكة اخملتصة للسامح هلم
ابلس تعانةخببري مهنذه الرايضة حيرض اثناء املقابةلاذا اكن هناك أي تعقيدات يف قوانني الرايضة ،كام هو احلال عند مشاهدة أفعال متسابق الفروس ية
يف س باق اخليل .ومن املرحج السامح بذكل لنه سوف يساعد عىل قدرة القايض أو هيئة احمللفني عىل فهم التالعب.
ولن املرحةل الثانية من املقابالت يه عىل الرحج الفرصة الوىل اليت تُقدم فهيا عنارص أساس ية من الدةل عىل التالعب بنتاجئاحدى املبارايت
أمام املشتبه فهيم ،مفن املمكن احلصول عىل املزيد من خطوط الاس تجواب من خالل اجاابهتم .واذا اكن الوضع كذكل ،فانه ينبغي اعادة الجراءات
املوضوعة بني الاعتقال واملرحةل الثانية من املقابالت.

ح.االتهام
وجيب ،يف هناية التحقيق ،اختاذقرار بشأن ما اذا اكن هناك أس باب اكفية لتقدمي اهتامات جنائية أم ل .واذا مل تتوفر الس باب ،جيب ابالغ
الشخاص بأن التحقيقفي ترصفاهتم س ُيوقف يف هذا الوقت ما مليظهر املزيد مناملعلومات/الدةل .ومثة خيار أآخر وهو اعالهمم بأنه القضية قد أحيلت
اىل املنظمة الرايضيةاملعنية لتقوم ابختاذ التدابري التأديبية احملمتةل.
وهناك عدد من العنارص اليت جيب تدقيق النظر فهيا قبل توجيه اهتام رمسي اىل أحد املشتبه فهيم بناء عىل الطار القانوين للبدل .والعنرص الول
هو معرفة من اذلي يقرر ما اذا اكن هناك أدةل اكفية لتوجيه الهتام .يف العديد من البدلان سوف تكون الرشطة أو الادعاء أو قايض التحقيقات
مه من يقومون بأخذ هذا القرار .ويف بعض ادلول الخرى يُتخذ قرار بشأن ما اذا اكنت املصلحة العامة تقتيض مواصةل املالحقة القضائية أم ل.
والعنرصالثاين اذلي جيب أن يوضع يف الاعتبار هو ماهية اجلرامئ اليت جيب اهتام املشتبه فهيم هبا (امللحق أ يقدم نظرة رسيعة عىل مدى انطباق
اتفاقييت المم املتحدة ملاكحفة الفساد واجلرمية املنظمة عىل حالت التالعب بنتاجئ املبارايت) .ويؤثر هذا العنرص أيضا عىل قرار الهتاماخلاصة
بأهجزةانفاذ القانون .وابلنس بة للبدلان اليت فهيا ترشيع حيدد هجة توجيه الهتامفي قضااي التالعب بنتاجئ احدى املبارايت ،يكون القرار مبارشا ،رمغ
أانلسلطات س تحتاج أيضا تقرير ما اذا اكنت هناك هتم اضافية جيب توجهيها اىل جانب التالعب بنتاجئ احدى املبارايت .غري أنه يف البدلاانليت
ليس هبا هذا الترشيع ،يتوقف قرار كيفية تقدمادلعوى بشلك كبري عىل ماكن تواجد نقاط قوة الدةل .وأغلب الظن أن هذا التالعب يف معظم
البدلان يضم اىل جانبه الاحتيال والفساد أو جرامئ الرشوة.
والعنرص الثالث ذو الصةل هو ما اذا اكن يتعني توجيه الهتامللمشتبه فهيم بشلك فردي مس تقل أم بشلك جامعي مشرتك .ومن املرحج أن أكرث
من خشصمتورط يف واقعة التالعب بنتاجئ احدى املبارايت ولهؤلء الشخاص أدوار واحضة وحمددةداخل املؤامرة ،مثل ترتيب التالعب وتنفيذه
ووضع الرهاانت ومجع الموال.ويف البدلان اليت هبا جرمية عامة للتأآمر أو املشاركة يف جمال اجرايم ،يكون من مضن خيارات اجلذب النظر يف
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توجيه اهتام جامعي مشرتك مجليع املتورطني يف اجلرمية ،لنه من املرحج أن يبسط قرار الادعاء ويزيد من فرص الدانة .وابلتايل ،فقد اكن من
السهل يف عدد من الوقائع احلصول عىل قرار ابلدانة يستنداىل الهتامات اجلنائية ابملؤامرة.

دراسة حالة إفرادية :نجم كرة اليد الفرنسي يواجه دعاوى االتهام والمالحقة القضائية لقيامه مع 15
آخرين بالتالعببنتيجة إحدى المباريات

قدمت هيئة اللعاب الفرنس ية ،ويه الهيئة اليت تقوم ابدارة اليانصيب الوطين واملراهنات الرايضية يف فرنسا ،ادعاءات تزمع بأن مباراة كرة
اليد بني مونبلييه وسيسون اليت أقميت يف مايو  2012جرى التالعببنتيجهتان وذكل استنادا اىل كشف عدد غري طبيعمين املراهنات اليت
وضعت خالل سري أحداث املباراة.وقد اجتذبت املباراة مراهنات قدرها  103000يورو ،وهو رمقيفوق بكثري جحم املراهنات الطبيعية عىل
املباراة وهو بضعة ألف يورو.
واكن املهتم الرئييس هولعب بطل العامل نيكول اكرابتيتش .وقد ذكرت الادعاءات أن املشاركني يف مؤامرة املراهنات مه صديقة الس يد
اكرابتيتش امحلمية ومجموعة من أصدقائه الرايضيني ،ومه حتديدا لعبو كرة قدم من نوادي ادلرجة الوىل والقسم الثاين يف اس بانيا.
وخبصوص الس يد اكرابتيتش ،رشح الادعاء يف احملامكة أن ادلليل اكن واحضا واش متل عىل الرباهني الآتيه:
• وجود رهان مببلغ  1500يورو وضعته صديقة الس يد اكرابتيتش امحلمية من أجهل.
• معرفته مبجموع املراهنات والغرض مهنا ،وأنه حتديدا لتنظمي تالعب بنتيجة املباراةللحصول عىل أموال تكفي ذلهابه يف رحةل ابهظة
التاكليف اىل أحد املنتجعات يف ابزيا.
• قربه الوثيق من مواقع مؤسسات املراهنات.
• ماكملاته الهاتفية العديدة لهيئة اللعاب الفرنس ية اليت تدير املراهنات.
ورمغ لك ذكل ،أرص الس يد اكرابتيتش عىل براءته .وثبتت ادانته وحمك عليه بغرامة قدرها  10000يورو.
واكن الهتام قد وجه الىس تةعرش خشصا ابرتاكابجلرمية اجلنائية املعروفة ابمس "الغش امجلاعي" .وقد ثبتت ادانهتم مجيعا وحمك علهيم بغرامات
ما بني  7000يورو و 20000يورو وصدرت ضدمه أحاكم ابلسجن ملدة تصل اىل  6شهور مع وقف التنفيذ.
املصدر" :ثبوت ادانة جنم كرة اليد الفرنس ية اكرابتيتش يف هتمة التالعب بنتاجئاحدى املبارايت" .ش بكة راديو فرنسا ادلويل 11،يوليو .2015
www.english.rfi.fr/sports/20150711-french-handball-player-found-guilty-match-fixing

(أآخر زايرة يف  14يناير )2016

ر
 .1مسائل التحقيق المحددة ر
محقق أجهزة إنفاذ القانون
تواجه
الت
ي
ي
 .1معيار اإلثبات
س بقت الشارة يف الفصل الثاين القسم ف 1.أن معيار الثبات يف أي قضية جنائية يف معظم النظم القانونية هو أن تكون بعيدة لك البعد عن
الشك العقالين أو الاقتناع العميق دلى القايض .وبشلك عام ،يتحمل املدعي العام عبء الثبات وتيعني عليه اثبات قضية احلكومة بناء عىل
ذكل املعيارابس تخدام الدةل اليت حازهتا الهجزة املعنية ابنفاذ القانون .وهذا يعين وجوب اثيات الافرتاض اذلي يقدمه املدعي العام حبيث ل
يكون هناك جمال للشك دلى أي خشص عاقل يف ادانة املدعى عليه
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الثبات اذلي ليداخهل شك معقول ول ينطوي عىل الثبات اذلي يرىق اىل درجة اليقني املطلق .انه ليس اثبات ل يداخهل أي شك ،كام أنه ليس
شك خيايل فيه اسفاف.غري أن املطلوب يفوق اثبات احامتل ادانة املهتم .وجيب أن يُعفى من منصبه أي قاض أو عضو هيئة حملفني يقتنع بأنه رمبا

ل تثبت ال ادانة املهتم أو بأن املهتم مدان حىت تثبت براءته.

 .2االستمرار يف التحقيق بعد االعتقال
يتوقف املسار التايل لجراءات التحقيق عىل نتيجة اجلوةل الولية من املقابالت مع املشتبه فهيم .ويف احلالت اليت ل تكفي فهيا الدةل لتوجيه الهتمة
اجلنائية للمشتهبفهيم ،ول يتبلور خاللها املزيد من خطوط الاس تجواب ميكن احاةل املسأةل مرة أخرى اىل اجلهة احلامكة املنظمة للرايضة املعنية
لختاذ املزيدمن التدابري؛ حيث أنه من املمكن أن يكون قد وقع خرق للقواعد تكل الرايضة اليت قد تس تخدم مس توى أقل من معيار الثبات.
وكامس بقت الشارة ،فان التحقيق يف قضااي التالعب بنتاجئاملبارايت قد يس تغرق كثريا من الوقت ويشلك معلية معقدة .وميكن أن يتضمن عدد اا
كبري اا من العنارص،مهنا التحليل اجلنايئ للمراهنات ،والسجالت الهاتفية واملالية وحفص نطاق واسع من الدةل الخرى .ومن املرحج أن يتضح مصدر
الكثري من الدةل يف مراحل التحقيق املتأخرة ،ويرجع سبب هذا حتديدااىل املقابالت مع املشتبه فهيم والتفتيش يف ممتلاكهتم.
وقد يظل التحقيق يف مراحهل الوىل بعد اجلوةل الوىل من الاعتقالت واملقابالت عند تأخر اكتشاف جسالت الهواتف واملراهناتوالسجالت املالية
املتعلقة ابلتحقيق .وس تكون هناك حاجة اىل قدر كبري من الوقت للحصول عىل هذه السجالت وحفصها واس تخراج الدةل مهنا مبساعدة اخلرباء.
وقد تكون هناك حاجة اىل اعادة النظر يف نطاق التحقيق وطبيعته يف هذه املرحةل .وس تكون هناك رضورة لخذ قرار بشأن توس يع نطاق التحقيق
أو تضييقه وبشأن تغيري أساليب التحقيق لتشمل خيارات استباقية من عدمه.

ُ .3
تتبع أثراألموال
بداية ،قد يس تلزم تتبع أثر الموال ذات الصةل ابلتالعب بنتاجئاملبارايت تتبعالموال ذات الصةل بأحد الرهاانت يف أحد أسواق املراهنات
القانونية.واذاأمكن تعقب مسارات وتسلسل مراجعةاحلسااباتليت ميكن الوصول الهيا (روابط واحضة بني املراهنني والقامئني بتنفيذ التالعب يف
امليدان الراييض) فيأسواق املراهنات ،فان هذا س يقدم اشارة مبكرة تدل عىل املرتحب من املراهنات .والمه من ذكل ،أن هذا قد يساعد عىل
حتديد هوية الشخص املوجود داخل الرايضة اذلي يتواطأمع اذلين يقومونبالتالعب بنتاجئاملبارايت.
وقد تكون معلومات املراهنات يه البداية اجليدة للتعقب احملدد لثر الموال ،حيث أنه عنداس تخرج أموال التالعب من عنرص املراهناتتظهر
احلاجة اىل مشاركة الموال وتوزيعها بني املتأآمرين .ومن املرحج ،يف نقطة زمنية معينة ،أن تنطوي مشاركة الموال عىل نقل الموال بني احلساابت
البنكية،وحيازةالسلع والبضائع و/أو رشاء املمتلاكت ،وذكل عندما حيصل املتأآمرون عىل حصهتم من الرابح أو الرشاوى.
اهنذه الصفقات تأيت مبزيد من الفرصلتحديد هوية ال آخرين ممن مل يكن هلم اتصالسابق ابملؤامرة .وحىت لو مت تداول الموال عىل هيئة أوراق مالية،فال
تزال هناك فرصة لتتبع أثر الموال؛ لهنا ،يف نقطة زمنية معينة،س تخضع لغسل الموال وحتويلها اىل ممتلاكمتادية ملموسةبشلك أكرب ،وابلتايل تزداد
القدرة عىل تعقهبا.واملادة  14من اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد واملادة  7من اتفاقية المم املتحدة ضد
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اجلرمية املنظمة (تدابري منع غسل الموال) تفرضعىل ادلول الطراف "أن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابة والرشاف عىل املصارف واملؤسسات
املالية غري املرصفية ،من أجل  ...كشف مجيع أشاكل غسل الموال" وأن تتبىن "تنفيذ تدابري قابةل للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود".
وابلتايل ،ينبغي أن يكون دلى لك دوةل من ادلول الطراف يف اتفاقييت المم املتحدة ملاكحفة الفساد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية اجراءات قامئة
ابلفعل ميكن أن تس تخدهما أهجزة انفاذ القانون لتتبع أثر الموالالصادرة عن واقعة التالعب بنتاجئ املبارايت.

ي .المسائل التحقيقية المحددة ر
الت تواجه المنظمات الرياضية
ي
 .1نطاق القواعد والصالحيات
ينحرص معل املنظامت الرايضية يف اماكنية التحقيق يف ادعاءااتلتالعب بنتاجئ املبارايت لس ببني رئيس يني:
أول ،أن املنظامت الرايضية ذات صالحيات ل تُلزم سوى املشاركني يف الرايضة .وعادة ما تشمل القوانني/القواعد التنظميية اخلاصة ابحدى
اللعاب الرايضية الالعبني ،واملدربني ،واحلاكم ،واملالكني/املديرين لكوهنم يقعون حتت صالحيات هذه املنظمة الرايضية.غري أنه من املس تحسن
يف ظل معطيات احلالت التارخيية أن خيضع أوسع نطاق ممكن من املشاركني لالندراج ابلقوانني/القواعد التنظميية اخلاصة هبذه الرايضة ،واليت
هتدف أيضا غىل تغطية الطامق الطيب ،والعمالء وموظفي املنظمة الرايضية نفسها.
اثنيا ،أن احملققني من املنظامت الرايضية ل يمتتعون بنفس الصالحيات واسعة التنوع اليت يمتتع هبا مسؤولو الهجزة املعنية ابنفاذ القانون .فليس
دلهيم ،عىل سبيل املثال،سلطات الاعتقال ول يس تطيعون الزام املشاركني املهتمني بتقدمي معلومات خشصية حمددة (مثل السجالت البنكية
وجسالت املاكملات الهاتفية).
و لكن هناك دامئا طرق تعاقدية يس تخدموهنا لاللتفاف حول هذا المر عن طريق ادراج رشط مضن أحاكم املشاركة يف الرايضة يقيض برضورة
الامتثال لوسائل مجع الدةل يف ظروف معينة مهنا التحقيق يف التالعب بنتاجئاملبارايت.ومن أمثةل ذكل ،الرشوط اخلاصة املفروضة عىل رخصة
املشاركني يف س باق اخليول يف اململكة املتحدة.،كام تتضمن بعض القوانينأيضا رشطا هوالاجابة عىل مجيع الس ئةل خالل أي مقابةل (مبعىن أنه ليس
هلم حق أصيل يف الزتام الصمت) تكون جزءا من اس تجواب أو حتقيق تأدييب .وتشرياخلربات اىل أن احملامني اذلين ميثلون أحد املشتبه فهيم
يبحثون عن طرق للطعن يف هذا النوع من القوانني ،وعليه ،مفن الرضوري وضع رشوط قوية عند التعاقد تدخل مضن قوانني اللعبة.
وابلنس بة للمشاركني يف التالعب بنتاجئ املبارايت واذلين ل خيضعون للقوانني أو القواعد التنظميية الرايضية ،فمثة خيارات أمام املنظامت الرايضية
اليت قد يكون دلهيا سلطة حظراملشتبه فهيم ابلتالعب ابملبارايت من دخول املالعب اليت تُقام فهيا الرايضة حمل التالعب ،أو فرض قاعدة عىل
املشاركني يف الرايضة تقيض بعدم السامح هلم ابلجامتع أو التواصل مع هؤلء الشخاص اخلارجينعىل الرايضة أثناء مدة وقوعهم حتت احلظر.
يوحض الفصل الثاين ،القسمم 8 .كيف أن وجود وحدةنزاهة داخل املنظامت الرايضية يُمكِّمنن التغلب عىل بعض املشألك احملددة يف هذا القسم
الفرعي.

 .2تعارض المصالح
جيب أن تنتهباملنظامت الرايضية لتعارض املصاحلاملتأصل عند التحقيق يف التالعب بنتاجئمبارايت رايضهتم بسبامب قد يلحق بسمعة املنظمة ومواردها
املالية من تشويه ورضر يرجع سبهباىل التقارير العلنية اليت يتناقلها امجلهور بشأن التالعب بنتاجئاملبارايت .ول جيب التذرع هبذاكعذر لتفادايلتحقيق
ادلقيق يف أي ادعاءات قد تظهر عىل الساحه.
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واذا ما أحس أحصاب املصاحل أن تالعبا بنتاجئ املبارايت يف احدى الرايضاتقد حدث ومل يُعره أحد اهامتما اما عن بقصد أو ابهامل ،فان علهيم
طرح تساؤلهتم حول حومكة الرايضة واس تجواب الهيئة احلامكة املنظمة للرايضة.وعىل سبيل املثال ،قد تتابع وسائل العالم التحقيقات اليت تصب
يف املصلحة العامة واليت قد تقوداىل فضح أمور مؤرقة خبصوص املنظمة الرايضية.وقد حدث مثل هذا يف يناير  2016عندما قام حصفيون حمققون
بنرش مقال يرسد ابلتفصيالدعاءاتشائعة خبصوص تالعب بنتاجئ مبارايت قام به لعبون ذو مس توى عاملي عال يف تنس الرجال .وقد أدت الصدمة

اليت سبهبا هذا الكشف بني أحصاب املصاحل يف التنسوالعالم اىل اس تدعاء املسؤولينعن نزاهة التنس أمام جلنة من الس ياس يني لالجابة عن
تساؤلتتخصهنجهم يف التحقيق يف التالعب بنتاجئ بعضاملبارايتفي رايضية التنس.
وهناك اعتبارأآخر يف تعارض املصاحل احملمتل ،هو التأكيد عىل أنه اذا اكن دلى منظمة رايضية معينة جلنة أخالقية تشارك فيالتحقيق ،فيجب أن
تضم هذه اللجنة أعضاءا مس تقلني متاما عن أي أشخاص مهتمني بأي من جرامئ التالعب بنتاجئاملبارايت.

 .3أثر وجود ادعاءات ضد كبار أعضاء إحدى المنظمات الرياضية
واحدى املشالكت الخرى احملمتةل يه ما تواهجه املنظامت الرايضية عندما يتعني علهيا أن حتقق يف ادعاءاتواقعة تالعب بنتاجئ املبارايت قد يكون
أحد املتورطني فهيا خشص من أعضاء ادارة املنظمة الرايضية ،وبشلك خاص من الهيئة احلامكة املنظمة.
وسوف يضع هذا الشخاص املسؤولني عن التحقيق يف املنظمة الرايضية يف موقف صعب للغاية .ومن احللول املقرتحة أن يشارك يف التحقيق
بعض من كبار الشخصيات ذات الشأن الرفيع داخل الرايضة حمل التالعب (مثل الاحتاد القلميي أو ادلويل) أو أن يُناقش المر مع أحد الهجزة
املعنية ابنفاذ القانون .ويف احلالاتخلطرية ،ميكن التواصل مع احلكومة يف هذا الشأن ،ويتوقف هذا عىل هوية الشخاص احملمتل تورطهم وعددمه.
دراسة حالة إفرادية :حظر أحد مسؤولي كرة القدم في البرازيل لتحريضه على ارتكابفضيحة
تالعب بالمباريات ألسباب سياسية.
يف عام  ،1997أذاعت احدى الش باكت التلفزيونية الرئيس ية يف الربازيل تسجيال ملاكملة هاتفية اكن أحد أطرافها الس يد ايفزن مينديز ،رئيس
الهيئة املسؤوةل عن تعيني احلاكم يف الاحتاد الربازييل لكرة القدم.
واكنت هذه احملادثة بشأن تالعب مزعوم بنتاجئ املبارايت يف ادلوري الربازييل الول لكرة القدم .وقد وعد الس يد مينديز بأن حيايب بعض
الفرق يف املسابقة للتبادل مقابلتلقي أموال لمتويل محلته الانتخابية يف الكوجنرس الوطين الربازييل.
وابلرمغ من أن جلسة الاس امتع العامة للتحقيق يف المر مل تسفر عناقامة دعوى جنائية ،فقد صدر قرار حبظر الس يد مينديز من أي نشاط
خيص كرة القدم اىل البد ،وجاء هذا نتيجة اجراءات التأديب الرايضية.

 .4معيار اإلثبات
بناء عىل املعيار اجلنايئ املوحض فيالفصل الثاين ،القسم ف ،1.فان أحد املزااي اليت يتفوق هبا حمققو املنظامت الرايضية عىل حمققي أهجزة انفاذ القانون
يه اخنفاض مس توى معيار الثبات اذلي يتعني علهيم حتقيقه.
ان معيار الثبوت املوجود يف اللواحئ التنظميية الرايضية هو اما رحجان الاحامتلت (أو أرحجية اختبار الدةل) أو اختبار القبول والارتضاء.
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وهذا املعيار أقل من معيار الثبات اجلنائينظرا اىل أانجراءات املسائل التاديبية ادلاخلية للرايضة ليس فهيا ومصة العار املقرتنة ابلدانة اجلنائية.
ويتطلب رحجان الاحامتلت اذلي يش يع اس تخدامه يف القضااي املدنية من احملقق وهيئة القضاء عند بناء صورة الدةل ،أن يسأل عام اذا اكن من
املرحج حدوث جرمية التالعب بنتاجئ املبارايت أم ل .ويوصف هذا أيضا ابحامتلية قدرها.1+%50
ومعيار الثبات الثاين هو معيار القبول والارتضاء ،وهو فريد ابلنس بة للرايضة وهو أكرب من جمرد رحجان الاحامتلت وأقل من معيار الثبات
اذلي ليداخهل شك معقول ،ويس متد من قانون ماكحفة تعاطي املواد املنشطة.وقد ذكرت حممكة التحكمي اخلاصة ابلرايضة ( )CASأكرث من مرة أنه

جيب اس تخدام معيار القبول والارتضاء يف مجيع حالت الفساد/الاحتيال الرايضيبسب خطورة طبيعهتا وعواقهبا (اجلزاءات)عند ثبوت ادانة
املهتم.
ابلرمغ من أن حممكة التحكمي اخلاصة ابلرايضة قد أوصت ابعامتد معيار الثبات القامئ عىل القبول والارتضاء يف مسائل التالعب بنتاجئ املبارايت،
فاهنا تقرر معيار الثبااتلقامئ عىل رحجان الاحامتلت القل درجة عندما تقرر احدى الرايضات أنه هو الكرث مالمئة والفضلللحفاظ عىل حقوق
املشاركني املهتمني.
واحلق أانملادة  3.3يف مدونة احلركة الوملبية التابعة للجنة الوملبية ادلولية ملنع التالعب ابملسابقات تؤكد أن "معيار الثبات يف مجيع المور املدرجة
يف املدونة الولميبية هو رحجان الاحامتلت ،وهو معيار يويح بأنه عند رحجان ادلليل يكون من املرحج أن خرقا للمدونة الولميبية قد حدث" [انظر
الفصل الول ،صفحة  23للمزيد من املعلومات اخلاصة ابملدونة الولميبية].

