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 سازمان يافته فراملي پيشگيري از بروز جنايات جهتدر بين الملل نقش پليس

  در پرتو كنوانسيون پالرمو

    **الهام پهلواني _ *محمود گلستاني                          

  چكيده :

هاني و به خصوص بشريت به در قرن بيست و يكم جنايات سازمان يافته فراملي، تهديدي براي جامعه ج

بروز اين نوع جنايات و عوامل آن در خارج از محدوده مرز يك كشور اين نوع جنايات را داراي  آيد.شمار مي

المللي ذيربط را در امر به عنوان يكي از معضالت اصلي، دولتها و سازمانهاي بينخصيصه فراملي نموده و اين 

هت مبارزه با در ج. يكي از مهمترين اقدامات است المللي به فعاليت واداشته بين مين امنيتجهت حفظ و تأ

معروف به كنوانسيون  "المللي مبارزه با جنايات سازمان يافته فراملي كنوانسيون بين"تصويب  ،گونه جناياتاين

وق باشد كه نمود تعامل مناسب تابعان حق مي ميالدي 2000سال دسامبر پالرمو توسط سازمان ملل متحد در 

در راستاي  ) (INTERPOL الملل بين در اين بين نقش پليس و به خصوص پليس .حوزه استالملل در اين  بين

  حفظ امنيت و مبارزه با شكل گيري وتوسعه اين نوع جنايات، اهميت بسزايي دارد.

  .فراملي، كنوانسيون پالرمو، جنايات سازمان يافته الملل بين ي : پليسواژگان كليد
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  مقدمه:

جهاني را به خصوص در زمينه اقتصادي،  جامعهكه امنيت  جناياتي ينتر خطرناك يكي ازدر جهان امروز 

علوم و  يشرفتاست كه همزمان با پ فراملي يافتهسازمان  ناياتج سازد، يمواجه م يدبا تهد اجتماعي و سياسي

 اثرات مخربي ميناز مجر گروه ينا يتو فعالنموده  ييخودنما ينمظاهر آن با اشكال نو ي،جهاندر گستره  تكنولوژي

  . گذارد مي و به ويژه دولتها المللي جامعه بينبر 

دولتها نفوذ كرده مختلف  خود در سطوح غير قانوني  ياز درآمدها مندي بهرهتبهكار با  يافتهسازمان  هاي گروه

خود شوم و خالف قانون به اهداف تا  از هر فرصتي استفاده مي كنند ها گروه يناكنند.  و اقدام به فعاليتهاي مجرمانه مي

بزهكارانه به  هاي يتوحشت، نفوذ، رشوه و... به فعال ايجادفساد،  يد،تهد يها غالباً تحت لوا گروه ينا دست پيدا كنند.

  پردازند. مي يانهمخف صورت

 تشكيل درباشد، اين گروهها كما اينكه در بدو  ع جنايات جنبه فراملي بودن آن ميهاي اين نو يكي از ويژگي

تمايل دارند به وراي مرزها ورود پيدا كرده تا هم از مزاياي بيشتري ليكن  گردند، قلمرو سرزميني يك كشور ايجاد مي

  جهت توسعه فعاليت خود بهرمند گردند و هم امكان كشف جرم را به حداقل برسانند.

 توسط گروههايي از اشخاص دارد كهاصطالح جنايات سازمان يافته فراملي اشاره به اعمال مجرمانه ارتكابي 

مقصود آنها در  گردند و در عرصه بين الملل به فعاليت مي پردازند و معموالً به شكل منسجم و هماهنگ تشكيل مي

 نهايت كسب منفعت مالي است.

 قاچاق، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر  باندهاي يقاز طر گروههاي سازمان يافته تبهكار عمدتاً يمال منابع

امعه شوم، سالمت ج يدهپد ينا شود، يم ينو... تأمارتشاء  ،مراكز فحشا، ها قمارخانهايجاد  ،كودكان ،مهاجران، زنان

  .را به مخاطره افكنده است بشر ءهر يك ازابنا و امنيت يآزاد يزو ن جهاني

در واقع  ايجاد گرديده است.المللي ميان نيروهاي پليس كشورها  هاي بين الملل جهت تنظيم همكاري پليس بين

در حقيقت اين  كند، ميالمللي نقش هماهنگ كننده وحمايتي را از عمليات پليسي در عرصه فراملي ايفا  اين سازمان بين