 .5استخدام األدلة
ان املنظامت الرايضية غري ملزمة بنفس القواعد الصارمة اخلاصة مبقبولية الدةلكام هو احلال يف اجراءات القانون اجلنايئ .وهذا مينحها مرونة أكرب
فامي ميكن تقدمية كدليل أمام احدى هيئة التحكمي الرايضية ،يف ظل اس تعداد هذه احملامك للنظر يف أي دليل ذي صةل عندالقيام بتقديرهاوالتوصل
لقرارها.
دراسة حالة إفرادية :قبول جميع األدلة في قضايا التالعب بنتائج مباريات كرة القدم في تركيا
أسفر وابء التالعب بنتاجئ املبارايت اذلي انترش يف املراحل الهنائية فياملومس احمليل 2011/2010لكرة القدم الرتكية عن وقوع ثالثة حالت
من التالعب.
وقد تقدمت مجيع الندية املتورطة ابلطعون لالس تئناف عىل قرار الاحتاد الورويب لكرة القدم (الهيئة الوروبية احلامكة واملنظمة لكرة القدم)
ابستبعادمه اما من دوري أبطال أورواب أو ادلوري الورويب بسببانهتأاكت التالعب بنتاجئ املبارايت يف ادلوري احمليل اليت ارتكبهتامجموعة من
الشخاص من بيهنم رئيس النادي وأعضاء جملس الدارة واملدير املساعد وبعض الالعبني .وقدموا اس تئنافهم اىل حممكة التحكاميخلاصةابلرايضة.
واكنت طرائق الثبات الساس ية اليت قدهما الاحتاد الورويب لكرة القدم يه حماداثت هاتفية متنصت علهيا جسلهتا الرشطة الرسية ورسائل
نصية معرتضةحصلت علهيا التحقيقات اجلنائية الرتكية ،وقد ُكشف عن حمتواها يف الحاكم اخلاصة ابحملامك اجلنائية الرتكية.
وأثناء التحقيقات اجلنائية وجلسات الاس امتع ،جرىتعديل عىل القانون الرتيك يقيض بعدم قبول أدةل ماكملات التنصت الهاتفي يف احملاكامت
اجلنائية .وقد دفع أحد النديةاملهتمة بأنه ل ميكنلالحتاد الورويب لكرة القدم الاعامتد عىل هذه الدةل يف جلسات الاس امتع الرايضية.
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وقد ُرفض ذكل لن الحاكم السابقة الصادرة عن حممكة التحكمي اخلاصةابلرايضةقد دأبت عىل تأكيد أنه حىت وان اكن ادلليل غري مقبول أمام
احملمكة املدنية أو اجلنائية يف ادلوةل ،فان هذا ل مينع ابلرضورة أي احتاد راييض أو هيئة حتكميية من أخذ مثل هذه الدةل ىف الاعتبار.واكنت
هذه القضية اجلنائية مس مترةوقت كتابة هذا ادلليل.
وجيب توثيق هذه املرونة وتدويهنا بوضوح يف اللواحئ التنظميية والترشيعات الرايضية .ومن المثةل عىل هذه الحاكم:

" هيئة ماكحفة الفساد غري ُملْزمةابلقوانني املنظمة ملقبولية الدةل يف الجراءات القضائية أو غريها .ويف املقابل ،جيوز اثبات احلقائقبناء عىل
أي مصادر أو طرائق موثوقة ،مبا يف ذكل أدةل القبول والدةل الظرفية".
(مدونة ماكحفة الفساد للمشاركني،مبجلس الكريكيت ادلويل ،املادة رمق ،3.2.1دخلت حزي التنفيذ اعتبارا من  11نومفرب )2014
"ان املسؤول القضائيواللجنة القضائية و/أو جلنة الاس تئنافات حسب الاقتضاء غري ُملْزمني بأي أحاكم قضائية تصدرها السلطات
القضائية خبصوص مقبولية الدةل.ويف املقابل،جيوز اثبات احلقائق املتعلقة خبرق ماكحفة الفساد املزعوم بناء عىل أي مصادر أو طرائق
موثوقة ،حس امب يقرره تقدير املسؤوللقضايئ واللجنة القضائية و/أو جلنة الاس تئنافات حسب الاقتضاء".
(الالئة التنظمية لحتاد عامل الرجيب  6.9.2بتارخي  1يناير )2016

 .6اتخاذاإلجراءات التأديبية
ان قواعد وس ياسات املنظمة الرايضية يه ما يستند اليه قرار اختاذ أو عدم اختاذاجراءات تأديبية ضد أحد املشاركني املهتمني ابنهتاك خمالفة تأديبية
خترق قوانني احدى الرايضات ،وحتديد م ْن يضطلع مبسؤولية ذكل القرار.
وجيب عىل الشخص املسؤول ،أاي اكن ،تقرير ما اذا اكن هناك أدةل اكفية للتخيل عن عبء الثبااتملعمول به (مثل رحجان الاحامتلت) .وهذا
يتضمن أن يضع هذا الشخص نفسه موضع مسؤول التأديب الراييض اذلي سينظر يف القضيةويصدراحلمك القضايئ فهيا.
واذا رأي الشخص املسؤول كفاية الدةل ،ميكن للمنظمة الرايضية أن تربر ادانة املشارك الراييض املهتم ومواصةل التحقيق حىت جلسة الاس امتع
والنظر يف القضية .واذا مل يوقن الشخص املسؤول بكفاية الدةل ،وجب اغالق التحقيق ملنع اس هتالك املزيد من املواردوقةل فرصالتوصاللىنتيجةانحجة.
واملامرسة اجليدةيه أن يتوىل اصدار قرار اختاذ الجراءات التأديبة حمامومنن داخل املنظمة أو حمامون/مستشارون قانونيومنن خارهجاممن ميكهنم تقيمي
الدةل بشلك مس تقل بعيدا عن احملققني .ولكن ،اذا مل ميكن ذكل لي سبب من الس باب أمرا ممكنا يف املنظمة الرايضية،سيتعني عىل احملقق أن
يقرر ذكل بنفسه/بنفسها.

الرياض المتهم ( بما فيها االستئنافات)
 .7حقوق المشارك
ي
ان املشاركني الرايضيني اذلين خيضعون لتحقيق أو اجراء تأدييب اتبع للرايضة ل يمتتعون بنفس الضاماناتلقانونيةاملمنوحة ملن خيضعون لتحقيق جتريه
الهجزة املعنية ابنفاذ القانون.و لكن ل ميكن ،حسب املامرسات اجليدة ،التأكيد بشدة وبشلك
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اكف عىل أمهية أن تقدم املنظامت الرايضية احلقوق/امحلاية الاكفية للمهتمني طوال معلية التحقيق ابعتبار ذكل احدى مسائل
عداةلالجراءات.والفشل يف حتقيق ذكل هو احدى ال ُس ُباللواحضةللطعن وتقدمي اس تئناف من جانب املهتمني اذا عوقبوا جبزاءات يف الجراءات
التأديبية الالحقة.
واجامل ،جيب أن تلزتمعملية التحقيقات مبا فهيا جلسة الاس امتع التأديبيةمببدأ العداةل الطبيعية والصوللجرائيةالواجبة ،ويه أن تكون احملامكة
عادةلوشفافةوحمايدة .ومن احلقوق الواجب ضامنهتا وتوفريها للمشارك الراييض املهتم حتديدا ما ييل:
• حق العالم ابلهتمة

• احلق يف تقدميدفوع أو شاكواىحتجاجية
• احلق يف أن يُنظر يف قضيته يف حيهنا يف الوقت املناسب
• احلق يف توكيل حمام
• احلق يف اس تدعاءالشهودواس تجواهبم
والوضع المثل هو رضورة تدوين هذه احلقوق بشلك واحض ورصحيفي القوانني والقواعد التنظميية الرايضية ،ورضورة الحاةل الهيا عند توجيه
الهتاماىل املهتم وكذا الحاةل الهيا من قبل اللجنة التأديبية أثناء جلسة الاس امتع.
وابلضافة اىل ذكل ،جيب عىل احملقق وأي من املستشارين القانونيني أن يضمنوا عدم وجود أي حتزي فعيل أو متصورطوال معلية احملامكة حىت
جلسة الاس امتع اليت يه جزء مهنا وأن يراعوا يف مجيع الوقات أن عبء الثبات يقع عىل عاتق املنظمة الرايضية وأنه ليس عىل املهتمينأن يثبتوا
براءهتم.
ويف الهناية ،جيب ضامن احلق يف الطعن والاس تئناف يف لك الظروف والحوال ،وذكل فامي يتعلق حبامية حقوق العداةل الطبيعية للمشارك
الراييض .مع وضع حامية احلقوق اخلاصة ابلعداةل الطبيعية للمشارك يف الاعتبار ،جيب أن يكون هناك حق الاس تئناف حتت لك الظروف.وميكن
أن يكون هذا الاس تئناف عىل أساس اس تعراض الجراءات ومراجعهتا فقط (مثل هل قامت احملمكة الوىل ابرتاكبأي أخطاء واحضة) أو أن
يكون اعادة النظر اكمال يف الدةل.وهمام اكن نوع هنج الاس تئناف املس تخدم ،مفن املامرسات اجليدةان تنظر يف الاس تئناف جلنة مس تقةل من خارج
املنظمة الرايضية.

 .8فهم المراهنات
من الفضل أن يكون دلى املنظمة الرايضية فهم جيد للمراهنات وعالقة معل جيدة مع منسقي املراهنات ومنظمهيا .وقد يتعني عىل احملققينالرايضيني
الامتساخلربااتخلارجية لتحقيق قدر من التفامه العميل ،خاصة اذا اكنت املراهنات غري قانونية يف البدلان املعنية.
وابلضافة اىل ذكل ،ينبغي أن يكون دلى املنظامت الرايضية مذكراتتفامه رمسية مع مسؤويل تنس يق املراهنات وتنظميهاتنص عىل مشاركة
الاس تخبارات والتعاون يف ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت اذلي هل عالقة ابملراهنات ،وذكل يف املواقف اليت ل يساعد الترشيع ادلاخيل فهيا
عىل ذكل.

الرياض
والمدع العام يف القضية الجنائية أو حالةالتالعب
ك .العالقة بي المحقق
ي
ي
والمدع العام.
 .1األدوار والدوافع المختلفة للمحقق
ي

من املامرسات اجليدة أن يكون احملقق واملدعي العام مس تقلني جيب أن يكونوا مس تقلني حرصا عىل اقامةالعدلعىل النحوالصحيح .ودور احملقق يف
ادعاءالتالعب بنتاجئاملبارايت هو الرتكزي عىل اكتشاف حقائق ذات عالقة هبذا الادعاء وما اذا اكن يرى أنباماكنه اثبات الهتمة ضد أحد املشتبه
فهيم أم ل.
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ودور املدعي العام هو القيام بتقيمي نقاط القوة والضعف يف القضية لختاذقرار واع ومس تنري بشأن توجيه الهتامات اخلاصة ابخملالفة.

والمدع العام
 .2فوائد التعاون والتواصل بي المحقق
ي

ابلرمغ من أن التحقيق والادعاءمن الوظائف اخملتلفة ،فان الك مهنام تسعى لتأكيد أو تفنيد تورط الشخص يف واقعة التالعب بنتاجئ املبارايت،
وميكن أن يس تفيد لك مهنام من معل الآخر يف هذا الشأن .ولتيسري ذكل ،يوىص بقوة بأن يمت التعاون املنتظم والتواصل بني احملققني واملدعني
العاميني يف المور اليت ختص طابعالتحقيق ونطاقهالعاموالوسائل احملددة للتحقيقات.

 .3مرحلة التعاون يف التحقيق

يويص برضورة وجود تعاون وتواصل بني احملققني واملدعيني العاميني خالل املراحل الوىل املبكرة من التحقيق يف التالعب بنتاجئاملبارايت،
وخصوصا تكل التحقيقات اليت تبدو وكهنا س تقود اىل الادعاء.

 .4جمع قضية االدعاء العام
ان ضامن ثبوت الدانة يف قضية التالعب بنتاجئ املبارايت ذات الطابع اجلنايئ أمر صعب معقد .ومما يسهم يف هذا التعقيد مشألك مجع الدةل
الاكفية وعزوف الشهود عن الدلء بشهاداهتم بسبب اخملاوف المنية .ومما يساعد يف هذا الصدد تطبيق املادة  32من اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة
الفساد تطبيق املادة  32من اتفاقية المم املتحدة ضد الفساد (حامية الشهود واخلرباء والضحااي).
وما زال احملققون من الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملدعيني حول العامل يف طور تعمل الكثري بشأن أنواعالدةل اليت ميكن احلصول علهيا ،ومدى
مقبولية لك مهنا يف احملمكة.

 .5القرارات النهائية الخاصة بإثبات التهم واالدعاء
قد ل يصدر القرار الهنايئ خبصوص الهتامات املوهجة من أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أو من الادعاء ،وهذا يتوقف عىل البدل اذلي جيري
فيه التحقيق .وذلكل ،مفن المهية مباكن أن يقوماملسؤول عن اصدار القرار ،اكئنا من اكن ،ابستيضاحالمور مع من هلم صةل ابجراءات التحقيق
لهنم من س يكون دلهيم فهم ابحلقائق اخلاصة ابلقضية .وينبغي أيضا ،اذا اكن أحد أجزاء القضية الرئيس ية ينطوي علىاملراهنات ،أن يتوفر خشص
ميكنه تقدمي املشورة اىل سلطة توجيه الهتامبشأن العنارص الفنية املتعلقة ابلدةل ذات الصةل ابملراهنات.ان عدم قدرة الرشطة عىل الرشطة عىل
فعل ذكل يف قضية التالعب بأحد الس باقات املرفوعة ضد عدد من متسابقي اخليل يف اململكة املتحدة يف عام 2007قد أدى اىل اهناء القضية[انظر
الفصل الثاين ،القسم ب ـ دراسة حاةل افرادية  :اهنيار حمامكة خبصوص التالعب بنتاجئ س باق اخليل يف اململكة املتحدة] .وعلىغرار ذكل ،جيب
طلب املشورة من اخلبري املعهود اليه بتقدمي أدةل التالعب.
ومن القرارات الرئيس ية ،يف هذه املرحةل ،قرار النظر يف السامح أو عدم السامح للمدعى علهيم ابلجامتع مع بعضهم البعض .فاذا اكن السامح هلم
بفعل ذكل س يرض ابجراءات الادعاء الالحقة وجب النظر فيالعملعىل القاءالقبضعلهيم .وجيب النظر يف القاء القبض علهيم عند وجود خماوف من
أهنم قد:
• هيروبون رسا.
• يتخلفون عن املثول أمام احملامكة.
• حياولوانلتأثري عىل الشهود أو غري ذكل من التدخل غري املرشوعفي أي عنرص من عنارص قضية الادعاء.
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من املوىص به أن يتكون فريق الادعاء من املدعني ذوايخلربة يف مالحقة الفساد يف القضااي الرايضية أو سائر أنواع القضااي الخرىذااتخلصائصاملامثةل،
مثل القضااي اليت تتورط فهيا اجلرمية املنظمة أو اجلرامئ املالية املعقدة.
وجيب أن يتاح لفريق الادعاء تواصل مبارش مع خشص مم ْن يفهمون الرايضة املعنية ويس تطيعون تقدمي املشورة بشأن املراهنات واملسائل املتخصصة
الخرى املرتبطة ابلقضية [انظر الفصل الثاين،القسمف .]10 .وأحد اخليارااتملطروحةالاس تعانة بشخص يقدم املشورة والرشاد لفريق
الادعاءويكوندليه خربة املثول أمام احملامك الرايضية ،وبشلك خاص يف القضااي املتعلقة التالعبفي املراهنات أو قضااي الفساد.

 .6ما بعد المالحقة القضائية
وابلنظر اىل الاخنفاض النس يب عدد املالحقات القضائية الناحجة يف قضااي التالعب بنتاجئاملبارايت ،فانه من المهية مباكن تعمل ادلروس املس تفادة
من مرافعات الادعاء السابقة ،انحجة اكنت أم غري انحجة .ويتعني عىل الهجزة املعنية ابنفاذ القانون وهجات الادعاء العام ،عند انهتاء حمامكة التالعب
بنتاجئاملبارايت ،أن خيصصوا جزءا من الوقت للنظر والتعمل من خرباهتميك يمتكنوا من معاجلة الادعاءااتملامثةل بشلك أفضل يف املرات القادمة.
و ُيرحج أن تقوم احدى الهيئات الدارية الرايضيةبتنفيذ تكل العملية داخليا .عىل سبيل املثال ،بعد اس تكامل قضية فساد س باق اخليل ذات الصةل
ابملراهنات من جانب الهيئة الربيطانيةلس باقاخليلفي اململكة املتحدة ،عقدت جلسات اجياز لس تخالص اكمل املعلومات ركزت بشلك أسايس عىل
المور اليت جنحت واليت مل تنجح .ومل يتقترص هذا الاس تخالص عىل العمليات والجراءات والقرارات القضائية يف القضية ،بل امتد أيضا ليشمل
الثر الوسع عىل الرايضةحمل التالعب ،مبا يف ذكل التأثري التدمريي اذلي وقع عىل املتورطني يف القضية.

ُ
ل .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج المباريات
 .1كيفية التعطيل والتفكيك
ان أحد العوامل اليت جتذب اجملرمني اىل التالعب بنتاجئاملبارايت هو أن التالعب ،اذا ما قورن ابلنشطة الجرامية الخرى ،هو نشاط منخفض
اخملاطر بسبب أن احامتل وقوع مرتكبيه حتت قبضة الهجزة املعنية ابنفاذ القانون ضئيل للغاية [انظر الفصل الول ،القسم س] .ويرجع سبب هذا
بشلك أسايس اىل طبيعة الصعوابت املتأصةل يف اثبات التورط يف حواداثلتالعب بنتاجئاملبارايت (مفثال:يكون الربط بني املشتبه فيه وبني واقعة
التالعب بنتاجئاملبارايت من خالل أحد أمرين ،هام :تعقب الموال املتعلقة ابملراهنات واجياد روابط مع أشخاص داخل الرايضة نفسها) من خالل
طرق التحقيق التقليدية غري الاستباقية.
وابلتايل ،فانه جيب تدقيق النظر يف اخليارات الخرى املتاحة للهجزة املعنية ابنفاذ القانونلمواهجة اذلين يقومون ابلتالعب بنتاجئاملبارايت .وأول
اخليارات وأوضوهحا هو التحقيق يف ما اذا اكن املشتبه فهيم متورطني يف أي نوع أآخر من أنواع اجلرمية .واذاثبت ذكل ،ميكن اس تخداهمذه املعلومات
لوقف مشاركهتم يف أنشطة التالعب بنتاجئاحدى املبارايت .وأآخر اخليارات املتاحة دلى الهجزة املعنية ابنفاذ القانون هو مواهجة املشتبه فيه اذا مل
جتدي اماكنية تعطيل ومنع نشاطهم.
ويف بعض احلالت ،يكون املتالعبون بنتاجئ املبارايت خارج طائةل مجيع التحقيقات التقليدية اليت جترهيا الهجزة املعنية ابنفاذ القانون ،فعىل سبيل
املثال ،هناك حالت ل ميكن احلصول فهيا عىل موافقة بتسلمي املشتبه فيه اىل البدل اذلي تتوىل الهجزة املعنية ابنفاذ القانون فيه التحقيق يف الواقعة.
ومن المهية مباكن ،يف احلالت اليت يتورط فهيا مثل هؤلء الشخاص ،أن تتضافر هجود العديد من الهجزة املعنية حملاوةل تعطيل أنشطة املشتبه
فهيم – والقصد من وراء ذكل هو وضع أكرب عدد ممكن من احلواجز املانعة يف طريقهم.
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وميكن أيضا أن تتخذ املنظامت الرايضية خطوات أخرى لتعطيل التالعب احملمتل من خالل اخليارات املتاحة لها ،ومهنا:
• املراقبة من قبـل املسؤوليني الرايضيني وغريمه من املشاركني الآخرين.
• توجيه النذارات اىل من يشتبه يف تورطهم أو ابالغهم بشكوكهم.
• تغيري مسؤيل املبارايت.

• تغيري ترتيب الحداث ملنع اقامة املبارايت اليت ليس لها تأثري عىل النتيجة الهنائية للمنافسة أو املبارايت اليت تكون يف خسارهتا فائدة
[انظر الفصل الول،القسم ب :2 .دراسة حاةل افرادية-التالعب يف كرة الريشة يف اللعاب الرايضية .]2012
• استبعاد املشتبه فهيم من اجملالت الرايضية وحظرمه من وضع الرهاانت دلى رشاكت املراهنات القانونية.
دراسة حالة إفرادية :تطبيق العقوبات المبتكرة إليقاف المشاركين الفاسدين

يف واقعة التالعب بنتاجئ س باقات اخليل اليت شارك فهيا مالكو الحصنة املسجلون الس يد ساينس والس يد كريمكور [انظر الفصل ،1
القسم جـــ دراسة حاةل افرادية :التالعب يف س باق اخليل ابس تخدام حساابت املراهنات الومهية] ،وقد أسفرت نتاجئ اجللسة التأديبية
عن حظر من س باقات اخليل ملدة  13س نة.
كام مشلت العقوبة منعا من التعاون مع املشاركني ذوي الصةل ابلرايضة وهو ما يعين أنه مل يعد من املسموح للس يد ساينس والس يد
كريمكور ابذلهاب اىل أي اجامتعات للس باقات يف اململكة املتحدة ،ابعتبار ذكل وس يةل ملنع/تفكيك نشاطاهتم الس باقية الفاسدة.

 .2تبادل المعلومات االستخباراتية وحماية المعلومات
للنجاح يف التغلب عىل التالعب بنتاجئ املبارايت ،فانه لبد من التأكيد بقوة عىل رضورة تواجد قنوات فعاةل واكفية لتبادل املعلومات الاس تخباراتية
عىل نطاق املشألك احليوية للتحقيقات بني هجة أو أكرث من اجلهات التالية (اعامتدا عىل احلقائق والظروف اخلاصة ابلدعاءات).

الشلك .6تبادل املعلومات الاس تخباراتية وحامية املعلومات.
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لتسهيل معلية تبادل املعلومات الاس تخباراتية العملية عىل الصعيد احمليل ،جيب عىل البدلان تأسيس برانمج حميل خمتص ابلتالعب بنتاجئ
املبارايت حبسب ما ورد يف املادة  13من اتفاقية جملس أورواب بشأن التالعب ابملسابقات الرايضية واذلي أيضا يتوافق مع املادة ()1(48أ)،
و(د)،و(هـ) ،و(و) (التعاون يف تطبيق القانون) واملادة ( )2(61مجع املعلومات املتعلقة ابلفساد وتبادلها وحتليلها) من اتفاقية المم املتحدة
ملاكحفة الفساد [انظر الفصل الثاين ،القسم  1وامللحق أ).

وجيب أن تتضمن همام الربانمج الوطين لتبادل البياانت والاس تخبارات اخلاصة ابلتالعب بنتاجئ املبارايت ما ييل:
• العمل مكركز لالس تخبارات يتوىل مجع وتوزيع املعلومات الاس تخباراتية املتعلقة بلك صاحب مصلحة ،وابلتحديد تكل املتعلقة
ابلفراد املشكوك يف تورطهم يف احدى وقائع التالعب بنتاجئ املبارايت
• تلقي املعلومات الاس تخباراتية وحتليلها وادارهتا مركز ااي فامي يتعلق ابملراهنات املشكوك فهيا وغري الطبيعية املوضوعة عىل املنافسات
الرايضية اليت حتدث يف بدل ما واصدار التحذيرات مىت اقتىض المر
• ارسال املعلومات خبصوص الانهتأاكت احملمتةل للقوانني أو اللواحئ الرايضية لصاحب املصلحة املعين
• التعاون مع لك املنظامت والسلطات ذات الصةل عىل الصعيد ادلويل واحمليل
عالوة عىل ذكل ،سعي اا لتحقيق تبادل انحج للمعلومات الاس تخباراتية خبصوص التالعب بنتاجئ املبارايت العابر للحدود الوطنية ،يتعني عىل
البدلان:
• بناء عالقات الثقة مع هجات التصال ذات الصةل يف البالد الخرى.
• اس تخدام النظمة القلميية /ادلولية املتواجدة ابلفعل ،مثل تكل اليت يديرها النرتبول لتبادل املعلومات الاس تخباراتية.
ان النطاق القانوين املتعلق ابلفصاح عن البياانت وحاميهتا يف بدل معني ميثل أحد الاعتبارات الهامة لتبادل املعلومات الاس تخباراتية.
وينطبق ذكل عىل مجيع أحصاب املصلحة يف حتقيق ما (ابلرمغ من احامتل وجود اس تثناءات حمددة للهجزة املعنية ابنفاذ القانون وغريها من
اجلهات العامة) ،وسوف حيدد اماكنية الوصول للدةل الرئيس ية ،مثل جسالت الهاتف وجسالت املراهنات.
ان افرتاض حظر مجع واس تخدام املعلومات املتعلقة بأي خشص (خشص ميكن حتديد هويته) ميثل احدى املامرسات اجليدة ،ال اذا مت ذكل
مبوافقته أو اقتىض القانون القيام بذكل .وابلتايل ،عىل احملققني الملام بقوانني حامية البياانت يف بدل ما.
ُوضعت قوانني ولواحئ حامية البياانت محلاية اخلصوصية وليس محلاية املشتبه فهيم يف التالعب بنتاجئ املبارايت،أو أشخاص هلم منفعة،من
حتقيق رمسي؛ وكذكل مل يكن الغرض من حامية البياانت عدم التشجيع عىل تبادل املعلومات بني ادلول املتعاونة.

 .3آليات اإلبالغ
خبصوص التالعب بنتاجئ املبارايت نفسه ،خيتلف القانون املتعلق ابلليات اليت تيرس من معلية البالغ عن جرمية اختالف اا كبري اا من بدل
لآخر .وابملثل ،فان طريقة احلصول عىل معلومات من تكل املصادر ميكن اس تخداهما يف الجراءات القانونية كام أن التدابري املوضوعة محلاية
هؤلء اذلين يتطوعون لتقدمي معلومات/اس تخبارات قد ختتلف كذكل من بدل لآخر.
نرش مكتب المم املتحدة املعين ابخملدِّ رات واجلرمية ادلليل املرجعي للمامرسات اجليدة يف حامية الشخاص املبلغني ،وهو دليل مفيد للمنظامت
الرايضية والهجزة املعنية ابنفاذ القانون.
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وتتضح احلاجة لتحسني معلية البالغ ،كام تؤكد اس تطالعات الرأي ،حيث يمت البالغ عن أقل من  10يف املائة من وقائع الفساد يف مجيع
القطاعات .وتتجىل الهداف من هذا ادلليل يف مساعدة ادلول الطراف ،واجلهات احمللية الخرى ،يف الوقوف عىل الصالحات القانونية
واملؤسس ية اليت قد تلزم لتلبية املتطلبات ادلولية؛ وحتديد املوارد وادلمع املتاح لهذه املهمة؛ وابراز تكل المور اليت حتتاج اىل مراجعة دامئة

كام ظهرت التحدايت .وفامي ييل نقاط التعمل الرئيس ية يف هذا ادلليل واليت تمتثل يف أنه جيب عىل ادلول:
• مراجعة الطر القانونية والتفاقات املؤسس ية لتعزيز املامرسات اجليدة احلالية وحتديد الفجوات املتعلقة ابلبالغ.
• اس تخدام التقنيات احلديثة وأساليب التواصل التقليدية لتسهيل البالغ.
• تشجيع الرأي القائل بأن البالغ عن اخلطأ مقبول اجامتعي اا.
• حامية الشخاص املبلغني ابس تخدام مجموعة من املعايري القانونية والجرائية والتنظميية.
• النظر يف كيفية توفري النصيحة للشخاص املبلغني.
• ضامن توافر الولية املناس بة والماكانت واملوارد والصالحيات املناس بة دلى اجلهات املعنية لس تالم التقارير والتحقيق يف الترصفات
اخلاطئة وحامية الشخاص املبلغني.
• احلرص عىل حصول فريق العمل يف اجلهات املعنية عىل التدريب املناسب ومتتعه ابملهارات اخلاصة للتعامل مع البالغات وحامية
الشخاص املبلغني.
وهناك العديد من أنظمة البالغ اليت ميكن أن يس تخدهما اجملمتع الراييض لتسهيل البالغ عن التالعب ابلحداث الرايضية.
ومن الهنج اليت تس تخدهما اللجنة الولميبية ادلولية ( )IOCألية البالغ الرسي .وهذه الطريقة هتدف اىل حتفزي الشخاص عىل التطوع
والبالغ حيث ل ميكهنم البالغ بطريقة أخرى نظر اا للضغط الواقع علهيم من أقراهنم أو اخلوف من اجلرمية املنظمة .وعليه ،فان هذه اللية
تستند اىل مبادئ الرسية وامحلاية واخفاء الهوية.
ال أن أحد عيوب السامح ابلبالغ جمهول الهوية يمتثل يف أن احملققني التابعني للمنظامترالرايضية و/أو الهجزة املعنية ابنفاذ القانون قد يتعذر
علهيا املتابعة أو التحقق من حصة املعلومات املقدمة .عالوة عىل ذكل ،يتعذر عىل املنظامت الرايضية مراقبة ما اذا اكن املشاركون ملزتمني
بواجباهتم حنو البالغ ،وهذه الواجبات منصوص علهيا يف عدد من اللواحئ التنظميية الرايضية.
من الهنج الخرى ضامن اخفاء هوية الشخص اذلي يقدم الاس تخبارات مبا يف ذكل اخفاء الهوية يف احملامكة أو جلسة الاجامتع ،اذا ما مت
توجيه الهتم واقتىض المر تقدمي أدةل رمسية .ويف الس ياق الراييض ،اس تخدمت حممكة التحكمي الرايضية هذا الهنج يف قضية اف كيه بوبيدا،
وأليكزاندرا زابراكنيك ،ونيكول زدرافيسيك ضد الحتاد الوريب لكرة القدم.

 .4دور وسائل اإلعالم
أصبح دور العالم يف التالعب بنتاجئ املبارايت أكرث أمهية .فبيامن مييل بعض مسؤويل انفاذ القانون للبعد عن التعاون مع العالم يف مشألك
التالعب بنتاجئ املبارايت ،فقد ل يكون ذكل احلل المثل ،وخصوص اا حيامن يتعلق المر ابلتالعب بنتاجئ املبارايت حيث ميكن لالعالم أن
يبدأ بتحقيقاته اخلاصة.
وابلتايل ،لاكن من الفضل جلهات انفاذ القانون واملنظامت الرايضية تطوير عالقات جيدة مع مصادر ومنافذ اعالمية جديرة ابلثقة .عىل
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سبيل املثال ،يمت يف العادة نرش التالعب بنتاجئ املبارايت للعامة يف شلك فضاحئ اعالمية ،مما قد ينتج عنه ردود فعل سيئة من املنظامت الرايضية
وهجات التحقيق والدعاء غري املس تعدة وغري اجملهزة جيد اا .ومن التصورات العامة السلبية ،اليت ل مفر مهنا ،اليت تصل لحصاب املصلحة أن
املسؤولني عن التحقيق ليسوا فقط عىل بعد خطوة أو أكرث من املتالعبني ولكهنم أيض اا عىل بعد خطوة أو أكرث من العالم من انحية اكتشاف

أنشطة التالعب بنتاجئ املبارايت.
دراسة حالة إفرادية :إعالمي متنكر يكشف عن تالعب محدد من قبل العبي الكريكيت الدوليين

يف أغسطس  ،2010اهتم لعبو الكريكيت الباكس تانيني الس يد سلامن بوت ،والس يد محمد عاصف ،والس يد محمد أمري ،والوكيل مزهر جميد
مبخالفات لها عالقة ابلتالعب احملدد يف مباراة جتريبية بني اجنلرتا وابكس تان يف ملعب لورد للكريكيت .واكنت اخملالفة مرتبطة ابلريم دون
كرات يف نقاط حمددة خالل أدوار اجنلرتا.
وكشف مراسل حصفي من حصيفة ذا نيوز أوف ذا ووردل املتوقفة عن الصدور حاليا ،عن ذكل التالعب احملدد نتيجة تنكر مارسه للتضليل.
وقد عرض مراسل الصحيفة عىل الس يد جميد مبلغ اا كبري اا من املال يف مقابل معلومات خبصوص مىت مل يكن هناك كرات للريم .ورتب الس يد
جميد مع املدعى علهيم الآخرين عدم ريم كرات يف مقابل ادلفعات املالية.
مت اصدار الهتم اجلنائية للتأآمر ضد املدعى علهيم الربعة يف اجنلرتا .وخضعوا لجراءات تأديبية عن طريق احدى الهيئات الدارية املنظمة
للرايضة .واش متلت الدةل املقدمة يف جلس يت الاس امتع معلومات من تسجيالت رسية ورسائل نصية من الصحفي املتنكر ،ومعلومات من
اس تجواب املدعى علهيم.
وتوصلت احملمكة الرايضية وهيئة احمللفني من خالل الدةل املقدمة يف اجللسة التأديبية واحملامكة اجلنائية اىل تصور خبصوص املتورطني .وقد
ثبتت ادانة املدعى علهيم ،و ُمنعوا من ممارسة الرايضة مضن الجراءات التأديبية الواقعة حبقهم وأودعوا السجن ملدد خمتلفة بعد ادانهتم يف الهتم
اجلنائية املوهجة هلم.
وتلزتم وسائل العالم والهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية بقواعد خمتلفة ولها أهداف خمتلفة ل تُسهل التعاون ببساطة وقد تؤدي اىل
اتباع مهنج متباين يف التعامل مع التالعب بنتاجئ املبارايت .فالهجزة املعنية ابنفاذ القانون يف معظمها هتمت ابلعداةل العامة واثبات الداانت اجلنائية،
وهو مهنج يتطلب رشوط رسية صارمة واس تخدام الاس تخبارات اليت ل ميكن للجهات الخرى احلصول علهيا .ويف املقابل ،حتتاج وسائل العالم
اىل الشفافية لتمتكن من خلق قصص للجمهور ،وغال ابا ما تكون لس باب جتارية حبتة.
و حيث ان العالقة بني وسائل العالم واحملققني ،سواء أاكن اذلي جيري التحقيق هو أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أو احدى املنظمة الرايضية،
متوترة ابلفعل أو غري موجودة (غالب اا لنه مل يس بق هلم التفاعل أبدا) .وتشري املامرسة اجليدة اىل أن الثقة بني الطراف اخملتلفة ،ذوي الثقافات
اخملتلفة متام اا ،سوف تتعزز اذا اكن ابلماكن حتديد منافع لالك اجلانبني .وعىل الرمغ من الاختالفات املذكورة أعاله ،فان الكهام يترصف يف نطاق
املصلحة العامة للكشف عن النشاط الجرايم .وسيتحسن الوضع نظر اا لوجود خطوط تواصل واحضة بني وسائل العالم والهجزة املعنية ابنفاذ
القانون واملنظامت الرايضية ذات احلدود اليت ل جيب أن يقطعها أي طرف .ويف هناية املطاف ،يريد احملققون التأكد من أهنم يس يطرون عىل
التعامل مع الاس تخبارات املتعلقة بقضية معينة أو ادعاء معني.
ان وجود عالقة بناءة بني الهجزة املعنية ابنفاذ القانون ووسائل العالم تقلل احامتلية حماوةل تدخل العالم يف نشاطات الهجزة املعنية ب انفاذ
القانون.
 62دليل الموارد للممارسات السليمة بالتحقيقفى التالعب بنتائج المباريات

ويف الوقت نفسه ،عىل املنظامت الرايضية أن تبىن عالقة بناءة حتتوي عىل طريقة بناءة يف التعامل مع مشألك الزناهة .وقد يسهم ذكل يف تقليل
احامتلية كشف املنظامت عن طريق العالم وتشويه مسعهتا عن طريق قصص تدعي عدم وجود الاهامتم الاكمل مبشألك التالعب بنتاجئ املبارايت.
كام ميكن أيضا تعزيز الثقة بني الطراف من خالل الاجامتعات املعتادة والحاطات اليت تمت وفقا لرشوط الرسية التامة .وس يضمن ذكل ادارة

العالقات بني وسائط العالم واحملققني يف اطار سلمي من املساءةل ،هبدف هنايئ هو حامية الشهود احملمتلني وضامن نزاهة الدةل املس تخدمة يف
الجراءات اجلنائية والتأديبية.
كذكل من املمكن أن تسهم عالقة جيدة ختضع لدارة سلمية بني العالم واحملققني يف خلق هنج مفيد مجليع الطراف وتفادي نرش قضااي التالعب
بنتاجئ املبارايت كفضاحئ.

 .5دور مراقبة المراهنات ومذكرات التفاهم
تبحث املنظامت الرايضية عن طرق لتستبق ومتنع أي تالعب ابلنتاجئ من احلدوث .عىل سبيل املثال ،تعني اجلهة الرقابية لس باقات اخليل يف
اململكة املتحدة خرباء مراهنات يقومون مبتابعة أسواق املراهنات بشلك مس متر ويبحثون عن أي مراهنة غري طبيعية قد تعطهيم أس بقية يف مالحظة
أي تالعب حيدث ابلنتاجئ.
وقد أثبت ظهور رشاكت مراقبة املراهنات املتخصصة كذكل جدواه يف املساعدة عن طريق امجلع بني العنرص التقين (مثل برجميات مراقبة المور
الغريبة بشلك خاريج) والعنرص البرشي ( متخصصو الرهاانت ذوو اخلربة العريضة يف املسائل احلسابية) للوقوف عىل الفوارق بني الاحامتلت
احلقيقية واملتوقعة .وتوفر هذه الرشاكت الآن خدمات جتارية للمنظامت الرايضية والهجزة املعنية ابنفاذ القانون مبا يف ذكل تقدمي تفاصيل خبصوص
أي نشاط مراهنات غري طبيعي أو مشكوك فيه ومن مث احلرص عىل تويخ احلذر .واذا مت التبليغ هبذه النشاطات الرهانية املشكوك بأمرها اىل
املنظامت الرايضية قبل حدوث املباراة ،فاهنا تعطي الفرصة ليقاف أو عرقةل التالعب املس هتدف.
دراسة حالة إفرادية :تعاون أحد أجهزة إنفاذ القانون ومنظمة مراقبة مراهنات يكشف تالعب
فريق ساذرن ستارز
يف قضية ساذرن س تارز [انظر الفصل الثاين ،القسم  1-1ــ دراسة حاةل افرادية :فساد يف فريق "النجوم اجلنوبية" لكرة القدم يف أسرتاليا
بسبب رعااي بريطانيني ومالزييني] ،اكن من احملمتل أن يكون سبب الاس تجابة الرسيعة من رشطة فيكتوراي هو الاس تخبارات اليت قدمهتا
منظمة مراقبة مراهنات رايضية لها عالقة جيدة مع وحدة اس تخبارات الزناهة الرايضية برشطة فيكتوراي.
بدأت وحدة اس تخبارات الزناهة الرايضية يف املراقبة املشرتكة للمبارايت يف منطقة ملبورن حيث اكن يلعب ساذرن س تارز .بيامن اكنت
الوحدة تقوم ابجراء املراقبة عىل مباراة كرة قدم بني ساذرن س تارز واند أآخر ،اكن حمللو رشكة مراقبة املراهنات يف لندن يراقبون نشاط
املراهنات يف نفس املباراة .وخالل مباراة واحدة عىل القل ،اكنت الوحدة عىل الهاتف مع حمليل مراهنات ،واذلين قاموا ابخبارمه حبركة
الاحامتلت يف الوقت الفعيل.
ابلضافة اىل ذكل ،اكنت الهواتف احملموةل لبعض لعيب النجوم اجلنوبية مراقبة عن طريق وحدة اس تخبارات الزناهة الرايضية برشطة فيكتوراي.
بعد بضعة أسابيع من التحليل يف الوقت الفعيل لسلوك اللعب لساذرن س تارز ،ومقارنة بني أمناط املراهنات عن طريق احملللني يف لندن
ونشاطات التحقيق الرسية عن طريق رشطة فيكتوراي يف ملبورن ،أصبح واحضا أن بعض لعيب ساذرن س تارز وخصوص اا الالعبون من
اململكة املتحدة ،قد مت توظيفهم من قـبل بعض املتالعبني ابلنتاجئ يف مالزياي.
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مت تطوير أنظمة التنبيه املبكر مجلع املعلومات مبارشة من منسقي املراهنات ،واستناد اا اىل اتفاقيات رمسية .وأيامن لوحظ النشاط املشكوك بأمره،
فان هذه النظمة تبعث بتحذير ملنسقي املراهنات الآخرين ،واملنظامت الرايضية واجلهات الرقابية.
ومن هذه النظمة نظام مراقبة اليانصيب العاملي ( ،)GLMSواذلي مت تطويره عن طريق احتاد اليانصيب العاملي واليانصيب الورويب ويمت تشغيهل
عن طريق س بورت رادار .ويزود نظام  GLMSأعضاء اليانصيب مبراقبة ممتدة لسواق املراهنات املقدمة عن طريق اليانصيب املسموح به من
احلكومة من أجل والكء املراهنات املس هتدفني للرحب فقط .ابلضافة اىل ذكل ،فانه يزود أعضاء اليانصيب ابنذارات ومنصة للمس تخدمني للتواصل

بشلك فعال خبصوص املبارايت احملمتل الشك فهيا.
يقوم احتاد المن الراييض الورويب ( )ESSAبتشغيل نظام انذار مبكر هبدف حمدد هو رصد وتفكيك فساد أسواق املراهنات اخلاصة بأعضائه
عن طريق التالعب ابلحداث الرايضية .وأعضاء احتاد  ESSAمه ابلساس منظمو رهاانت أوروبيون مقننون ،ابلرمغ من أن احتاد فرسان هوجن
كوجن هو أحدالعضاء .وينهتج احتاد  ESSAألية ذات مس تويني للوصول لنظام التحذير املبكر ،واذلي يعمل اكلتايل:
• يرصد أحد أعضاء احتاد  ESSAمنط اا غري طبيعي يف حدث حمدد (املس توى الول ،أنظمة الرقابة ادلاخلية).
• يمت البالغ عن ذكل مبارشة لفريق المن التابع لحتاد  ESSAووكيل املراهنات الرئيس .اذا مت اعتباره كخطر حممتل ،يطلق النشاط
املشكوك بأمره حتذير اا للك أعضاء ( ESSAاملس توى الثاين ،نظام التحذير املبكر لـ.)ESSA
• اذا مت اطالق حتذير كهذا ،وهو حيدث من خالل منصة المن املتقدمة اخلاصة احتاد  ،ESSAيكون مطلواب من العضاء أن يتجاوبوا
بشلك رسيع لتأكيد ما اذا اكن هناك توهجات مشاهبة متت رؤيهتا يف ماكن أآخر من السواقأم ل ،وان اكن المر كذكل ،جيب توفري أكرب
قدر ممكن من التفاصيل.
و دلى الاحتاد ادلويل لكرة القدم الفيفا رشكة نظم النذار اخلاصة به واليت تُعىن حبامية مبارايت كرة القدم يف لك بطولت الفيفا عن طريق مراقبة
وحتليل سوق املراهنات ادلولية الرايضية ابس تخدام وسائل البالغ الشامل .وتتوىل هذه الرشكة كذكل ،املعروفة ابمس فيفا ايريل وورنينغ سيس مت
يج.ام.يب.اتش ( ،)EWSمراقبة املبارايت لطراف خارجية سواء لكرة القدم أو لللعاب الخرى .وتقوم اسرتاتيجية الرشكة عىل ثالثة أمور،
التعاون مع والكء املراهنات واجلهات الرقابية ،ونظام املراقبة التقين ،وش بكة معلوماتية.
وقد طورت اللجنة الولميبية ادلولية طريقهتا اخلاصة ،واليت يُطلق علهيا نظام نزاهة املراهنات ،IBISواذلي تأسس يف يناير  .2014ول يدخل
هذا النظام مضن أنظمة املراقبة ،حيث انه يقوم جبمع وتوزيع الاس تخبارات واملعلومات الاس تخباراتية املتعلقة ابملراهنات الرايضية ليس تخدهما مجيع
أحصاب املصلحة ابحلركة الوملبية .ويستند نظام  IBISاىل ش بكة من التفاقات الفردية (مذكرة التفامه) اليت وقعهتا اللجنة الولميبية ادلولية وأحصاب
املصلحة اخملتلفني ،وابلخص اجلهات الرقابية للمراهنات ،ووالكء املراهنات ،والاحتادات ادلولية.
تس تخدم اجلهات الرقابية احمللية للمراهنات كذكل يف البدلان املنظم واملرشوع فهيا املراهنات ،ألية مراقبة قد تساعد يف ماكحفة الفساد املايل يف
الرايضة عن طريق التالعب ابملبارايت .وتتوفر دلى جلنة املقامرة يف اململكة املتحدة وحدة اس تخبارات للمراهنات الرايضية مت انشاؤها يف عام
.2010ومن املبادئ املرجعية لتكل الوحدة (واليت مت مراجعهتا يف " ،)2015التعهد مبراقبة املراهنات عىل الحداث الرايضية من قـبل أشخاص
حمددين ".ول تتسم هذه اللية ابتساع نطاقها مثل النظمة الخرى الواردة أعاله ،ول تس تخدم املراقبة العامة الاحرتازية لسواق املراهنات أو
الحداث الرايضية ،حيث ل يزال ذكل هو دور والكء املراهنات واجلهات الدارية احلامكة يف الرايضة عىل التوايل.
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 .6جهات التواصل الفردية
ان الوضع المثل للك من الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية أن يكون دلهيا هجة تواصل فردية خاصة مبشألك التالعب بنتاجئ
املبارايت.وجيب أن تكون هذه اجلهة ملمة متام اا بكيفية التحقيق يف الادعاءات اخلاصة ابلتالعب بنتاجئ املبارايت ودلهيا مسؤوليات رئيس ية من
أجل:

• طرح مبادرات للزناهة داخل منظامهتا واحلفاظ علهيا
• أن تكون أول مس تقبل للمعلومات املتعلقة ابلتالعب بنتاجئ املبارايت داخل منظمهتا
• اجراء التحقيقات خبصوص املعلومات والادعاءات املس تلمة ،والتنس يق ،عند الرضورة ،بني مجيع التحقيقات
• انشاء صالت وبناء عالقات مع أحصاب املصلحة املعنيني الآخرين ممن دلهيم صةل ابلمر وكذكل اجلهات امليدانية
وليك تمتكن هجة التواصل الفردية من القيام بتكل املسؤوليات الرئيس ية ،فانه يلزم دمعها ابلقوانني أو الالحئ ذات الصةل لختاذ القرارات عند ظهور
واقعة أو ادعاء بتالعب يف نتاجئ احدى املبارايت.