نقش از طريق تبادل اطالعات ،ارائه راهكار و شناسايي مجرمان فراري به نيروهاي پليس كشورها در جهت مبارزه با 
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المللي مالكيت معنوي و  جرايم بين جرايم سايبري، ،تروريسم جنايات سازمان يافته فراملي، جرايم فراملي به خصوص

 باشد. .... مي

از موريت و وظايف اين نيرو عبارتندأ، مروي انتظامي جمهوري اسالمي ايراننيقانون  4از ماده  2و  1طبق بند 

، با هرگونه خرابكاريمين آسايش عمومي و فردي و همچنين مقابله و مبارزه قاطع و مستمر :استقرار نظم و امنيت و تأ

ي به درستي در يابيم كه نيروي انتظام . لذا در ميل امنيت كشور باشدحركتهايي كه متروريسم، شورش و عوامل و ح

 .نمايد ر آسيب وارد نمايد مقابله ميكشو جمله جنايات سازمان يافته كه به امنيت و آسايشي، منجناياتمقابل هر گونه 

  

  بيان مساله

ي گروههايي كه شناسايپيرامون موضوع،  المللي و بررسي در خصوص مسايل حقوقي بيناين مقاله به بحث  در

 و راهكارهاي عمليكنند، مصاديق مندرج در كنوانسيون پالرمو به عنوان جرم سازمان يافته  اقدام به اين نوع جنايات مي

 دهيم. را مورد بررسي قرار ميدر جهت پيشگيري و جلوگيري از بروز جرايم سازمان يافته فراملي  الملل بينپليس 

گردآوري باشد، همچنين  ميتحليلي  -توصيفي  روش مورد استفاده جهت بررسي موضوع در پژوهش پيش روي

صورت خواهد كتاب، منابع اينترنتي و نشريات  اي، استفاده از هاي پژوهش حاضر، عمدتاً بر مبناي روش كتابخانه داده

ين راستا را مورد مطالعه قرار و سعي شده است تشريح مفاهيم مندرج در موضوع و واكاوي وظايف پليس در ا گرفت

  دهيم. مي

  

  كنوانسيون پالرمومندرج در  فراملي يافته مصاديق جنايات سازمان

عان حقوق اهميت است و بدون اين همكاري تاب المللي در جهت سركوب اين جنايات حائز بين كاريهم

المللي بر اين  هاي بين الملل و به خصوص دولتها كارايي الزم را در جهت مبارزه با اين جنايات ندارند. كنواسيون بين

كنوانسيون ها را در حقوق داخلي وارد كرده و نكته اتفاق نظر دارند كه براي رفع اين معضل بايد موارد مندرج در اين 

  ).63 ص،1391ورند (خطيبي، بهار و تابستان م را در جهت اجراي آنها به عمل آانگاري آنها همكاري الز با جرم
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مجمع عمومي سازمان ملل  25/55بر اساس قطعنامه  1يافته فراملي جنايات سازمان عليه كنوانسيون ملل متحد

براي امضاي  2000به تصويب رسيده و در دسامبر در شهر پالرمو ايتاليا ميالدي  2000نوامبر سال  15متحد در تاريخ 

شد. با يافته فراملي مي المللي در مبارزه عليه جنايات سازمان ترين سند بين گرديد. اين كنوانسيون اصلي دولتها مفتوح

ماده اول اين كنوانسيون، هدف از اين كنوانسيون را تقويت همكاري جهت مقابله و مبارزه مؤثر با جنايات فراملي 

  ).58ص، 1390نمايد (دلخوش،  اعالم مي

كنوانسيون صرفاً به  5يافته فراملي نپرداخته است، ليكن ماده  كنوانسيون پالرمو به تعريف جنايات سازمان

كارانه سازمان يافته پرداخته كه علت اين امر را بايد در ارتباط تام جنايات ت در يك گروه جنايتانگاري مشارك مجر

مقرّر  5باشند. ماده  مييافته جستجو كرد كه اين دو الزم و ملزوم هم  يافته فراملي و گروه جنايتكارانه سازمان سازمان

  دارد : مي

اقداماتي كه ضروري باشند اتخاذ خواهد نمود كه اعمال اري و ساير ذهر دولت متعاهدي اقدامات قانونگ - 1

 زير را جرم جنايي تلقي كند، در صورتي كه به طور عمدي ارتكاب يابند:

هر يك از دو جرم جنايي زير يا هر دو جرم صرفنظر از اينكه شروع به فعاليت جنايتكارانه باشد يا  الف)  

  جرم تام باشد

: توافق با يك يا چند شخص ديگر براي ارتكاب يك جنايات شديد در صورتي كه به طور مستقيم يا غير 1    

مستقيم به منظور تحصيل يك نفع مالي يا نفع مادي ديگري باشد و در صورتي كه حقوق داخلي چنين اقتضاء كند، 

يافته در آن  كارانه سازمانباشد يا يك گروه جنايتعهده گرفته متضمن عملي باشد كه يكي از شركاء در انجام توافق به 

  دخيل باشد.