 .7مسؤولو التاهة

جيب تشجيع املنظامت الرايضية عىل الاس تعانة مبسؤويل الزناهة .فبالرمغ من أن ادلور قد خيتلف بناء عىل الاحتياجات واملصادر اخلاصة ابلرايضة،
فقد يكون مسؤول الزناهة قمية ل تقدر بمثن ،وخاصة يف مرحةل البناء وخالل املرور بأي حدث همم لهذه الرايضة .وتمتثل هممة مسؤويل الزناهة
الساس ية يف ردع أي شلك من أشاكل التالعب بنتاجئ املبارايت .وجيب أن يكون دورمه ممزي عن دور مسؤول ماكحفة املنشطات لن هذه
املناصب تتطلب مجموعة خمتلفة من املهارات.
ويوىص بأن يمتتع مسؤولو الزناهة يف املنظامت الرايضية ابملهارات التالية:
• الملام بأسلوب املتالعبني بنتاجئ املبارايت
• معرفة الاختصاصات القضائية اخملتلفة اليت قد تدخل أي ادعاءات يف نطاقها ( مثل :املنظامت الرايضية احمللية أو ادلولية وأي دعوى
جنائية حممتةل)
• القدرة عىل تطبيق اللواحئ الرايضية ومعرفة ادلليل الالزم لثبات اخملالفة بناء عىل املعياراملس تخدم
• القدرة عىل تطوير مصادر املعلومات وادارهتا
• القدرة عىل احلفاظ عىل الرسية واخفاء الهوية مىت أمكن
• املعرفة الساس ية مببادئ معل املراهنات
من املوىص به أن تتضمن واجبات مسؤويل الزناهة العامل التالية:
• تقدمي برانمج تعلميي للزناهة للك املشاركني قبل احلدث
• اجراء زايرات نزاهة لفنادق الفراد /الفرق املشاركة ومسؤويل املبارايت
• تقدمي حضور واحض ومس تقل للزناهة عىل الرض يف لك ماكن لقامة املبارايت واذلي يكون مبثابة رادع واعرتاض ،اذا لزم المر ،للك
من دليه النية يف اتباع أساليب مش بوهة مع املشاركني
• ضامن الامتثال لقواعد الزناهة الرايضية خبصوص املعلومات ادلاخلية املتعلقة ابس تخدام وسائل التواصل من قـبـل املشاركني.
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• الترصف كجهة اتصال مبارشة مع رشكة مراقبة املراهنات وتقدمي اس تجابة مبارشة ،دلى رصد والتأكد من وقوع حوادث اشتباه تشمل
أسواق املراهنات ،للتحقيق يف تكل احلوادث ،وحتديد ما اذا اكن هناك رشح منطقي لمناط املراهنات غري املنتظمة /غري الطبيعية
• اجراء اس تعالمات أو حتقيقات للبحث عن احلقائق مبا يتفق واللواحئ الرايضية

• احلصول عىل الدةل ومجعها
• اجراءمقابالت مع الشهود ،والشخاص املشتبه هبم أو املهتمني ،واملبلغني وما اىل ذكل
• انشاء تقارير احلاةل لرسالها اىل هيئة تأديبية رايضية مس تقةل لصدار العقوابت
دراسة حالة إفرادية :مسؤولو النزاهة في كأس العالم للرجبي عام 2015

مثال حديث عىل املامرسات اجليدة يف هذا الس ياق اكن الاس تعانة مبسؤويل الزناهة من قـبـل منظمي بطوةل كس
العامل للرجيب عام  .2015حيث مت توزيع مسؤول نزاهة يف لك اس تاد للك مباراة .وقام املسؤولون كذكل بتقدمي
حمارضات تدريبية متعلقة ابلزناهة للك الفرق.
كام اكن مسؤولو الزناهة عىل اتصال دامئ برشكة مراقبة املراهنات املتعاقد معها ملراقبة أسواق املراهنات عىل لك
مبارايت البطوةل ،والمه من ذكل أهنم شاركوا يف متابعة أي واقعات مثرية للش هبة حتدث خالل البطوةل.
مسؤول الزناهة يف رايضة معينة قد يكون نفس الشخص اذلي يعترب هجة التصال الوحيدة يف املشألك املتعلقة ابلزناهة حىت ل يكون هناك
مضاعفة للمجهود أو املوارد .وهذا هو الهنج اذلي يرحشه الفيفا ،الهيئة املنظمة ادلولية لكرة القدم ،للعضاء التابعني هل يف الاحتادات احمللية يف
توصياته احملددة خبصوص ماكحفة التالعب ابملبارايت

ر
واالستاتيجيات داخل المنظمة الرياضية
 .8وحدات التاهة
تقع املسؤولية الرئيس ية للحفاظ عىل نزاهة رايضة بعيهنا عىل عاتق هذه الرايضة .وحتقيق اا لهذه الغاية ،طورت بعض الرايضات اماكانت لجراء
حتقيقات يف التالعب بنتاجئ املبارايت ودلهيا اس تخبارات داخلية أو وحدات ملاكحفة الفساد يشغل مناصهبا يف العادة بعض حمققي ومسؤويل انفاذ
القانون السابقني .ومن المثةل عىل ذكل ،وحدة الزناهة اخلاصة ابلهيئة الربيطانية لس باق اخليل ،ووحدة الزناهة لرايضة التنس ،ووحدة المن
وماكحفة الفساد التابعة للمجلس ادلويل للكريكيت ،وش بكة مسؤويل الزناهةالتابعة للفيفا .وجيب عىل هذه الهيئات اجراء حتقيقات دون احلصول
عىل بعض الصالحيات املتوفرة جلهات انفاذ القانون واجلهات القانونية الخرى (مثال ،احتجاز والقبض عىل املشتبه فهيم).
بناء عىل ذكل اىل املامرسات اجليدة يف هذا الس ياق ،أن
عىل املنظامت الرايضية اليت تتطلع لتأسيس أو حتسني وحدة نزاهة قامئة ابلفعل ،وتتطلع ا
تراعي العنارص التالية لسرتاتيجية ماكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت.
تقييم المخاطر
نقطة البداية املوىص هبا من أجل أن تقوم منظمة رايضية بتطوير اسرتاتيجية نزاهة /ماكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت يه تقيمي اخملاطرلحد
الهتديدات
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اليت يفرضها التالعب بنتاجئ املبارايت عىل رايضهتم املعنية وعىل نقاط الضعف ( مثال ،داخل الرايضة ،وسوق املراهنات ،ونطاق العداةل اجلنائية)
اليت تيرس المور أمام فاريض الهتديد أو اليت يس تغلها فاريض التحديد.
املراهنات يه أحد جمالت التحليل .ويشلك قدر كبري من املراهنات عىل رايضة معينة هتديد اا حممت اال .وتش متل املعلومات الخرى ذات الصةل

ابملراهنات عىل ما اذا اكن يمت تقدميها خارج الرايضة مبن سوف يفوز هبذا احلدث ،واذلي يشار اليه معوم اا ابلرهان اجلزيئ أو املصغر .كام أن لبث
احلدث الراييض عىل شاشات التلفاز أو بثه عىل النرتنت بشلك مبارش عالقة ابلمر ،حيث كام زاد امجلهور ،زادت نسب حصول املراهنات.
الرايضات الفردية ،مثل التنس أو الس نوكر أو ريم السهام ،قد حتمل خماطرة أكرب من تكل اليت حتملها الرايضات امجلاعية ،حيث ان الفاسدين
قد حيتاجون فقط اىل التأثري عىل فرد واحد للتالعب بنتيجة املباراة .وقد تتضمن املراهنات املصغرة يف العادة التأثري عىل خشص واحد أو عىل
فريق اكمل ،المر اذلي يوحض أس باب اس هتداف املشاركني من غري الالعبني مثل احلاكم ومالك النوادي.
من المور الخرى اليت جيب مراعاهتا سهوةل تأثر املشاركني الرايضيني بأساليب الفراد الفاسدين .وابلتحديد ،ثبت أنه حني حيصل املشاركون
عىل أجور ضعيفة ،أو دلى وقوع تأخري يف تلقي الجور أو عدم تلقهيا عىل الطالق ،فاهنم يكونوا أكرث اس هتداف اا من قبل املتالعبني بنتاجئ املبارايت.
دراسة حالة إفرادية :كيف تم عرقلة نزاهة المراهنات في األلعاب األولمبية لسنة 2012

يف دورة اللعاب الوملبية بلندن س نة  ،2012قدمت وحدة التقيمي املشرتك ( ،)JAUويه احدى أليات مجع وتقيمي ومقارنة املعلومات
اخلاصة مبشألك نزاهة املراهنات قبل املبارايت وخاللها واليت يس تخدهما أحصاب املصلحة ،ملفات تعريفية عن لك الرايضات الوملبية
ابلتفصيل لجياد نقاط الضعف واخملاطر الاكمنة يف لك مهنا عىل حدة.
وللقيام بذكل ،حتققت الوحدة مما اذا اكن اترخي أو ثقافة الرايضة قد تعرضت للفساد ،بسبب احلومكة الضعيفة أو املتضعضعة أو تعاطي
اخملدرات أو التالعب بنتاجئ املبارايت.
قد يكون وجود ثقافة فساد حقيقية وملموسة من العوامل الخرى اليت جيدر مراعاهتا عند تقيمي اخملاطر لرايضة حمددة.
وبشلك دقيق ،سوف تعمتد املوارد اليت قد حتتاج املنظمة الرايضية لتكريسها لوحدة نزاهة عىل نتاجئ تقيمي اخملاطر .عىل سبيل املثال ،أحد الرايضات
مثل س باق اخليول ،نس بة التالعب بنتاجئ مبارايهتا تكون عالية بسبب الصةل النادرة بني املراهنات واملبالغ الكبرية من الموال اليت من املمكن
وضعها عىل س باق واحد .ومن الرايضات الخرى اليت قد يكون هبا نس بة خماطرة عالية بسبب الشعبية والتغطية التلفزيونية العاملية كرة القدم
والتنس والكريكيت.

قواعد وسياسات واضحة

جيب أن تعمل لك املنظامت الرايضية وفق قواعد وس ياسات واحضة يف التعامل مع خمالفات الزناهة املتعددة ،واليت ترتاوح من املراهنات اليت
يضعها املشاركون اىل التالعب الفعيل بنتاجئ املبارايت.
وعندما يتعلق المر ابملراهنات اليت وضعها أحد املشاركني الرايضيني ،يف بعض احلالت ،قد يكون احلظر الاكمل عىل املراهنة مناس با ،مثل
احلظراملوضوع عىل املتسابقني يف س باق اخليول .وقد يكون هناك عىل القل حظر عىل املراهنات يف الحداث /املسابقات اليت يتنافس فهيا
املشاركون.
املراهنات الفاسدة قد تتضمن اساءة اس تغالل املعلومات ادلاخلية ،ذلكل من املهم أن تقدم الرايضة تصور اا واحض اا عن ماهية تكل املعلومات ومن
مث تقدمي التوجهيات الواحضة مجليع املشاركني عن كيفية التعامل مع هذه المور.
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خالل الحداث الرايضية ،يكون حظر اس تخدام أي نوع من أهجزة التواصل من الطرق الوقائية املفيدة .كام يشلك احلصول عىل اذن وصول
قانوين اىل تكل الهجزة واىل جسالت فواتري املشاركني املفصةل جزء اا ل يتجزأ من أي حتقيق يعقب ذكل ،فض اال عن كونه كذكل رشط اا ابلنس بة
للشخاص املقرر حضورمه مقابالت واجابة عن الس ئةل .وميكن فرض هذه الالزتامات عىل املشاركني يف قواعد و /أو اتفاق املشاركة يف
املنافسات يف أي رايضة.
ويلزم اس تكامل قواعد وس ياسات الرايضة عن طريق نظام امتثال وتطبيق فعال يتضمن اجراءات تأديبية رمسية للتعامل مع أي خمالفات .ابلضافة

اىل ذكل ،من املوىص به أيضا ،رضورة تسجيل املشاركني واملسؤولني يف قانون ماكحفة الفساد.
ترخيص المشاركين

ليس للك الرايضات س ياسة أو اجراءات ترخيص للمشاركني ،ولكن ابلنس بة للرايضات اليت يتوافر هبا هذا المر ،فقد يكون الرتخيص جزءا
همام يف اسرتاتيجية الزناهة .يف س باقات اخليول يف اململكة املتحدة ،جيب عىل لك الفرسان واملدربني احلصول عىل ترخيص قبل المتكن من املشاركة
يف الرايضة .وميكن للمنظمة الرايضية اس تخدام اجراءات الرتخيص كنافذة تس تطيع من خاللها حفص الفراد والعمل عىل تعزيز الزناهة يف تكل
الرايضة.
ابلنس بة لتكل الرايضات اليت ل تتطلب حاليا ترخيص املشاركني ،مازال من املوىص به ،اكجراء وقايئ ،أن ينضم املشاركون اجلدد عن طريق
اجراءات رمسية .فالواقع يقول أن منع خشص حممتل فساده من ادلخول يف رايضة أجدى من رصده وطرده بعدما يمت ترخيصه.
حيامن يتعلق المر ابلندية الرايضية ،جيب عىل املنظامت الرايضية أن يكون دلهيا تدابري سارية لتنظمي وضامن شفافية ملكية ومتويل الندية .وقد
أسهم نقص الشفافية يف هذا المر يف جعل الندية أكرث عرضة لالس تحواذ علهيا والاستامثر فهيا عن طريق اجلرمية املنظمة ،حيث تس تخدم الندية
كوس يةل لنشاطات التالعب بنتاجئ املبارايت.
دراسة حالة إفرادية :استثمار في كرة القدم البلجيكية من قِـبَـل رجل أعمال صيني

بدأت هذه القضية عندما قام رجل أعامل صيين ابلستامثر يف مثانية أندية لكرة القدم اكنت متر بضائقة مالية يف
بلجياك .وهذه الاستامثرات تضمنت يف بعض احلالت حق رشاء النادي غري املرشوط.
ُزمع أنه عندما متت الاستامثرات ،مت عرض أموال عىل لعيب هذه الفرق للتأثري عىل نتاجئ املبارايت للرتحب عن
طريقالتالعب املس بق لنتاجئ هذه املبارايت.
اس تغرقت حتقيقات هجة انفاذ القانون البلجيكية ومنظمة كرة القدم 10س نوات يف الفرتة بني  2005و،2015
ومشلت والكء لعبني ومدربني ولعبني وحمامني ورؤساء جمالس ادارة.
يف ُ ،2015حمك عىل اجاميل  31خشص ابلعديد من اجلرامئ ،مبا يف ذكل الفساد وغسل الموال والتحايل عىل
الرضائب .ول تزال القضية ،حىت كتابة هذه السطور ،سارية حيث قدم عدد من احملكوم علهيم دعاوى اس تئناف.
القدرات التحقيقية واالستخباراتية

الاس تخبارات يه رشاين احلياة لي برانمج ملاكحفةالفساد .واخلربة يف بعض الرايضات ،وأبرزها س باقات اخليل والكريكيت والتنس ،تفيد بأن
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مجع وحتليل ونرش الاس تخبارات بغية التعرف عىل أمناط النشاط واس هتداف املفسدين املشكوك بأمرمه من المور الناجزة يف ماكحفة هتديدات
الزناهة بشلك انحج.
أوىص تقرير أصدرته جلنة نزاهة املراهنات الرايضية يف اململكة املتحدة يف  2010بأن لك الرايضات جيب أن تنهتج هنجا مماثال ويكون دلهيا قسم
ادارة للمعلومات والاس تخبارات مبين عىل تكنولوجيا املعلومات ،أو عىل القل يكون دلهيم القدرة عىل اس تخدام تكل الوسائل.
كام أن احلاجة تقتيض وجود خرباء الاس تخبارات والتحليل اذلين دلهيم القدرة عىل حتويل املعلومات والاس تخبارات اىل أدةل لي جلسة تأديبية
قادمة.

كذكل ،يُعد التحقيق الصارم لي نشاط مراهنات مريب عىل أي حدث راييض من العوامل املهمة لسرتاتيجية الزناهة يف هذه الرايضة.
بعض املنظامت الرايضية دلهيا القدرة عىل ذكل ولكن البعض الآخر ل ميكل هذه القدرة ،وقد يعمتد عىل املساعدة اخلارجية.بشلك قاطع ،لك ادعاء
جيب أن حيقق فيه بسبب اخلوف من الاحتجاز أفضل وس يةل ردع ممكنة.
اإلجراءات االنضباطية القوية والعقوبات

لضامن أن اجراء حتقيق سلمي يف ادعاءات لها عالقة ابلتالعب بنتاجئ املبارايت قد قامت به رايضة معينة ،وأن حقوق املهتمني مل متس خالل
التحقيق ،فانه يتعني أن يكون دلى الرايضة اجراءات انضباطية قوية (ومعلية اس تئناف مس تقةل) واليت تسامه يف جلسة اس امتع عادةل من قـبـل
الهيئة الانضباطية املعنية لهذه الرايضة (انظر الفصل الثاين ،القسم ك .)6-واذا توافرت قناعة دلى مسؤول أو هيئة جلسة الاس امتع بصحة قضية
تالعب بنتاجئ املبارايت ،فانه جيب أن تكون العقوبة املوقعة قوية ومتناس بة ومتوافقة .ويف احلالت الكرث خطورة ،فان ذكل يعين حظر اا ملدى
احلياة من الرايضة املعنية .وتعمل هذه العقوابت بدورها كرادع ابرز.
العمل التعاوني مع منظمي المراهنات ومنظمات المراقبة

من المهية مباكن أن تتعاون املنظامت الرايضية ووالكء املرهاانت يف حل مشألك الزناهة مفن املرحج أن تكون أسواق املراهنات يه
مصدرالاس تخبارات عىل نشاطات املراهنات املريبة .والدةل اليت تثبت هوية من وضع املرهاانت ووقت وضعها سزتيد من فرص جناح التحقيق
التأدييب الالحق.
الرايضات اليت تعلو فهيا نس بة املراهنات قد تنظر يف توظيف حمليل مراهنات ميكهنم متابعة أسواق املراهنات بشلك استبايق .وأقل ما جيب عىل
املنظامت الرايضية هو أن يكون دلهيم القدرة عىل الوصول لشخص يس تطيع املساعدة يف تفسري بياانت املراهنات وحتضري أدةل املراهنات من أجل
جلسات الاس امتع التأديبية.
ومن اخليارات الخرى أمام املنظامت الرايضية الاس تعانة خبدمات املشغلني التجاريني املتخصصني يف مراقبة أسواق املراهنات.
وعند تبين هنج استبايق ،فانه من املمكن اس تخدام الاس تخبارات الفورية الآنية الواردة من وكيل املراهنات أو من رشكة مراقبهتا ملنع التالعب
بنتاجئ احدى املبارايت من احلدوث.
التعليم

يُعد التعلمي وزايدة الوعي من العوامل الساس ية لي اسرتاتيجية ملاكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت .فالتعلمي يزيد من الوعي عند مجيع املشاركني يف
الرايضة وحيمهيم من الشخاص اذلين يسعون لفسادمه .وكام ازداد اس تعداد املشاركني ،حتسنت قدرهتم عىل معرفة الساليب اليت يس تخدهما
املتالعبون ابلنتاجئ ومقاومهتم لها.
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ان الهدف من التعلمي خبصوص التالعب بنتاجئ املبارايت يمتثل يف تعريف مجيع املشاركني بقواعد املراهنات والتالعب يف النتاجئ واس تخدام (أو
الدق اساءة اس تخدام) املعلومات ادلاخلية.
قد يتخذ التعلمي خبصوص التالعب بنتاجئ املبارايت عديد من الشاكل ،من التدريبات املبارشة والتدريب عرب الانرتنت اىل املواد املكتوبة مثل
املنشورات وبطاقات التذكري .وجيب أن يعمتد نوع الطرق املس تخدمة عىل امجلهور املس هتدف وجيب أن تتعاون املنظامت الرايضية مع أحصاب
املصلحة ،مبا يف ذكل احتادات الالعبني ومنظامت املراهنات الرايضية املوثوقة ،جلعل التعلمي وثيق الصةل ابلمر ولزايدة تأثريه.

عىل املشاركني واملسؤولني الاس تعداد لس تكامل برانمج تعلميي قبل ادلخول يف رايضة وحضور/اس تكامل الربامج ادلورية لتجديد املعلومات.
المه من ذكل ،أنه جيب عىل املنظامت الرايضية أن تضع يف اعتبارها رضورة اعتبارالتعلمي وزايدة الوعي جزء اا من اسرتاتيجية الزناهة الشامةل
وليس بديال عهنا.

الفصل الثالث  :االستنتاجات ونقاط التعلم الرئيسية
أ .نظرة عامة عىل التالعب بنتائج المباريات
التالعب بنتاجئ املبارايت خطر هل أوجه عديدة هيدد نزاهة الرايضة حول العامل .فهو انهتاك من نوع خاص يتطلب همارات خاصة للتصدي هل بشلك سلمي .وهذا
ادلليل املرجعي للمامرسات اجليدة يف حتقيقات التالعب بنتاجئ املبارايت يزود الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية وغريها من الهيئات الخرى ذات
الصةل بأدوات معلية وأساليب مهنجية وارشادات من أجل املساعدة يف التصدي لهذا اخلطر وجعل التالعب ابملبارايت أقل جذاب مل ْن مه داخل الرايضة وخارهجا؛
مما يؤدي اىل تعزيز نزاهة الرايضة.
وابلنس بة للهجزة املعنية ابنفاذ القانون ،فان اس تخدام املواثيق ادلولية احلالية وعىل الخص اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد واعامتد أحاكهما يف املسار اخلاص
ابدعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت سيساعد هذه الهجزة يف معلية التحقيق اليت تقوم هبا .وعىل الرمغ من أن املنظامت الرايضية والهيئات املعنية الخرى ذات
الولية والسلطات القضائية اليت ختولها من التحقيق يف ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت غري ُملْزمة جبميع الصكوك ادلولية املذكورة يف هذا ادلليل املرجعي ،فاهنا
تس تطيع احلصول عىل املساعدة من مبادى هذه الصكوك.
وفامي يىل نقاط التعمل الرئيس ية اليت ورد تفصيلها يف هذا ادلليل املرجعي واليت ختص الهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية وسائر الهيئات املعنية الخرى:
• رضورة أن يستند أحصاب املصاحل يف ترصفاهتم عىل أطر قانونية دولية (ول س امي اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد واتفاقية ماكحفة اجلرمية املنظمة عرب
احلدود الوطنية) .وعىل الترشيع الوطىن
• يبني هذا ادلليل املرجعي خملتلف هجات التحقيق أفضل الس بل يف تطبيق مجموعة منتقاة من طرائق التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت يف اجملال
الراييض لبلوغ النتاجئ املنشودة من طرق الكشف عن هذا النوع من التالعب واحلصول عىل الاس تخبارات الالزمة هل ،والنشطة التحقيقية اخلاصة به.
• أدت أسواق املراهنات العاملية والتكنولوجيا املتقدمة اىل زايدة حدة اخلطر النامج عن التالعب بنتاجئ املبارايت.
• الشلك الرئييس من أشاكل التالعب بنتاجئ املبارايت هو الشلك املتعلق ابملراهنات .غري أنه ميكن أن ترتكب أنشطة التالعب بنتاجئ املبارايت لس باب
رايضية ويه ليست أقل خطورة.
• تعريف التالعب بنتاجئ املبارايت/التالعب مأخوذ من اتفاقية جملس أورواب بشأن التالعب ابملنافسات الرايضية .وهو "تعمد ترتيب أو ارتاكب فعل أو
اغفال أآخر هبدف احداث تغيري يف نتيجة مسابقة رايضية أو يف مسارها بشلك غري سلمي من أجل احملو الاكمل أو اجلزيئ لطابع املسابقة الرايضية سابقة
اذلكر اذلي ل ميكن التنبؤ به هبدف احلصول عىل مزية غري مس تحقة لصاحل من قام بذكل أو للغري".
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• الس ياقات املتباينة اليت يعمل فهيا الك من احملققني الرايضيني وحمققي الهجزة املعنية ابنفاذ القانون تؤثر عىل طريقة سري معلهم بشلك
مش تقل ،وحتدد شلك الطريقة اليت يعملون هبا معا عىل قضية من قضااي التالعب بنتاجئ املبارايت اليت تنطوي عىل نشاط خيالف القواعد
التنظميية الرايضية والقوانني اجلنائية.
• تتجذب اجلرمية املنظمة اىل التالعب بنتاجئ املبارايت؛ اذ أنه حاليا أحد النشطة قليةل اخملاطر كثرية العوائد.
• يعترب التالعب بنتاجئ املبارايت شلك حمدد من أشاكل الفساد املايل املعقدة اذلى يلقي بظالهل الوخمية عىل اجملمتع كلك.
• خيدع التالعب بنتاجئ املبارة عدد من أحصاب املصاحل يف اجملال الراييض ،من بيهنم املشجعون ومنظمو املراهنات.
• التالعب بنتاجئ املبارايت جرمية عاملية عابرة للحدود يصعب التحقيق فهيا بسبب انعدام القوانني اخملتصة هبا وكرثة الهنُ ُج اليت تتناوهل.
• تسهم الصكوك ادلولية القانونية والرايضية يف التصدي لهذا اخلطر ،ومن تكل الصكوك اتفاقية ماكحفة الفساد واتفاقية ماكحفة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية ،واتفاقية اجمللس الورويب بشأن التالعب ابملنافسات الرايضية ،ومدونة احلركة الوملبية التابعة للجنة الوملبية ادلولية
ملنع التالعب ابملسابقات.

ب .التحقيق يف قضايا التالعب بنتائج المباريات

• لواقعة التالعب الناحج بنتاجئ املبارايت أربع مراحل يه :ختطيط املؤامرة ،ووضع املراهنات ،وتنفيذ التالعب يف مضامر اللعب ،ومجع
الرابح غري القانونية.
• اذا اكن أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون هو اجلهة اليت تقود حتقيقات ادعاءات التالعب بنتاجئ املبارايت ،جيب علهيا حينئذ أن تتشارك
مع املنظمة الرايضية املعنية وتس تفيد من معلوماهتا ابلرايضة حمل التالعب.
• من المهية مباكن ،همام اكن مصدر زمع ادعاء التالعب املس بق بنتاجئ املبارايت (منسقو املراهنات أو الشخاص) ،عدم اهامل
الاس تخبارات بدون اس تكشاف عدد من اخليارات حملاوةل اثبات اخلرب ،وخباصة اس تقصاء الدةل من أسواق املراهنات.

• معيار الثبات يف أي قضية جنائية هو أن يكون اثباات ل يداخهل شك معقول .أما معيار الثبات يف جلسات الاس امتع التأديبية الرايضية
فهو معيار أقل درجة يرتاوح ما بني رحجان الاحامتلت والقبول والارتضاء.
• الهدف السايس لي حتقيق ،سواء أجراه أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أو أية هيئة أخرى ،هو تتبع الدةل بشلك مهنجي ومنطقي.
• أدةل املراهنات يف العادة فنية ومعقدة ،وذلا جيب ارشاك اخلرباء لتقدمي املساعدة.
• جيب تويخ احلذر عند التعامل مع املشاهد التصورية اخلاصة حبادث تالعب مزعوم بنتاجئ املبارايت لن هوامش الخطاء الصغرية
ابلنس بة للمشاركني الرايضني ذوى املهارات العالية جتعل من الصعب اثبات تعمد الترصفات املشكوك فهيا
• .جيب احلصول عىل جسالت الهواتف واملراهنات احلساابت املرصفية من الطراف املهتمة لجياد الروابط بيهنم .وجيب تقدمي هذه املعلومات
وعرضها بشلك واحض أمام احملمكة اجلنائية أو احملمكة الرايضية (يف رسومات أو جداول زمنية).
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•
•
•
•
•
•
•

وسائل التواصل الاجامتعي مصدر هل أمهيته يف الاس تخبارات ،لكن جيب تنفيذ أي معليات حبث واحلصول عىل أي أدةل
بشلك يمن عن وعي ابلرشوط والقيود القانونية.
عند اختاذ قرار الاس تعانة بأحد اخلرباء يف بعض الدةل (مثل املراهنات أو املشاهد التصورية) ،جيب أن يؤخذ يف الاعتبار
اس تقالهلم وخربهتم وأداهئم يف احملمكة.
جيب أخذ احليطة عند اجراء املقابةل مع املتأآمرين املشاركني يف الادعاء بسبب احامتلية أن لك خشص مهنم يسعى فقط محلاية
نفسه.
تتبع أثر الموال يف حتقيق التالعب بنتاجئ املبارايت قد ميكن الهجزة املعنية ابنفاذ القانون من التعرف عىل أشخاص أآخرين
داخل الرايضة وخارهجا ،ل يربطهم يشء سابق ابملؤامرة.
الولية القضائية والسلطات املمنوحة للمنظامت الرايضية حمدودة وهذا يؤثر عىل قدرهتم عىل اجراء التحقيق يف ادعاءات
التالعب بنتاجئ املبارايت ،وان اكنت دلهيم الرغبة حقا يف اجراء التحقيق.
املنظامت الرايضية غري ُملْزمة بنفس القواعد الصارمة اخلاصة ابلدةل كام هو احلال مع الهجزة املعنية ابنفاذ القانون .وهذا يعيهنا
عىل اختاذ اجراءات ضد املشاركني الرايضني املنمتني اىل احدى اللعاب الرايضية واذلين مه جزء من مؤامرة التالعب.
ابلرمغ من رضورة توافر عنارص الاس تقاللية يف لك احملقق واملدعي العام ،فان التعاون والتواصل املنتظم بيهنام رضوري يف
املرحةل املبكرة بشأن المور اليت ختص طبيعة التحقيق ونطاقه العام والوسائل احملددة للتحقيقات.

ُ
ج .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج المباريات
•
•
•
•
•
•
•
•

أحد الهنج البديةل اليت هتدف اىل تقليل الصعوابت املتأصةل يف اثبات تورط الشخاص يف حوادث التالعب بنتاجئ املبارايت
هو التحقيق يف ما اذا اكن املشتبه فهيم متورطني يف أي نوع أآخر من النشاط الجرايم أم ل.
جيب عىل البدلان منفردة أن تتطلع لنشاء برامج وطنية من شأهنا تسهيل معلية مشاركة الاس تخبارات وتبادلها.
هتدف قوانني وأحاكم حامية البياانت اىل حامية اخلصوصية وجيب أخذها يف الاعتبار عند التحقيق مع املشتبه فهيم ابلتالعب
بنتاجئ املبارايت.
من مصلحة مجيع الطراف املعنية اجياد تواصل الفعال بني وسائل العالم والهجزة املعنية ابنفاذ القانون واملنظامت الرايضية،
وان اكن هذا التواصل من الجراءات الكثيفة الاس تخدام للموارد.
أصبحت نظم مراقبة املراهنات وبرامج مشاركة الاس تخبارات مصدرا همام للدةل يف قضااي التالعب بنتاجئ املبارايت وجيب
الاس تفادة مهنا ابلقدر اذلي تسمح به من املوارد البرشية واملالية.
جيب توفري نقطة اتصال مشرتكة وموحدة بشأن قضااي التالعب بنتاجئ املبيارايت بني مجيع الهجزة املعنية ابنفاذ القانون
واملنظامت الرايضية.
رضورة أن يكون دلى املنظامت الرايضية مسؤول نزاهة ،وحبذا لو اكنت وحدة مسؤوةل عن الزناهة تكون هممهتا الساس ية
العمل عىل ردع التالعب ووضع اسرتاتيجيات خاصة ابلزناهة.
تثقيف مجيع املشاركني لزايدة الوعي ابلهتديد اذلي ميثهل التالعب بنتاجئ املبارايت وبكيفية ماكحفته.

الملحق أ

مدى انطباق إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عىل
مكافحة التالعب بنتائج المباريات
مدى انطباق التطبيق عىل ماكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت

املادة

النص ذو الصةل فهيا

املادة  1بيان الغراض

أغراض هذه التفاقية يه:
تروجي وتدعمي التدابري الرامية اىل منع وماكحفة الفساد بصورة أكفأ • يقع التالعب بنتاجئ املبارايت متاما مضن أغراض التفاقية
(أ)
لكونه أحد أشاكل اجلرمية املالية العابرة للحدود.
وأجنع؛
(ب) تروجي وتيسري ودمع التعاون ادلويل واملساعدة التقنية يف جمال منع
وماكحفة الفساد ،مبا يف ذكل يف جمال اسرتداد املوجودات.

املادة  3نطاق الانطباق

تنطبق هذه التفاقية ،وفقا لحاكهما ،عىل منع الفساد والتحري عنه ومالحقــة
اجملرمة وفقا • التالعب بنتاجئ املبارايت هو شلك معني من أشاكل
مرتكبيه ،وعىل جتميد وجحز وارجاع العائدات املتأتية من الفعال ِّ
الفساد يتطلب تطوير اسرتداد العائدات الجرامية.
لهذه التفاقية.

املادة  5س ياسات  -2تسعى لك دوةل طرف اىل ارساء وتروجي ممارسات فعاةل تس هتدف منع
• هناك العديد من التدابري الوقائية اليت ميكن أن تساعد
وممارسات ماكحفة الفساد الفساد.
يف ماكحفة
الوقائية
 -3تسعى لك دوةل طرف اىل اجراء تقيمي دوري للصكوك القانونية والتدابري التالعب بنتاجئ املبارايت.
• ومبا أن الضالعني يف التالعب بنتاجئ املبارايت يطورون
الادارية ذات الصةل ،بغية تقرير مدى كفايهتا ملنع الفساد وماكحفته.
بشلك دامئ طريقة معلهم ،مفن الرضوري تقومي هنُ ُج وأساليب
 -4تتعاون ادلول الطراف فامي بيهنا ومع املنظامت ادلولية والاقلميية ذات التحقيق.
الصةل ،حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الساس ية لنظاهما القانوين ،عىل • ل ميكن التصدي بفعالية للتالعب بنتاجئ املبارايت ال من
تعزيز وتطوير التدابري املشار الهيا يف هذه املادة .وجيوز أن يشمل ذكل خالل التعاون عىل الصعيد ادلويل.
التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع ادلولية الرامية اىل منع الفساد.
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املادة  12القطاع

اخلاص

تتخذ لك دوةل طرف ،وفقا للمبادئ الساس ية لقانوهنا
ادلاخيل ،تدابري ملنع ضلوع القطاع اخلاص يف الفساد،
ولتعزيز معايري احملاس بة ومراجعة احلساابت يف القطاع
اخلاص ،وتفرض عند الاقتضاء عقوابت مدنية أو ادارية
أو جنائية تكون ف ِّعاةل ومتناس بة ورادعة عىل عدم
الامتثال لهذه التدابري.

املادة  14تدابري  -1عىل لك دوةل طرف:
(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابة والرشاف
منع غسل الموال
عىل املصارف واملؤسسات املالية غري املرصفية ،مبا يف
ذكل الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية اليت تقدم
خدمات نظامية أو غري نظامية يف جمال احاةل الموال أو
لك ما لـه قمية ،وعند الاقتضاء عىل الهيئات الخرى
املعرضة بوجه خاص لغسل الموال ،مضن نطاق
ِّ
اختصاصها ،من أجل ردع وكشف مجيع أشاكل غسل
الموال ،ويتعني أن يشدد ذكل النظام عىل املتطلبات
اخلاصة بتحديد هوية الزابئن واملالكني املنتفعني ،عند
الاقتضاء ،وحفظ السجالت والبالغ عن املعامالت
املش بوهة؛
أن تكفل ،دون مساس بأحاكم املادة
(ب)
 46من هذه التفاقية ،قدرة السلطات الدارية والرقابية
واملعنية ابنفاذ القانون وسائر السلطات املكرسة ملاكحفة
غسل الموال( ،مبا فهيا السلطات القضائية ،حيامث يقيض
القانون ادلاخيل بذكل) ،عىل التعاون وتبادل املعلومات
عىل الصعيدين الوطين وادلويل مضن نطاق الرشوط اليت
يفرضها قانوهنا ادلاخيل ،وأن تنظر ،لتكل الغاية ،يف انشاء
وحدة معلومات اس تخبارية مالية تعمل مكركز وطين مجلع
وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غسل الموال احملمتةل،
ولتعممي تكل املعلومات.
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• قد يتورط يف بعض الحيان موظفون معوميون يف
التالعب بنتاجئ املبارايت.
• عادة ما ينطوي التالعب عنارص اجرامية منظمة
وأشخاص رايضية عامةل يف القطاع اخلاص
.

•غال ابا ما يمت غسل عائدات التالعب بنتاجئ املبارايت
من خالل منسقي املراهنات ،لكن ميكن أن يكون ذكل
أيضا عن طريق رشاء أصول رايضية ،مثل النوادي
والالعبني أو الاستامثر يف ذكل.
• وبطبيعة احلال ،ميكن للمتأآمرين املشرتكني يف التالعب
اس تخدام القنوات التقليدية لغسل الموال ،مثل غسل
الموال من خالل املؤسسات املالية ورشاء املمتلاكت.

املادة  21الرشوة تنظر لك دوةل طرف يف اعامتد ما قد يلزم من تدابري ترشيعية
يف القطاع اخلاص وتدابري أخرى لتجرمي الفعال التالية ،عندما ترتكب معدا أثناء • اجلرمية الرئيس ية املتضمنة يف التالعب بنتاجئ
املبارايت يه الرشوة ابملال أو بأي منفعة مالية
مزاوةل أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية:
وعد أي خشص يدير كياان اتبعا للقطاع اخلاص ،أو يعمل (أ) أخرى يدفعها اجملرم غالب اا عن طريق طرف اثلث
دليه بأي صفة ،مبزية غري مس تحقة أو عرضها عليه أو منحه اايها ،اىل املشارك الراييض (صاحب التأثري املبارش)
بشلك مبارش أو غري مبارش ،سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل للتالعب بنتيجة مباراة  /منافسة رايضية معينة.
خشص أآخر ،ليك يقوم ذكل الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام
بفعل ما ،مما يشلك اخالل بواجباته.
(ب) الامتس أي خشص يدير كياان اتبعا للقطاع اخلاص ،أو يعمل
دليه بأي صفة ،أو قبولـه ،بشلك مبارش أو غري مبارش ،مزية غري
مس تحقة ،سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل خشص أآخر ،ليك
يقوم ذكل الشخص بفعل ما ،مما يشلك اخالل بواجباته.
املادة  23غسل تعمتد لك دوةل طرف ،وفقا للمبادئ الساس ية لقانوهنا ادلاخيل ،ما
قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعال التالية • ،جيب عىل العنارص الجرامية املنظمة أن تقوم
العائدات
بغسل الموال عن طريق قنوات مرشوعة حىت
عندما ترتكب معدا:
الاجرامية
(أ) ( )1ابدال املمتلاكت أو احالهتا ،مـع العمل بأهنا عائدات اجرامية ،تنجح يف معليات التالعب بنتاجئ املبارايت.
بغرض اخفاء أو متويه مصدر تكل املمتلاكت غري املرشوع أو
مساعدة أي خشص ضالع يف ارتاكب اجلرم الصيل عىل الفالت • ومما تنفرد به جرمية غسل الموال أهنا غالبا ما
تمت من خالل منسقي املراهنات وقد تكون من
من العواقب القانونية لفعلته؛
( )2اخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلاكت أو مصدرها أو خالل رشاء أصول رايضية ،مثل النوادي
ماكهنا أو كيفية الترصف فهيا أو حركهتا أو ملكيهتا أو احلقوق املتعلقة والالعبني أو الاستامثر يف ذكل.
هبا ،مع العمل بأن تكل املمتلاكت يه عائدات اجرامية؛
• وبطبيعة احلال ،ميكن للمتأآمرين املشرتكني يف
(ب) ورهنا ابملفاهمي الساس ية لنظاهما القانوين:
( )1اكتساب املمتلاكت أو حيازهتا أو اس تخداهما مع العمل ،التالعب اس تخدام القنوات التقليدية لغسل
الموال ،مثل غسل الموال من خالل
وقت اس تالهما ،بأهنا عائدات اجرامية؛
جمرم وفقا لهذه املادة ،أو املؤسسات املالية ورشاء املمتلاكت.
( )2املشاركة يف ارتاكب أي فعل ِّ
التعاون أو التأآمر عىل ارتاكبه ،والرشوع يف ارتاكبه واملساعدة
والتشجيع عىل ذكل وتسهيهل واسداء املشورة بشأنه.
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• جيب أيض اا التحقيق مع من تثبت مشاركهتم يف أعامل
املادة 27
تعمتد لك دوةل طرف ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري التالعب بنتاجئ املبارايت ،كام جيب مالحقهتم قضائيا ،لتوفري
املشاركة
رادع شامل دون ارتاكب هذه العامل.
جترم ،وفقا لقانوهنا ادلاخيل،
والرشوع
أخرى ليك ِّ

[أ] املشاركة بأي صفة ،كطرف متواطئ أو مساعد أو حمرض
جمرم وفقا لهذه التفاقية.
مثال ،يف فعل ِّ
جمرم وفقا لهذه التفاقية.
[ب] أي رشوع يف ارتاكب فعل ِّ
جمرم وفقا لهذه التفاقية.
[ج] العداد لرتاكب فعل ِّ

املادة
املالحقة
واملقاضاة
واجلزاءات

30
جمرم وفقا لهذه التفاقية
جتعل لك دوةل طرف ارتاكب فعـل ِّ
خاضعا لعقوابت ُتراعى فهيا جسامة ذكل اجلرم.