: رفتاري كسي كه با علم بر هدف و فعاليت جنايتكارانه عمومي يك گروه جنايتكارانه سازمان يافته يا با 2    

  علم بر قصد ارتكاب جنايات مورد بحث، شركت فعال كند در:

  يافته. تكارانه سازمانفعاليتهاي جنايتكارانه گروه جناي - الف        

فعاليتهاي ديگر گروه جنايتكارانه سازمان يافته با علم بر اين كه مشاركت وي در نيل به هدف   -ب        

  جنايتكارانه موصوف مؤثر است.

                                                 
1. United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. 
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سازماندهي، هدايت، كمك، مساعدت، تسهيل يا مشاوره دادن در ارتكاب جنايت شديدي كه يك گروه  ب)  

  يافته در آن دخيل باشد. جنايتكارانه سازمان

عي ضووتوان از اوضاع و احوال م ه را مياين ماد 1علم، قصد، هدف، مقصود يا توافق مورد اشاره در بند  - 2

  .عيني استنباط كرد

) اين ماده وجود يك گروه 1الف ( 1دول متعاهدي كه حقوق داخلي آنها براي تحقق جرايم مندرج در بند  - 3

دانند، تضمين خواهند كرد كه حقوق داخلي آنها تمام جنايات ارتكابي توسط  يافته را الزم مي جنايتكارنه سازمان

ي همچنين دولتهاي متعاهدي كه حقوق داخلي آنها يافته را شامل شود. چنين دولتهاي گروههاي جنايتكارانه سازمان

، چنين امري داند وجود عملي را براي تحقق توافق انجام شده در راستاي ارتكاب جرايم مندرج در بند مذكور الزم مي

ير كل ملل متحد اطالع خواهند ع امضاء يا توديع سند تصويب، پذيرش، تصديق يا الحاق به اين كنوانسيون به دبرا موق

  ).32 – 33 ص، ص1382اد (سليمي، د

يافته عبارت است ازيك گروه تشكل يافته، متشكل از سه نفر  كنوانسيون پالرمو گروه مجرم سازمان 2طبق ماده 

يا بيشتر، كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا اعمال مجرمانه 

ع مادي به صورت هماهنگ منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافمندرج در اين كنوانسيون به 

  ).71، ص1386اسعدي، كند ( فعاليت مي

  نمايد: يافته را به شرح زير اعالم مي كنوانسيون پالرمو مصاديق جرايم سازمان

كنوانسيون پالرمو جرم پولشويي است سازمان يافته در جنايات يكي ازمصاديق  :دهاي نامشروع (پولشويي)تطهير درآم )1

 باشد. هاي مورد اهميت كشورهاي عضو اين كنوانسيون مي كه مبارزه و مقابله با آن از چالش

پولشويي فرآيندي است كه به موحب آن فرد عالماً و به  :1988پولشويي شوراي اروپا مصوب  با عنايت به كنوانسيون 

بع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه را مخفي نگه داشته و به اين قصد رهايي از عواقب رفتار مجرمانه، من

). در جهت مقابله با پولشويي 31، ص 1388بخشد (باقر زاده،  هاي پاك و حاصل از اعمال قانوني مي درآمدها جلوه

ايجاد شد.  1989نام دارد در سال  FATF(1نيروي ويژه اقدام مالي عليه پولشويي (المللي كه اصطالحاً  نهادي بين

 ) به شرح زير ميباشد:FATFعمده وظايف (

                                                 
1 . Financial Action Task Force on Money Laundering. 
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 نظارت بر نحوه پيشرفت كمي و كيفي كشورهاي عضو در اجراي مقررات پولشويي. •

 هاي اعمال شده و پيشنهاد ضوابطي براي مقابله با پولشويي. بررسي و گزارش روند شيوه •

 ).28 –  29، صص 1390جهاني (تجلي، تشويق كشورها به پذيرش و اجراي مقررات و استانداردهاي  •

يافته  : توليد و قاچاق سالحهاي گرم نه تنها منافع غير قانوني كالني را عايد گروههاي سازمانقاچاق غير مجاز اسلحه )1

كند، بلكه در تقويت اين گروهها و ساير گروههاي جنايتكار به ويژه تروريستها و همچنين تقويت افراد  جنايتكار مي

نقش اساسي دارد. به شرحي كه نمايندگان برخي دولتها در اجالس پالرمو تأكيد كردند كه گسترش قاچاق جنايتكار 

سند استنادي، پروتكلي  ،گردد. در زمينه قاچاق تسليحات تسليحات موجب افزايش انواع جنايات و حتي خودكشي مي

مكمل » گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهماتهاي  پروتكل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق سالح«است كه تحت عنوان 

 ).97، ص1382كنوانسيون پالرمو تنظيم شده است (سليمي، 

  انگاري شده است: اين پروتكل موارد زير جرم 5طبق ماده 

ودن اعمال امات ديگري كه براي جرم جنايي تلقي نممتعاهدي اقدامات قانونگذاري و اقدهر دولت  - 1

 ب بيابند، اتخاذ خواهد نمود:ي ارتكاتي كه به طور عمدزير وق

  هاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات. انوني سالحقالف) توليد غير

  قطعات و اجزاي آنها و مهمات. هاي گرم، ب) قاچاق غيرقانوني سالح

اين  8هاي گرم كه حسب ماده  هاي روي سالح ج) جعل يا امحاء غيرقانوني، از بين بردن يا تغيير مارك

  آنها الزم است. پروتكل، وجود

جرم جنايي تلقي نمودن هر دولت متعاهدي همچنين اقدامات قانونگذاري و اقدامات ديگري كه براي  - 2

  رفتارهاي زير ضروري باشد اتخاد خواهد نمود:

 1الف) طبق مفاهيم اساسي سيستم حقوقي خود، شروع به ارتكاب يا مشاركت در ارتكاب جرم مقرّر در بند 

  اين ماده.

 1مقرّر در بند  زماندهي، هدايت، كمك، تشويق كردن، تسهيل نمودن يا همفكري در ارتكاب يك جرمب) سا

  ).98اين ماده (همان، ص
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: پروتكل الحاقي جلوگيري، سركوب و مجازات قاچاق انسان، به ويژه زنان و كودكان به ) قاچاق زنان و كودكان3

سازمان ملل متحد در مقابل زنان و كودكان ترين و مهمترين سند عملي  يافته فراملي، كليدي كنوانسيون جنايات سازمان

  است.

نگ، سنت و فرهقتصادي و اجتماعي (فقر، اشتغال)، شرايط اكودكان عبارتند از و زنان قاچاق علل عمده 

ختصار ه صورت اب باشد. هاي مختلف مي بالياي طبيعي و يا مخاصمات مسلحانه، جهاني شدن و پيامدهاي آن بر حوزه

استثمار جنسي: استثمار جنسي تجاري؛  -1اشكال استثمار ناشي از قاچاق انسان، به ويژه زنان و كودكان عبارتند از: 

ها و  كار كشاورزي، فعاليتهاي غيرقانوني مانند مواد مخدر؛ استثمار كودكان در بازي -2ازدواج زودهنگام و اجباري. 

شركت كودكان در مخاصمات  -3شورهاي حاشيه خليج فارس و ..... ها مانند مسابقات شترسواري در ك سرگرمي

  فرزندخواندگي غيرقانوني. -4مسلحانه. 

افسردگي، مشكالت بازگشت به خانه از جمله  ي منجملهآثار فرد -1داراي  ،زنان و كودكانقاچاق پيامدهاي 

آثار اجتماعي از جمله نقض  - 2كان سرباز و ..... دهاي مقاربتي، كو پيامدهاي استثمار جنسي، قاچاق اندام، بيماري

پروتكل مذكور بر مقابله دولتهاي عضو با قاچاق  باشد. حقوق بشر، كاهش رشد اقتصادي و توسعه جامعه و ..... مي

  ).1 – 3، صص 1390 بهمن اي دارد (مصفا، زنان و كودكان تأكيد ويژه

مكمل » قاچاق مهاجران از طريق زميني، دريايي و هوايي«با عنوان : پروتكل الحاقي كنوانسيون پالرمو قاچاق مهاجران )4