املادة  -1 31تتخذ لك دوةل طرف ،اىل أقىص مدى ممكن مضن نطاق
نظاهما القانوين ادلاخيل ،ما قد يلزم من تدابري للمتكني من
التجميد
مصادرة:
واحلجز
جمرمة وفقا لهذه
واملصادرة
(أ) العائدات الجرامية املتأتية من أفعال ِّ
التفاقية ،أو ممتلاكت تعادل قميهتا قمية تكل العائدات؛
(ب) املمتلاكت أو املعدات أو الدوات الخرى اليت
جمرمة
اس ُتخدمت أو اكنت معدِّ ة لالس تخدام يف ارتاكب أفعال ِّ
وفقا لهذه التفاقية.
لل
 -2تتخذ لك دوةل طرف ما قد يلزم من تدابري متكني من
كشف أي من الش ياء املشار الهيا يف الفقرة  1من هذه املادة
أو اقتفاء أثره أو جتميده أو جحزه ،لغرض مصادرته يف هناية
املطاف.
 -4اذا ُح ِّولت هذه العائدات الجرامية اىل ممتلاكت أخرى أو
بدلت هبا ،جزئيا أو كيا ،وجب اخضاع تكل املمتلاكت ،بدل
من العائدات ،للتدابري املشار الهيا يف هذه املادة.
 -5اذا خُلطت هذه العائدات الجرامية مبمتلاكت اكتُسبت من
مصادر مرشوعة ،وجب اخضاع تكل املمتلاكت للمصادرة يف
حدود القمية املقدِّ رة للعائدات اخمللوطة ،مع عدم املساس بأي
صالحيات تتعلق بتجميدها أو جحزها.
ُ -6ختضع أيضا للتدابري املشار الهيا يف هذه املادة ،عىل نفس
النحو وبنفس القدر الساريني عىل العائدات الجرامية،
اليرادات أو املنافع الخرى املتأتية من هذه العائدات
الاجرامية ،أو من املمتلاكت اليت ُح ِّولت تكل العائدات الهيا
أو بُدِّ لت هبا ،أو من املمتلاكت اليت اختلطت هبا تكل
العائدات.
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• ويعد ضالعا يف التأآمر لك خشص ممن يؤدي أعامل مثل القيام
بدور الوكيل/الوس يط/الطرف الثالث بني اجملرم اذلي يدير
معلية التالعب واملشارك الراييض املوجود يف املضامر.
• ل تنجح محاولت لك من يرشع يف التالعب ابلرياضة من
أجل المال نتيجة الفشل أو اﻹحباط ،ومن ثم يجب وضع
أحاكم للتصدي لهذا التالعب في القوانين الجنائية ذات الصلة.
• اذا اعتقد أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أن مثة فساد
حدث يف الرايضة من خالل التالعب بنتاجئ املبارايت ،وجب
عليه أن يرشع يف التحري عن مجيع املشاركني يف التأآمر ،وأن
يالحقهم قضائيا ،حسب قوة الدةل ،طبقا لقوانني ماكحفة
الفساد ذات الصةل يف هذا البدل.
• ومن نقاط الضعف الرئيس ية يف الاسرتاتيجيات والجراءات
اليت تُتخذ فامي يتعلق ابلتالعب بنتاجئ املبارايت فشل الهجزة
املعنية ابنفاذ القانون وغريها من الهيئات ذات الصةل يف حماوةل
اسرتداد العائدات املكتس بة من هذه اجلرمية.
• وذلكل ،جيب أن يكون هناك تركزي أكرب عىل
"تتبِّع أثر املال" بنفس الطريقة اليت تقوم هبا الهيئات ذات الصةل
يف أشاكل الفساد الخرى اليت تنطوي عىل جرمية منظمة
خطرية .وسوف يتطلب أيضا ا مشاركة وتعاون املؤسسات املالية
ومنسقي املراهنات.
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املادة  32حامية  -1تتخذ لك دوةل طرف تدابري مناس بة وفقا لنظاهما • من المهية مباكن توفري امحلاية لم ْن ميتلكون الشجاعة الاكفية
الشهود واخلرباء القانوين ادلاخيل ،ومضن حدود اماكنياهتا ،لتوفري حامية لتقدمي معلومات عن النشطة الفاسدة من خالل التالعب

والضحااي
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ف ِّعاةل للشهود واخلرباء اذلين يُدْ لون بشهادة تتعلق بنتاجئ املبارايت وم ْن مه يف هناية املطاف مس تعدون للتعاون
جمرمة وفقا لهذه التفاقية وكذكل لقارهبم وسائر مع سلطات انفاذ القانون لضامن ادانة انحجة ملرتكيب تكل
بأفعال ِّ
الشخاص الوثيقي الصةل هبم عند الاقتضاء ،من أي اجلرمية.
انتقام أو ترهيب حممتل.
 -2جيوز أن تشمل التدابري املتوخِّاة يف الفقرة  1من • ومثة أمهية متعاظمة لهذا التالعب يف اجلرامئ اليت تتورط
هذه املادة ،ودون مساس حبقوق املدعى عليه ،مبا يف فهيا اجلرمية املنظمة لهنا غالبا ما تكون ممترسة يف ترهيب
الشهود.
ذكل حقه يف حمامكة حسب الصول:
(أ) ارساء اجراءات لتوفري امحلاية اجلسدية
لولئك الشخاص ،اكلقيام مثال ،ابلقدر الالزم • جيب أن يمتتع الشهود ابمحلاية القصوى لن هؤلء
واملمكن معليا ،بتغيري أماكن اقامهتم والسامح ،عند املتورطني سيس تخدمون أساليب خمتلفة حملاوةل اخفاء
الاقتضاء ،بعدم افشاء املعلومات املتعلقة هبويهتم نشاطاهتم الفاسدة مما يعين أنه غالبا ل يوجد سوى القليل من
الدةل الخرى اليت ميكن اس تخداهما.
وأماكن تواجدمه أو بفرض قيود عىل افشاهئا؛
توفري قواعد خاصة ابلدةل تتيح
(ب)
للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم عىل حنو يكفل
سالمة أولئك الشخاص ،اكلسامح مثال ابلدلء
ابلشهادة ابس تخدام تكنولوجيا التصالت ،مثل
وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالمئة.

دليل الموارد للممارسات السليمة بالتحقيقفى التالعب بنتائج المباريات

املادة  33حامية تنظر لك دوةل طرف يف أن تُدخل يف صلب نظاهما
القانوين ادلاخيل تدابري مناس بة لتوفري امحلاية من أي
املب ِّلغني
مسوغ لها لي خشص يقوم ،حبسن ن ِّية
معامةل ل ِّ

• من المهية مباكن توفري امحلاية ملن دلهيم القدر الكرب من
الشجاعة للجهر بأآراهئم وتقدمي معلومات عن النشطة
الفاسدة من خالل التالعب بنتاجئ املبارايت.

ولس باب وجهية ،اببالغ السلطات اخملتصة بأي وقائع
جمرمة وفقا لهذه التفاقية.
تتعلق بأفعال ِّ

املادة  37التعاون
مع سلطات انفاذ
القانون

املادة  39التعاون
بني السلطات
الوطنية والقطاع
اخلاص
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 -1تتخذ لك دوةل طرف تدابري مناس بة لتشجيع
الشخاص اذلين يشاركون أو شاركوا يف ارتاكب فعل
جمرم وفقا لهذه التفاقية عىل تقدمي معلومات مفيدة اىل
ِّ
السلطات اخملتصة لغراض التحقيق والثبات ،وعىل
توفري مساعدة فعلية حمددة للسلطات اخملتصة ميكن أن
تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسرتداد تكل
العائدات.
 -2تنظر لك دوةل طرف يف أن تتيح ،يف احلالت
املناس بة ،اماكنية ختفيف عقوبة املهتم اذلي يقدم عوان
جمرم
كبريا يف معليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل ِّ
وفقا لهذه التفاقية.
 -1تتخذ لك دوةل طرف ،وفقا لقانوهنا ادلاخيل ،ما قد
يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني السلطات الوطنية
املعنية ابلتحقيق واملالحقة وكياانت القطاع اخلاص،
وخصوصا املؤسسات املالية ،فامي يتصل ابلمور املتعلقة
جمرمة وفقا لهذه التفاقية.
ابرتاكب أفعال ِّ
 -2تنظر لك دوةل طرف ،يف تشجيع رعاايها وغريمه من
الشخاص اذلين يوجد ماكن اقامهتم املعتاد يف اقلميها عىل
ابالغ السلطات الوطنية املعنية ابلتحقيق واملالحقة عن
جمرم وفقا لهذه التفاقية.
ارتاكب فعل ِّ

• وهذا خاصة هو شأن احلالت اليت يتورط فهيا
املشاركون الرايضيون أنفسهم مث يتقدمون بشاكوامه .اهنم
يف الغالب ل يمتكنون من ادراك خطورة هذا اجلرم يف
البداية ،مث يتعرضون للخطر اذا رفضوا التعاون.
• ومن الشخاص الآخرون اذلين قد جياهرون برأهيم
أولئك اذلين تورطوا يف مؤامرة فساد اللعاب الرايضية أو
أولئك املشاركني الرايضيني الآخرين أو امجلهور اذلين دلهيم
معلومات.
• قد تسمح قوانني بعض البدلان للمجرمني الضالعني يف
مؤامرة التالعب بنتاجئ املبارايت بتخفيض عقوبهتم اذا
تعاونوا بشلك اكمل مع التحقيق.
• وينبغي اس تحسان ذكل يف حاةل ما اذا اكن ابماكن الفرد
توفري معلومات/سبيل للوصل اىل أحد من اشرتكوا يف
التأآمر ممن مه أعىل السلسةل اليت تدير مؤامرة التالعب
بنتاجئ املبارايت.

• ومبا أن أن التالعب بنتاجئ املبارايت يعد أساسا شالك
من أشاكل الفساد يف القطاع اخلاص ،فان هيئات الدارة
الرايضية من الكياانت اخلاصة اليت س يكون من الرضوري
تعاون أهجزة انفاذ القانون معها عىل املس توى الوطين.
• وحبمك نوع الهيلك التنظميي وهذه اجلرمية ،فقد يكون
منسقو املراهنات ومنظموها أيضا ا من كياانت القطاع
اخلاص حتقيقا لغرض هذه املادة.
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املادة  42الولية  -1تعمتد لك دوةل طرف ما قد يلزم من تدابري ليك • غالبية أنشطة التالعب بنتاجئ املبارايت متجاوزة للحدود

القضائية
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ختضع لوليهتا القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الوطنية ،مما جيعل التحقيقات معقدة من منظور الولية
القضائية.
التفاقية يف احلالتني التاليتني:
(أ) عندما يُرتكب اجلرم يف اقلمي تكل ادلوةل
• ميكن أن ي ُسهِّل اس تخدام أحاكم هذه املادة احلوار حول
الطرف؛
 -2رهنا بأحاكم املادة  4من هذه التفاقية ،جيوز لدلوةل البدل اذلي هل الولوية القضائية لجراء حتقيق معني يف
الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لوليهتا أنشطة التالعب بنتاجئ املبارايت.
القضائية يف احلالت التالية:
(أ) عندما يُرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تكل
ادلوةل الطرف أو خشص عدمي اجلنس ية يوجد ماكن
اقامته املعتاد يف اقلميها؛
 -3لغراض املادة  44من هذه التفاقية ،تعمتد لك
دوةل طرف ما قد يلزم من تدابري لخضاع الفعال
اجملرمة وفقا لهذه التفاقية لوليهتا القضائية عندما يكون
ِّ
اجلاين املزعوم موجودا يف اقلميها ول تقوم بتسلميه جملرد
كونه أحد مواطنهيا.
 -4جيوز للك دوةل طرف أيضا أن تعمتد ما قد يلزم
اجملرمة وفقا لهذه التفاقية
من تدابري لخضاع الفعال ِّ
لوليهتا القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا
يف اقلميها ول تقوم بتسلميه.
 -5اذا أبلغت ادلوةل الطرف اليت متارس وليهتا
القضائية مبقتىض الفقرة  1أو  2من هذه املادة ،أو
علمت بطريقة أخرى ،أن أي دول أطراف أخرى
جتري حتقيقا أو مالحقة أو تتخذ اجراء قضائيا بشأن
السلوك ذاته ،وجب عىل السلطات املعنية يف تكل
ادلول الطراف أن تتشاور فامي بيهنا ،حسب
الاقتضاء ،هبدف تنس يق ما تتخذه من اجراءات.
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املادة  43التعاون  -1تتعاون ادلول الطراف يف املسائل اجلنائية ،وفقا للمواد

 44اىل  50من هذه التفاقية .وتنظر ادلول الطراف ،حيامث
ادلويل
اكن ذكل مناس با ومتسقا مع نظاهما القانوين ادلاخيل ،يف
مساعدة بعضها البعض ،يف التحقيقات والاجراءات اخلاصة
ابملسائل املدنية والادارية ذات الصةل ابلفساد.
اجملرمة وفقا لهذه التفاقية
املادة  44تسلمي  -1تنطبق هذه املادة عىل الفعال ِّ
عندما يكون الشخص موضوع طلب التسلمي موجودا يف اقلمي
اجملرمني
ادلوةل الطرف متلقية الطلب ،رشيطة أن يكون اجلرم اذلي
يُلمتس بشأنه التسلمي جرما خاضعا للعقاب مبقتىض القانون
ادلاخيل للك من ادلوةل الطرف الطالبة وادلوةل الطرف متلقية
الطلب.
 -2عىل الرمغ من أحاكم الفقرة  1من هذه املادة ،جيوز لدلوةل
الطرف اليت يسمح قانوهنا بذكل أن توافق عىل طلب تسلمي
خشص ما بسبب أي من اجلرامئ املشموةل هبذه التفاقية واليت
ل يعاقب علهيا مبوجب قانوهنا ادلاخيل.
 -4يعترب لك من اجلرامئ اليت تنطبق علهيا هذه املادة مدرجا
يف عداد اجلرامئ اخلاضعة للتسلمي يف أي معاهدة لتسلمي اجملرمني
قامئة بني ادلول الطراف .وتتعهد ادلول الطراف ابدراج تكل
اجلرامئ يف عداد اجلرامئ اخلاضعة للتسلمي يف لك معاهدة تسلمي
تربم فامي بيهنا .ول جيوز لدلوةل الطرف اليت يسمح قانوهنا بذكل
اجملرمة وفقا لهذه التفاقية جرما
أن تعترب أاي من الفعال ِّ
س ياس يا اذا ما اختذت هذه التفاقية أساسا للتسلمي.
 -5اذا تلقت دوةل طرف ،جتعل تسلمي اجملرمني مرشوطا
بوجود معاهدة ،طلب تسلمي من دوةل طرف أخرى ل ترتبط
معها مبعاهدة تسلمي ،جاز لها أن تعترب هذه التفاقية الساس
القانوين للتسلمي فامي خيص أي جرم تنطبق عليه هذه املادة.
 -9تسعى ادلول الطراف ،رهنا بقوانيهنا ادلاخلية ،اىل
التعجيل ابجراءات التسلمي وتبس يط ما يتصل هبا من
متطلبات اثباتية فامي خيص أي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة.
83

ملحق أ .قابلية تطبيق إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للتحقيق فى التالعب بنتائج المباريات

• يكتيس التعاون ادلويل يف التحقيقات املتعلقة
ابلتالعب بنتاجئ املبارايت عرب احلدود أمهية قصوى
لضامن عدم قدرة املشتبه هبم الرئيس يني والدةل
والشهود عىل الهترب من القانون.
• وابلنظر اىل الطبيعة عرب الوطنية للجرم املتضمن
يف التالعب بنتاجئ املبارايت ،جيب عىل البدلان أن
تتعاون عىل أساس هذه املادة لتسلمي املشتبه هبم اىل
السلطة القضائية اليت تقود التحقيق.
• ويف املايض ،اكن عدد كبري من املشتبه هبم
الرئيس يني يف أنشطة التالعب بنتاجئ املبارايت العابرة
للحدود قد أفلتوا من املالحقة القضائية بسبب عدم
القدرة عىل ضامن تسلميهم اىل البدل صاحب الولوية
القضائية.

 -1 46تقدِّ م ادلول الطراف بعضها اىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة • تعترب املساعدة القانونية املتبادةل
املادة
املساعدة القانونية القانونية املتبادةل يف التحقيقات واملالحقات والاجراءات القضائية ( )MLAبني البدلان ذات أمهية خاصة يف
جمال التالعب بنتاجئ املبارايت ،حيث أهنا
املتصةل ابجلرامئ املشموةل هبذه التفاقية.
املتبادةل

 -4جيوز للسلطات املعنية دلى ادلوةل الطرف ،دون مساس ابلقانون
ادلاخيل ،ودون أن تتلقى طلبا مس بقا ،أن ترسل معلومات ذات صةل
مبسائل جنائية اىل سلطة خمتصة يف دوةل طرف أخرى ،حيامث تعتقد
أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تكل السلطة عىل القيام ابلتحرايت
والجراءات اجلنائية أو امتاهما بنجاح ،أو قد تُفيض اىل تقدمي ادلوةل
الطرف الخرى طلبا مبقتىض هذه التفاقية.
املادة  48التعاون  -1تتعاون ادلول الطراف فامي بيهنا تعاوان وثيقا ،مبا يتوافق مع نظمها
يف جمال انفاذ القانونية والدارية ادلاخلية ،يك تعزز فاعلية تدابري انفاذ القانون من أجل
ماكحفة اجلرامئ املشموةل هبذه التفاقية .وتتخذ ادلول الطراف ،عىل
القانون
وجه اخلصوص ،تدابري فعاةل لجل:
(أ) تعزيز قنوات التصال بني سلطاهتا وأهجزهتا ودوائرها املعنية،
وانشاء تكل القنوات عند الرضورة ،من أجل تيسري تبادل املعلومات
بطريقة أآمنة ورسيعة عن لك جوانب اجلرامئ املشموةل هبذه التفاقية،
مبا فهيا صالهتا ابلنشطة الجرامية الخرى ،اذا رأت ادلول الطراف
املعنية ذكل مناس با؛
(ب) التعاون مع ادلول الطراف الخرى ،فامي يتعلق ابجلرامئ
املشموةل هبذه التفاقية ،عىل اجراء حترايت []...
(د) تبادل املعلومات ،عند الاقتضاء ،مع ادلول الطراف الخرى
بشأن وسائل وطرائق معينة تُس تخدم يف ارتاكب اجلرامئ املشموةل هبذه
حمورة
التفاقية ،مبا يف ذكل اس تخدام ِّ
هوايت زائفة أو واثئق ِّمزورة أو ِّ
أو زائفة أو غريها من وسائل اخفاء النشطة؛
(و) تبادل املعلومات وتنس يق ما يُتخذ من تدابري ادارية وتدابري
أخرى ،حسب الاقتضاء ،لغرض الكشف املبكِّر عن اجلرامئ املشموةل
هبذه التفاقية.
 -3تسعى ادلول الطراف اىل التعاون ،مضن حدود اماكنياهتا ،عىل
التصدي للجرامئ املشموةل هبذه التفاقية ،اليت تُرتكب ابس تخدام
التكنولوجيا احلديثة.
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املادة

غالب اا ما تكون مشلكة مع وجود عنرص عرب
وطين قوي ،وأن املساعدة القانونية املتبادةل
تقوم عىل مجع الدةل من خالل تدابري
قرسية أو يف شلك مقبول للمحامكة.
• التعاون يف جمال انفاذ القانون أمر حمتي
لنجاح التحقيقات يف مطابقة ،سواء من
حيث الوقاية والتحقيق.
• ل ميكن التقليل من أمهية املعلومات
وتبادل املعلومات الاس تخبارية نظر اا لقةل
الفهم والدةل عاملي اا.
• التكنولوجيا احلديثة تقود خطر التالعب
بنتاجئ املبارايت ،ذلكل جيب أن حتظى
أهجزة انفاذ القانون بنفس القدر من التقدم
والعداد ملواهجة هذا الهتديد.
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بناء عىل القرار املتعلق ابلولية القضائية
 49تنظر ادلول الطراف يف ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية • وقد يلزم ،ا

التحقيقات
املشرتكة

أو متعددة الطراف جتزي للسلطات املعنية أن تنشئ
هيئات حتقيق مشرتكة ،فامي يتعلق ابلمور اليت يه موضع
حتقيقات أو مالحقات أو اجراءات قضائية يف دوةل واحدة
أو أكرث .ويف حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا
القبيل ،جيوز القيام بتحقيقات مشرتكة ابلتفاق حسب
احلاةل .وتكفل ادلول الطراف املعنية مراعاة الاحرتام التام
لس يادة ادلوةل الطرف اليت س يجري ذكل التحقيق داخل
اقلميها.

املالمئة للنظر يف التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت،
نظرا للطابع
اجراء حتقيقات مشرتكة بني بدلين أو أكرث ا
املعقد والطبيعة عرب الوطنية لبعض حتقيقات هذا النوع
من التالعب.

املادة  50أساليب
التحري اخلاصة  -1من أجل ماكحفة الفساد ماكحفة فعاةل ،تقوم لك دوةل

• وابلنظر اىل أن الفساد من خالل التالعب ابلرايضة
هو جمال جديد نسبيا للنشاط الجرايم ،وهو نشاط
من طبيعته اخلفاء ،فان هناك حاجة يف كثري من
الحيان اىل تقنيات خاصة (حديثة) لعرتاض أنشطة
التالعب بنتاجئ املبارايت وتعطيلها والتحقيقق فهيا.

طرف ،بقدر ما تسمح به املبادئ الساس ية لنظاهما
القانوين ادلاخيل ،ومضن حدود اماكنياهتا ووفقا للرشوط
املنصوص علهيا يف قانوهنا ادلاخيل ،ابختاذ ما قد يلزم من
تدابري لمتكني سلطاهتا اخملتصة من اس تخدام أسلوب التسمل
املراقب عىل النحو املناسب وكذكل ،حيامث تراه مناس با،
اتباع أساليب حتر خاصة اكلرتصد الالكرتوين وغريه من
أشاكل الرتصد والعمليات الرسية ،اس تخداما مناس با
داخل اقلميها ،وكذكل لقبول احملامك ما يس متد من تكل
الساليب من أدةل.
 -2لغرض التحري عن اجلرامئ املشموةل هبذه التفاقية،
تُشجع ادلول الطراف عىل أن تربم ،عند الرضورة،
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الطراف مناس بة
لس تخدام أساليب التحري اخلاصة تكل يف س ياق التعاون
عىل الصعيد ادلويل .وتُربم تكل التفاقات أو الرتتيبات
وتُنفذ ابلمتثال التام ملبدأ تساوي ادلول يف الس يادة،
ويُراعى يف تنفيذها التقيد الصارم بأحاكم تكل التفاقات أو
الرتتيبات.

85

ملحق أ .قابلية تطبيق إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للتحقيق فى التالعب بنتائج المباريات

املادة  51اسرتداد اسرتداد املوجودات مبقتىض هذا الفصل هو مبدأ

املوجودات  -حمك أسايس يف هذه التفاقية ،وعىل ادلول الطراف أن • "تتبع أثر املال" واسرتداد املوجودات س يحد بشدة من
متدِّ بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة يف اس هتواء التالعب بنتاجئ املبارايت للمجرمني .وذلكل ،ينبغي
عام:
مواصةل هذا الجراء.
هذا اجملال.
املادة  52منع تتخذ لك دوةل طرف ،دون اخالل ابملادة  14من
وكشف احاةل هذه التفاقية ،ما قد يلزم من تدابري ،وفقا لقانوهنا
العائدات املتأتية ادلاخيل ،للزام املؤسسات املالية الواقعة مضن وليهتا
القضائية بأن تتحقق من هوية الزابئن وبأن تتخذ
من اجلرمية
خطوات معقوةل لتحديد هوية املالكني املنتفعني
للموال املودعة يف حساابت عالية القمية ،وبأن جتري
حفصا دقيقا للحساابت اليت يطلب فتحها أو حيتفظ هبا
من قبل ،أو نيابة عن ،أفراد ملكِّفني أو س بق أن كِّفوا
بأداء وظائف معومية هامة أو أفراد أرسمه أو أشخاص
وثيقي الصةل هبم .ويص ِّمم ذكل الفحص ادلقيق بصورة
معقوةل تتيح كشف املعامالت املش بوهة بغرض ابالغ
السلطات اخملتصة عهنا ،ول ينبغي أن يؤول عىل أنه
يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون رشعي
أو حيظر علهيا ذكل.