اين  مطابق يافته فراملي، تدوين گرديد و مبنا و مستند اين عنوان جنايي شد. كنوانسيون ملل متحد عليه جنايات سازمان

اسناد جعلي، تقلب، ان، عبور غيرقانوني از مرز خواه بدون سند هويت يا گذرنامه و هواه با رپروتكل، قاچاق مهاج

هاي الحاقي آن، قاچاق  طبق كنوانسيون پالرمو و پروتكلباشد.  رنامه ديگري ميذارتشاء و يا استفاده شخص از گ

در اين  و تعقيب متهمين رسيدگي قضاييبه كشورهاي دنيا، قابل تعقيب است و همه كشورها صالح  اشخاص در 

 .)1390بهمن  17سليمي، ( دنباش خصوص مي

عملي كه به قصد «، در تعريف فساد مالي آمده است: بالك در فرهنگ حقوقي مالي (ارتشاء):فساد  )5

فساد مالي شامل اعمال مختلفي از قبيل دادن و ». گيرد دادن امتياز مغاير با حقوق و وظيفه رسمي ديگران انجام مي

به عنوان يكي از فساد مالي (ارتشاء)  ،رموشود. در كنوانسيون پال گرفتن رشوه و حق و حساب، فرار از ماليات و .... مي

هر دولت متعاهدي اقدامات  شرح تعريف شده است: بدين 8در ماده  يافته فراملي؛ مهمترين جنايات سازمان



8 
www.haghgostar.ir 

قانونگذاري و اقدامات ديگري كه براي جرايم جنايي تلقي نمودن اعمال زير ضروري باشد اتخاذ خواهد كرد، هنگامي 

 اب يابند:كه به طور عمدي ارتك

ع ناروا به طور مستقيم يا غير مستقيم به يك مأمور خدمات عمومي براي ) وعده، پيشنهاد، دادن يك نفالف

خود مأمور يا شخص يا نهاد ديگري به منظور اينكه مأمور نامبرده در اعمال وظايف رسمي خودش كاري را انجام دهد 

  يا از انجام كاري امتناع كند.

ب) درخواست يا پذيرش يك نفع ناروا توسط نأمور عمومي به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا توسط شخص يا 

نهاد ديگري به منظور اينكه مأمور نامبرده در اعمال وظيفه رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام عمل خودداري 

گردند تا اقدامات الزم را جهت  و متعهد مي). دولتهاي عضو كنوانسيون پالرم85 – 86، صص 1382كند (سليمي، 

  .انگاري مشاركت در ارتكاب فساد مالي و معاونت در آن را انجام دهند جرم

ي را در سازمان يافته فراملي و پروتكل هاي الحاقجنايات ر موارد فوق كه محور اصلي مصاديق عالوه ب

سرقت آثار و اشيا فرهنگي،هنري و تاريخي و  مخدر،، مصاديقي از قبيل قاچاق مواد دهد كنوانسيون پالرمو شكل مي

المللي، قمار و تأسيس  سودآور داخلي و بين قاچاق آنها،سرقت مالكيت معنوي افراد، اعمال تجاري ممنوع

خريد و فروش  ،خريد و فروش اعضاي بدن انسان ،اي قاچاق مواد راديو اكتيو و هسته ،هاي غير قانوني قمارخانه

هاي قراردادي و اعمال خشونت،  ناياب،سرقت در اشكال مختلف ، قتلحيوانات ناياب، داروها و مواد سمي 

المللي  چاپ اسكناس در اسناد بين ،جعل و ضرب سكه تقلبي ،جرايم عليه محيط زيست دزدي دريايي، ربايي،هواپيما

(دلخوش،  انگاري شده است سازمان يافته فراملي جرم اتجنايوانين داخلي كشورها به عنوان مختلف و بعضاً در ق

  ).58- 59، صص1390

جزء  2000الزم به توضيح است كه جمهوري اسالمي ايران از ابتداي تصويب كنوانسيون پالرمو در سال 

ن كشورهاي امضا كننده آن بوده است؛ ليكن تا به امروز در مرجع قانوني خود (مجلس شوراي اسالمي) اين كنوانسيو

مقررات عهودي كه بر «قانون مدني جمهوري اسالمي ايران  9با عنايت به اينكه طبق ماده  ،را به تصويب نرسانده است

يابيم متن كنوانسيون  مي؛ لذا در »در حكم قانون است طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد

  قابليت اجرايي نخواهد داشت. قانون داخلي نبوده، در نتيجه حكمدر تا كنون هاي الحاقي آن  پروتكل پالرمو و
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ون پالرمو البته بايد خاطرنشان كرد كه جمهوري اسالمي ايران در مورد بسياري از مصاديق مندرج در كنوانسي

  قانون مبارزه با مواد مخدر و ..... نموده است.، جمله قانون مبارزه با پولشويي اقدام به وضع قوانين از

  

  پليس بين الملل و جنايات سازمان يافته فراملي

ركت با ش پليسي دي به دعوت آلبرت اول پادشاه موناكو، نخستين كنگرة بررسي مسائلالمي 1914ال س در

 1923پتامبر سال س درتشكيل شد،  مذكور كشور جهان در كشور 24نفر از افسران عالي رتبة پليس و حقوقدانان  188

د. و در آن كنگره رؤساي پليس روز برگزار ش پنج به مدت يشاتر يندر شهر و ييبينالمللي پليس جنادومين كنگرة 

هلند، لهستان،  يتاليا،مجارستان، ا يونان،مصر، آلمان، فرانسه،  يك،بلژ اتريش، كشورهاي مختلف؛ از جمله كشورهاي

 ).10و  6 ص ،1381نام،  تند (بيركت داشش يواليوگسو  سوئيس، آمريكاسوئد،  ي،رومان

آن نوشته  اساسنامة يس شد وتأس ) I.C.P.C( المللي پليس جنايي يون بينكنگره، كميس ينبرگزاري ا يانجر در

به سازمان  ييالمللي پليس جنا اسم سازمان از كميسيون بين 1956سال  در .مستقر شد ينو مقر مركزي آن در شهر و

 ساختمان 1989ال قرار گرفت و در س نامة آن مورد تجديدنظرو اساس يافتتغيير  I.C.P.O (1( جنايي المللي پليس بين

 المللي ديگر ازمانهاي بينتابع هيچيك از سازمان س ت كه اينتوجه داش يداب .دبيرخانه كل به ليون فرانسه منتقل شد

تعهد دولتها به  قرارداد و سازمان ملل متحد نيست و شخصيت حقوقي مستقلي دارد و چون بر اثر توافق ياهمانند 

ن پليس كشورها تشكيل التوسط مسئو بلكه چون ،الدولي تلقي نميشود ازمان بينس يكوجود نيامده، از نظر حقوقي 

امر عامل مؤثري براي بيطرفي و  است و اين »المللي بين«ازمان س يكشده و به صورت جهاني درآمده، از نظر حقوقي 

  ).95 – 96، ص 1387(مخدوم، پاييز  يدآ شمار مي به سازمان ل عمل اينقالتاس

به عنوان آدرس  1946باشد. اصطالحي كه در سال  الملل مي اصطالح انگليسي پليس بين خالصهنام اينترپل 

به كشورهاي عضو  1947تلگرافيك اين سازمان انتخاب شد و سپس در اجالس محمع عمومي سازمان در پاريس در 

استفاده  1950كه از سال  تلگرافيك سازمان استفاده نمايند. پرچم اينترپل توصيه گرديد تا از اين نام به عنوان آدرس

هاي رعد و برق به نشانه سرعت در  باشد كه در چهار گوشه آن جرقه شود، به رنگ آبي آسماني و مستطيل مي مي

                                                 
1. INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION 
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المللي در  ارتباط و اقدام پليس ترسيم شده و در وسط آن آرم اينترپل قرار دارد. عالئم اينترپل به عنوان سازمان بين

  ).8- 9، صص 1388تقي زاده انصاري، تحت حمايت فرار گرفته است ( 1883اتحاديه پاريس  كنوانسيون

 صه كرده است :الخود را  در سه محور خ يتمأمور ينتر عمده  ينترپلسازمان ا

پليس كشورها را به ، المللي شبكه ارتباطي بين طه استفاده از يكبه واس بكه ارتباط جهاني پليس: اينترپل. ش1

عات مهمي را درخصوص مجرمان مبادله ين طريق اطالاز ا وقاعده كلي ملزم  يكتبعيت از  هم مرتبط و اعضا را به

 . هستنددر ارتباط  يگرسامانه ارتباطي، كشورهاي عضو به صورت روزانه با همد يناز ا ميكند. در حال حاضر با استفاده

فراهم كردن  درصدد ييجناعات البانك اط يعنيبخش  ينعاتي جنايي و خدمات پژوهشي: اال. تهيه بانك اط2