• غالب اا ما س متر العائدات اجلنائية جلرمية التالعب بنتاجئ
املبارايت من خالل املؤسسات املالية يف بعض مراحل
حماولت غسل الموال.
• وابلتايل ،فان تتبِّع أثر املال واسرتداد عائدات اجلرمية
س يحد بشدة من اس هتواء التالعب بنتاجئ املبارايت
للمجرمني .وذلكل ،ينبغي مواصةل هذا الجراء.

 60تقوم لك دوةل طرف ،ابلقدر الالزم ،ابس تحداث أو
املادة
تطوير أو حتسني برامج تدريب خاصة ملوظفهيا • جيب السعي لتدريب أفراد انفاذ القانون وغريمه من
التدريب
الشخاص املسؤولني عن ماكحفة التالعب بنتاجئ املبارايت،
واملساعدة التقنية املسؤولني عن منع الفساد وماكحفته.
لن ذكل سيساعد معلية التحقيق بشلك كبري.
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املادة  61مجع  -1تنظر لك دوةل طرف يف القيام ،ابلتشاور مع
املعلومات املتعلقة اخلرباء ،بتحليل اجتاهات الفساد السائدة داخل • مجع املعلومات والاس تخبارات اخلاصة ابلتالعب بنتاجئ

ابلفساد وتبادلها اقلميها ،وكذكل الظروف اليت تُرتكب فهيا جرامئ املبارايت وحتليلها وتبادلها داخل البدل الواحد وعىل الصعيد
العاملي س يعزز التفامه وحيسن عدد التحقيقات واملالحقات
الفساد.
وحتليلها
 -2تنظر ادلول الطراف يف تطوير الاحصاءات القضائية الناحجة.
واخلربة التحليلية بشأن الفساد واملعلومات وتقامس تكل
الاحصاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فامي بيهنا
ومن خالل املنظامت ادلولية والقلميية ،بغية اجياد
تعاريف ومعايري ومهنجيات مشرتكة قدر الماكن
وكذكل معلومات عن املامرسات الفضىل ملنع الفساد
وماكحفته.
 -3تنظر لك دوةل طرف يف رصد س ياساهتا وتدابريها
الفعلية ملاكحفة الفساد ويف اجراء تقياميت لفعالية تكل
الس ياسات والتدابري وكفاءهتا.

املادة  62تدابري
أخرى :تنفيذ
التفاقية من خالل
الت منية الاقتصادية
واملساعدة التقنية

 -1تتخذ ادلول الطراف تدابري تساعد عىل التنفيذ
المثل لهذه التفاقية قدر الماكن ،من خالل التعاون • يشلك التالعب بنتاجئ املبارايت هتديد ااي للرايضة عىل
ادلويل ،أآخذة يف اعتبارها ما للفساد من أآاثر سلبية مجيع املس توايت ،وابلتايل فانه يرض ابجملمتع ،وهل تأثري عىل
نس بة كبرية من الساكن .وعليه ،ميكن وضع الاسرتاتيجيات
يف اجملمتع معوما ويف التمنية املس تدامة خصوصا.
لتسليط الضوء عىل هذه املسأةل.

الملحق ب
أحكام الصكوك القانونية الدولية األخرى المقابلة للتحقيقات يف
التالعب بنتائج المباريات
اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة الفساد اتفاقية المم املتحدة ملاكحفة اجلرمية لتفاقية جمللس أورواب بشأن التالعب ابملسابقات الرايضية
املنظمة عرب الوطنية
املادة 1
املادة  1بيان الغراض
املادة  1بيان الغراض
الغرض والهداف الساس ية
املادة  3نطاق الانطباق
املادة  3نطاق الانطباق
املادة  .1الغرض والهداف الساس ية
املادة  5س ياسات وممارسات ماكحفة املادة  31املنع

الفساد الوقائية
املادة  12القطاع اخلاص
املادة  14تدابري منع غسل الموال املادة  7تدابري ماكحفة غسل املادة  11ماكحفة املراهنة الرايضية غري القانونية
الموال

املادة  16غسل عائدات اجلرامئ املتعلقة ابلتالعب
ابملنافسات الرايضية

املادة  21الرشوة يف القطاع اخلاص املادة  5جترمي املشاركة يف جامعة
املادة  15اجلرامئ املتعلقة ابلتالعب ابملنافسات الرايضية
اجرامية منظمة
املادة  23غسل العائدات الاجرامية املادة  6جترمي غسل عائدات اجلرامئ املادة  16غسل عائدات اجلرامئ املتعلقة ابلتالعب
ابملنافسات الرايضية

املادة  27املشاركة والرشوع
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املادة  17املساعدة والتشجيع
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املالحقة واملقاضاة املادة  11املالحقة واملقاضاة املادة  22اجلزاءات اجلنائية ضد الشخاص الطبيعيني

املادة 30
واجلزاءات
واجلزاءات
املادة  31التجميد واحلجز واملصادرة املادة  12املصادرة والضبط

املادة  25الضبط واملصادرة

املادة  32حامية الشهود واخلرباء املادة  24حامية الشهود

املادة  21اجراءات امحلاية

والضحااي
املادة  33حامية املب ِّلغني

املادة  21اجراءات امحلاية

املادة  37التعاون مع سلطات انفاذ املادة  26تدابري تعزيز التعاون املادة  4التنس يق ادلاخيل
املادة  13الربانمج الوطين
مع أهجزة انفاذ القانون
القانون
املادة  4التنس يق ادلاخيل
املادة  39التعاون بني السلطات
املادة  13الربانمج الوطين
الوطنية والقطاع اخلاص
املادة  19الولية القضائية
املادة  15الولية القضائية
املادة  42الولية القضائية
املادة  26تدابري من أجل التعاون ادلويل يف املسائل اجلنائية
املادة  43التعاون ادلويل
املادة  28التعاون ادلويل مع املنظامت الرايضية ادلولية
املادة  22اجلزاءات اجلنائية ضد الشخاص الطبيعيني
املادة  16تسلمي اجملرمني
املادة  44تسلمي اجملرمني
املادة  26تدابري من أجل التعاون ادلويل يف املسائل اجلنائية
املادة  46املساعدة القانونية املتبادةل املادة  18املساعدة القانونية املادة  26تدابري من أجل التعاون ادلويل يف املسائل اجلنائية
املتبادةل
املادة  48التعاون يف جمال انفاذ املادة  27التعاون يف جمال انفاذ املادة  26تدابري من أجل التعاون ادلويل يف املسائل اجلنائية
القانون
القانون

املادة  49التحقيقات املشرتكة

املادة  19التحقيقات املشرتكة

املادة  50أساليب التحري اخلاصة

املادة  20أساليب التحري
اخلاصة
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املادة  51حمك عام
املادة  52منع وكشف احاةل املادة  31املنع
العائدات املتأتية من اجلرمية
التدريب
املادة  60التدريب واملساعدة املادة 29
املادة  6التثقيف وزايدة اتوعية
واملساعدة التقنية
التقنية
املادة  61مجع املعلومات املتعلقة
ابلفساد وتبادلها وحتليلها

املادة  12تبادل املعلومات بني السلطات العامة اخملتصة واملنظامت
الرايضية ومنسقي املراهنة الرايضية
املادة  28مجع وتبادل وحتليل
املعلومات عن طبيعة اجلرمية
املنظمة
املادة  14حامية البياانت الشخصية

املادة  13الربانمج الوطين

املادة  62تدابري أخرى :تنفيذ
خالل
من
التفاقية
الت منية الاقتصادية واملساعدة
التقنية

الملحق ج.
دور العالقات اإلعالمية الفعالة أثناء حاالت التالعب بنتائج المباريات
.1المقدمة

تس تطيع وسائل العالم أن تلعب دورا حاسام يف التحقيق يف التالعب بنتاجئ املباراايت .ول يقترص هذا ادلور عىل تثقيف الرأي العام
واملساعدة عىل تشكيهل ،بل مبقدور العالقات العالمية الفعاةل أن تشلك املواقف الجيابية ،وتعزز مصداقية املنظمة اليت تقوم ابلتحقيق
(أحد الهجزة املعنية ابنفاذ القانون أو احدى املنظامت الرايضية) ،كام أهنا قد تساعد يف الكشف عن مزيد من املعلومات واليت ميكن بدورها
أن تدمع احدى القضااي.
غري أن التعامل مع أهجزة العالم هل ابلفعل أآاثر عىل احملقق من حيث الوقت والطاقة واملوارد فامي يتعلق ابلتفاعل مع الصحفيني واالرتاهات.
وهيدف هذا امللحق اىل تزويد احملققني يف مزامع التالعب بنتاجئ املبارايت (ومسؤويل الزناهة الرايضة) ابملزيد من التفاصيل بشأن طرق
التعامل الفعال مع الطلبات الواردة من وسائل العالم ،اىل جانب تقدمي بعض النصاحئ النافعة حول التفاعل مع الصحفيني ومشاركة
املعلومات اخلاصة بأحد التحقيقات مع خمتلف منافذ العالم.
 .2أنواع وسائل اإلعالم.

اكن لمنو صناعة العالم يف العامل( )33اىل جانب المنو الرسيع لش باكت التواصل الاجامتعية أثر ابلغ عىل طريقة مجع الخبار وتوصيلها ،وعىل
طريقة تناول الناس لها والتفاعل معها.
ومن المهية مباكن ،قبل اس تكشاف أفضل املامرسات اليت ميكن تطبيقها عند التعامل مع اس تفسارات وسائل العالم ،أن يكون هناك فهم
ملنابر وسائل العالم اخملتلفة ،وأنواعها املتاحة ملساعدة احملققني القامئني ابجراء أحد التحقيقات.
ومنابر وسائل العالم الساس ية اليت جيب أن يكون احملققون عىل دراية هبا أربعة منابر يه:
91
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• وسائل العالم املكتوبة – وتأخذ شلك الصحف واجملالت وادلورايت والرسائل الخبارية واملواد الخرى املطبوعة أو املنشورة
عىل ش بكة النرتنت.
• وسائط الذاعة والتلفزة  -وتشمل الك من التلفزيون والذاعة ،وتمتتع مبدى واسع الانتشار والتأثري ،يف ظل وجود قنوات اخبارية
عىل مدار  24ساعة توفر تغطية اخبارية أآنية حلظة بلحظة.
• واكلت النباء – ويه واكلت تبث الخبار املطبوعة و/أو تقارير الخبار الذاعية اليت تنرش عىل مس توى العامل من خالل املنافذ
الخبارية املشرتكة فهيا .ونتيجة ذلكل ،فان هذه الواكلت ذات أمهية ابلغة يف مشاركة الخبار وادارهتا.
• ش باكت مواقع التواصل الاجامتعي – ويه منابر أو برامج عىل الش بكة جتمع الشخاص يف جممتعات وش باكت افرتاضية ،حيث
ميكن للفراد أو اجملموعات التشارك يف حمتوى من انشاء أحد املس تخدمني ،واملشاركة يف انشاءه ،ومناقش ته ،وتعديهل.
وقد شهدت الس نوات الخرية اختفاء الفروق التقليدية بني هذه املنابر يف ظل تالقهيا يف نقاط مشرتكة ،مما جعل املشهد العاليم يزداد
تعقيدا.
وفضال عن أنواع املنابر أو البواق العالمية اخملتلفة ،مفن المهية أيضا ا النظر يف مجهور القراءواملوضوع الصحفي أو اجملال املتخصص.
ومن المهية مباكن ابلنس بة للمحقق ،أن يكون عىل دراية ابملنافذ العالمية البارزة والعناوين احمللية والوطنية واملتخصصة اليت قد تكون
ذات صةل ابلتحقيق ابلتالعب بنتاجئ املبارايت .وهذه املعلومات سوف تساعد فرق العالم والتواصل املرتبطة بسلطات التحقيق (الهجزة
املعنية ابنفاذ القانون أو الرايضة) وستساعدمه يف حتديد الولوايت ورسعة الوفاء ابلطلبات بفعالية أثناء تقدم التحقيق.
 .3رابطة وسائل اإلعالم  -الممارسه المثالية
ان من المهية انشاء عالقة فعاةل مع وسائل العالم ،وبصفة خاصة مع مراسيل التحقيقات.
وميكن أن تعمل العالقة املهنية عىل تأكيد مسعة ومصداقية املنظمة اليت جتري التحقيق .كام ميكن أيضا أن يساعد تبادل املعلومات مع
الصحفيني يف معل وحدة الزناهة ويف اس مترار التحقيق.
ومع ذكل ،فبيامن تقدم وسائل العالم يد العون واملساعدة ابلغة المهية للمحقق ،فانه جيب أن يؤخذ بعني الاعتبار أن التفاعل مع وسائل
العالم من الجراءات الكثيفة الاس تخدام للموارد .وتشري الحباث اىل أن بعض كبار مسؤويل التحقيق يقضون ما بني  20و 40يف املائة
من وقهتم يف التعامل مع وسائل العالم يف أول يومني من أي التحقيق.
وعليه ،مفن املهم أن تعمل فرق التصالت والعالم (تكل املوجودة داخل املنظامت الرايضية واملسؤوةل عن التصالت/العالقات العامة)،
ان ُوجدت ،عىل اقامة عالقات فعاةل مع وسائل العالم وفهم الطلبات املقدمة مهنا وحفصها ورسعة الاس تجابة لها.
 .3.1ما الذي يبحث عنه الصحفيون؟

هيدف هذا القسم اىل تقدمي بعض التوجهيات املتعلقة بنوع املعلومات اليت يبحث عهنا الصحفيون والهنُ ج املس تخدمة والنصاحئ الرسيعة
والتقنيات اليت ميكن اس تخداهما لتسهيل س بل التصال.
ومع ظهور الانرتنت اليت أحدثت ثورة يف تفاعل الناس مع وسائل العالم ،اضطر الصحفيون واملنظامت اىل التكيف بشلك جذري مع
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طرق مجع الخبار القيام بتطوريرها ،مما أسفر عن عن وجود بيئة اعالمية رسيعة الوترية تتسم ابلتنافس ية الشديدة .ونتيجة ذلكل ،مفن
المهية مباكن ابلنس بة للمحقق عند تلقي طلب اعاليم أو اتصال من قبل أحد الصحفيني أن يرسع يف الاس تجابة هل والتعامل معه بطريقة
همنية.
 .3.2االستجابة للطلبات المقدمة من وسائل اإلعالم

ومن المهية مباكن أن يقوم فريق التصالت والعالم ،حال توفره ،ابملشاركة الفورية لي حتقيق اعاليم أو جتاوب مع أحد الصحفيني.
ومن املرحج أن يكون هناك تفاعل مع وسائل العالم يف مرحةل حمددة من التحقيق .وغال ابا ما يقوم احملققون ابدارة معلومات ابلغة الرسية
واحلساسة ابلنس بة للرأي العام ،واذا ما نرشها أحد الصحفيون أو كشف عن هوية املبلغ عن اخملالفات أو مصدرها فقد ت ُشهِّر ابلتحقيق أو
يكون لها تأثري ابلغ عىل الشخاص واملنظامت املرتبطة ابلقضية بشلك مبارش أوغري مبارش .ذلكل ،من الرضوري أن يدرك العالميون دامئا
أنه من الواجب عىل احملققني تويخ احلرص يف المور اليت تتعلق ابدارة املعلومات أثناء التحقيق يف التالعب بنتاجئ املبارايت.
ونتيجة ذلكل ،جيب تويخ احلذر عند الاس تجابة لي طلب مقدم من وسائل العالم ،كام جيب اجراء املشاورات املناس بة بغض النظر
عام اذا اكن الطلب بشلك رمسي أو غري رمسي.
وفامي ييل بعض املعلومات والوسائل الرسيعة اليت تساعد عىل الاس تجابة للطلبات املقدمة من وسائل العالم بشأن احدى قضااي التالعب
بنتاجئ املبارايت:
أمور يجب فعلها
تحقق من سياسة المؤسسة بشأن طلبات وسائل اإلعالم/التحدث مع الصحفيين.

دلى العديد من املنظامت س ياسات مؤسس ية خاصة بتقدمي التوجيه بشأن اجراءات املؤسسة ونقاط التصال اخلاصة هبذه الطلبات.
قم بتأجيل االستفسارات واطلب المشورة من فريق اإلعالم  /االتصاالت.

رضورة ادارة مجيع الاس تفسارات ابملشاركة مع فريق العالم/التصالت قد الماكن .وقد يكون أحد الزمالء عىل معرفة ابملراسل مقدم
الطلب ويس تطيع التحدث معه مس بقا بشأن الطلب املقدم ،مما يتيح الوقت لرتتيب اجابة مفيدة ومدروسة تأخذ يف الاعتبار س ياسة
املؤسسة عند الاس تجابة لطلبات وسائل العالم.
اطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات

مثة معلومات جيب السؤال عهنا حتديدا عند تلقي اتصال غري متوقع من أحد الصحفيني ،وتشمل هذه املعلومات السؤال عن الامس ،وبياانت
التواصل (الربيد اللكرتوين/رمق الهاتف) أآخر موعد للتحقيق الصحفي ،وطبيعته ،وم ْن اذلين ججرى التواصل معهم خبصوص القضية،
وملخص القصة اخلربية املقرتحة/أو تصورمه للموقف احلايل/القضية.
اجعل ردودك سريعة والئقة ومالئمة في توقيتها

وبغض النظر عام اذا اكن ابماكنك تقدمي تعليق أم ل ،ميكنك اظهار حسن النية عند الرد عىل الطلب بطريقة همنية .وسوف يتذكر الصحفي
التحقيق جيد الدارة وس يعود للمنظمة من أجل أخذ رد أو تعليق عىل موضوعات وأخبار أخرى يف وقت لحق.
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احرص على المتابعة مع فريق اإلعالم  /اإلتصاالت في اللحظة المناسبة

مق ابلتنس يق مع فريق العالم  /التصالت عقب املقابةل للحصول عىل املالحظات اليت ميكن الاس تفادة مهنا يف الطلبات املس تقبلية.
أمور يحظر فعلها

جتاهُل التحقيق الصحفي
اذا كنت غري قادر عىل الرد والتعليق ،فعليك رشح السبب بصورة همذبة.
اعلم أنه من واجبك سرعة الرد عند تلقي اتصال هاتفي

من الفضل دامئاا التحضري للتحقيقات الصحفية العالمية والتشاور مع فريق العالم  /التصالت التابع للمنظمة عند الماكن.
حدد وقتاا ،كام أمكنك ذكل ،لجراء مقابةل بد ال من تقدمي رد فوري .واذا مل تكن متأكد اا ،اطلب من املراسل التواصل عن طريق الربيد
اللكرتوين لطرح أي أس ئةل .قد يساء فهم الجاابت املقدمة يف املاكملة الهاتفية ،أو قد تفهم خارج س ياقها ،واحلصول عىل املزيد من الوقت
س يعطي الفرصة لتقدمي اجابة مالمئة واكفية ودقيقة عىل أي اس تفسار مطروح.
تضليل أحد الصحفين بشأن إعطاء مقابلة صحفية  /بيان موجز

اذا مل تكن دليك القدرة عىل التحدث عن قضية يف وقت معني ،فباس تطاعتك قول ذكل .حدد موعدا ا زمن ايا ميكنك فيه اجراء مقابةل حصفية
أو اجعل فريق وسائل الاعالم /التصالت يتابع حتديد الوقت املناسب.
عليك إعادة توجيه مجموعة رسائل البريد اإللكتروني الواردة من فريق اإلعالم أو العالقات اإلعالمية
التابع للمنظمة

يوىص بعدم مشاركة مناقشات الربيد اللكرتوين داخل منظمة التحقيق ،وهذا يعد من املامرسات اجليدة.
 .3 .3التحدث مع اإلعالم

يف بعض الوقات يكون التحدث اىل وسائل العالم أمر اا شاقا يف حينه ،لكن من المهية أن هذا من الدوار الهامة اليت تقوم هبا.
يتيح التحدث اىل وسائل العالم فرصة حيوية ملشاركة املعلومات حول قضية التالعب بنتاجئ املبارايت مع مجهور أكرب ،وتوصيل معلومات
قد تصب يف املصلحة العامة.
قبل اس تكشاف بعض طرق وأساليب التحدث مع وسائل العالم ،من المهية فهم الاشاكل اخملتلفة للمقابالت مع وسائل العالم أو
للحديث معها .وتشمل هذه الشاكل ما يىل :
• اتصالت هاتفية  /مقابالت مبارشة
• مؤمترات حصفية
• اجامتع املائدة املس تديرة لوسائل الاعالم أو التغطية العالمية

 95الملحق ج .العالقات اإلعالمية الفعالة خالل حاالت التالعب بنتائج المباريات

• مقابةل اذاعية  /تلفزيونية (مبارشة أو ُمسجةل)
• بيان/ترصحي حصفي مكتوب
• الامعدة الصحفية
• اخلُطب  /التقدميات أو الاجامتعات العامة
من المهية مباكن ترتيب النقاط الرئيس ية للرساةل سلفا ،وحبذا أن يكون ذكل الرتتيب مع فريق العالم  /التصالت .ومن املس تحسن
ختصيص بعض الوقت لرتتيب نقاط احلديث والس ئةل املطروحة والتدرب عىل تقدميها سلفا.
من المهية أن تضع يف احلس بان ،عند التحدث اىل أي حصفي ،أن الثقة أحد العنارص الهامة يف احلديث وأن تدرك أن العالقة متبادةل.
ميكن للمحققني تقدمي بعض املعلومات القمية للصحفيني .ومع ذكل ،يف الوقت نفسه ،جتدر الشارة اىل أنه جيب عىل احملققني تويخ احلرص
جتاه احلفاظ عىل الدةل داخل القضية ،وكذكل جتاه املصادر واملبلغني عن اخملالفات اذلين يتعاونون معهم طوال التحقيق .وعند تلقي طلب
للحصول عىل معلومات أو لجراء مقابةل حصفية واكن من احملمتل أن يؤدي هذا اىل تداول وكشف هذه املعلومات أو الدةل ،وجب تدقيق
النظر يف ما اذا اكن من املناسب الاس مترار يف تبادل هذه املعلومات أم ل.
 .3.4عبارات مفيدة

يقدم هذا القسم بعض النصاحئ الرسيعة وأساليب التحدث مع وسائل العالم.
أوقات تشغيل  /إيقاف التسجيل

يش يع اس تخدام هده العبارة يف املقابالت اليت جترى عادة بشلك مبارش بني خشصني يف نفس .ووقت املقابالت يتأرحج بني تشغيل التسجيل
أو ايقافه .ومع ذكل ،عليك تويخ احلذر عند سامع عبارة ايقاف التسجيل ،وعليك معرفة الوقت اذلي تعمل فيه أهجزة التسجيل والوقت
اذلي توقف فيه .ول تذكر أي يشء تعمل رضورة عدم نرشه.
عدم التصريح بالمصدر

قد يقرتح الصحفي الشارة اليك مكصدر ،وقد تفضل عدم وضع امسك  /امس منظمتك اىل جوار بيان أو ترصحي أو تعليق .وكام س بقت
الشارة ،يوىص بتويخ احلذر اذا فضلت ذكل ،لكن ل جيب اس تخدام هذه الطريقة ال يف الوقت املناسب وبعد التشاور مع فريق العالم
 /التصالت مبنظمتك اذلي تربطه عالقة وطيدة بوسائل العالم.
الخلفية األساسية