است كه  جناياتبه مجرمان و مبارزه با  مربوطعات الاط كشورهاي عضو به آخرين ي پليس تماميزمينه دسترس

نقليه و  يلآنان و اموال مسروقه مانند گذرنامه و وسا نحوه دسترسي به وعاتي از قبيل نام و آثار انگشتان مجرمان الاط

 دهد.  ا قرار مياختيار اعض درعات فني را الاط

فراهم ميكند تا در امكان را  يناز اعضا، ا تيباني آموزشي و اجراييبا پش ينترپل. خدمات پليس اجرايي: ا3

سازمان  جناياتموادمخدر،  يست،عمومي، ترور هاي اولويتدار مانند مجرمان فراري، امنيت صورت لزوم در زمينه جرم

 يافتخدمات مربوط را در زم وجرائم پيشرفته مرتبط با فناوري روز، آموزش الو  قاچاق انسان، جرائم اقتصادي يافته،

  ).98 – 99صص   ،1387مخدوم، پاييز ( كنند

  

 :سازمان اينترپل اهداف

 است: يراساسنامه، اهداف سازمان به شرح ز 2طبق مادة 

با توجه به روح كشورهاي عضو،  ييتأمين و توسعة حداكثر امكان ِ  همكاري متقابل بين ادارات پليس جنا .1

  شده. يادكشورهاي  مقرراتو قوانين و  اعالمية جهاني حقوق بشر و در چارچوب محدوديتها

 
  .يس و توسعة كلية مؤسساتي كه جهت پيشگيري از وقوع جرائم عمومي ضرورت دارد. تأس2

متقابل، از  پليسيو كشورهاي عضو در چارچوب همكاريهاي  ينترپلاساسنامه، سازمان ا 3موجب مادة  به

  اند. منع شده باشد،هرگونه مداخله در اموري كه ماهيت سياسي، نظامي، مذهبي و نژادي داشته 
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اهل كشور هنگ كنگ زماني كه رياست گروه جرايم سازمان يافته سازمان پليس جنايي (اينترپل)  »يتبپل نز« 

ص تفكيك اين نوع جرايم دسته بندي را در سه مقوله مطرح كرده است كه عبارتند از: اولين را عهده دار بود، در خصو

هاي كلمبيايي و نيز گروه ژاپني ياكوزا، گروه  مقوله، حالت سنتي است، برخي از سازمانهاي معروف نظير مافيا و كارتل

  در زمره گروه سنتي قرار داد.توان  چيني تراياد و گروه فرشتگان جهنمي الهام گرفته از امريكا را مي

ها  اي نامد. حرفه مي» اي ها حرفه«چيزي است كه نزبيت آن را  هفراملي امروز سازمان يافتهجنايات دومين دسته 

داراي سلسله مراتب فرماندهي هستند؛ اما داراي سازمان دائمي نيستند. آنها براي انجام كاري ويژه يا كارهايي شكل 

ه شوند، يعني شوند و يا چنانچه در آينده براي انجام كار مشابهي فراخواند گيرند و سپس براي هميشه ناپديد مي مي

  دهند. دوباره تشكيل گروه مي

المللي  هاي قومي جديد هستند كه قطعاً در صحنه بين يافته فراملي امروزي از گروه سازمان ناياتدسته سوم ج

  ).7 – 8، صص 1388ردار هستند (بياباني، پاييز هاي قوم خود برخو يابند. آنها از حمايت گسترش مي

يافته فراملي  سازمان جناياتالملل و همچنين تفكيك  اهداف سازمان پليس بين با عنايت به اهم مأموريتها و

را در  درجهت پيشگيري از بروز جنايات سازمان يافته فرامليالملل را در  توان نقش و وظايف عمده پليس بين مي

  موارد زير خالصه كرد:

 از طريق تبادل اطالعات  پشتيباني عملياتي از نيروهاي پليس در تمامي كشورهاي عضو - 1

  المللي همكاري نيروهاي پليس كشورهاي عضو در جهت ارتقاي امنيت بين - 2

 خصصي در زمينه جرايم بين الملليتدوين و صدور بولتن هاي ت - 3

 برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي بين المللي در زمينه هاي فني و تخصصي پليس - 4

رها در رابطه با مجرمين متواري از كشوري به كشور ايجاد ارتباط و هماهنگي با مراجع قضايي كشو - 5

 ديگر

بتولي، سايت گفتگو با ( سازمان يافته جناياتشناسي قوانين و مقررات اجرايي مرتبط با  آسيب - 6

 همشهري آنالين).