تس تخدم هذه العبارة لتوضيح املعلومات التارخيية أو الوقائع املتعلقة بقضية معني ،واليت تساعد الصحفي عىل فهم ما حدث يف السابق .واذا
اكن اس تلزم المر اعطاء هذه اخللفية ،وحصلت عىل موافقة مس بقة عىل اعطاء هذه املعلومات من املدير املبارش وفريق العالم /
التصالت ،فميكنك مشاركة الخبار أو املقالت أو املستندات السابقة مع الصحفي لالطالع علهيا والزتود مبعلومات حول القضية.
بعض النصاحئ الخرى املفيدة:
ً
وموجزا
كن واثقًا وواض ًحا

يتذكر امجلهور غالبا الانطباعات ول يتذكر احلقائق.
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االستعداد للمقابلة عامل أساسي

عليك دامئا الاس تعداد للمقابالت الصحفية مبشاركة فريق العالم  /التصالت:
• تعرف من خالل البحث عىل امجلهور  -اذلي يصل اليه هذا املنرب العاليم وتعرف عىل الصحفي؟
• تعرف من خالل البحث عىل مادة املقابةل – اعرف املادة اليت تريد الترصحي هبا
• تعرف عىل السلبيات  -ما يه الس ئةل اليت ل ترغب يف توجهيها اليك؟
• توقع الس ئةل املطروحة
• المترن املس بق

كن على علم بـ "الفكرة" أو "الحجة"

القصة دامئا قامئة عىل فكرة معينة وجيب أن تكون عىل عمل هبا قبل اجراء مقابةل .وميكنك الجابة ،ان كنت تفضل ذكل ،عن أي أس ئةل
صعبة يف بيان مكتوب قبل املقابةل .وكذكل ،ان أمكن ،اطلب من فريق العالم  /التصالت التابع للمنظمة تغطية أي نقاط مثرية للجدل
مس بقاا ،خاص اة ابلنس بة للمقابالت الذاعية.
ركز

أغلق الهواتف واحرص عىل التواصل البرصي مع الشخص اذلي جيري املقابةل .وابلنس بةللمقابالت الذاعية ،اس متع بعناية اىل مقدمة احملاور؛
مفن شأن ذكل حتديد طابع احلوار.
سَجل محادثتك

من العادات اجليدة ،ومن املفيد دامئاا تسجيل املقابالت أو البياانت املوجزة يف حال احتجت اىل الرجوع الهيا يف وقت لحق.
تعامل بسالسة

• حاول المتسك بثالث نقاط واحضة
• جتنب الرطانة ،واليت س تؤدي اىل ارابك امجلهور ولن يس توعهبا بسهوةل
• لختش تكرار النقاط الرئيس ية
استخدم األمثلة

جيب دامئاا دمع البياانت حبقائق حصيحة ومثرية لالهامتم.
اس تخدم أسلوب الطراء  /الترصف لالجابة عن الس ئةل الصعبة
• "هذا سؤال مثري لالهامتم ( "...اطراء)
• "ومع ذكل ،فان أرقامنا الخرية تظهر ( "...ترصف)
استخدم عبارات مترابطة للرد على األسئلة الصعبة

•
•
•
•

"هذا جزء من حتقيق مس متر ،ذلا ل ميكنين مناقشة التفاصيل ولكن ميكنين عرض الس ياق كل "...
"ليس دلي تفاصيل دقيقة بشأن هذه القضية ،ولكن ما أعرفه هو "...
"هذا سؤال مثري لالهامتم ،ذلكل دعوان حناول نضعه يف اطارهالصحيح "...
"دليك لك احلق يف سؤايل عن ذكل ،لكين أعتقد أن المر الكرث صةل ابملوضوع هو "...
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التخضع للضغط

ل ختضع لضغط يقودك اىل كشف معلومات رسية أو التحدث نيابة عن خشص أآخر .وركز دامئاا عىل ما ميكنك السهام به بد ال من التفكري
يف ما يعتقده الآخرون.
ول ترتدد يف احلديث ان كنت ترى أن اجابتك قد اس توعبت لك نقطة يف السؤال.
تجنب التلقين

ل تأيت مبفكرة اىل اس توديو التلفزيون .ولكن ابلنس بة لالذاعة ،اذا لزم المر ،ميكنك تدوين عدد قليل من النقاط البس يطة.
 5 .3النصائح والتقنيات المستخدمة في وسائل اإلعالم

خشصا دليه حق الوصول اىل معلومات ذات قمية لي مؤسسة اخبارية ،من املهم فهم بعض الساليب اليت يس تخدهمابعض الصحفيني
بصفتك ا
عند العمل عىل قصة أو اجراء مقابةل.
• التصال بزمالء أ آخرين  -للتحقق منصحةالمعلوماتأو احلصول عىل معلومات أخرى ،قديتصلبعض المراسلني بالزمالء أو
المنظمااتلتيقدتشاركفي القضية.
• طلبات حرية املعلومات  -خاصة فامي يتعلق ابلسلطات العامة وادلوائر احلكومية ،قد يقدم املراسلون طلبات حرية احلصول عىل
املعلومامتن أجل احلصول عىل معلومات حكومية.
• معليات مشاهد الاكمريات  /امليكروفوانت اخملفية  -تش به التقنيات املس تخدمة من قبل احملققني وواكلت انفاذ القانون ،وهذا هو
السلوابملس تخدم عادة من قبل احملققني الصحفيني.
• التلطيف  -تقنية يس تخدهما العالم قبل مقابةل أو عند التحدث عرب الهاتف .ميكن اس تخدام بعض ادلعاابت والطراء يف بعض
الحيان لس تخراج معلوماتأو ترصحيات اضافية.
• ترك الاكمريا أو امليكروفون أو ارتفاع الصوت بعد اجراء مقابةل  -هذه تقنية يس تخدهما العديد من احملققني الصحفيني مصممة
للتقاطالتعليقات املسجةل.
• املثابرة  -يف بعض الحيان ،ميكن للمنظامت العالمية أن تتصل ابنتظام مبحققي أو مسؤويل الزناهة من أجل احلصول عىل معلومات
أو التحقق من حصهتا أثناء ادلعوى.
 .4الخالصة

كاماتضح يف بداية هذا امللحق ،ميكن أن تكون العالقة الفعاةل والجيابية مع وسائل العالم مصدر اا قو ااي لي منظمة.
اىل جانب التقنيات وأفضل املامرسات املوحضة ،ففي بداية أي حاةل تالعب جديدة ،يوىص احملققون ابلتصال بفريق العالم  /التصالت،ان
أمكن ،والنظر يف تعيني مسؤول عالقات وسائل العالم  /التصالت أو تعيني هجة اتصال اثبتة للتعامل مع الاس تفسارات العالمية.وهذا
من شأنه ضامن توجيه اخلرباء بشأن املسائل العالمية وأن يمت اجراء التحقيق بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.
ان اعداد تقارير حصفية عن التالعب بنتاجئ املبارايت من قبل حصفيني يف كثري من دول العامل عزز من أمهية العالقات العالمية الفعاةل
لكثري من احملققني ومسؤويل الزناهة.
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يف الهناية ،جتدر الشارة اىل أن احلديث اىل وسائل العالم يدخل يف اطار الدوار احليوية واخلدمات العامة ،فض اال عن همارة تتطلب
الصرب واخلربة لتقاهنا.ومن خالل العمل مع فريق العالم  /التصالت واملراسلني ،ميكن بناء عالقة فعاةل واجيابية مع وسائل العالم من
شأهنا تعزيز أي حاةل من حالت التالعب بنتاجئ املبارايت.

الملحق د.
المرجع
دراسات الحالة الواردة يف الدليل
ي
دراسة الحالة
أحد حكام كرة السلة يزود مقامر محترف بمعلومات مستقاة من
مصادر داخلية
أحد مديري مكاتب المراهنات في أوروبا يدفع الرهان على نتيجة
مبارة كرة قدم لم ت ْلعب فى جمهورية روسيا البيضاء.
العب تنس يحصل على حظر لمدة خمس سنوات لتعمده الخسارة
بعد التحاور معه عبر السكايب
حظر نشاط رئيس أحد أندية كرة القدم مدى الحياة إلعطاءه أوامر
لفريقه بالخسارة المتعمدة فى إحدى المنافسات
تالعب الحكام بنتائج المباريات في مباريات اإلحماء قبل كأس العالم
 2010باالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
التالعب باألضواء الكاشفة في المملكة المتحدة
استخدام معلومات مستقاة من مصادر داخلية لتحقيق أرباح غير
مشروعة من سباق الخيل
التالعب في كرة الريشة فى األلعاب األوليمبية 2012

تعمد فريق iBuyPowerالهبوط فى مباراة ألعاب اليكترونية
99
100

دليل الموارد للممارسات السليمة بالتحقيقفى التالعب بنتائج المباريات

الفصل/الملحق
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات
الفصل األول:
نظرة عامة على التالعب بنتائج
المباريات

القسم والعنوان
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 -1منهج التعريف
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 -1منهج التعريف
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 .2الظروف النموذجية
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 .2الظروف النموذجية
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 .2الظروف النموذجية
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 .2الظروف النموذجية
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 .2الظروف النموذجية
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 .2الظروف النموذجية
ب .ما هو التالعب بنتائج
المباريات ؟
 .4نشأة التالعب بنتائج
الرياضة
المباريات:
االليكترونية

رقم الصفحة
4
4
5
6
7
7
8
8

10

دراسة الحالة
سقوط تهم جنائية ضد حكام مباريات كرة قدم
من البرازيل للتالعب بنتائج المباريات
والتورط في الجريمة المنظمة
التالعب في سباق الخيل باستخدام حسابات
المراهنات الوهمية
لجنة المراهنات في بريطانيا العظمى
كرة القدم تخسر رعاة رسميين بعد ظهور
فضيحة للتالعب بنتائج المباريات

الفصل/الملحق
الفصل األول:
ج .ما هي أهمية التحقيق
التالعب بنتائج المباريات؟
الفصل األول:
ج .ما هي أهمية التحقيق
التالعب بنتائج المباريات؟
الفصل األول:
ج .ما هي أهمية التحقيق
التالعب بنتائج المباريات؟
الفصل األول:
ج .ما هي أهمية التحقيق
التالعب بنتائج المباريات؟

في

في

في

في

فساد في فريق "النجوم الجنوبية"لكرة
الفصل األول:
القدمفي أستراليا بسبب رعايا بريطانيين
ج .ما هي أهمية التحقيق في
وماليزيين
التالعب بنتائج المباريات؟
إتهام شخص من سنغافورة بإدعاءات
الفصل الثاني:
بالتالعب بنتائج مباريات في أكثر من بلد ذو
التحقيق في حاالت التالعب
اختصاص قضائي مختلف.
بنتائج المباريات
الفصل األول:
التعاون الدولي يؤدي إلى استرداد األصول
ج .ما هي أهمية التحقيق في
الثابتة من أحد المتالعبين العالميين
التالعب بنتائج المباريات؟
بالمباريات

القسم والعنوان
ج .ما هي أهمية التحقيق في التالعب بنتائج
المباريات؟
 .1استهواء التالعب بنتائج المباريات للمجرمين
ج .ما هي أهمية التحقيق في التالعب بنتائج
المباريات؟
 .1استهواء التالعب بنتائج المباريات للمجرمين
ج .ما هي أهمية التحقيق في التالعب بنتائج
المباريات؟
 .1استهواء التالعب بنتائج المباريات للمجرمين
ج .ما هي أهمية التحقيق في التالعب بنتائج
المباريات؟
 .2األثر الرياضي
د .كيف يكون التالعب بنتائج المباريات قضية دولية
؟
 .1نظرة عامة على الطبيعة عبر الوطنية/عبر
الحدودية للتالعب بنتائج المباريات
د .كيف يكون التالعب بنتائج المباريات قضية دولية
؟
 .2العوامل المؤثرة على من سيجري التحقيق فى
إحدى حاالت التالعب بنتائج المباريات عبر الوطنية
د .كيف يكون التالعب بنتائج المباريات قضية دولية
؟
 .2العوامل المؤثرة على من سيجري التحقيق فى
إحدى حاالت التالعب بنتائج المباريات عبر الوطنية
ف .األدلة
.4تحليل أدلة المراهنات

رقم الصفحة
12

13

14

15

17

18

19

الفصل الثاني:
أدلة خبير المراهنات أساس إصدار جزاءات
35
التحقيق في حاالت التالعب
في التالعب المسبق بنتائج المباريات
بنتائج المباريات
ف .األدلة
الفصل الثاني:
حظر العب رياضة السنوكر من اللعب التحقيق في حاالت التالعب  .5استنتاج األدلة من لقطات التصوير الخاصة
37
بواقعة التالعبالمسبق لنتيجة مباراة
بنتائج المباريات
لتعمده الخسارة فى الدور األول
ف .األدلة
الفصل الثاني:
استخدام سجالت المكالمات والمراهنات في
التحقيق في حاالت التالعب  .7تحليل سجالت بيانات االتصاالت
إثبات مؤامرة تالعب بنتائج سباق الخيل
بنتائج المباريات
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دراسة الحالة

الفصل/الملحق

القسم والعنوان

رقم الصفحة

استخدام الجداول الزمنية إلثبات تالعب
أحدالعبي السنوكر البارزين بالمباريات
ثبوت أهمية نشاط الالعبين على شبكات
التواصل االجتماعي في إصدار أحكام
باإلدانة في واقعة تالعب بنتائج المباريات
منشورات على الفيسبوك تكشف عالقة بين
المتآمرين المشتركين في تحقيق بخصوص
تالعب بنتائج أحد سباقات الخيل
ثبوت كذب أحد المتآمرين على التالعب
اثناء إجراء المحققين المقابلة معه
نجم كرة اليد الفرنسي يواجه دعاوى
االتهام والمالحقة القضائية لقيامه مع 15
آخرين بالتالعب بنتيجة إحدى المباريات
حظر أحد مسؤولي كرة القدم في البرازيل
لتحريضه على ارتكاب فضيحة تالعب
بالمباريات ألسباب سياسية

تطبيق العقوبات
المشاركين الفاسدين

المبتكرة

إليقاف

إعالمي متنكر يكشف عن تالعب محدد
من قبل العبي الكريكيت الدوليين
تعاون أحد أجهزة إنفاذ القانون ومنظمة
مراقبة مراهنات يكشف تالعب فريق
ساذرن ستارز
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الفصل الثاني:
ف .األدلة
التحقيق في حاالت
 .8ربط األدلة – الرسومات والجداول الزمنية
التالعب بنتائج المباريات
ف .األدلة
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت  .9خيارات استخبارات المصادر العلنية
التالعب بنتائج المباريات
ف .األدلة
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت  .9خيارات استخبارات المصادر العلنية
التالعب بنتائج المباريات
الفصل الثاني:
ز.إجراء المقابالت
التحقيق في حاالت
 .4المقابالت المبدئية للمشتبه فيه
التالعب بنتائج المباريات
ح.االتهام
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت
التالعب بنتائج المباريات
ي .المسائل التحقيقية المحددة التي تواجه المنظمات
الرياضية
 .3أثر وجود ادعاءات ضد كبار أعضاء إحدى
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت المنظمات الرياضية
التالعب بنتائج المباريات
ي .المسائل التحقيقية المحددة التي تواجه المنظمات
الرياضية
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت  .5استخدام األدلة
التالعب بنتائج المباريات
ل .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت المباريات
التالعب بنتائج المباريات  .1كيفية التعطيل والتفكيك
ل .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج
المباريات
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت  .4دور وسائل اإلعالم
التالعب بنتائج المباريات
ل .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج
المباريات
 .5دور مراقبة المراهنات ومذكرات التفاهم
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت
التالعب بنتائج المباريات
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دراسة الحالة

الفصل/الملحق

القسم والعنوان

رقم الصفحة

ل .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج
الفصل الثاني:
مسؤولو النزاهة في كأس العالم التحقيق في حاالت التالعب بنتائج المباريات
65
 .7مسؤولو النزاهة
المباريات
للرجبي عام 2015
ل .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت التالعب بنتائج المباريات
 .8وحدات النزاهة واالستراتيجيات داخل المنظمة
المباريات
66
الرياضية
كيف تم عرقلة نزاهة المراهنات في
األلعاب األولمبية لسنة 2012

ل .النهج البديلة والتكميلية لمكافحة التالعب بنتائج
الفصل الثاني:
التحقيق في حاالت التالعب بنتائج المباريات
67
 .8وحدات النزاهة واالستراتيجيات داخل المنظمة
استثمار في كرة القدم البلجيكية من المباريات
الرياضية
قِـبَـل رجل أعمال صيني

المرجع
الملحق إي .مرسد المصطلحات الواردة يف الدليل
ي
Balance of probabilities
رجحان االحتماالت

هو معيار اإلثبات األكثر استخدا ًما في تحقيقات المنظمات الرياضية واإلجراءات التأديبية .يجب على
المنظمات الرياضية أن تقدم دليالً على أنه من المرجح أن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل.

Beyond reasonable doubt
ال يداخله شك عقلي

هو معيار اإلثبات في الدعوى الجنائية .وهذا يتطلب من المدعي العام الجنائي أن يقدم أدلة واضحة وقوية
على أنه ال يمكن أن يكون هناك شك منطقى في ذهن الشخص العاقل وبأن المدعى عليه مذنب بجريمة
التالعب بنتائج المباريات.

Comphortable satisfaction
الرضا والقبول االرتضاء

هو معيار إثبات فريد من نوعه خاص بالرياضة .وهو أكثر من مجرد رجحان االحتماالت ولكن أقل من
الدالئل التى ال يداخلها شك عقلي .وتوصي محكمة التحكيم الرياضية بأن تستخدم المنظمات الرياضية هذا
المعيار في جميع حاالت الفساد الرياضي (الذي يتضمن التالعب بنتائج المباريات).

تعارض المصالح
Conflict of interest

هو وضع يواجه فيه الفرد أو الكيان الذي يعمل لصالحه اإلختيار بين واجباتهم ومتطلبات وظيفتهم وبين
مصالحهم الخاصة.

الفساد
Corruption
المؤثرون المباشرون
Direct influencers
اإلضطراب أو التعطيل

هو إساءة إستعمال السلطة الموكلة لهم بغرض تحقيق مكاسب خاصة بهم.
هم الالعبون أو مسؤولو المباريات المشاركون في الحدث الرياضي والذين يقومون بإفساد هذه المسابقة.
هى إجراءات تتخذها األجهزة المعنية بإنفاذ القانون أو الهيئات الرياضية التي تمنع التالعب بالحدث الرياضي
من خالل تعطيل أنشطة من يعتقد أنهم يخططون  /يشاركون في التالعب.

Disruption
الخبير

هو الشخص الذي صدرت له التعليمات بالحصول على أدلة الخبراء أو إعدادها بغرض استكمال اإلجراءات
القضائية .ويجب أن يكون لدى هذا الشخص الدراية الفنية ذات الصلة ويشترط أن يكون غير متحيز وأن
تكون أدلتة موثوقة .ويقع مسؤول عن مهامه أمام المحكمة أو اللجنة التأديبية الرياضية.

Expert

هى األدلة المتعلقة بالمسائل ذات الطبيعة فنية أو العلمية .وهى تتضمن بصورة عامة رأي الخبير.

أدلة الخبراء
Expert evidence
الرهان الرياضي غير المشروع
Illegal sport betting

هو أي رهان من المراهانات الخاصة باألنشطة الرياضية ال يسمح بوجوده وال بوجود منسقه بموجب بموجب
القانون المعمول به في الوالية القضائية التي يقع فيها المستهلك.

المؤثرون غير المباشرين
Indirect influencers

هم الجهات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على البيئة التي يقام فيها الحدث الرياضي (على سبيل المثال،
الوكالء أو مالكي األندية الرياضية أو عناصر الجريمة المنظمة).
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المعلومات
Information

هي أي بيانات أولية قد تكون ذات صلة بالفساد  /الممارسات الخاطئة في الرياضة (مثل األسماء والعناوين وأرقام

الهواتف)
المعلومات الداخلية
Inside information

هى المعلومات المتعلقة بأي منافسة يمتلكها الشخص بحكم موقعه /موقعها في الرياضة أو المنافسة ،ويستثنى منها أي
معلومات منشورة بالفعل أو معرفة مشتركة ،يسهل وصول األفراد المهتمين من الجمهور إليها ،أو الكشف عنها وفقًا
للقواعد واللوائح الحاكمة للمنافسة الرياضية ذات الصلة.

اإلستخبارات
Intelligence
الرهان الرياضي غير
المنتظم
Irregular sport betting
أحد األجهزة المعنية بإنفاذ
القانون
Law
enforcement
agency
التالعب بنتائج المباريات
(التالعب بالمباراة )
Match-fixing (match
)manipulation

هى المعلومات التي جمعها وتحليلها والتي تتوقع وتراقب وترصد الفساد  /الممارسة السيئة في الرياضة.
هو أي رهان خاص باالنشطة الرياضية والذي يتعارض مع أنماط السوق المعتادة الموتقعة.
هى قوة الشرطة أو أي جهة أخرى تؤدي وظيفة مشابهة لها.

تعمد ترتيب أو ارتكاب فعل أو إغفال آخر بهدف إحداث تغيير في نتيجة مسابقة رياضية أو في مسارها بشكل غير
سليم من أجل المحو الكامل أو الجزئي لطابع المسابقة الرياضية سابقة الذكر الذي ال يمكن التنبؤ به بهدف الحصول
على مزية غير مستحقة لصالح من قام بذلك أو لغيره".

معلومات المصادر العلنية
Open-source
information

هى المعلومات التي يتم جمعها بشكل قانوني وأخالقي من مصادر متاحة للجمهور .وتشمل هذه المصادر وسائل
التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية والصحف والمجالت والتلفزيون واإلذاعة.

النائب العام
Prosecutor

هو المحامي أو المترافع أو أي شخص آخر يتمتع بالمؤهالت المماثلة والذي يرفع القضية ضد المدعى عليه في محكمة
جنائية أو جلسة تأديبية رياضية.

المنظمات الرياضية
Sports organizations

هى أي منظمة تحكم الرياضة أو رياضة معينة ،وأي شخص (بأي شكل قانوني) يقوم بتنظيم أحداث  /مسابقات
رياضية.

التالعب المحدد (التالعب التالعب المحدد بأحد عناصر المنافسة الرياضية
المصغر)
Spot-fixing
(micro
)manipulation
أصحاب المصلحة
Stakeholders

أي أشخاص أو مجموعات أو منظمات لها مصلحة في الرياضة أو في لعبة رياضية

الرهان المشبوه
Suspicious betting

هو أي نشاط يراهن على األلعاب الرياضية ،وفقًا لدليل موثوق ومنسق ،يتبين أنه مرتبط بالتالعب في المسابقة
الرياضية التي يتم وضعه عليها.