 ايجاد ارتباط سريع و آني با كشورهاي عضو در موقعي كه ارزش حياتي دارد - 7

   استرداد مجرمين - 8
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  كشورهاي عضو در جهت مبارزه با جنايات سازمان يافته فراملي هماهنگ كردن پليسهاي - 9

  

  نتيجه گيري و پيشنهادات :

جرم سازمان يافته،حتي به شكل داخلي،خطرات فراواني را براي جوامع مختلف ايجاد مي نمايد.با توجه به 

سازمان يافته از آن برخوردارند و جمع شدن امكانات ،استعدادها و نيروها در يك نقطه و انسجام و تشكلي كه مجرمين 

قدرت و ثروتي كه اينگونه سازمانهاي تبهكار مي توانند پس از مدتي فعاليت به دست آورند و از آن در جهت اشاعه 

فعاليتهاي مجرمانه خود بهره گيرند،تاثير سوء اين نوع جرم بر امنيت جوامع و اقتصاد آنها و حتي اساس حكومتها و 

  ).191، ص 1386جوامع بسيار فراتر از تاثير اندك جرايم فردي است (ميرمحمدصادقي،بنيانهاي اخالقي 

هاي سياسي براي كسب قدرت انجام  طلبي يا انگيزه اين جرايم با انگيزه منفعتكه معموال با عنايت به اين 

يس بين الملل در عزم نيروهاي پليس و پل لذا، قابل دسترس در سايت فرارو) همايش سراسري قوه قضاييه( شود مي

  جهت مبارزه با آن از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.

 صولو به منظور حفظ ا يفرامل جنايات مخرب يراتاز تاث يبا آگاهجامعه جهاني با احساس نياز و همچنين  

 پتانسيل هاي سازمان با داشتن  ين. اده استدا يلتشك يالملل جنائ ينب يسرا با عنوان پل يكشورها، سازمان يتيحاكم

 يمل يها تعامل با سازمان يقمختلف از طر يكشورها و انتظامي امنيتيمقامات  ينها ب يهمكارافزايش ضمن ، فراوان 

از وقوع  يشگيريو پ جناياتبه منظور مبارزه با  يجنائ ياستس يدر اجرا يسع ،علوم انتظاميو گسترش  ي،الملل ينو ب

در  الملل پليس بين ها و نقاط ضعف و قدرت يتراستا شناخت ظرف يندارد. در هم المللي و بينطوح ملي ها در سآن

  و اجتناب ناپذير است. يضرور يامر يافتهبخصوص از نوع سازمان  يفرامل جناياتمبارزه با 

  : پيشنهادات

 فراملي.يافته  ارائه مشاوره حقوقي به مقامات پليسي كشورها در مبارزه با جنايات سازمان - 1

برگزاري كارگاههاي آموزشي الزم به نيروهاي پليس كشورهاي عضو در جهت پيشبرد اهداف مقرر در  - 2

 .قي آن و جلوگيري از بروز اين جناياتها الحا ون پالرمو و پروتكلكنوانسي

  كشورهاي عضو.تشكيل ادارات مبارزه با جرايم سازمان يافته در ارائه راهكار در جهت  - 3
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 گزارشات در خصوص اقدامات و مبارزات  پليس كشورهاي عضو.انتشار ساليانه  - 4

تالش در جهت جرم انگاري جنايات سازمان يافته فراملي مندرج در كنوانسيون پالرمو در قوانين  - 5

 داخلي كشورها

همكاري بيس از پيش پليس كشورهاي عضو و به خصوص پليس منطقه اي در مقابله با اين نوع  - 6

 جنايات.

 حوزه دارند مانهاي تبهكار فعاليت بيشتري در آنكنفرانسهاي توجيهي در كشورهايي كه سازبرگزاري  - 7

به مردم جهت آگاهي از انواع مدلهاي جديد اين نوع جنايات به خصوص بحث  هدفمند اطالع رساني - 8

 .قاچاق اندام و قاچاق زنان و كودكان

 اي مجرمين حرفه شناسايي مبتني بر فناوري نوين در جهت تعقيب وايجاد بانك اطالعاتي  - 9

 اقدام كننده عليه جنايات فرامليايجاد يك ستاد مركزي براي هماهنگي نيروهاي  -10
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